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VOORWOORD 

 

Deze scriptie is tot stand gekomen in het kader van mijn afstudeerproject voor de Master 
Landschapsgeschiedenis. Aan de keuze van dit onderwerp is een lang proces vooraf gegaan. Een 
proces dat lang niet altijd moeiteloos is verlopen en zeker een mate van doorzettingsvermogen 
vergde. Laat ik daarvoor eerst enkele persoonlijke achtergronden schetsen, van waaruit dit 
onderwerp tot stand is gekomen. In 2008 studeerde ik af aan de Universiteit Utrecht in de 
kunstgeschiedenis. Al tijdens de studie kunstgeschiedenis boeide het landschap mij meer dan enig 

ander genre. Tijdens de laatste fase van mijn studie was ik in de gelegenheid enig onderzoek te 
verrichten naar enkele zeventiende-eeuwse landschapsprenten en hun „werkelijkheidsgehalte‟. Op 
basis van het predicaat naer het leven heb ik gepoogd te kijken of de prenten zouden kunnen 
berusten op een zekere mate van „werkelijkheid‟.  
 
Het werd mij toen al duidelijk hoever “kunst” en “landschap” in principe tot twee verschillende 

werelden behoren. Landschaps(schilder)kunst en het fysieke (historische) landschap lijken in eerste 
instantie door een diepe kloof gescheiden te zijn. Een geschilderd landschap is veelal het product 
van artistieke handen, waardoor het vaak moeilijk te bepalen is of hieruit nuttige gegevens over 
het (historisch) landschap kunnen worden afgeleid. Toch is het mogelijk gebleken bruggen te 
slaan. Er zijn zeker raakvlakken waarbij het geschilderde landschap invloed heeft gehad op 

landschappelijke ontwikkelingen. Sterker nog: de beeldende kunst heeft een grote rol gespeeld in 
de geschiedenis van het begrip “landschap”. Vanuit deze benadering ben ik op zoek gegaan naar 

voorbeelden waarbij beide terreinen bij elkaar komen. Te denken valt aan de pittoreske 
landschappen van John Constable, die sterk hebben bijgedragen aan de vorming van het 
landschapsbeeld dat wij tegenwoordig nu bijvoorbeeld nog kennen van Constable‟s geboortegrond: 
Suffolk. Dedham en Flatford dragen bijvoorbeeld tot op de huidige dag nog de naam “Constable 
Country”.1 En in Nederland kennen wij het voorbeeld van Egbert van Drielst, die begin negentiende 
eeuw het schema van Hobbema‟s geschilderde coulissenlandschap toepaste op het barre en 
armoedige landschap van Drenthe (Drents Hobbema). Toch is bij bij deze voorbeelden vooral 

sprake van een eenzijdige invloed, namelijk die van het zeventiende-eeuwse geschilderde 
landschap op vorming van het landschap in de negentiende-eeuw. En het leek mij juist een 
uitdaging een onderwerp te vinden die een wederzijdse beïnvloeding kan worden aangetoond. Deze 
kan in Nederland gevonden worden in periode 1880-1910: een tijd waarin het Nederlandse 
landschap op grote schaal veranderde. Maar ook een tijd waarin het Nederlandse landschap op een 
zeer realistische wijze werd verbeeld door de schilders van de Haagse School. De keuze viel daarbij 

op het Gooi: een streek die beroemd werd om haar verbeelde premoderne landschap en zelfs de 

naam van „zijn‟ meesterschilder meekreeg.  
 
En na veel maanden werk is ligt nu het resultaat voor u. Hoewel dit schrijven in principe de 
afsluiting vormt van mijn onderzoek, voelt het eerder als een begin dan een eind. Ik heb zoveel 
geleerd in zowel de onderzoeksfase, maar vooral ook tijdens de schrijffase. Niet alleen over het 
probleem van verbeelding en werkelijkheid, maar ook over de onzichtbare dimensies van het 

landschap. En over idealen die tot op de huidige dag nog relevant zijn in onze landschapsbeleving. 
En er zijn zeker meer „goudklompjes‟ te vinden op dit gebied, die ons inzicht kunnen bieden op de 
waardering van landschap van vandaag. Met dit schrijven is hopelijk de basis gelegd voor een 
verder interdisciplinair onderzoek, van beeld tegenover werkelijkheid. Zoals gebruikelijk wil ik in dit 
voorwoord de gelegenheid nemen de iedereen te bedanken die mij terwijde heeft gestaan in dit 
onderzoek. In de eerste plaats gaat mijn hartelijke dank uit naar mijn begeleider Theo Spek voor 
zijn grootmoedige en waardevolle ondersteuning. Zonder zijn enthousiasmerende en inspirerende 

houding zou dit onderzoek niet zijn vorm hebben gekregen zoals het er nu ligt. Ook wil ik Harry de 
Roij voor zijn onvoorwaardelijke steun en en bemoediging bij de totstandkoming van dit werk. 
Anton Kos heeft een enorme bijdrage geleverd door mij in te wijden in enkele facetten van het 
Gooise historie en door zijn scherpzinnige opmerkingen ten aanzien van mijn onderwerp. Mijn 

hartelijke dank daarvoor! Ten aanzien van het kunsthistorisch metier bedank ik Saskia de Bodt, 
Jenny Reynaerts en Emke Raassen voor hun tips en aanbevelingen. Mijn dank gaat ook uit naar de 

medewerkers van het Streekarchief Gooi en Vecht te Hilversum, het streekarchief te Naarden, het 
RKD en KB te Haag en de afdeling Bijzondere Collecties van Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam en Leiden voor hun assistentie tijdens de verrichtingen van mijn onderzoek. George en 
Veroniek, bedankt voor jullie gastvrijheid tijdens mijn drieweekse verblijf in Den Haag. Samuel, 
geweldig dat je al mijn onderzoeksmateriaal hebt gebackupt voordat ik naar Canada vloog. En last 
but not least: wil ik mijn lieve man, Aaron van Staats, bedanken voor de nodige bemoediging,  
ontspanning en afleiding tijdens het schrijfproces dat ik in Canada heb voltooid.   

                                                 
1 Daniels, 1993, 200-223.  
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SAMENVATTING 

 

In de periode 1880-1910 trokken verschillende kunstenaars naar het Gooi. Ze vestigden zich in de 
dorpen Laren en Blaricum en vereeuwigden de landelijke omgeving op doek. Een van de 
kunstenaars, Anton Mauve, schilderde vooral heidelandschappen met daarop zwervende herder en 
zijn schaapskudden. Zijn oeuvre werd wereldberoemd. Kort na zijn dood werd zijn naam zelfs 
verbonden aan de streek als het „land van Mauve‟.  Een bijnaam die tot op heden nog steeds 
actueel blijkt te zijn voor het landschappelijk Gooi. Toen de schaapskudde op 13 september 2008  

Zevenendse heide terugkeerde, werd zelfs een letterlijk tableau vivant opgevoerd van Mauve‟s 
Sheep coming, sheep going. De verslaggever meende daarover dat we met de schaapskudde 
“Terug in het land van Mauve” zijn. Kennelijk staat het land van Mauve voor een Goois 
heidelandschap zoals Mauve dit verbeelde. Maar schilderde Mauve wel een werkelijk landschap? Of 
kan het land van Mauve eerder worden beschouwd als de belichaming van een utopisch 
landschapsbeeld? In de verschillende tentoonstellingscatalogi prijken echter de prachtig 

geschilderde landschappen als afspiegeling van „het land van toen‟. Ze worden rijkelijk gebruikt ter 
illustratie, zoals in het boekje Gooise Grazers. De beelden spreken, tot op de dag van vandaag. Ze 
tonen eenlegitiem „bewijs‟ voor het authentieke premoderne agrarische landschap voor de 
modernisering en dat in toenemende mate verdwijnende is. Historisch-geograaf Ernst Bosch 
streefde er in 2009 zelfs voor om deze „schilderachtige landschappen‟ te behouden.  

 
De vraag is of het landschap van Mauve een werkelijkheid verbeeldde of dat het kan worden 

beschouwd als een escapistische verbeelding in een veranderende omgeving. De geschilderde 
landschappen van Mauve zijn tot recent door verschillende kunsthistorici onderzocht. Maar altijd 
wordt uitgegaan van niet nader bepaalde begrippen als “landschap” en “onbedorven leven van het 
platteland”. Het gevolg is dat „het land van Mauve‟ als probleemloos verschijnsel wordt besproken 
in talloze tentoonstellingscatalogi. Menig kijker denkt dan ook dat het Gooi er in de negentiende-
eeuw precies zo uitzag als op de heidelandschappen van Mauve. De omgeving van het Gooi 
onderging echter vanaf eind negentiende-eeuw ingrijpende veranderingen. Van de boerenomgeving 

die het destijds was, transformeerde de streek zich tot een sterk verstedelijkt forensengebied. In 
deze scriptie is daarom het land van Mauve aan een nadere inspectie onderworpen.  De volgende 
onderzoeksvraag staat daarin centraal: Hoe verhoudt het geschilderde landschap van het Gooi zich 
tot het werkelijke landschap in die periode en welke invloed heeft het ideaalbeeld gehad op de 
(latere) beeldvorming van het Gooi? Deze onderzoeksvraag omvat het spanningsveld van de 
werkelijkheid tegenover verbeelding, maar legt ook een verbinding tussen het verleden en het 

heden. Enerzijds kan het land van Mauve wijzen naar het premoderne agrarische landschap van die 

periode, dat door Mauve op doek werd vereeuwigd. Anderzijds kan het wijzen naar een door Mauve 
verbeeld landschap dat kennelijk zo sprekend is dat het tot op de dag van vandaag met het fysieke 
landschap in verband wordt gebracht.  
 
Het onderzoek naar de complexiteit van werkelijkheid ten opzichte van verbeelding in het Gooi is 
verricht aan de hand van een viertal thema‟s met bijbehorende onderzoeksvragen: (I) verleden, 

(II) verbeelding, (III) beleving en (IV) idealisering. Als hulpmiddel is daartoe een “schema” 
gemaakt met het “land van Mauve” als overkoepelend geheel. Daarbinnen bevinden zich een 
tweetal tegenpolen: het werkelijke en het verbeelde landschap, corresponderend met thema I en 
II. De eerste onderzoeksvraag richt zich op de fysieke Gooise landschap in de periode 1880-1910. 
Met behulp van historisch topografische kaartbladen is een reconstructie gemaakt van de opbouw 
van het cultuurlandschap en de bijbehorende grondgebruikvormen. Aan de hand van een gedane 
inventarisatie van historisch (geografische) literatuur is een beeld geschetst van de belangrijkste 

landschappelijke ontwikkelingen in het onderzoeksgebied. Thema II behandelt de verbeelding van 
het Gooise landschap in de periode 1880-1910, waarbij een inventarisatie is gemaakt van Gooise 
landschapsverbeeldingen. Kunsthistorische literatuur is gebruikt om een vergelijking te maken met 
verbeelde landschappen enkele andere zandgebieden van Nederland: de Veluwe en Drenthe. 

Thema III staat in het teken van de complexe werking van het fysieke landschap op het verbeelde 
landschap. Het proces van de omvorming van een werkelijk naar een verbeeld landschap is hierbij 

in kaart gebracht. Allereerst is aandacht uitgegaan naar het artistieke proces van de verbeelding 
(mimesis, compositie en selectie). Vervolgens is gekeken hoe Mauve kan zijn beïnvloed door de 
landschappelijke omgeving. Hiertoe met behulp van correspondenties en memoires onderzoek 
verricht naar de landschapsbeleving van de schilder. Maar niet alleen interne, ook externe factoren 
bepalen de wijze waarop een landschap wordt verbeeld. Dit zijn externe omgevingsfactoren uit het 
economisch, sociaal en maatschappelijk milieu. Nadat dit proces in kaart is gebracht is gekeken 
hoe het verbeelde landschap past in een veranderende landschappelijke omgeving. Met andere 

woorden of er sprake is van een elitair landschapsbeeld. Thema IV behandelt de vraag naar de 
(door)werking van de verbeelding op de werkelijkheid. Allereerst is gekeken naar de wijze waarop 
het Gooise landschapsbeeld vanaf de negentiende eeuw is gecultiveerd door (historische) 
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beschrijvingen, een opkomend toerisme en ideeën over landelijkheid en gezond wonen. Ook de 

wijze waarop de landschappen van Mauve werden gecommercialiseerd is bekeken. Vervolgens is 

gekeken naar de doorwerking van het ideaalbeeld in het landschapsbeheer (het Gooi als groen 
illusielandschap). 
 
De reconstructie van het Gooise cultuurlandschap (Hoofdstuk 2) toonde overwegend het beeld van 
een esdorpenlandschap. Landschappelijke veranderingen toonden echter aan dat dit beeld 
kennelijk veel minder premodern was dan het doet vermoeden. Na de ontsluiting van het Gooi op 

het treinnetwerk trokken steeds meer stedelingen naar de streek. Bovendien kende de streek 
roerige conflicten tussen de Gooise boeren (erfgooiers) en de bestuurlijke overheden ten aanzien 
van het gebruik van de zogenoemde gemene gronden. Dit beeld was dus verre van een 
gemoedelijk en idyllisch agrarisch landschap.  Een idyllisch agrarisch landschap met weidse 
uitzichten: dit is het Gooi zoals het verbeeld werd voor 1880. Anton Mauve „bracht‟ dit panoramisch 
en verheven landschap dichtbij. Hij schilderde het Gooi op een wijze zoals dit voorheen nog niet 

eerder werd gedaan. Zijn landschappen kenmerkten een eenvoudig kleurgebruik, weinig 
beeldelementen en tonen een karakter dat de streek „eigen‟ was. Geen schoon gepoetste 
heuvellandschap, maar realistisch hardwerkende mensen die een bestaan trachten op te bouwen in 
een schraal zandlandschap. Mauve werd beroemd met zijn heidelandschappen en de daarop 
afgebeelde schaapskudden. Maar hij schilderde meer dan dat. Ook landelijke taferelen zoals de 

werkende boeren op het land. En de verbeelding blijft niet beperkt tot de donker getinte 
landschappen a la Mauve. Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig lieten met hun luministische 

werken de zonnige kant zien van het akkerlandschap rond de Gooise dorpen. Zo is gebleken dat de 
verbeelding van het Gooi (hoofdstuk 3) niet beperkt is tot Mauve‟s heidelandschappen met 
schapen, maar een variatie kenmerkt in stijl en uitvoering. Maar in al deze werken zijn de 
landelijke idealen zichtbaar: van rust, eenvoud en harmonie. Een vergelijking met de geschilderde 
landschappen uit andere zandgebieden bracht deze idealen ook aan het licht.  De laatste paragraaf, 
die beschouwd kan worden als een voorloop op het volgende hoofdstuk, toonde hoezeer de schilder 
– ondanks de vermeende realiteit – gebruik maakte van zijn artistieke vrijheid. Moderne elementen 

in het landschap werden (bewust) vermeden.  
 
De relatie van werkelijkheid naar verbeelding (hoofdstuk 4) is complex. Dit begint al met een 
wezenskenmerk van de verbeelding: de mimesis. Het landschap komt tot stand binnen een 
moeizaam proces van selectie en compositie. En hoewel Mauve de natuur introk en terplekke 
tekende en schilderde kunnen zijn de landschappen niet „waardenvrije‟ afspiegelingen van de 

werkelijkheid worden beschouwd. Uit de analyse van Mauve‟s landschapsbeleving blijkt dat de 

verbeelding geen afspiegeling van een fysiek, maar eerder van een bepaald mentaal landschap is, 
dat naast persoonlijke motieven ook onderheven is aan externe invloeden vanuit het economisch, 
sociaal en maatschappelijk milieu van de kunstenaar. Het verbeelde landschap staat daarmee in 
nauw verband tot het (elitaire) milieu waarin het tot stand kwam. De veranderende werkelijkheid 
scheen te contrasteren met het tijdloze ideale landschapsbeeld, dat vanuit het stedelijk milieu werd 
gecreëerd. De schoonheid van het platteland was een belangrijk aspect van deze natuurideologie, 

waarin het agrarisch cultuurlandschap nadrukkelijk werd beschouwd als een natuurlijk landschap. 
Idealistische opvattingen vonden niet alleen een weerspiegeling in het verbeelde landschap, maar 
blijken vorm te geven aan een bepaalde tijdgeest. Binnen de omvorming van de werkelijkheid naar 
verbeelding wordt een deel van de werkelijkheid geselecteerd en geannexeerd, op een wijze dat 
correspondeert met de positieve beleving van het landschap.  
 
Het laatste thema (hoofdstuk 5) toont aan hoe de verbeelding door middel van idealisering 

doorwerkt in het landschap. Daarin speelt de cultivering van een bepaald landschapsbeeld een 
grote rol. Dit begint al in de tijd voor Mauve door (geschiedkundige) beschrijvingen van het 
landschap, ideeën van gezondheid en landelijkheid, waarin de idealen van „het land van Mauve‟ 
doorschemeren. Exploitatie en commercialisering van deze idealen doen het verdere werk. 

Uiteindelijk is gebleken dat de term het land van Mauve in principe eerder kan worden beschouwd 
als een escapistisch landelijk ideaal, dan de werkelijkheid die Mauve trachtte te verbeelden. Er 

liggen echter nog verschillende terreinen open voor onderzoek. Deze scriptie is vooral beperkt tot 
het Gooi en de verbeelding door Mauve en anderen. Interessant zou zijn dit schema te koppelen 
aan andere gebieden waarbij sprake is van een sterke beeldvorming door de schilderkunst in een 
veranderend landschap. En gepoogd kan worden om het schema te verfijnen door de beleving en 
idealisering verder uit te werken. Er liggen nog talloze mogelijkheden op dit gebied open. Vooral 
ook omdat binnen de Nederlandse historisch-geografische onderzoekstraditie nog relatief weinig 
onderzoek is verricht naar het landschap vanuit een cultureel-geografische benadering. Het is 

nuttig om daarin, behalve schilderkunst, ook specifieker in te zoomen op andere terreinen zoals 
literatuur en poëzie. 
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1. INLEIDING 

 

“ Dan zie ik de mooie weide heide zich voor mij uitstrekken en ik zie in het Land van Mauve niet 
alleen het beeld van schoonheid, maar ook van kracht.”   

Flanos, 15 Aug 19022 
          

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
Een blik in het verleden… 

“Tusschen Eem en Vecht ligt een tamelijk hooge strook lands wier bodem uit zand en grint bestaat. 

Lage veengronden begrenzen haar in het westen; ten oosten heeft zij de vruchtbare weiden langs 

de Eem; ten noorden de Zuiderzee; ook ten zuiden is zij ten deele door veen omringd, ten deele 

sluit zij zich aan bij den zandrug, die tot den Rijn doorloopt en in de heuvels tusschen den 

Darthuizer- en den Heimenberg eindigt... Men treft er uitgestrekte heidevelden aan, wier ligtroode 

en paarsche bloemen in den zomer als een onmetelijk tapijt de hoogten en laagten tooijen, en in 

de nabijheid der dorpen vooral bedekken de bouwakkers met blinkend witte boekweit, door het 

geele koren afgewisseld, de hellingen en de toppen der heuvels. Groote boschpartijen volgen de 

golvingen van den grond, waarin de ranke dennen hun wortels uitslaan, waarin de beuken welig 

tieren, waar de berk met haar fijne zilveren schors en haar luchtig netwerk van twijgen groeit en 

het digte akkermaalshout langs de zandwegen wast. Dergelijke streken behooren uit den aard der 

zaak tot de vroegst bewoonde gedeelten des lands, gelijk zij het rijkst zijn aan natuurschoon”.3  

 
Met enkele zinnen schetste Jacobus Craandijk in zijn Wandelingen door Nederland met pen en 
potlood een idyllisch karakter van het Gooise landschap, zoals hij dit voor ogen zag tijdens zijn 
wandelingen door het Gooi in de tweede helft van de negentiende-eeuw. Volgens Craandijk 
behoorde het Gooi tot „s lands mooiste gebieden, mede door haar zeer oude 
bewoningsgeschiedenis. Hij noemt de ouderdom van de zandgebieden in één adem met de 

schoonheid van de streek. Al een eeuw eerder werd de schoonheid van de streek bezongen door 
Lambertus Hortensius, die na gedane arbeid zijn oude dag in het Gooi mocht doorbrengen. De 
anders zo kalme beschrijver van Den Tegenwoordige Staat van Holland sprak met een hoge 
ingenomenheid over het Gooi: “Op de hoogste heuvelen beschouwt men als in een oogenblik de 
Zuiderzee, het lage waterland, de blaauwe Veluwe, Heiden, Bouwlanden, Weiden en Bosschaadjes, 
zoo dat het oog naauwelijks weet, waar het zig zal heenen wenden, waar het zig wil aftrekken, om 

geene der bekoorlijke vertooningen en verschieten te missen…”4 Craandijk beaamde niet voor niets 

de woorden van Hortensius. Uit deze en tal van andere negentiende-eeuwse beschrijvingen komt 
een overeenkomstig beeld van het Gooi naar voren, namelijk dat van een karakteristiek agrarisch 
landschap met kleine boerendorpen, engen met rogge- en boekweitvelden en op de heidevelden 
herders met schaapskudden.  
 

                                                 
2 Gecit. uit: de Nederlandse spectator, 15 Aug 1902, 279. 
3 J. Craandijk, 1879, 157-158. 
4 J. Craandijk, 1879, 158-159. 

 
1.1 Het dorp Laren in Gooiland te zien van het Laarder Kerkhof, 1743 
Ets, vervaardigd door H. de Haan   Bron: Collectie François Renoù 
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Vanaf de periode van Craandijk‟s wandelingen zou het nog maar enkele jaren duren voordat de het 

Gooi de eerste beeldende kunstenaars zou aantrekken. Die vereeuwigden vervolgens de 

landschappelijke schoonheid van de streek. Een van meest befaamde kunstenaars was Anton 
Mauve (1838-1888). Al vanaf de vroege twintigste eeuw wordt Mauve beschouwd als de 
„ontdekker‟ van het Gooise landschap.5 Mauve legde zich voornamelijk toe op het schilderen van 
heidelandschappen met herders en schaapskudden. De schilderijen verwierven vrij spoedig faam. 
Ze werden tot in verre uithoeken van de wereld geëxporteerd. Hoewel het eigenlijk de 
binnenhuisschilder Jozef Israels was die het Gooi ontdekte, werd de streek al kort na Mauve‟s dood 

het „land van Mauve‟ genoemd, een (bij)naam die het tot op de dag heeft behouden. Maar niet 
alleen Mauve schilderde het Gooise landschap. Na hem kwamen tal van andere kunstenaars die de 
omgeving op het doek vastlegden. 
 

 
1.2 Anton Mauve, Schaapskudde met herder, terugkeer van de kudde te Laren (1886-1887) 
Olieverf op doek, 100,2 x 161,3 cm   Bron: Gallery Dorant      

  
De hierboven gemaakte schets is kort en verre van volledig, maar illustreert een achtergrond van 
het onderwerp dat in deze scriptie centraal zal staan: de beeldvorming van het Gooise landschap 
door de beeldende kunst in de periode 1880-1910. Mauve en tal van andere Gooise schilders zijn 

inmiddels vanuit de kunsthistorische discipline rijkelijk onderzocht en beschreven. Ook de 
geschiedenis van het Gooi is zeker niet onontgonnen gebleven. De uitdaging om hier een nieuw 
onderwerp te vinden ligt dan ook niet zozeer op de traditionele onderzoekswijze vanuit een van de 
disciplines, maar eerder in een combinatie van invalshoeken. De hooggeprezen schoonheid van het 
Gooise landschap en de rijke oogst aan schilderijen uit deze streek nodigen uit tot een nadere 
verkenning. In tal van tentoonstellingscatalogi vinden wij de prachtige schilderijen van kunstenaars 
als Anton Mauve, Ferdinand Hart Nibbrig, Co Breman, Jan van Ravenswaay en tal van anderen. 

Niet alleen de schoonheid van deze geschilderde landschappen, maar vooral de vraag naar de 
landschappelijke werkelijkheid is een eerste aanzet geweest voor dit onderzoek. Uiteindelijk werd 
dit niet de hoofdvraag. De historische werkelijkheid van het landschap, hoe interessant deze ook is, 

is niet uitgangspunt van deze scriptie, maar vooral de wijze waarop het geschilderde landschap 
heeft bijgedragen aan de beeldvorming van het Gooise landschap in de periode 1880-1910. De 
vraag is wat de invloed is geweest van het landschap op de verbeelding ervan en vooral hoe 

bepaalde aspecten van het verbeelde landschap zich hebben ontwikkeld tot een (ideaal) 
landschapsbeeld, dat tot op de huidige dag gekoesterd en levend wordt gehouden. Om de 
actualiteit en relevantie van deze problematiek te benadrukken is het nodig een korte omweg te 
maken naar het Gooi van vandaag. 

                                                 
5 Hendrik Blink schrijft omstreeks 1908 al over Mauve als de ontdekker van het Gooi. Zie: Blink, 1902-1909, 124.    
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Een blik op het heden… 

Op  13 September 2008 werd een artikel gepubliceerd op de website van Larens Behoud met de 

titel “Toen de kudde kwam, brak de zon door”. De tekst van het artikel luidde als volgt: 
 

“Vanmiddag rond de klok van een uur brak na dagen regen met de komst van de Larense 
kudde de zon door. Voorafgaand aan de intocht werd er een tableau vivant opgevoerd over 
de „sheep coming‟ en „sheep going‟ analoog naar de tijd van meesterschilder Anton Mauve 
eind negentiende eeuw in Laren. 

Het hele plein van de Sint Jansbasiliek stond vol met belangstellenden die de ruim 200  
  schapen in Laren wilde verwelkomen. Terwijl de schapen binnenkwamen improviseerde  
  dorpsbeiaardier Klaas de Haan live het traditionele lied „Op de grote stille heide‟. Rond half  
  drie vertrokken de herders met hun kudde na eerst een rondje rond de Brink richting  
  Zevenend naar de heide. Terug in „het land van Mauve‟.”6 

 

 
1.3 De terugkeer van de schaapskudde, tableau vivant 13 september 2008. Foto‟s: Larens Behoud 

 
Aanleiding van de folklorische gebeurtenis was de terugkeer van een schaapskudde op de 
Zevenendse heide. Hoe kon dit in een mooiere vorm worden gegoten dan een levensechte 
vertolking van de schilder Anton Mauve in combinatie met het traditionele lied van de Gooise 

heide? Mauve was tenslotte de schilder die met zijn geschilderde heidelandschappen de omgeving 

van Laren (en zelfs het gehele Gooi) wereldwijd op de kaart zette. Het is een opmerkelijk 
fenomeen hoe een landschapsschilder een bepaald beeldtype kan schilderen dat kennelijk zo 
krachtig is dat het een eeuw later niet alleen gekoesterd wordt, maar zelfs opnieuw „tot leven‟ 
wordt gebracht door de schaapskudde op de heide te laten terugkeren. De schaapskudde is 
kennelijk een vanzelfsprekend element dat „thuishoort‟ in het heidelandschap, net als de koe 
thuishoort in het Nederlandse weidelandschap. “Terug in het land van Mauve” zo schrijft de 

correspondent van het artikel. De attente lezer zal zich al snel afvragen wat de auteur bedoelt met 
“het land van Mauve”. Is dit het typisch Gooise landschap van heidevelden met schaapskudden 
zoals Mauve dit schilderde? Beslaat dit alleen de heidevelden met schaapskudde, of juist meer? En 
verbeeldde Mauve in zijn schilderijen wel het werkelijke Gooise landschap? Of kan het „land van 
Mauve‟ eerder worden beschouwd als de belichaming van een utopisch landschapsbeeld?    

 

Hoe actueel dit onderwerp is blijkt uit enkele andere recente voorbeelden die een clichébeeld van 
het Gooise landschap naar voren brengen. De herder met zijn schaapskudde keerde terug naar de 
Zevenendse heide. In hetzelfde jaar kwam ook een nieuwe schaapskudde naar de Bussumer- en 
Zuiderheide. Al deze heidegebieden zijn eigendom van het Goois Natuur Reservaat (GNR). Ze zijn 
vrijwel de enig overgebleven heidevelden temidden van een sterk verstedelijkt Gooi. Het behoud 

van de bos- en heidevelden is een van de speerpunten van deze natuurbeschermingsorganisatie. 
Dit beoogd doel blijkt eveneens uit de uitgave van het boek Erfgooiers. Ten eeuwigen dage 

geschreven door Karin Abrahamse en Anton Kos. Het rijk geïllustreerd boek verscheen in 2007 ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Goois Natuurreservaat. Op verhelderende wijze en 
aan de hand van talloze afbeeldingen wordt de geschiedenis van de erfgooiers besproken. 
Erfgooiers, Gooise boeren die eeuwenlang streden voor het behoud van „hun‟ gronden, hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Gooise landschap. Zij kenden vanaf de 
middeleeuwen een soort gebruiksrecht op de zogenoemde gemene gronden: weilanden, 
hooilanden, wildernissen en moerassen. Deze zouden „ongedeeld ten eeuwigen dage‟ voor hen 

                                                 
6 www.larensbehoud.nl. Archief  nieuwsberichten.  
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beschikbaar blijven.7 Toen het voortbestaan van de Gooise boeren tanende was nam het Gooise 

Natuurreservaat in 1932 grote heide- en bosgebieden van hen over. Sindsdien koestert en beheert 

de organisatie het Gooise landschap en heeft het de taak om dit erfgoed „ten eeuwigen dage‟ te 
behouden. “En als u af en toe de moeite neemt om door uw oogharen naar het Gooise landschap te 
kijken, ziet u ze misschien wel lopen, zaaiend op de eng of vee hoedend op de hei: de erfgooiers”8 
In de afsluitende passage van het voorwoord door Henk Korten klinkt een toon door van de 
erfgooiers als “hoeders van het Gooise landschap”. Ter gelegenheid van het afscheid van Henk 
Korten, rentmeester van het Gooise Natuurreservaat, verschijnt in het voorjaar van 2010 het door 

Anton Kos geschreven boekje Gooise grazers. Ook dit werk is rijkelijk geïllustreerd. Wie dit boekje 
openslaat wordt op de eerste pagina‟s aangenaam verrast door het schilderij het voeren van de 
schapen van Anton Mauve en een inleiding van Anton als ontdekker van het landschapsschoon. De 
boodschap van de inleiding is duidelijk: zonder schapen geen land van Mauve. En niet alleen dit, 
maar ook de koeien, paarden en andere voor de boerderij noodzakelijke dieren („Gooise grazers‟) 
zijn onlosmakelijk verbonden met het Gooise landschap. De talloze afbeeldingen onderstrepen dit. 

Het gehele boekje is doorspekt van idyllische afbeeldingen van het Gooise platteland: van grazend 
vee tot korenschoven, paarden voor de ploeg, grazende schaapskudden op de heide, rietgedekte 
boerderijen verscholen tussen lommerrijke berken, tot het karakteristieke gezicht van een 
erfgooier.  De verbeeldingen roepen een overeenkomstig beeld op als uit de kleurrijke schets van 
Craandijk omstreeks de tweede helft van de negentiende-eeuw, namelijk dat van een „onaangetast‟ 

agrarisch landschap.   
 

Waarom al deze kleurrijke verbeeldingen in de (jubileum) boekjes van het Goois Natuurreservaat? 
“Het spreekt de lezer aan” aldus de auteur, historicus Anton Kos. Kennelijk hebben wij tot aan de 
huidige dag behoefte aan een (geïllustreerd) idyllisch karakteristiek landschapsbeeld. De vele 
afbeeldingen worden daarbij gekoesterd als vertegenwoordigers van “het typisch Gooise 
landschap”. Dat dit landschap niet meer vanzelfsprekend is blijkt uit een laatste passage van de 
inleiding van het boekje Gooise grazers: “Het Nederlandse boerenbedrijf kreeg na de Tweede 
Wereldoorlog een paar fikse knauwen te verwerken. Niet langer was de boer één van de pijlers van 

de Nederlandse samenleving. Landbouwgrond maakte plaats voor de aanleg van spoorlijnen, 
wegen en natuurgebieden en voor woningbouw. Koeien stonden steeds meer en langer op stal, er 
liepen geen schapen meer op de heide, paarden werden rijpaarden, ofwel de voorheen vertrouwde 
grazers verdwenen uit beeld.”9 Uit de epiloog, geschreven door Henk Korten, blijkt nog eens 
hoezeer de schapen tot op de dag van vandaag met het Gooise landschap verbonden zijn: “Wat 
blijft is dat in het Gooi schapen, meer nog dan runderen, tot de verbeelding spreken. Ze roepen bij 

recreanten nostalgische gevoelens op. Dat besef, en de noodzaak om ook nu en dan niet omheinde 

stukken heide te doen begrazen, leidde tot het besluit om een tweede, mobielere schaapskudde op 
te richten. Met 
herder”.10 Het „land van 
Mauve‟  lijkt hier verder 
te gaan dan een 
eenvoudige 

negentiende-eeuwse 
illustratie van het 
landelijk leven, dat door 
Mauve en navolgers is 
gecreëerd. In het 
boekje wordt duidelijk 
een sentimenteel 

romantisch 
landschapsbeeld 
geponeerd, dat lijkt te 
beantwoorden aan het 

Gooise landschap zoals  
dat idealiter wordt 

gezien. 
  

Al snel bleek dat de 
kwestie van een 

idyllisch agrarische landschapsbeeld zich niet uitsluitend tot het Gooi beperkt, maar veel algemener 

                                                 
7  Abrahamse en Kos, 2007.  
8  Afsluitende passage in het voorwoord door Henk Korten, Rentmeester Goois Natuurreservaat. Zie: Abrahamse en Kos, 2007, 10.  
9  Kos, 2010, 9. 
10 Kos, 2010, 113. 

1.4 Schaapskudde op de Larense heide. Foto: Larens Behoud 
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en breder kan worden getrokken. Niet alleen in het Gooi, maar ook in andere zandstreken van 

Noordwest-Europa is een dergelijke arcadische beeldvorming over traditionele heidelandschappen 

opgetreden, onder meer in Jutland. Het Lüneburger Heidegebiet, Drenthe en de Veluwe. In Drenthe 
speelde de beeldende kunst een belangrijke rol in de totstandkoming van het landschapsbeeld. 
Vele schilderijen en tekeningen met arcadische dorpstaferelen en zonovergoten 
heidelandschappen, vervaardigd door Haagse School kunstenaars en navolgers, vonden gretig 
aftrek in het binnen- en buitenland.11 Maar niet alleen door de beeldende kunst, ook in de publieke 
en wetenschappelijke beeldvorming van het landschap speelde het arcadische karakter van het 

landschap een belangrijke rol. Onder invloed van wetenschappelijke publicaties ontstond de 
gedachte dat het karakteristieke zandlandschap met engen, esdorpen en de onontgonnen heide 
met schaapskudden een eeuwenoud fenomeen was. “Alles ligt hier zoals voor eeuwen” zo schreef 
Nicolaus Westendorp aan het begin van de negentiende-eeuw.12 Ook historische-geograaf Hendrik 
Blink sprak in zijn in 1909 verschenen publicatie van het Drentse esdorpenlandschap als een 
tijdloos landschap waarin prehistorie en historie rimpelloos in elkaar overgingen. En deze illusie 

heeft de beeldvorming over het Drentse esdorpenlandschap tot op de dag van vandaag bepaald. 
Bekende beeldmerken zoals de hunebedden, schaapskudden, heidevelden, essen en brinken zijn 
nog altijd geliefd, prijken nog altijd in grote getalen op toeristische folders en vullen de bladzijden 
van populair-wetenschappelijk boeken over Drenthe.13 Niet verwonderlijk dat het recente 
onderzoek van Theo Spek volop in de belangstelling kwam te staan nadat hij in 2004, na een 

diepgaand onderzoek te hebben verricht naar de ouderdom van het Drentse esdorpenlandschap, 
kon aantonen hoezeer dit clichébeeld afwijkt van de historische werkelijkheid.14  

 

 
1.5 Willem Steelink jr., Schaapskudde met herder op weg naar de stal, datering onbekend  
Aquarel op papier, 58 x 95,5 cm  Bron: Gallery Dorant 

 
De vraag is in hoeverre een dergelijk sentimenteel romantisch landschapsbeeld nog stoelt op een 
bepaalde werkelijkheid? De onderzoeker bevindt zich met dit soort vragen al snel op het vlak van 
de cultuurgeschiedenis. De Engelse kunsthistoricus John Taylor schreef in zijn boek A dream of 

England. Landscape, Photography and Tourist Imagination dat een samenleving of cultuur niet 
zozeer in stand wordt gehouden door een specifieke gemeenschappelijkheid, maar door het delen 
van een gemeenschappelijke hoeveelheid beelden of voorstellingen in een bepaalde stijl.15  Vooral 

de esthetiek van de beelden die binnen die cultuur circuleren zouden bepalend zijn voor het denken 
en handelen van de mens. De esthetiek van het landschap is nauw verbonden aan de beeldende 

                                                 
11 Spek, 2004, 71-72. 
12 Spek, 2004, 18-22. 
13 In zijn proefschrift over het Drentse esdorpenlandschap wijdde Theo Spek een hoofdstuk aan de arcadische beeldvorming van Drenthe. 
Zie: Spek, 2004, 48-78. 
14 Spek, 2004, 18-22, 1001-1005. 
15 Taylor, 1994, gecit. in: Gierstberg, 2003, 33  
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kunst. Mauve en talloze andere Haagse School schilders hebben het traditioneel agrarische 

landschap eind negentiende-eeuw op doek vereeuwigd, voordat het werd opgeslokt door de 

modernisering en verstedelijking. Uit de schilderijen wordt snel de illusie gewekt dat het Gooi er in 
de periode van Mauve, zo zou moeten hebben uitgezien. Hoe actueel de vraag is naar de 
werkelijkheid achter de landschapsschilderijen van de Haagse School meesters, blijkt uit het artikel 
„Ons cultuurhistorisch landschap verankerd in schilderijen‟ dat in augustus 2009 verscheen in het 
tijdschrift Groen, een vakblad voor ruimte in stad en landschap. Historisch-geograaf Ernst Bos van 
de LEI Wageningen Universiteit en Research Centrum geeft hierin een pleidooi voor het behoud van 

schilderachtige landschappen als expliciet onderdeel van het beleid. Hij schetst hoe de 
landschappen zoals die geschilderd zijn door de Haagse School schilders een internationaal unieke 
waarde geven aan het Nederlandse landschap. Omdat dit traditionele landschap in toenemende 
mate verdwijnt is er volgens hem haast geboden om “de resterende schilderijuitzichten te 
beschermen tegen verdere aantasting”.16 Het is interessant om te zien hoe de schilderijen hier 
worden beschouwd als een directe afspiegeling van een premodern landschap. In dit onderzoek zal 

het spanningsveld tussen de verbeelding en het werkelijke landschap nader ter sprake worden 
gebracht. 
 
1.2 Stand van het onderzoek 
Het onderzoek naar de beeldvorming van het landschap vindt haar oorsprong in de cultureel-

historische onderzoekstraditie van het landschap. In dit overzicht zal eerst in hoofdlijnen de 
ontwikkeling van het landschapsbegrip worden behandeld, vanaf een naturalistisch naar een 

culturalistische benadering.17  Vervolgens zal aandacht worden besteed aan het onderzoek naar het 
landschap als cultuuruiting en de onderzoekstraditie van de landschapsesthetiek. Uiteindelijk zal 
ingezoomd worden op het onderzoeksgebied en de meest recente onderzoeken van het 
geschilderde Gooise landschap in de periode 1880-1910.   
 
Ontwikkeling van het landschapsbegrip 
Het begrip landschap kent een grote hoeveelheid aan opvattingen en betekenissen.18 Het kan 

worden beschouwd als de menselijke leefomgeving (fysieke landschapsbegrip), maar ook als de 
verbeelding van een deel van het aardoppervlak door middel van ruimtelijk geordende natuurlijke 
elementen tegen de achtergrond van een expliciet of impliciet of aanwezige horizon (visueel 
landschapsbegrip).19 Het landschapsbegrip heeft in de loop van de geschiedenis een veranderende 
betekenisinhoud gekregen. In de middeleeuwen werd het begrip landschap vooral gebruikt voor 
een bepaalde streek of afgebakend stuk land.20 Vanaf de vijftiende eeuw verwierf het geleidelijk 

een plaats in de visuele kunsten. “Landschap” stond nu eveneens voor de afbeelding van een 

bepaald geografisch gebied. De visuele interpretatie van het begrip landschap als een verbeelding 
van een deel van het aardoppervlak is in de loop der jaren aan betekenis toegenomen. In de 
zestiende eeuwse Engelse elitekringen werd het landschap synoniem voor een geschilderde 
voorstelling. In deze periode werd, door de toenemende populariteit van landschapsschilderingen, 
eveneens een derde betekenislaag aan het landschap toegekend, als een “stuk land dat men met 
een blik kan overzien”.21 Vooral in de Hollandse Gouden Eeuw manifesteerde de visuele betekenis 

van het begrip landschap zich sterk met de opbloei van het landschapsgenre. Onder de invloed van 
de Romantische idealen krijgt het begrip landschap een religieuze lading. De toewijding van de 
kunstenaar tot de natuur, leidde tot het ontstaan van het vergoddelijkt geschilderde landschap. In 
Duitsland ontstond in de kunst van Caspar David Friedrich het begrip van die unendliche 
Landschaft, waarin de zielsworsteling van het eenzame individu de kleinheid van de mens 
aantoonde ten overstaan van de mysteriën van de alomvattende natuur. Deze natuur zou niet de 
natuur zijn, zoals die gekend werd door de natuurwetenschappen, maar een bepaalde „schone‟ 

ontroerende natuur, verwijzend naar een gemoedstoestand en stemming die de natuur opriep.22 
Het landschap kreeg hier de betekenis als een spiegel van het gemoed. Vanaf eind achttiende eeuw 
tot ver na de Tweede Wereldoorlog hebben naturalistische opvattingen het landschapsonderzoek 
gedomineerd. Enkele tegenbewegingen, zoals de regionale geografie van Vidal la Blache, slaagden 

                                                 
16 Bos, 2009, 26.  
17 De naturalistische onderzoeksbenadering definieert het landschap primair als geheel van vormen, fysieke structuren en processen 

(„buitenwereld‟). De culturalistische (of ook wel constructivistische) benadering stelt  het landschap voor als een geheel van culturele en 
mentale constructies („binnenwereld‟). Vooral interessant zijn daarbij de relaties tussen de materiële en mentale wereld. Zie: Kolen, 2006, 1. 
18 Over dit onderwerp bestaat een grote hoeveelheid literatuur. Een goede samenvatting biedt Hidding, Kolen en Spek, 2001, 7-109.  
19 Bakker, 2003, 14.  
20 Olwig, 1996, 630-653. 
21 Kolen, 2006, 7. 
22 Volgens Lemaire scheidde de vergoddelijkte natuur zich als „schone‟ ontroerende natuur af van de „ware‟ natuur van de 
natuurwetenschappen. Het kunstwerk ging hierbij de natuur sublimeren, ten overstaan van de wetenschap die de natuur reduceerde. De 

landschapsschilderkunst zou vanuit deze opvatting worden beschouwd als de hoogste uidrukking van de menselijke cultuur en de kleinst 

mogelijke afstand tussen natuur en cultuur.  Zie: Lemaire, 1970, 30-35.  
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er wel in om de rol van de cultuur en natuur in evenwicht te houden. Toch was er geleidelijk aan, 

vooral gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, sprake van een verregaande opsplitsing 

van terreinen. In de positivistische wetenschapsbenadering werd daarbij een groot belang gehecht 
aan empirisch verifieerbare uitspraken.23 In het vraagstuk naar de temporaliteit van landschappen 
ging tot voor kort de aandacht hoofdzakelijk uit naar korte tijdsnedes uit de 
landschapsgeschiedenis. Historische landschappen werden veelal gereconstrueerd als een 
gefixeerde, tijdloze toestand. Vooral binnen de disciplines als de archeologie, geschiedenis en 
antropologie werd het landschap vaak beschouwd als decor van de cultuur, dat slechts traag van 

gedaante veranderde (quasi immobile) buiten de cultuur om.24 Enkele onderzoekers poogden 
echter, buiten de gangbare verklaringsschema‟s om, greep te krijgen op de relaties tussen het 
fysieke landschap enerzijds en de geschiedenis van mentaliteiten, ideologieën en sociale, 
economische en politieke ontwikkelingen anderzijds. Braudel ontleedde de geschiedenis hiervoor in 
verschillende tijdschalen.25 Samuels legde een verband tussen de geschiedenis van landschappen 
en de levensgeschiedenis en leefwereld van individuen en de antropoloog Ingold wees op de 

„resonantie‟ van de persoonlijke ervaringswereld met de ritmes en cycli van de „natuurlijke‟ 
omgeving.26  
 
Voor het beschrijven van een (al dan niet bewust gestimuleerde) beeldvorming blijkt vooral het 
werk van de Britse historicus-antropoloog Peter Burke van belang te zijn. Zijn benaderingswijze, 

die voornamelijk veel weerklank vond in de mentaliteitsgeschiedenis, is gericht op de wijze waarop 
kunst een rol speelt binnen een bepaalde cultuur. Daartoe werd binnen de mentaliteitsgeschiedenis 

vooral de aandacht gericht op het dagelijks leven, waarbij „hoge kunst‟ vaak niet werd gebruikt als 
bronnenmateriaal. Burke‟s studies zijn vooral gericht op de oudere kunst, zoals het vroeg moderne 
Italië en de kunst in de periode van Lodewijk XIV.27  
 
Landschap als cultuuruiting  
Vanaf eind jaren zeventig is er vooral in Engeland sprake van een toenemende behoefte om 
landschappen vanuit hun specifieke culturele contexten te interpreteren. De nieuwe oriëntaties die 

verschenen in de studie van het landschap waren aanvankelijk gestoeld op de fenomenologie (de 
humanistische geografie), later op het neo-marxisme en het constructivisme (de new cultural 
geography en post-processuele archeologie). Met de toenemende culturalistische benadering wordt 
een belangrijk lading toegevoegd aan het duale landschapsbegrip, namelijk het immateriële en 
mentale aspect van het landschap. Een tot op heden complex en moeilijk vraagstuk is die naar de 
relaties tussen materiële en mentale werelden van (historische) samenlevingen. De relatie van het 

landschap ten opzichte van de werking ervan in een (historische) cultuur is door verschillende 

wetenschappers onderzocht. Verschillende Britse en Amerikaanse onderzoekers onderzochten het 
landschap vanuit deze immateriële benadering.28 De Britse onderzoekers Stephen Daniels en Denis 
Cosgrove definieerden het landschap in deze context als “een cultureel beeld, een picturale manier 
van representatie, die omgeving structureert of symboliseert”.29  Mitchell beschouwde bijvoorbeeld 
het landschap niet als object dat bekeken kan worden of als een tekst die kan worden gelezen, 
maar als een proces waardoor sociale en subjectieve identiteiten worden gevormd.30 Een belangrijk 

basisargument in zijn studie is het dynamisch karakter van het landschap als medium.  
 
Opvallend is de grote aandacht die uitging naar het Engelse landschap. Binnen de cultureel-
geografische benadering ontstond een grote belangstelling naar verbeelding en ontwikkeling van 
het Engelse landschap in de achttiende en negentiende-eeuw.31 De studie van het (Engelse) 
landschap kende hierin een tweetal opvattingen; de modernistische en postmoderne.  
Eerstgenoemde benadrukte voornamelijk de geschiedenis van het landschap als die van de 

landschapsschilderkunst, waarbij uitgegaan van een progressieve groei naar de visualisering van 
het landschap. De postmoderne opvatting zou de rol van het schilderij juist decentraliseren ten 

                                                 
23 Kolen, 2006, 2. 
24 De historische geografie kent een lange onderzoekstradities op het gebied van sociaal-economische ontwikkelingen en de wijze waarop 
ontwikkelingen hebben geleid tot aanpassingen van de ruimtelijke orde en de herinrichting van de fysieke omgeving. Het landschap werd 

vanuit deze benaderingen vrijwel altijd beschouwd als het „passieve‟ speelveld van ecologische, sociale en economische processen. Zie: 

Kolen, 2006, 3. 
25 Braudel, 1958. Gecit. in: Kolen, 2002, 3.  
26 Samuels, 1979 en Ingold, 2002. Gecit. in: Kolen, 2002, 3.  
27 Vooral zijn studie Historical Antropology in Early Modern Italy. Essays on perception and communication is interessant. Het geeft inzicht 
op de wijze waarop hij de vroegmoderne Italiaanse cultuur opvat als een communicatiesysteem, waarbij Burke poogt de „grammatica‟ van 

deze cultuur op te stellen. Santing, 1995, 257.  
28Bermingham, 1986; Daniels en Cosgrove, 1988;  Schama, 1995;  Mitchell, 1995 en Wylie, 2007. 
29 Daniels en Cosgrove, 1988, 1. 
30 Mitchell, 1994, 1-2. 
31 Bermingham, 1986, Daniels en Cosgrove, 1988 en Mitchell, 1995. 
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gunste van semiotische en hermeneutische benaderingen.32 De symbolische verbeelding van het 

landschap werd in de jaren ‟80 van de vorige eeuw onderzocht door de geografen Daniels en 

Cosgrove.33 Opvallend was de constatering dat de agrarische veranderingen in het Engeland in de 
periode 1710-1815 geen weerslag vonden in de beeldende kunst. Prince beschouwde de achttiende 
eeuwse Engelse landschapsschilderijen daarom als escapistische fantasieën.34 De schilders kozen 
daarbij uit een “arcadisch idioom”, voornamelijk bestaand uit pittoreske gezichten. Men 
concentreerden zich op rotsen, klippen, watervallen, bossen, dode bomen en brokkelige ruïnes. 
Deze romantische natuurweergave had als doel krachtige gevoelens van verwondering en ontzag 

voor de schoonheid van de natuur op te wekken. De sublieme subtiele indrukwekkendheid van 
wolkenvormen, geologische structuren en het plantenleven vond vooral veel weerklank in de 
beeldende kunst. De veranderingen van het platteland werden juist beschouwd als een verstoring 
van het „arcadisch‟ landschapsbeeld. De landschapsschilderkunst kan hier worden beschouwd als 
representatie van een immateriële wereld. Opmerkelijk is dat, ondanks het grote idioom aan 
landschapsschilderingen, cultuurgeografische studies over het Nederlandse landschap tot op heden 

sporadisch zijn uitgevoerd.35 Talloze studies over het Hollandse landschap benaderen de 
landschapsschilderkunst vanuit de kunsthistorische opvatting: als een thema in de schilderkunst of 
als een picturaal genre.36  
 
In zijn Landscape and Memory schetste Simon Schama het landschap als decor van de natuur dat 

beladen is door menselijke herinnering, mythes en betekenissen. Want hoewel natuur en 
menselijke perceptie normaal gesproken tot twee verschillende werelden behoren, meende Schama 

dat ze beide met elkaar verweven zijn. Het landschap beschouwde hij daarom als een product van 
menselijke gedachten. Zelfs de meest ongerepte, „wilde‟ natuurlandschappen zijn bij nadere 
beschouwing een cultuurproduct.37 Interessant is de wijze waarop Schama vanuit deze benadering 
verschillende soorten landschappen behandelde als arcadia, dat wil zeggen door de mens 
aangenaam gemaakte oorden.38 Hierin toonde hij aan hoe mythen, tradities, maar ook 
kunstwerken uit vroegere tijden de wijze hebben bepaald hoe wij tegenwoordig tegen verschillende 
soorten landschappen aankijken. Schama schetste bijvoorbeeld de bossen van Fontainebleau, als 

“het eerste gecreëerde Arcadië in de werkelijkheid”.39 Met Claude François Denecourt als ontdekker 
van de wandeling toonde hij aan hoe de bossen van Fontainebleau een speelveld worden van een 
nieuwe esthetische natuurbeleving. Denecourt bracht blauwe pijlen aan in het bos, om wandelaars 
te leiden bij hun keuze: “Deze blauwe pijlen waren de syntaxis van Denecourts grammatica van 
boswandelingen: het gaf richting en samenhang aan”.40 Met zijn wandelingen opende Denecourt de 
koninklijke bossen voor het „gewone‟ volk. Niet het volk van houthakkers en boeren, maar voor de 

stedelijke bohemien die zich konden terugtrekken uit het drukke leven in Parijs om te herstellen in 

de rust en stilte van de natuur. Het eerste decennium van Denecourt´s wandelingen trok 
verschillende belangstellenden: schrijvers, dichters, kunstenaars en andere Romantische 
bourgeoisie. Schama toonde aan dat ondanks het feit dat bossen, bergen en rivieren zo graag 
gezien worden als sporen van het oude Europa, onaangeroerd door de mens, de mens hier al van 
te voren een eigen creatie schiep waarin hij zich thuisvoelde. Opmerkelijk is dat Schama in zijn 
redenering geen antwoord kon vinden op de terugkerende paradox dat dezelfde krachten die de 

natuur vernietigen ook de waardering voor de natuur hebben voortgebracht. Ook valt bij de 
benadering, waarop hij de landschapsschilderijen interpreteerde als illustratie van de geschiedenis, 
een kanttekening te plaatsen. Een landschapsafbeelding mag aantrekkelijk zijn, omdat we hier een 
bepaalde spontane inductie of ondersteuning van historische kennis van verwachten, maar de aard 
van die kennis wordt al snel problematisch. Er doet zich namelijk onmiddellijk een kloof voor 
tussen het verbeelden en verwoorden.41 Schama poogde met zijn werk deze kloof te overbruggen, 
door veelvuldig geschreven bronnenmateriaal met beeldmateriaal te combineren. Ebels-Hoving 

behandelde het aspect van de afbeelding als historische bron in haar artikel over „Schama voor het 
schilderij: een historische grensoverschrijding‟. Zij onderscheidde hierin een viertal manieren 
waarop de verbeelding als bron kan worden gebruikt: als illustratie, als bron voor een verhaal, als 

                                                 
32 Mitchell, 1995, 1. 
33 Cosgrove en Daniels, 1988. 
34 Prince, 1988, 98. 
35 Een recente studie van historisch geograaf Hans Renes poogde een verband te leggen tussen de verandering van het Nederlandse landschap 
en de collectie Knecht-Drenth. Zie: Boissevain, Bosboom en Renes, 2008.  
36 Historicus Boudewijn Bakker poogde in zijn studie een verband te leggen tussen het geschilderde zestiende en zeventiende eeuwse 

landschap in relatie tot een bepaald immaterieel landschap/ wereldbeeld. Zie: Bakker, 2000.  
37 Schama, 1995, 7-9. 
38 Schama behandelt verschillende landschappen aan de hand van de thema‟s: hout (bossen), water (rivieren) en rots (gebergte). Schama, 

1995.  
39 Schama, 1995, 547. 
40 Schama, 1995, 555.  
41 Dit probleem werd behandeld in N. Goodman‟s Languages of Art. An Approach to a theory of symbols. Zie: Ebels-Hoving, 1991, 87. 
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instigator van een vruchtbare historische sensatie die kan leiden tot een meer of minder 

omschreven idee en als verschaffer van nieuwe kennis of nieuw inzicht in een specifiek, bepaald 

historisch onderwerp.42 Schama‟s gebruik van kunstwerken als bron liggen voornamelijk op het 
gebied van de bron als illustratie. Op een dieper niveau dan de illustratie valt er met het beeld 
kennelijk toch niet zo makkelijk te werken.43 Toch heeft hij met zijn benaderingswijze in zijn eerder 
verschenen werk Embarassment of Riches een soort van nieuwe geschiedschrijving gepionierd, 
meende Hoving. Zij schreef daarover dat deze geschiedschrijving „boeiend‟ en „griezelig‟ is: “Zij 
onttrekt zich aan het aloude waar(schijnlijk)heidscriterium. Zij voert haar overtuigingsoffensief 

zonder een arsenaal aan voetnoten, maar alleen met wat plaatjes. Op die ongearticuleerde basis 
kunnen verbeelding en verwoording een heel vreemd huwelijk sluiten”.44 Hoe een onderzoek naar 
de verbeelding van het landschap kan leiden tot interessante bevindingen naar de rol van een 
(arcadisch) landschapsbeeld binnen een bepaalde omgeving, is gepoogd met dit onderzoek naar 
voren te brengen.  
 

Landschapsesthetiek  
Vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw is binnen de historisch-geografische 
onderzoekstraditie ruim aandacht besteed aan de esthetiek van het Engelse landschap. Walter 
Gropius bracht in 1935 het manifest uit voor een modern landschapsontwerp. Vaughan Cornish 
publiceerde in zijn Scenery and the sense of Sight de positivistische interpretatie van 

landschapsesthetiek.45 Hierin bracht hij de vraag ter discussie bracht waarom bepaalde plekken 
meer aantrekkelijk zijn dan andere. In 1931 schreef Cornish hierover een artikel The Poetic 

Impression of Natural Scenery, dat hij acht jaar later volbracht met zijn werk The Beauties of 
scenery: a geographical survey. In 1964 en 1965 verschenen de bekende humanistische werken 
door David Lowenthal en Hugh Prince over “the English landscape” en “English Landscape Tastes”, 
precies op het moment dat veel wildernis en pastorale landschappen werden getransformeerd door 
de naoorlogse industriële en stedelijke expansie. De werken van Lowenthal en Prince zijn van 
invloed geweest op de lijn die geografen volgden om landschapsesthetiek te begrijpen. Ze 
beschreven vooral de visuele kwaliteiten van een landschap, bepaald door geologie, vegetatie en 

topografie. Daarbij besteedden ze vooral veel aandacht aan het mensgemaakte landschap, met 
onder andere veel beschrijvingen van “historische” dorpen, steden, velden, fabrieken en parken. 
Lowenthal en Prince beschreven de ruimtelijke ordening van deze elementen in de context van 
atmosferische karakteristieken als “romantisch” en “pittoresk”. Deze studies vonden vooral veel 
weerklank in de fenomenologie van de landschapssmaak, waarbij variaties in smaak geassocieerd 
konden worden met een bepaalde sociale klasse. Vanuit het kunsthistorisch perspectief kunnen 

bepaalde fouten worden geïdentificeerd. Lowenthal en Prince faalden bijvoorbeeld om een 

onderscheid aan te brengen tussen het pittoreske en sublieme en tussen de romantiek van de 
achttiende-eeuwse landschapskunst en de romantiek van de negentiende-eeuwse landschapskunst.  
 
De beeldende kunst heeft van oudsher bijgedragen aan de vorming van de perceptie van het 
landschap. Deze landschapsperceptie is zelfs deels beïnvloed door de voorstellingen van het 
landschap. Kunsthistoricus Henk van Os meende bijvoorbeeld dat landschapsschilders niet 

schilderden wat mooi werd gevonden in het landschap, maar dat het landschap dat zij schilderden 
dankzij hun werk door de beschouwer als mooi wordt ervaren.46  De kunstenaars zouden het 
landschap esthetisch hebben ontgonnen, zodat wij als beschouwer de schoonheid ervan zijn gaan 
waarderen. De esthetiek van het (geschilderde) landschap is een belangrijk aspect binnen dit 
onderzoek. Recentelijk werd aan de esthetiek van Haagse School landschappen vanuit de 
kunstgeschiedenis aandacht besteed.47 Door de tussenkomst van de Haagse School schilders zou 
een grote en lang aanhoudende gevoeligheid zijn gewekt voor de esthetische kwaliteiten van het 

Hollandse polder- en waterland.48 De esthetiek van het Haagse School landschap zou haar 
doorwerking hebben gehad in de huidige natuurbeleving. Sommige hedendaagse natuurliefhebbers 
en natuurbeschermers vinden hun esthetische beleving van het landschap nog altijd het 
duidelijkste terug bij de meesters van de Haagse School.49 Toch behoeft de landschapsesthetiek 

van de Haagse School, die een bepaalde stijl van uitbeelden en ervaring is die op een zeker 
moment in de geschiedenis is ontstaan, volgens Krul niet noodzakelijkerwijs een blijvend 

bestanddeel van de Nederlandse cultuur te zijn. Een duidelijke aanwijzing vond hij in redeneringen 
waarin wordt uitgegaan van een historisch determinisme, zoals die van Jacob van Santen Kolff. 

                                                 
42 Ebels-Hoving, 1991, 89-90.  
43 Ebels-Hoving, 1991, 97.  
44 Ebels-Hoving, 1991, 99.  
45 Cornish, 1935. 
46 Van Os, 2000, 14. 
47 Reynaerts, Krul et al., 2010.  
48 Krul, 2006, 648. 
49 Krul, 2006, 624. 
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“Zal er” vroeg Van Santen Kolff zich in 1877 af,  “naar alle menschelijke berekening ooit een tijd 

aanbreken, waarin onze visschersdorpen en hun bewoners… er anders zullen uitzien dat Israëls of 

Blommers ze op hun schilderijen te zien geven, een tijd, waarin onze Noordzeekust, bij guur 
sneeuwachtig Decemberweer, of nevelachtig-zonnigen voorjaarsmorgen, bij najaarsstorm of luwen 
zomeravondstond een anderen aanblik zal opleveren dan op Mesdag‟s doeken…een tijd, waarin een 

deugdelijk-hollandsche wei met koeien aan een wilgensloot, met hek en vergezicht, boerenmeid en 
malsch groen gras, bij wazig-zonnig weer of „vuilen dag‟, er anders zal uitzien dan Mauve en 
Willem Maris ze weergeven, dateen „heuzige‟ amsterdamsche buitenkant bij grauw weder zal 
blijken niets gemeen te hebben met de stadsgezichten van Jacob Maris en Jozef Neuhuys? ” 50 

Die tijd zou sneller aanbreken dan Van Santen Kolff ooit had kunnen vermoeden. Ondanks dat dit 
landschapsbeeld sterk is veranderd, is het interessant hoe het geschilderde landschapbeeld 
desondanks blijft voortleven als „ideaal‟ van het Nederlandse landschap. En er zijn tot op heden 
weinig studies die dit interessante veld van onderzoek vanuit een interdisciplinaire benadering 
hebben benaderd.  
 

Kunsthistorisch discours  
Binnen de kunsthistorische studies domineerde lange tijd de modernistische benadering, gebaseerd 
op de chronologie van stilistische vooruitgang door opeenvolging van heroïsche meesters en 
verschillende kunststromingen als het naturalisme, realisme, impressionisme en symbolisme. 

Daarbij werd slechts sporadisch aandacht besteed aan ontwikkelingen „in de marge‟ van de 
kunstgeschiedenis, zoals de opkomst van kunstenaarskolonies in Europa in de periode 1880-1910. 

Laren, evenals Blaricum, zijn een tweetal dorpen in het Gooi die zich in deze periode ontwikkelden 
tot kunstenaarsdorpen. Reden om aandacht te besteden aan de onderzoekstraditie op het gebied 
van rurale kunstenaarskolonies.  
 
In de jaren zestig ontstond binnen de kunsthistorisch discipline kritiek op deze formalistische en 
individualistische methode. Een nieuwe regionaal- revisionistische benadering trachtte nieuw licht 
te werpen op voorheen onderbelicht gebleven onderwerpen als alternatieve „grote meesters‟.51 Tot 

de jaren tachtig van de vorige eeuw was het fenomeen van kunstenaarskolonies slechts sporadisch 
onderzocht. Pionierswerk was het in 1985 verschenen werk van Michael Jacobs The Good and 
Simple Life over de formatie van een elftal kunstenaarskolonies in zeven verschillende landen in 
Europa en Amerika. De toenemende interesse in de landelijke omgeving, het open-lucht schilderen 
en de verbeelding van het landelijke leven beschouwde hij als onderdeel van een wijdverspreide 
“terug-naar-de-natuur” beweging die zich ontwikkelde in de periode van toenemende 
verstedelijking en urbanisatie.52 Meer systematische studies naar kunstenaarskolonies in Europa 

zijn in de jaren tachtig voornamelijk afkomstig uit Duitsland. Wietek richtte zijn aandacht vooral op 
een aantal Duitse kunstenaars. Hij nam met zijn definitie van “artists places” ook geografische 
plaatsen opnam waar geen sprake was van een coherente groep kunstenaars.53 In 2001 verscheen 
een overzichtswerk van Nina Lübbren getiteld Rural Artists Colonies in Europe 1870-1910. Zij 
meende dat het belangrijkste aspect van een kunstenaarskolonie lag in de aanwezigheid van een 
dicht verweven artistieke gemeenschap.54 In haar studie onderzocht Lübbren de praktijken en 

interactiepatronen van de kunstenaars in kolonies, waarin zij de kunstenaarskolonie beschouwde 
als een nieuwe vorm van internationale kunstpraktijk, die geworteld zou zijn in een bepaalde 
plaatsmythologie.55 Een jaar later verscheen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in 
het Germanisches Nationalmuseum te Nürnberg de catalogus Künstlerkoloniën in Europa. Im 
Zeichen der Ebene und des Himmels (2002). Claus Pese noemde als belangrijkste drijfveren voor 
het ontstaan van kunstenaarskolonies het afzetten tegen de Academie, de voorkeur de natuur te 
bestuderen en een drang te vluchten uit de (kleinburgelijke) beschaving.56 De meeste van deze 

theorieën zijn gebaseerd op Duitse kunstenaarskolonies met een aantal zeer sektarische groepen 
waar een sterk Heimat-gevoel speelde.57 Aan het landschappelijk aspect wordt vanuit deze 
kunsthistorische studies slechts sporadisch aandacht besteed.  
 

Van Nederlandse kunstenaarskolonies verscheen in 2005 het boek Schildersdorpen in Nederland, 
naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling. In dit overzicht zijn de kunstenaarsdorpen 
behandeld, waarbij van ieder dorp door fotograaf Creyghton gezocht is naar één pakkend beeld dat 

                                                 
50 Kolff, „Over de nieuwe richting in onze schilderkunst‟, 363-364. Gecit. in: Krul, 2006, 648.  
51 Lübbren, 2001, 10. 
52 Jacobs, 1985, 7. 
53 In zijn definiëring legt hij nadrukkelijk aandacht op een kunstenaarskolonie als bepaald geografische gebied waar kunstenaars gedurende 

langere tijd verbleven. Zie: Wietek, 1976. 
54 Lübbren, 2001, 9. 
55 Lübbren, 2001, 115-117. 
56 Pese, 2001, 12-23.  
57 De Bodt, 2004, 8. 
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de essentie van het landschap weergeeft.58 Ondanks de veelheid aan studies over afzonderlijke 

kunstenaarskolonies in Nederland, is tot op heden weinig onderzoek verricht naar de bredere 

context. Veel studies behandelen kunstenaarskolonies als de plaatsen van toeristische interesse.59 
Wessel Krul meende dat het, ondanks de moeilijk te scheiden ideologische, esthetische en 
maatschappelijke aspecten, desalniettemin mogelijk is om een algemeen patroon te vinden in het 
verschijnsel van kunstenaarskolonies.60 In de meest recente Nederlandse studie op dit gebied Back 
to the basics, simplicity and nature. The Golden Age of the artists‟ colonies, 1860-1910 behandelde 
Krul de ideële achtergronden van kunstenaarskolonies. Volgens hem kan de achterliggende 

gedachte gezocht worden in een mix van utopische verwachtingen, nationale en historische 
overblijfselen, een verlangen naar medische en spirituele regeneratie en een verering van de 
„natuur‟ in zowel het landschap als haar „onschuldige‟ boerenbevolking.61 Het economisch 
functioneren van een kunstenaarkolonie werd recentelijk verricht door Brian Barrett. Hij onderzocht 
de invloed van de lokale herberg Spaarne op de kunstenaarskolonie in Volendam.62 In de laatste 
twintig jaar heeft vooral het fenomeen van de aantrekkingskracht van het Nederlandse landschap 

op buitenlandse kunstenaars in de belangstelling gestaan.63 Volgens Stott gebruikten zij de realiteit 
als een metafoor om een bepaald droombeeld van het Nederlandse landschap te verbeeldden.64 In 
een recente studie naar aanleiding van de tentoonstelling Dutch Utopia. American artists in Holland 
1880-1914, besteedde Nina Lübbren aandacht aan de verhalende context van de 
boerenlandschappen. Deze studies belichten nogal eenzijdig de kunsthistorische aspecten van het 

verhaal. Daarin liggen interessante mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek. Juist het feit 
dat het geschilderde boerenlandschap sinds de laatste jaren in de belangstelling heeft gestaan 

nodigt uit tot onderzoek naar de werking van het verbeelde landschap in de beeldvorming van een 
bepaalde streek. 
 
En dit is een belangrijk aspect daar de ontwikkeling van het landschap als genre niet los kan 
worden gezien van maatschappelijke en landschappelijke ontwikkelingen als modernisering en 
toenemende verstedelijking. Recent besteedde Jenny Reynaerts aandacht aan de aan de wijze 
waarop het geschilderde landschap fungeerde in een veranderende moderniserende samenleving. 

Volgens haar legden de kunstenaars het landelijke boerenlandschap voornamelijk vast uit 
nostalgische overwegingen: om het verdwijnende agrarische landschap te „behouden‟.65 In 2006 
bracht het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap een themanummer uit over landschap, 
natuur en nationale identiteit. Hierin werd vanuit verschillende benaderingen gekeken naar de 
wisselwerking tussen de Nederlandse natuur (het landschap) als onderdeel van de Nederlandse 
identiteit.66 Kunst- en cultuurhistoricus Wessel Krul schreef over de werking van het geschilderde 

landschap van de Haagse School als nationaal symbool.67 Het landschap, geschilderd door Haagse 

School kunstenaars zou kunnen worden beschouwd als een nationaal landschap, waarbij uit de 
natuurlijke verscheidenheid van de geografie een selectie wordt gemaakt die authentiek en 
karakteristiek wordt voorgesteld en als symbool kan dienen voor de natie als geheel.68 In 
tegenstelling tot hun voorgangers kozen Haagse School kunstenaars voor onderwerpen die “dicht 
bij huis” waren. Krul merkte daarom ook op dat deze nationale landschappen op geringe afstand 
van de hoofdstad liggen: polders, heide, en duinlandschap. Deze eenvoudige onderwerpen werden 

op een ongecompliceerde manier afgebeeld, zij het vooral in de sfeer waarin de objecten zich 
vertoonden: de lichtval, de weersomstandigheden en de reflectie van lucht en water benadrukten 
de herkenbaarheid van het geschilderde landschap. Eenvoud en waarheid waren de voornaamste 
uitgangspunten van de Haagse School. Hierin herkende iedereen de bij uitstek Nederlandse 
deugden, die al eerder de grondslag waren geweest van nationale grootheid.69 
 
 

 
 

                                                 
58 De Bodt, 2004, 11. 
59 Afzonderlijke studies van kunstenaarskolonies Volendam, Hattem, Heeze, Veere, Katwijk, Kortenhoef en Laren zijn: Brinkkemper et al., 

2006; Koel, et al., 1991, Leeman, 2003; Coenen, 1998; van der Plas en Bieber, 1995;  Denninger-Schreuder, 1998 en Denninger-Schreuder, 
2003.  
60 Krul, 2006, 568.  
61 Krul, 2006, 583. 
62 Barrett, 2009a en Barrett, 2009b. 
63 Studies als Dromen van Holland en Holland Mania onderzochten de grote aantrekkingskracht die het Nederlandse landschap uitoefende op 

buitenlandse kunstenaars vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. Zie: Stott, 2009, 12, zie ook: Stott, 1998 en Kraan, 2002. 
64 Stott, 2009, 14. 
65 Reynaerts, 2008. 
66 Verschillende auteurs droegen hieraan bij waaronder Klaas van Berkel, Wessel Krul, Willemien Roenhorst, en Leen Dresen.  
67 Krul (2006) 620-649. 
68 Krul (2006) 620. 
69 Krul (2006) 625 
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Het Gooi onderzocht en beschreven 

Het Gooi werd vanaf de vroege middeleeuwen Nardingerland of Naerdincklant genoemd, naar een 

nederzetting aan de latere Zuiderzee, noordelijker gelegen dan de plaats die tegenwoordig Oud-
Naarden wordt genoemd. Vanaf de veertiende-eeuw zou de naam Nardinclant geleidelijk worden 
vervangen door de naam Gooiland. Historici aan het begin van de twintigste-eeuw meenden dat de 
later gebruikte naam “het Gooi” juister is dan Gooiland, daar de naam vermoedelijk is afgeleid van 
go of gouw, een benaming voor (land)streek.70  
 

De rijke en gevarieerde geschiedenis van de omgeving van het Gooi is vanaf de negentiende eeuw 
door verschillende historici onderzocht.71 In 1939 verscheen een eerste overzichtswerk van De 
Geschiedenis van het Gooiland, samengesteld door Enklaar en de Vrankrijker.72 Dit werk vond in 
1976 haar voltooiing met de publicatie van Vrankrijker‟s Nieuwste geschiedenis van Gooiland 1925-
1975. In een viertal delen werd een beeld geschetst van de historische ontwikkelingen vanaf de 
middeleeuwen tot aan begin twintigste-eeuw. Enklaar bouwde tijdens zijn studie voort op de 

inzichten van Albertus Perk, die de geschiedenis van het Gooi onderzocht en tevens in 1842 een 
studie uitbracht over de gebruiksrechten van de gemene heiden en weiden in het Gooiland.73 
Vroege historisch-geografische verkenningen werden uitgevoerd door geograaf Blink met zijn in 
1929 uitgegeven studie Woeste gronden, ontginning en bebossching in Nederland, voormalig en 
thans. Enkele jaren later verkende J.B. Rodenburg de staatkundige en geologische grenzen van het 

Gooi. In zijn studie stelde hij de kwestie aan de kaak hoe altijd de nadruk is gelegd op de kant van 
Eemnes, ten koste van de andere streken in het Gooi.74  

 
De geologische ontwikkelingen en genese van het Gooise cultuurlandschap werd door verschillende 
onderzoekers aan het licht gesteld.75 Belangrijk zijn de verrichtingen van Ruegg in de jaren zestig 
en zeventig van de twintigste-eeuw. Deze vormden een basis van latere historische-geografische 
verrichtingen van de archeologen Wimmers en Van Zweden. Dit project, een onderzoek naar de 
antropogene elementen in de Gooise Natuurgebieden, werd in 1988 aangevangen door Van 
Zweden. Een van de projectleiders was archeologe M. Addink-Samplonius die in de jaren tachtig 

belangrijk onderzoek verrichtte naar de archeologische opgravingen van Albertus Perk in het 
Gooi.76 Het onderzocht van Van Zweden en Wimmers werd in 1992 afgerond.77 De bevindingen van 
beide archeologen wierpen nieuw licht de bewoningsgeschiedenis van het gebed. Ook negentiende-
eeuwse ontwikkelingen in het Gooise landschap, zoals de herbebossing in het laatste kwart van de 
eeuw die het Gooi een nieuwe lommerrijke aanblik verleenden, zijn door de onderzoekers in kaart 
gebracht.78 Een jaar na de voltooiing van het onderzoeksrapport verscheen een artikel uit in het 

Historisch Geografisch Tijdschrift, over de honderden eeuwen menselijke activiteit in het 

natuurlandschap van de Bussumer- en Westerheide.79 Daarin werd duidelijk hoe het Gooi 
voortdurend onder de invloed van de mens heeft gestaan en de tot op de huidige dag aangemerkte 
natuurgebieden dus een grote cultuurhistorische waarde herbergen. Frits David Zeiler 
populariseerde het werk van de archeologen met de uitgave van het boekje Onder de hei: 
Archeologisch en historisch-geografische landschapselementen in het Gooi. De Haan beschreef de 
villaparkontwikkelingen in het Gooi in de periode 1874-1940.80 Een groot deel van de historische 

kennis werd samengebracht in de uitgaven van het tijdschrift Tussen Eem en Vecht.   
Uit verschillende studies werd duidelijk hoezeer het Gooi vanaf de tweede helft van de 
negentiende-eeuw een transformatie heeft ondergaan van een arm, agrarisch cultuurlandschap 
naar een welvarend forensengebied. De vele ontwikkelingen en het landschap dat daarin speelveld 
werd van ideologieën (door de schrijvers en kunstenaars) en wereldverbeterende filosofieën, in 
combinatie met de nabije ligging van de hoofdstad Amsterdam maakt het gebied een interessante 
regio om te onderzoeken.  

 

                                                 
70 Rus, 1943, 11. 
71 Buis, 1887; Luden, 1931; Enklaar en de Vrankrijker, 1939 en de Vrankrijker , 1947.  
72 Enklaar behandelde de periode van de middeleeuwen (deel I). De “nieuwe geschiedenis” en “nieuwste geschiedenis” werd  uiteengezet 
door historicus A.C. de Vrankrijker. Zie: Enklaar en de Vrankrijker, 1938. 
73 Perk, 1842. 
74 De grote nadruk op de grenskwesties aan de zijde van Eemnes kwam volgens Rodenburg doordat de heer A.A. Beekman - die bij uitstek 
kenner was van het polderland - in het zesde deel van zijn Nomina Geographica Neerlandica uitgebreid verslag deed van zijn persoonlijk 

bezoek aan dit terrein. Zie: Rodenburg, 1938, 32.  
75 Van der Lijn, 1943; Ruegg, 1963/1964; Ruegg, 1975; Harten, 1976.  
76 Addink-Samplonius, 1983,  
77 Een jaar voor de afronding van het onderzoek verscheen het rapport Plaggen en Scherven met een vijftal korte verslagen over het 

onderzoeksproject. Zie: Wimmers en Van Zweden, 1991.  
78 Wimmers en Van Zweden, 1992, 134-135.  
79 Wimmers, Van Zweden en Spek, 1993. 
80 De Haan, 1993.  
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1.3 Theoretisch kader  

De benadering van het landschap in dit onderzoek is niet alleen landschapshistorisch, noch 

uitsluitend kunsthistorisch. Uit beide benaderingswijzen is inspiratie geput. Omdat gekeken is naar 
de beeldvorming van het landschap, ligt de nadruk niet zozeer alleen op het materiële, maar vooral 
ook op de immateriële aspecten van het landschap en de interactie tussen beide. Daartoe is 
gepoogd een analyse te maken van de complexe relatie tussen het verbeelde en het fysieke 
landschap. Vooral de wijze waarop de combinatie van bepaalde landschappelijke elementen in de 
visuele verbeelding van het landschap heeft bijgedragen aan de vorming van een mentaal 

landschapsbeeld staat centraal. Het is bijvoorbeeld treffend hoe het „land van Mauve‟ 
vanzelfsprekend de associatie oproept van een heidelandschap met schaapskudden. Ik besef mij 
terdege dat de onderzoeker zich met een onderzoek naar een mentaal landschap zich op glad ijs 
begeeft: er is immers geen concreet „bewijsmateriaal‟ naar een landschapsbeeld van een bepaalde 
periode. Om dit onderzoek enige vorm en houvast te geven is gebruik gemaakt van zowel 
kunsthistorische als landschap(belevings) theorieën. In deze paragraaf zullen de gebruikte 

theorieën nader worden toegelicht.  
  
Kunsthistorische theorieën  
Formalistische analyse 
De eenvoudig en realistische geschilderde landschappen van de meesters uit de zeventiende eeuw 

trok belangstelling van de kunsthistorici eind negentiende en begin twintigste-eeuw. In deze 
periode ontwikkelde zich de formalistische kunsthistorische benadering. Deze werd in gang gezet 

door de Duitse kunsthistoricus Heinrich Wölfflin, maar ook toegepast door vroeg twintigste eeuwse 
Nederlandse onderzoekers als Willem Vogelsang, Johanna de Jongh en Wilhelm Martin. Wölfflin liet 
zich inspireren door de negentiende-eeuwse wetenschappelijke discussie over de psychologie van 
het kijken.81 Met zijn theorie wilde hij een bepaalde manier van kijken naar kunst vaststellen op 
basis van een uitgebreide beschrijving van de kunstwerken.82 Wölflinn analyseerde de kunstwerken 
aan de hand van verschillende sets tegenovergestelde, formele duo-begrippen. Zo onderscheidde 
hij het „lineaire‟ tegenover het „schilderachtige‟, „vlakheid‟ tegenover „diepte‟ en de „gesloten‟ 

tegenover de „open‟ vorm. Ook de tot op heden gebruikte analysemethode van het naast elkaar 
plaatsen van schilderijen, die tot op heden nog toegepast wordt binnen de kunstgeschiedenis, werd 
door hem geïnitieerd. Opmerkelijk is dat Wölfflinn deze theorie voornamelijk toepaste op 
geschilderde landschappen van bekende meesters als Bruegel, Rubens en Van Ruysdael. Daarbij 
besteedde hij aandacht aan de inkadering van het landschap en de verschillende 
compositieschema‟s. Aan de hand van schematische vergelijkingen toonde Vogelsang begin 

twintigste eeuw aan dat er in de Hollandse schilderkunst sprake was van een daling in de 

weergegeven horizon.83 Kunsthistorica Johanna de Jongh toonde met haar in  1903 voltooide studie 
aan hoe het werk van Hollandse landschapsschilderkunst het resultaat lijkt te zijn van een 
willekeurige uitsnede van de natuur, waarbij geen aandacht wordt besteed aan een bepaalde 
omlijsting of inkadering.84 De formalistische benadering vond vooral veel weerklank gedurende de 
eerste decennia van de twintigste-eeuw en benadrukte het eigen karakter van de Hollandse 
landschappen. De stijlanalytische methode werd na de Tweede Wereldoorlog negatief bekritiseerd 

en al snel verdrongen door contextualiserende opvatting van vooraanstaande kunsthistorici als 
Ernst Gombrich in de jaren zestig.  
 
Iconografische en iconologische methode Panofsky 
Een veel gehanteerde methode voor de interpretatie van beeldmateriaal voor historisch onderzoek 
is de iconografische of iconologische benadering die in de jaren dertig en veertig van de twintigste 
eeuw werd ontwikkeld door kunsthistoricus Erwin Panofsky.85 Deze methode kan worden 

beschouwd als een van de belangrijkste denkrichtingen in de kunstgeschiedenis van de twintigste 
eeuw. Panofsky ontwikkelde zijn model teneinde antwoorden te vinden op vragen naar de 
(achterliggende) betekenis van schilderijen en de herkomst van de gebruikte beeldtaal. Hij 
borduurde met zijn theorie voort op het pioneerswerk van zijn leermeester Aby Warburg. Hierin 

concentreerde hij zich niet zozeer op de vorm of de stijl van het kunstwerk, maar eerder op de 

                                                 
81 Hatt en Klonk, 2006, 67.  
82 Het kijken op zich had volgens Wölfflin een eigen geschiedenis en de ontdekking van het visuele verhaal zou de meest elementaire 
opdracht zijn van de kunstgeschiedenis. Zie: Wölfflin, 1970, 24.  
83 De uitwerking van de realistische stijl was zichtbaar in ingetogen, nuchtere voorstellingen. Door de eenvoud in compositie zouden de 

landschapsschilders de mogelijkheid hebben gehad zich te concentreren op kleur- en lichtgebruik, dat volgens Vogelsang resulteerde in een 
nieuwe interesse voor het atmosferisch luchtperspectief. Zie: Vogelsang, 1924, 78.  
84 Zij noemde in dit verband het Hollands geschilderde landschap als een geheel apart en eigen genre, geboren uit het landschap zelf. Zie: De 

Jongh, 1903, 87.  
85 In het kader van dit onderzoek is slechts uitgegaan van een compacte beschrijving van Panofsky‟s theorie, die terug te vinden is in zijn 

artikel „Iconography and Iconology: an introduction to the Study of Renaissance Art‟ in Panofsky‟s Meaning in the visual arts, 51-81. Zie 

voor een overzicht in de ontwikkelingen in de iconografie: Halbertsma en Zijlmans, 1993, 139-174.  
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inhoud of betekenislagen van de voorstelling, waarbij ideeën en thema‟s in de kunst worden 

uitgelegd als symbolische uitingen van een bepaalde cultuur.86 Door zijn methode plaatste hij de 

kunst in een breed cultuurhistorisch kader. Zijn benadering kende belangrijke successen, onder 
meer door het implementeren van onderzoeksmethoden uit de culturele antropologie en de 
historische sociologie. Panofsky was verantwoordelijk voor de introductie van de term “disguised 
symbolism”, daarmee verwijzend naar de “verborgen symbolen” in de ogenschijnlijke alledaagse 
werkelijkheid van de schilderijen, die waarschijnlijk door geletterde en onderlegde tijdgenoten wel 
degelijk werden begrepen.87 Bakker gebruikte deels Panofsky‟s methode in zijn onderzoek naar de 

werking van het geschilderde landschap binnen een religieus beladen gedachtewereld van 
zestiende en zeventiende eeuw. In de interpretatie van het geschilderde landschap spelen factoren 
als wereldbeschouwing en tijdgeest een belangrijke rol. Inzicht moet verkregen worden in de wijze 
waarop onder verschillende historische omstandigheden de algemene en essentiële essenties van 
de menselijke geest zich in specifieke thema‟s en concepten uiten.88 
 

Panofsky‟s methode kan worden samengevat in een drietal stadia. Allereerst trachtte hij het 
kunstwerk zo onbevooroordeeld mogelijk te analyseren, door het tot in detail te beschrijven. 
Vervolgens ging hij over tot de iconografische analyse door aan de hand van aan het beeld ten 
grondslag liggende literaire bronnen en door duiding van dubbele bodems in alle afgebeelde 
elementen, het eigenlijke onderwerp vast te stellen.89 Daarbij legde hij een verband met andere 

(religieuze) teksten, gebruiken en gebeurtenissen. In derde instantie probeerde hij de intrinsieke 
betekenis van een kunstwerk te achterhalen: de iconologische interpretatie. Opmerkelijk is dat 

Panofsky zelf niet goed raad wist met de iconologische interpretatie. Daar bleef hij in zijn studies 
meestal steken op het iconografisch niveau. Het gevolg was dat de eerste twee 
verklaringssystemen een eigen leven zijn gaan leiden, waarbij de meerderheid van Panofsky‟s 
volgelingen zich toelegden op de iconografie. De iconologie vond voornamelijk veel weerklank bij 
historici die zich interesseerden voor de collectieve geestesgezindheid en voorstellingssystemen 
van samenlevingen en sociale groeperingen, zoals cultuur- of mentaliteitshistorici, historische 
antropologen, sociologen en sociaalhistorici. Zij beschouwden literaire en artistieke uitingen, 

voorstellingen, mythes, normen en waarden als belangrijke aanwijzingen voor symbolisch en 
ritueel gedrag.  
 
Landschapshistorische theorieën  
Model van Jacobs  
Binnen het onderzoek naar de relatie tussen het verbeelde en het werkelijke landschap kan een 

belangrijk aanknopingspunt gevonden worden in de theorie van de landschapsbeleving. Dit 

fenomeen is bestudeerd vanuit verschillende disciplines zoals omgevingspsychologie, sociologie, 
filosofie, geschiedenis, antropologie en de humanistische geografie. Behalve de verschillende 
disciplinaire benaderingen is op dit gebied een brei aan theorieën en concepten. In elke theorie zijn 
er verschillende factoren die invloed van de beleving op het landschap bepalen. Maarten Jacobs 
poogde met zijn recente studie The production of mindscapes een overkoepelende theorie te 
vormen die de verschillende theorieën over landschapsbeleving met elkaar verbond.90 Om de 

complexe relaties tussen innerlijke en uiterlijke wereld begrijpbaar te maken poneerde hij een 
model van een drietal realiteiten van het landschap, namelijk de fysieke tastbare, de sociale en de 
individuele omgeving. Zijn driedeling correspondeert met de onderverdeling van drie 
(basis)domeinen van evolutionaire, culturele en persoonlijke factoren, zoals deze door Bourassa 
werden geformuleerd.91 De eerste realiteit noemde Jacobs de matterscape wijzend op de fysieke 
omgeving. Deze omvat de materiële werkelijkheid en wordt wel omschreven als het systeem van 
feiten waar de natuurwetenschappelijke wetten op van toepassing zijn.92 In de tweede, de 

powerscape, beschouwde hij het landschap als een sociale realiteit, bestaande uit normen voor het 
gedrag van mensen met betrekking tot de omgeving. De regels die binnen deze realiteit van 
toepassing zijn, worden bepaald door de cultuur. Ze zijn van toepassing op de gezamenlijke groep 
mensen binnen deze cultuur. Volgens Jacobs worden ze geconstitueerd door en zijn ze eveneens te 

beschouwen als machtsuitdrukking. De sociale werkelijkheid is niet beperkt tot één, maar kan 
meerdere groepen omvatten. Ten aanzien van het landschap bepaalt deze realiteit hoe een individu 

zich gedraagt ten opzichte van het landschap.93Tot de derde realiteit schaarde Jacobs de 

                                                 
86 Hatt en Klonk, 2006, 96.  
87 Zie paragraaf 4.1 Bakker‟s proefschrift Landschap en wereldbeeld  “vermomde symboliek”.  
88 Santing, 1995, 255. 
89 Santing, 1995, 254.  
90 Jacobs, 2006.  
91 Bourassa‟s theoretisch frame maakt hierin eveneens een onderscheid tussen drie fundamentele factoren die de landschapservering 
beïnvloeden: de biologische, culturele en persoonlijke factoren. Zie: Jacobs, 2006, 5, 52. 
92 De fysieke werkelijk is in zekere zin objectief, zoals deze is aangeduid door Searle, 2000. Zie: Jacobs, 2006, 8. 
93 Jacobs, 2006, 8. 
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mindscape: het landschap zoals dat bestaat in de innerlijke realiteit, dat ook wel het landschap is 

zoals dit individueel wordt beleefd.94 Deze wereld is subjectief en wordt bepaald door het 

geestesbewustzijn.   
 
Met behulp van deze theorie is het nuttig een aantal concepten van het landschap in dit onderzoek 
te verduidelijken. Het basisonderwerp dat centraal staat in dit schrijven is de vermeende 
schoonheid van het (Gooise) landschap. Jacobs stelde dat de schoonheid van het landschap 
beschouwd kan worden als een mindscape: aangezien de beoordeling van wat schoonheid is in 

eerste instantie het resultaat is van een bepaald denkbeeld.95 Jacobs besteedt in zijn studie 
eveneens aandacht aan de wijze waarop de Westerse maatschappij wordt getypeerd als een 
belevenismaatschappij, waarbij sociale tradities minder invloed hebben op het leven van individuen 
dan voorheen. Dit heeft als consequentie dat mensen meer keuzes maken vanuit een eigen 
belevingswereld en op zoek zijn naar boeiende ervaringen. Deze belevingsmaatschappij zou 
onlosmakelijk verbonden zijn met een verandering van zelfvoorzienende agrarische naar een 

veeleisende servicemaatschappij.96 De toenemende welvaart en individualisering zouden hierin een 
centrale rol spelen. De gevolgen van deze verandering is een veranderende kijk op het landschap, 
waarbij de esthetische waarden een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dit uit zich in de wijze 
waarop mooie landschappen worden beschermd en zich ontwikkelen tot toeristische trekpleisters. 
Jacobs besteedde in zijn studie eveneens aandacht aan de studie naar de verbeelding van de 

natuur. De betekenis van deze landschapsbeelden is het onderwerp van veel studie geweest, 
ondanks dat het ontstaan van deze beelden tot op heden nog sporadisch is onderzocht.97 Volgens 

Jacobs zijn natuurbeelden min of meer aan de natuur gekoppelde (duurzame) mentale concepten, 
die zijn gevormd op grond van eerdere ervaringen van publieke expressies over de natuur.98 
 
Resumerend kan worden vastgesteld dat de beleving van landschappen vanuit deze theorie kan 
worden beschouwd als een subjectieve constructie, bepaald door de aard van de binnenkomende 
stimuli, de aangeboren eigenschappen van de emotionele beoordelings-mechanismen 
(evolutionaire factoren) en de eigenschappen van de mentale concepten die zijn geactiveerd. De 

mentale concepten zijn gevormd onder invloed van eerdere ervaringen van publieke expressies 
(culturele factoren) en landschappen (persoonlijke factoren). De gebruikte theorie van Coeterier 
biedt een zekere houvast op de wijze waarop de uiterlijke en innerlijke wereld zich tot elkaar 
verhouden. 
 
Landschapsbelevingsmodel Coeterier 

De belevingswereld is moeilijk rationeel te omschrijven. De relatie tussen de mens en zijn 

omgeving ligt niet alleen in de belevingswereld, maar ook de vormgeving ervan. Vroeger bepaalde 
de aard van de plek, grotendeels de functie en de inrichting ervan.99 De in de natuur aanwezige 
krachten bepaalden eveneens de beleving van het landschap. Nadat het vermogen om deze 
krachten waar te nemen verloren is gegaan, begon ook het respect voor de natuur te verdwijnen 
en is in steeds mindere mate sprake van een aard van de plek – de genius loci - die bepalend is. 
Een vroege belevingswaarde is te vinden in de klassieke geschriften van Vitruvius, die de 

eigenschappen van een goed bouwwerk bepaalde aan de hand van een drietal kwaliteiten: de 
firmitas (stevigheid), utilitas (nut, gebruikswaarde) en venustus (bevalligheid/belevingswaarde). 
De esthetiek wordt als vanouds in verband gebracht als een bepaalde belevingswaarde.  
 
De relatie tussen objectieve, fysieke verschijnselen en de subjectieve beleving ervan is bepalend 
voor de beleving van het landschap. Daarvoor gebruikte Coeterier het volgende schema als 
uitgangspunt:  

                                                 
94 Jacobs, 2006, 9. 
95 Jacobs gebruikte in zijn studie de case over het landschapskwaliteitsdebat. Hij kaart hier eveneens aan dat het kleinschalige agrarische 

landschap in het algemeen wordt beschouwd als esthetisch-verhogend, ten opzichte van het modern (grootschalig) verstedelijkt landschap. 

Zie: Jacobs, 2006, 15. 
96 Pine en Gilmore gaven in dit economisch gebaseerd model een viertal fasen in van deze ontwikkeling: van vroeg-agrarisch, naar 

industrieel en recent naar een service-gerichte en uiteindelijk een veeleisende droom-maatschappij. Zie: Jacobs, 2006, 20. 
97 Jacobs, 2006, 43. 
98 Jacobs, 2006, 265. 
99 Coeterier verwijst naar het vermogen van oude beschavingen die architectuur in overeenstemming brachten met de krachten die bepaalde 

plaatsen vertoonden. Deze werden wel waterbanen en leylijnen genoemd. Zie: Coeterier, 2000, 7-8. 



 

 

23 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

 
De subjectkant kan worden beschouwd als de innerlijke wereld. De objectkant de uiterlijke wereld. 

Het onderscheid tussen beide weerspiegelt een oude controverse in de filosofie, namelijk die van 
de empiristen (kennis komt tot stand via de zintuigen en het waarnemen) en de rationalisten 
(kennis komt tot stand via het denken). Tussen de verschillende hokjes bestaat een (wederzijdse) 
wisselwerking. Deze is niet zo eenduidig en eenvoudig als dat het lijkt geschetst. De onderlinge 
werking tussen de verschillende factoren hoeft niet gelijkwaardig te zijn. Op basis van dit schema 

kan een tweedeling worden gemaakt naar een gedragsbepalende werking van de omgeving op een 
persoon en die van de persoon op de persoon. Het spanningsveld tussen beide polen is bepalend in 

de wijze waarop het fysieke landschap het verbeelde landschap beinvloedt. In dit geval is daarbij 
de innerlijke wereld die van de kunstenaar, die het landschap waarneemt en het vervolgens 
vastlegt op doek. In dit onderzoek zal naar voren komen dat beide werelden de van het werkelijke 
landschap en het verbeelde landschap eenvoudig tot elkaar kunnen worden gebracht. Verschillende 
factoren binnen de landschapsbeleving zijn hier (indirect) bij betrokken.  
 

De beleving is waar volgens Coeterier de innerlijke en uiterlijke wereld elkaar ontmoeten. Aan de 
innerlijke kant van het schema staat deze dichtbij het karakter en de persoonlijkheid van de 
individu. Tussen de omgeving (het object, ook wel de uiterlijke wereld) en de beleving bevinden 
zich factoren als waardering, waarneming en gedrag. Deze verschillende factoren zullen later in dit 
onderzoek nader worden toegelicht. Nuttig is vooraf enkele „wetten‟ ten aanzien van de 
interpretatie van het schema nader toe te lichten. Het model kan niet eenzijdig worden 
geïnterpreteerd. De relatie tussen de innerlijke en uiterlijke wereld is noch geheel naar buiten 

gericht, noch geheel naar binnen gericht. Belangrijk is de verhouding tussen beide stromen. 
Coeterier wijst echter op de complicaties die dit teweeg brengt: beide werkelijkheden, de 

objectieve en subjectieve, spreken twee verschillende „talen‟, waarbij uiterlijke verschijnselen niet 
eenvoudig naar innerlijke ervaringen te vertalen of vice versa.100 Een belangrijke impuls voor het 
belevingsonderzoek kwam vanuit de in Amerika vastgestelde kwaliteitsfactoren die de beleving van 
de omgeving bepalen. In de praktijk betekende dit dat bepaalde aspecten, zoals de 
aantrekkelijkheid van het visuele beeld van de omgeving de landschapsbeleving bepaalden.101  Een 

tweede hulpmiddel bij het onderzoek naar de relatie tussen innerlijke en uiterlijke wereld is 
afkomstig uit de Gestaltpsychologie. Deze is vooral geënt op het feit dat de mens dingen in 
samenhang ziet. In het onderzoek gaat het dus niet zozeer om het vinden van een serie losse 
indicatoren, maar eerder om de integratie van het geheel. Dat wil eveneens zeggen dat de 
verschillende factoren binnen het belevingsproces niet ieder “een eigen leven leiden”, maar 
onderling nauw met elkaar verbonden zijn.  

 
1.4 Probleemstelling  
‟t Is aandoenlijk mooi hier, van een fijnheid van lijnen en lieflijke poëzie straalt alles uit, 
binnenhuizen, wegen, akkers, prachtige heide en boschjes en de menschen is van het liefste soort 
dat te bedenken is….”.102 Dit veel geciteerde fragment uit een brief van Anton Mauve aan zijn 
vrouw in 1881 geeft een romantisch beeld van de landelijke omgeving van Laren. In de periode 

1880-1910 vestigden zich in Laren en Blaricum tal van andere kunstenaars, schrijvers en 

wereldverbeteraars. Zij werden aangetrokken door de „ongerepte natuur‟ en het „onbedorven‟ en 
eenvoudige leven op het platteland. Mauve‟s poëtische beschrijving vormt een weerspiegeling van 
wat hij op doek naar buiten bracht.  
 
Met zijn geschilderde heidelandschappen creëerde Anton Mauve een beeld van het Gooi dat tot op 
de huidige dag bekend is. Ook het werk van kunstenaars als Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig, 

                                                 
100 Coeterier, 2000, 13.  
101 Verschillende daarop volgende belevingsstudies waren gericht op de kwaliteiten van de omgeving die de waardering ervan bepaalden. 

Zie: Coeterier, 2000, 15.  
102 Gecit. in: Michelse, 2009, 104. 

 

 

 

 

 

 
Schema 1.1 De relatie tussen de subjectieve en objectieve wereld 

Subject 
(innerlijke 
wereld) 

Karakter en 
persoonlijk
heid 

Beleving: 
denken, 
voelen, 
willen  

waardering gedrag waarneming Object 
(uiterlijke 
wereld) 
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hebben bijgedragen aan de vorming van dit (ideaal) landschapsbeeld. Het “land van Mauve” staat 

vrijwel synoniem aan het beeld van de Gooise heidelandschappen met schapen. Dat dit beeld tot 

op de huidige dag „levend‟ is, is reeds naar voren gekomen. Blijkbaar houden wij dit soort 
romantische beelden van hoe het landschap “er uit behoort te zien”, ofwel hoe wij het landschap 
het liefste zien, tot op de huidige dag nog levend.   
 

 
1.7 Anton Mauve, Schaapskudde met herder en hond huiswaarts, ongedateerd 
Olieverf op doek, 49x74,5 cm  Bron: Gallery Dorant   
 

Aan de schilders die in het Gooi werkten is door verschillende kunsthistorici volop aandacht 
besteed.103 In de meeste kunsthistorische verhandelingen staat het oeuvre van de kunstenaar 
centraal en wordt zelden ingegaan op de toenmalige ontwikkeling van het fysieke landschap zelf. 

Nog minder wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de geschilderde landschappen verwijzen 
naar een immaterieel landschapsbeeld. Bovendien wordt vrijwel altijd uitgegaan van niet nader 
bepaalde begrippen als “landschap” en “onbedorven leven van het platteland”. Het gevolg is dat 
„het land van Mauve‟ als probleemloos verschijnsel wordt besproken in talloze 
tentoonstellingscatalogi. Menig kijker denkt dan ook dat het Gooi er in de negentiende-eeuw 
precies zo uitzag als op de heidelandschappen van Mauve. De omgeving van het Gooi onderging 
echter eind negentiende-eeuw ingrijpende veranderingen. Van de boerenomgeving die het destijds 

was, transformeerde de streek zich tot een sterk verstedelijkt forensengebied.  
 
In dit verband kan men zich al snel afvragen of het landschapsbeeld dat door Mauve getekend en 
geschilderd werd de werkelijkheid verbeeldde of dat zijn werk juist als utopie beschouwd kan of 
moet worden: een escapistische verbeelding van een veranderende omgeving. Het spanningsveld 
tussen de vorming van een (ideaal) landschapsbeeld en de werkelijke ontwikkelingen in het fysieke 

landschap is daarbij een interessant fenomeen. Dit onderzoek behandelt daarom de rurale 
landschappen van het Gooi, geschilderd door kunstenaars in Laren in de periode 1880-1910. De 
volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal: Hoe verhoudt het geschilderde ideale 
landschapsbeeld van het Gooi in de periode 1880-1910 zich tot het werkelijke landschap in die 

periode en welke invloed heeft dit ideaalbeeld gehad op de latere beeldvorming van het Gooi?  
 
Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek poogt vanuit een interdisciplinaire benadering licht te werpen op de wederzijdse 
invloed tussen het verbeelde en werkelijke landschap. Inzicht in deze wisselwerking kan eveneens 
licht werpen op de kwesties in de problematiek van de beeldvorming van het landschap en de 
idealisering van de landschappelijke omgeving. Vragen als deze spelen op de dag van vandaag een 
belangrijke rol in een toenemend esthetiserend landschap. Te denken valt aan de toeristische/ 

                                                 
103 Koenraads, 1969; Denninger-Schreuder, 2003 en meest recente studie de Bodt; 2009. 
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recreatieve functie die het landschap in steeds toenemende mate krijgt toegewezen. Daarin speelt 

de beeldvorming van het landschap een niet te onderschatten rol.  

 
Met dit onderzoek is eveneens gepoogd een brug te slaan tussen de kunstgeschiedenis en de 
landschapsgeschiedenis. Landschapsschilderkunst en het fysieke (historische) landschap lijken in 
eerste instantie door een diepe kloof gescheiden te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er op 
bepaalde deelgebieden geen bruggen te slaan zijn. Het is dan de kunst om te kijken of beide 
disciplines elkaar kunnen versterken. En of de landschapsschilderkunst bijvoorbeeld ons iets kan 

vertellen over een bepaald landschap uit vervlogen tijden. Of dat inzicht in het historische 
landschap ons iets kan verduidelijken over een bepaalde typen landschapsschilderkunst. Deze 
achterliggende vragen hebben eveneens (op de achtergrond) meegespeeld in de keuze van dit 
onderwerp.   
  
Deelvragen:  

Dit onderzoek is verdeeld in een viertal thema‟s met bijbehorende onderzoeksvragen. Deze luiden 
als volgt:  
 
1. Thema 1 Werkelijkheid: Opbouw en ontwikkeling van het fysieke landschap in de periode 1880-

1910  

a) Hoe was het Gooise landschap rond 1880 opgebouwd en welke grondgebruiksvormen 
hoorden daarbij?   

b) Welke landschappelijke veranderingen traden op in het Gooi tijdens de periode 1880-
1910? 

c) Hoe is de landschappelijke ontwikkeling tussen 1910 en heden  
 

2. Thema 2 Verbeelding: Reconstructie van landschapsbeelden met behulp van beeldende kunst 
uit de periode 1880-1910 

a) Wat is het kenmerkende landschapsbeeld van het Gooise landschap in de schilderkunst 

van de periode voor 1880? 
b) Wat is het beeld van het Gooise landschap dat is ontstaan door de Gooise 

landschapsschilders in de periode 1880-1910 zoals bijvoorbeeld Anton Mauve, 
Ferdinand Hart Nibbrig en Co Breman?  

c) Hoe is het geschilderde Gooise landschap te vergelijken met het werk van 
schilderkolonies waar men overeenkomstige landschapstypen aantreft: Oosterbeek, 

Wolfheeze, Nunspeet en Drenthe?  

d) Hoe verhoudt het geschilderde beeld zich tot de fysieke werkelijkheid: bij welke 
schilderijen is bekend dat de kunstenaar zijn dichterlijke vrijheid benutte? 
 

3. Thema 3 Beeld en werkelijkheid: relatie tussen het fysieke en het verbeelde landschap 
a) Hoe verloopt het artistieke proces dat een werkelijk landschap tot een verbeeld 

landschap omvormt? Proces van compositie/selectie/mimesis 

b) Hoe werd Mauve beinvloed door de werkelijkheid? Proces van landschapsbeleving! 
c) Hoe werd Mauve beinvloed door de ideeënwereld van zijn tijd 
d) Hoe werd Mauve beinvloed door zijn maatschappelijke omgeving: economische en 

sociale  factoren   
e) Hoe past het beeld van het verbeelde landschap bij het fysieke landschap? Is er sprake 

van een elitair landschapsbeeld  
 

4. Thema 4 Idealisering: doorwerking in toerisme en landschapsbeheer. 
a) Op welke wijze werkt het landschapsbeeld door in het toerisme en ideeën over 

gezondheid? (cultivering van landschappelijke omgeving) 
b) Hoe is het Gooise landschapsbeeld gecommercialiseerd?  

c) Op welke wijze werkt het landschapsbeeld door in het landschaps/natuurbeheer? 
(het Gooi als groen illusielandschap)  
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1.5 Bronnen en onderzoeksmethoden 

In dit onderzoek zijn de volgende bronnen gebruikt:  

 

 
THEMA 
 

 
GEBRUIKTE BRON(NEN) 

1. werkelijkheid  - Topografische kaartbladen  
- Contemporaine beschrijvingen  
 

2. verbeelding  - Landschapsschilderingen  
- Tekeningen, schetsen (studies) en contemporaine foto‟s (als 

vergelijkingsmateriaal)  
- Persdocumentatie en beelddocumentatie van de schilders Anton Mauve, 
Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig (RKD Den Haag) 
 

3. beleving  - Correspondenties Anton Mauve en van zijn familieleden (o.a. zijn 
moeder en zijn vrouw Jet) 

- Contemporaine memoires  

 

4. idealisering - Reisbeschrijvingen en reisgidsen 
- Volkstijdschrift Eigen Haard uitgaven in de periode 1880-1910 
- Historisch-geografische werken  

- Verhalenboeken 
- Landelijke dagbladen 
 

Schema 1.2 Gebruikte bronnen 

 
Onderzoeksmethoden:  
De verschillende landschapshistorische- en kunsthistorische onderzoeksmethoden zijn in het 

theorie-gedeelte uitgebreid beschreven. De gebruikte onderzoeksmethoden zullen daarom in een 
schema worden vervat (zie schema 1.3).  
 

 
Hermeneutische 

benadering 

 
Vanuit contemporaine bronnen. Het voorwerp als historische bron. Studies 

over de relatie tussen landschap en verbeelding van het landschap in de 

negentiende-eeuw zijn tot dusver niet gedaan. Voorbeelden zijn de 
gebruikte methodes door Bakker (Landschap en wereldbeeld) en Schama 
(Landscape and memory) 
 

 

Iconografische 
methode Panofsky 

 

Landschapsschilderijen als bron voor het verbeelde landschap in de 
periode 1880-1910. Kunsthistorische analyse op basis van compositie-
beeldelementen  
 

 

“Landschap als 
historische bron”. 
W.G. Hoskins 

 

´Elke wandeling kan uitgroeien tot een ontdekkingstocht´. Zoektocht naar 
sporen van het landschap omstreeks 1900 in het huidige landschap en 
speurtocht naar de relatie tussen het verbeelde landschap en het fysieke 
landschap. 
 
 

Schema 1.3 Gebruikte onderzoeksmethoden 
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1.6 Onderzoeksaanpak  

Gaandeweg is gebleken dat dit onderwerp van dusdanige omvang is dat het niet naar volledigheid 

kan worden behandeld binnen het bestek van deze scriptie. De wijze waarop een landschapsbeeld 
correspondeert binnen een bepaalde cultuur is een complex, maar interessant onderwerp. Daarbij 
zullen meerdere „dragers‟ moeten worden onderzocht als: proza, poëzie, literatuur, beeldende 
kunst, muziek e.d.. Daarom is dit onderzoek ingeperkt en is vooral de aandacht gericht op 
(archetypische) schilderwerken van een drietal kunstenaars: Anton Mauve, Co Breman en 
Ferdinand Hart Nibbrig. De fasering in dit onderzoek is gebaseerd op een viertal kernwoorden: 

verleden, verbeelding, beleving, heden. De werkwijze kan in het volgende schema worden 
samengevat:   
 

 
FASE 1 

 

 
Verleden… 

 
- Inventarisatie van historisch (geografische) literatuur van het Gooi in de 
periode 1880-1910.  
- Vergaren van historisch topografische kaarten. 
- Beschrijving van het historische landschap van het het Gooi met behulp 
van kaarten en literatuur. 

 

 
FASE 2 
 

 
Verbeelding… 
 
- Inventarisatie van verbeelde Gooise landschappen 1880-1910. 
- Verzamelen van relevante landschapstekeningen, prenten of foto‟s.  
- Vergaren van informatie rond andere geschilderde zandlandschappen in 

Nederland 
- Beschrijving van het door de kunstenaar verbeelde Gooise landschap.  
- Vergelijking met andere landschapsverbeeldingen van andere 
zandgebieden: Veluwezoom, Drenthe, Nunspeet en omgeving.  
 
 

 
FASE 3 
 

 
Beleving… 
 

- Onderzoek naar de landschapsbeleving van Anton Mauve middels zijn 
geschreven schildersbrieven en memoires 
- Beschrijving van dit materiaal op basis van landschapsbelevingsmodel 

Coeterier 
- Onderzoek naar economisch, sociale en maatschappelijke factoren 
middels relevante literatuur. 
- Samenvattend poging de wisselwerking tussen landschap en verbeelding 
te doorgronden. 
 

 
FASE 4 
 

 
Heden… 
 
- Onderzoek naar doorwerking van het landschapsbeeld 
- Vergelijking van landschapsidealen met landschapsbeschrijvingen in 
contemporaine reisgidsen en historisch-geografische werken. 

- Onderzoek naar de verbeelding van Mauve‟s landschappen in 
volkstijdschriften als Eigen Haard 

- Beschrijving commercialisering Mauve‟s landschappen middels relevante 
literatuur  
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1.7 Opbouw van de scriptie 

Deze scriptie omvat een viertal hoofdstukken, die corresponderen met de thema‟s die dit 

onderzoek omvat. Om de relatie en wisselwerking tussen de vier thema‟s duidelijk te maken is 
gebruik gemaakt van een volgend schema: 

 
Schema 1.3 het „land van Mauve‟. Tussen fysieke werkelijkheid en verbeelding.  

 
Het centrale uitgangspunt is het „land van Mauve‟, dat zowel de fysieke werkelijkheid omvat (de 
omgeving van het Gooi in de periode 1880-1910) en een verbeelde werkelijkheid (de 
landschapsschilderingen van Mauve e.a.). Tussen beide is sprake van een wederzijdse 

wisselwerking. De fysieke omgeving heeft de vorming van een bepaald landschapsbeeld beïnvloed, 
maar vervolgens is dit beeld eveneens ten dele bepalend geweest voor de wijze waarop het 
landschap later is beheerd.  
 
In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan de fysieke werkelijkheid van het Gooi (schema 
1.3: I). Daartoe is een beschrijving gemaakt van de landschappelijke opbouw aan de hand van de 
historisch topografische kaarten van het gebied. Vervolgens is gekeken naar belangrijke 

landschappelijke ontwikkelingen, zoals de verbetering van de infrastructuur (ontsluiting van het 
gebied), de grondexploitatie (verdeling van heidegronden) en villaparkexploitatie.  
 

Het tweede hoofdstuk besteedt uitgebreid aandacht aan de realiteit van het verbeelde Gooise 
landschap (schema 1.3: II). Allereerst wordt bij wijze van introductie verwezen naar enkele 
vroegere (topografische) landschappen van het Gooi. Vervolgens zijn de landschapsschilderijen 
besproken op basis van een drietal karakteristieken van het Gooise landschapsbeeld: de 

heidelandschappen met schaapskudden (Anton Mauve), de akkervelden met boekweit (Co Breman, 
Ferdinand Hart Nibbrig) en de erfgooiers als “dragers van het landschap” (Ferdinand Hart Nibbrig). 
Na een uitgebreide beschrijving van deze werken is een vergelijking gemaakt met kunstenaars die 
gedurende de tweede helft van de negentiende-eeuw werkzaam waren in andere zandgebieden van 
Nederland. Uiteindelijk kunnen, aan de hand van een vergelijking, een bepaald aantal idealen van 
het agrarische landschap naar voren worden gebracht.    
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Het derde hoofdstuk staat in het teken van de invloed van het fysieke landschap op het verbeelde 

landschap (schema 1.3: III). Als uitgangspunt is het heidelandschap genomen als een product van 

de hand van de kunstenaar. De centrale vraag in dit hoofdstuk welke invloed het fysieke landschap 
kan hebben gehad op de uitbeelding ervan. Daartoe is gekeken naar een aantal factoren die hierop 
van invloed zijn. Grofweg kan een onderverdeling worden gemaakt in: artistieke motieven, 
economisch en sociale motieven en persoonlijke motieven (de landschapsbeleving). Het eerste deel 
besteedt aandacht aan het artistieke proces van verbeelding. Daarbij zal kort aandacht worden 
geschonken aan de verbeelding als een bepaalde vorm van mimesis. Vervolgens zijn de processen 

die betrokken zijn bij de omvorming van een werkelijk landschap tot een verbeeld landschap 
behandeld. Selectie en compositie spelen hierin een belangrijke rol. Het tweede deel van dit 
hoofdstuk bevat de uitgebreide analyse van het landschapsbelevingsproces aan de hand van 
brieven en memoires van Anton Mauve. Middels de landschapsbeleving zal gepoogd worden een 
antwoord te vinden op de wijze waarop Mauve is beïnvloed door de landschappelijke omgeving 
waarin hij werkte. Vervolgens is gekeken naar de omgevingsfactoren uit zijn externe milieu: de 

economisch, sociale en maatschappelijke factoren. Tot slot zal de vraag worden geponeerd hoe het 
verbeelde landschap in verband kan worden gebracht met de veranderingen in de werkelijke 
omgeving.  
 
Het vierde hoofdstuk staat in het teken van de doorwerking van de idealen van het verbeelde 

landschap (schema 1.3: IV). In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan een viertal factoren die nauw 
in verband staan met de cultivering van het landschapsbeeld: de natuurbeleving, de opkomst van 

het toerisme, de ideeën van gezondheid en buitenleven en tot slot de commercialisering van de 
landschapsbeelden van Mauve en popularisering van heide in verhalen.     
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2. HET CULTUURLANDSCHAP VAN HET GOOI IN DE PERIODE 1880-1910 

 

2.1 Inleiding 
“Gooiland was gedurende langen tijd een uiterst merkwaardig stukje grond, een wildernis in 
zakformaat midden in een land van overbeschaving. Als een klein gebergte, een miniatuur-Harz, 
verhief het zich daar opeens midden uit het polderland, omgeven aan alle zijden door meren en 
rivieren. Zware uitgestrekte bosschen van prachtig hoog hout, beuken en eiken en oude, knoestige 
linden, wisselden de blinkend witte zandheuvels af, vanwaar men het uitzicht genoot over verre 

vlakten en over den blanken, ronden spiegel van de Zuiderzee.”104 Het zijn enkele woorden uit de 
openingspassage van het boekje Het Gooi, onderdeel van de serie Ons Mooie Nederland. Met zijn 
beschrijving gaf J.D.C. van Dokkum een beeld van het negentiende-eeuwse Gooise 
cultuurlandschap. Hij, en met hem tal van anderen, beschreven de zandstreek daarbij als een deels 
ongecultiveerde, stille en schilderachtige streek waar de Gooise boeren hun kleinschalige 
bedoeninkjes hadden.105 Van Dokkum benadrukte hoe de Amsterdamse predikant Hebelius Potter 

begin negentiende-eeuw een wandeling door Gooiland maakte en over de streek sprak met een 
gewichtigheid, alsof hij een tocht door de donkere wildernissen van Afrika had volbracht. Potter 
beschreef het Gooi in de volgende gloedvolle bewoording: “Hier zag ik de vlakke heide, bezaaid 
met bergachtige heuvelen; ginds trotsche bosschen en schoone buitenplaatsen; vlakke 
koornakkers met witte bloeiende boekweit, als met een laken overdekt, of met rijpende rogge, als 

met eenen vloeienden gouden sluyer bekleed; groote en kleine steden en dorpen, zee en land, 
berg en dal. Welk een wonderbare en treffende verscheidenheid!”.106   

 
Hoe sterk deze idyllische beschrijving een contrast vormde met het cultuurlandschap aan het begin 
van de twintigste eeuw blijkt uit het voorwoord van ditzelfde boekje, geschreven door D.J. van der 
Ven. Hij schreef rond 1920 hoe de streek sinds de laatste decennia veel van zijn natuurschoon 
verloor: “Het Gooi…heeft moeten laten welgevallen, dat villapark-exploitanten veel van zijn 
natuurschoon hebben verkwanseld, zijn landouwen hebben ompaald en ingekooid. Verwonderlijk 
hoe de geest van het stadsche buitenleven hier zich meester heeft weten te maken van een 

uitgestrekt oord, dat zijn bosschen en heiden zag verkavelen tot villa-wijken, waarin helaas te 
dikwijls de burgelijke banaliteit triomfeert in een troostelooze landhuizenbouw en waarin de 
bochtige wegen met hun gemengde boombeplanting jarenlang vrijwel de eenige herinnering 
wekken aan de vroegere natuurheerlijkheid”.107 De genoemde citaten geven een beeld van het 
Gooise cultuurlandschap dat vanaf eind negentiende-eeuw kennelijk ingrijpend veranderde. Dit 
hoofdstuk besteed hier aandacht aan. Allereerst zal gekeken worden naar de opbouw van het 

Gooise landschap en de daarbij behorende grondgebruiksvormen. Vervolgens zullen enkele 

belangrijke landschappelijk veranderingen in de periode 1880-1910 nader worden belicht. De 
aandacht in het tweede deel gaat vooral uit naar de ontsluiting van het gebied middels de nieuw 
aangelegde spoorwegen, de verandering in het grondbezit (verdeling van de gemene gronden 
erfgooiers) en de ontwikkeling van het buiten wonen en de villa-exploitatie in het Gooi.  
 
De reconstructie van het cultuurlandschap is grotendeels gemaakt aan de hand van het aanwezige 

topografisch kaartmateriaal uit deze periode: de chromotopografische kaartbladen (ook wel 
Bonnebladen genoemd). Deze geven een nauwkeurige topografische weergave van de geografische 
situatie in de tweede helft van de negentiende-eeuw. Door de kaarten uit verschillende jaartallen 
gedurende de periode 1880-1910 naast elkaar te leggen kunnen enkele landschappelijke 
ontwikkelingen in het Gooi duidelijk worden aangetoond. Een kanttekening dient wel gemaakt te 
worden bij het gebruik van deze bron. De kaartbladen tonen veelal een statisch beeld van een van 
nature dynamisch landschap. Ze geven slechts een tussenfase aan in een landschapsontwikkeling. 

De werkelijkheid bood vrijwel zeker een veel gevarieerder en rijker landschap dan een kaartbeeld 
doet vermoeden. De kaart maakt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de begroeiing van de heide er op 
verschillende plekken uitzag en hoe divers het gebruik van de heide was. De kaarten dienen dus te 
worden aangevuld met anderssoortige historische informatie. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
104 Van Dokkum, 1920, 64-65.  
105 Buis, 1887, 20; van Dokkum, 1920, 64;  De Haan, 1990, 34 en  Stam en Buisink, 2006, 8. 
106 Van Dokkum, 1920, 76. 
107 Zie het voorwoord van J.D.C. van der Ven in: van Dokkum, 1920, 5.  
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2.2 Landschapsopbouw en ruimtelijke orde van het Gooi 1880-1910 

 
Prelude: landschapsopbouw en grondgebruik tot 1880 
Natuurlijk substraat 
De hooggelegen zandige streek van het Gooi is een uitloper van de Utrechtse heuvelrug, in de 
voorlaatste ijstijd opgeworpen door een reuzengletsjer. Het proces van opstuwing herhaalde zich 
meerdere malen waardoor een reeks van schollen vanuit het oosten dakpansgewijs over elkaar zijn 

komen te liggen en een brede stuwwal werd gevormd. Het stuwwallandschap bestaat uit meerdere 
geologische landschapseenheden van verschillende ouderdom. De oudste formaties zijn gevormd in 
het Kwartair.108 Enkele hoge toppen van deze stuwwallen zijn tot op de dag van vandaag in het 
landschap herkenbaar, zoals rond de Tafelberg bij Blaricum, de Aardjesberg te Hilversum en het 
Sint-Janskerkhof te Laren (afbeelding 2.1).  
 

 
2.1 Geomorfologische kaart van het Gooi.  
De hoogtezones van het Gooi zijn op dit kaartblad herkenbaar. Te herkennen zijn de ligging van de stuwwallen  
van Huizen/Laren en van Hilversum (lichtgeel), de zandwaaiers (roze) en de smeltwaterdalen (lichtgroen). 
Bron: Bodemkartering Wageningen 

 
Het landijs vormde een tweetal afzettingen: het keileem en de door het landijs meegevoerde 
zwerfkeien. Grote delen keileem zijn echter door latere erosie weer verdwenen.109 Aan het eind van 

het Saalien warmde het klimaat op, waardoor het landijs smolt. De grote hoeveelheden 

smeltwater, vermengd met zand zochten een weg richting de zuidelijke en westelijke (lagere) 
gedeelten. Hierdoor zijn in het stuwwal- en keileemlandschap smeltwaterdalen en 
smeltwaterwaaiers gevormd. Op de flanken van de stuwwallen ontstonden waaiervormige 
zandlichamen: de sandrs. Zowel Bussum als ‟s-Gravenland zijn op een dergelijke zandwaaier 
gebouwd.110 Tijdens het Weichsalien was de ondergrond permanent bevroren en werd dekzand 

                                                 
108 De kwartaire formaties die in het Gooi voorkomen zijn: De Formatie van Maassluis, bestaand uit schelphoudende mariene zanden en 

kleien, de Formatie van Tegelen, met een zeer gevarieerde lithologie en de Formatie van Harderwijk; voornamelijk in het noordoostelijk deel 
van het Gooi, bestaande uit kleiige afzettingen. Zie: van Offerein, 1981, 13-15 en Ruegg, 1975.  
109 Wimmers en van Zweden, 1992, 22. 
110 Michelse, Leupen et al., 2009, 17.   
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door de wind afgezet (formatie van Twente). Vooral tegen de hoge stuwwallen vormde zich dikke 

pakketten dekzand.111 In deze periode zijn ook paraboolduinen gevormd, waarvan enkele markante 

voorbeelden voorkomen op de Westerheide. Gedurende de laatste geologische periode, het 
Holoceen, vond opnieuw klimaatopwarming plaats, waardoor ten oosten en ten westen van het 
Gooi mariene, perimariene en fluviatiele afzettingen konden worden gevormd. De veen- en 
kleipakketten die daarin zijn gevormd wiggen uit tegen de dekzandafzettingen, die rond de 
stuwwallen van het Gooi zijn gelegen. De jongste afzettingen in het Gooi zijn de stuifzanden 
(formatie van Kootwijk).112 Een deel van deze zandgronden is afgegraven, waarna de 

humushoudende bovengrond is teruggestort.  
 
Grondgebruik en bewoning tot 1900 
Omstreeks het Laat-Neolithicum (2900-2000 v.Chr) was het Gooi begroeid met weelderige bossen. 
Deze bestonden overwegend uit eiken/linde, vrij veel hazelaar en een onderbegroeiing van 
struikheide.113 Overexploitatie leidde tot kaalslag, waarna de bodem begroeid raakte met heide. 

Vanaf circa 1500 is er sprake geweest van een intensief gebruik van de heide voor de schapenteelt. 
Deze stond vooral in dienst van de opkomende textielindustrie in een aantal steden in Noord-
Nederland, waaronder Naarden. De wolverwerking was voor veel dorpen van het Gooiland een 
hoofdbron van inkomsten.114 De gemene heidegronden, die vanaf de middeleeuwen in het 
gebruiksrecht stonden van de Gooise boeren, werden steeds meer gebruikt als schapenheide. 

Daarbij werd het gebruik ervan steeds strakker gereglementeerd. Onduidelijk is hoe lang dit 
intensief gebruik van de heide geduurd heeft. In het begin van de zestiende eeuw ging de 

Naardense lakenindustrie ten onder, met als eindpunt de plundering en inname van Naarden in 
1572. In 1866 werden uiteindelijk nog 3068 schapen in het Gooi gehouden.115 Vergeleken met het 
areaal woeste grond van ruim 3900 ha dan betekende dit een begrazingsdichtheid van ongeveer 
0,8 schaap per hectare.116  
 
Het heidelandschap in het Gooi kende tot 1900 een open karakter.117 Een citaat uit een laat 
vijftiende eeuws archiefstuk maakt het kale karakter van het heidelandschap eveneens duidelijk. 

De stad Naarden stond op 20 maart 1594 het dorp Hilversum toe om schapen in haar landen van 
Ankeveen te weiden. De schapen moesten daarheen gedreven worden in horen landen van Langher 
Hulle, dairt rijssbostgen opstaet, tot op den eerste hoghen berch ende vandaer op 
Wollberghen….118 Het  rijstbostgen wordt hier duidelijk aangemerkt als oriëntatiepunt. Kennelijk 
ontbrak het in de rest van de omgeving aan hoge begroeiing. Ook de vele historische afbeeldingen 
van het Gooi geven blijk van de grote zee van heide in het gebied. Het grote heideareaal wordt 

veelal in verband gebracht met de sterke opkomst van de schapenteelt na 1500 en het afplaggen 

van de heide.119 Op de Bussumer- en Westerheide zijn enkele rechthoekige of ruitvormige wallen 
met een gracht omgeven terreineenheden waarneembaar. Deze zogenoemde „kampjes‟ zijn vaak 
geïnterpreteerd als bijenschansen, maar recentelijk wordt aangenomen dat ze eerder als 
schapenkampjes hebben gediend. Ze fungeerden vermoedelijk als afgesloten ruimten waarin men 
‟s-nachts schapen kon verzamelen. Pollenmonsters onder deze kampjes hebben hoge percentages 
heide aangetoond.120 Het heidegebied werd eveneens gebruikt voor de winning van allerhande 

grondstoffen. Zo zijn op de terreinen van de Bussumer- en Westerheide grondstoffen gewonnen als 
zand, grond, leem en keien. In het oostelijk deel van de heide bevonden zich leem-, zand- en 
grindgroeven. Deze volgden de strekkingsrichting van de stuwwal. De meeste groeven dateren uit 
de periode rond 1906: de tijd van de aanleg van Hilversumse woonwijken die het dichtst bij de 
heide gesitueerd zijn.121  
 
Langs de randen van het Gooi hebben vanaf het begin van de zeventiende eeuw grootschalige 

afzandingen plaatsgevonden. Dit was vooral het gevolg van de uitbreiding van Amsterdam en de 
aanleg van nieuwe waterwegen. Afzandingen gingen tot diep in de negentiende-eeuw door, waarbij 

                                                 
111 Michelse, Leupen et al., 2009, 18.  
112 Wimmers en van Zweden, 1992, 22. 
113 Wimmers, Groenman-van Waateringe en Spek, 1993, 61.  
114 Wimmers, Groenman-van Waateringe en Spek, 1993, 68-69.  
115 De Vrankrijker, 1940, 100.  
116 Hoeufft, 1841. Gecit. in:  Wimmers, Groenman- van Waateringe en Spek, 1993, 70.   
117 Pollenanalyse op de Wester- en Bussumerheid getuigt van een gering aantal bosschages. Enkele geïsoleerde boomgroepen met 
afwisselend eik, beuk, linde en hazelaar zouden het open heidelandschap hebben gekenmerkt. Zie: Wimmers, Groenman-van Waateringe en 

Spek, 1993, 67, 70.  
118 Enklaar, 1932, 341. 
119 Wimmers, Groenman-van Waateringe en Spek, 1993, 70. 
120 Wimmers, Groenman-van Waateringe en Spek, 1993, 70.  
121 Van Ravestein, 1924, 420-431.  
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in totaal 1100 ha aan natuur, bos en akkerland werd afgegraven.122 Naast afgraving van een groot 

deel van de open akkercomplexen (engen) van Naarden en Bussum nam het oppervlak akkergrond 

nadien af door inplant. Economisch marginaal land werd beplant met eiken ten behoeve van de 
eikebast. De inplant door eikenhakhout werd na 1860 nog bevorderd door de lage prijzen voor 
boekweit, dat eeuwenlang het belangrijkste gewas was in het Gooi.123 De aanplant van 
eikenhakhout werd eveneens verricht op de heide in het kader van werkverschaffing. Hiertoe 
hadden de Hilversumse notaris Albertus Perk en de Larense mr C. Bakker een maatschappij 
opgericht: de maatschappij ter bevordering van de cultuur in Gooyland.124 Kort na 1840 werden bij 

wijze van werkverschaffing de Nieuwe Crailosche Weg en de weg van Hilversum naar Laren van 
randbebossing voorzien.125 De heide van het Gooi werd daarmee visueel in stukken gedeeld. Ook 
nam in de laatste decennia van de negentiende-eeuw de schapenhouderij af, waardoor de functie 
van de heide als weiland voor schapen verviel. Het aantal schapen in het Gooi bedroeg in 1866 
3068, in 1880 1476, in 1900 652 en in 1905 nog maar 114.126 De heidevelden werden nu voor 
andere activiteiten gebruikt. Er kwam ondermeer een schans van de Nieuwe Waterlinie (een 

niervormig aardwerk in het noordoosten van de Bussumer heide), een paardenrenbaan, een 
militair oefenterrein en een aantal fietspaden.127 Op de overgebleven delen van de engen bleef het 
potstalsysteem in gebruik tot aan het einde van de negentiende-eeuw.  
 

 

                                                 
122 Colaris, 1998, 77.  
123 Colaris, 1998, 77. 
124 Renou en de Vrankrijker, 1982, 26.  
125 Meyer, 1980.  
126 De Vrankrijker, 1947, 100. 
127 Wimmers, Groenman-van Waateringe en Spek, 1993, 71. 

 
 
 

 

 
2.2 samenstelling van 
chromotopografische 
kaartbladen geografisch 
gebied het Gooi. Blad 368 
(Naarden, 1890), 369 
(Huizen, 1890), 387 
(Ankeveen, 1898), 388 
(Eemnes, 1890), 406 (Oud 
Loosdrecht, 1896) en 407 
(Soestdijk, 1890).  
 

In de eerste helft van de 
negentiende eeuw werd het 
Nederlands grondgebied 
topografisch in kaart 
gebracht. Het resultaat, de 
Topografisch Militaire Kaart 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden (TMK), 
kenmerkte een gedetailleerde 
weergave van het 
grondgebruik. Rond 1864 
werd de TMK voortgezet in 
een nieuwe serie kaarten: de 
chromo-topografische 
kaartbladen. Deze in 
kleurendruk uitgevoerde 
kaarten zijn gedurende de 
periode 1880-1910 en zelfs 
daarna constant aan 
verandering onderhevig 
geweest. Zo kent het 
kaartblad Eemnes, dat een 
groot deel van het Gooi 
bevat, in de periode 1870-
1925 minimaal een vijftal 
varianten daterend op: 1873, 
1890, 1905, 1910 en 1924.  
 
Bron: watwaswaar.nl 
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Landschappelijke opbouw 1880-1910 

Grondgebruik 

De topografische kaartbladen van het geografisch gebied van het Gooiland beslaan een zestal 
kaartbladen die zijn vervaardigd binnen het tijdsbestek tussen 1894 en 1933 (afbeelding 2.2).128 
Voor de beschrijving van landschappelijke eenheden is gebruik gemaakt van de uitgaven van 1905, 
te vinden in de historisch topografische atlas van Noord-Nederland.129 Opvallend is de onregelmatig 
verkavelde Gooistreek met aan weerszijden de regelmatige verkaveling van de grenzende 
veenontginningsgebieden. Op het kaartblad is een variatie aan landschappelijke eenheden te 

onderscheiden: heide, zandverstuiving, akkers en bospercelen en weiden. Een aanzienlijk deel 
werd ingenomen door nog onontgonnen heide. Globaal kan een onderscheid gemaakt in de 
volgende driedeling: een agrarisch esdorpenlandschap, weidegebieden grenzend aan de Zuiderzee 
en de landgoederen en buitenplaatsen.  
 
Tussen de grote aaneengesloten woeste heidegronden lagen de verspreid gelegen dorpen Bussum, 

Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum met hun akkers (engen). De opbouw van dit zandlandschap 
vertoont een sterke overeenkomst met dat van een esdorpenlandschap.130 Dit vanuit een agrarisch 
systeem ontstane landschapstype kenmerkte een typische ruimtelijke geleding. Het dorp vormde 
hiervan de kern. Meestal was het voorzien van een brink: een groene verzamelplaats middenin het 
dorp waar de herder ‟s avonds zijn schaapskudde verzamelde. Rond het dorp lagen de akkerlanden 

en daarachter bevonden zich de onontgonnen woeste gronden (heide) en de graslanden. Op het 
kaartblad Eemnes is deze opbouw duidelijk te herkennen (afbeelding 2.3 kaartblad Eemnes). De 

brink van Laren lag als een groen hart te midden van de verspreid gelegen boerderijen van dit 
esdorp. De met wit aangeduide bouwlanden waren begrensd door bospercelen. Op de grens van de 
engen met de woeste gronden werden vaak houtwallen met eikenhakhout aangelegd ter 
bescherming tegen de wind of als beschutting voor de bijenkorven die in de bloeitijd van de 
boekweit en de heide neergezet konden worden. Daarnaast leverde de aanplant van eikenhakhout 
schors als run voor de leerlooierijen en hout van takkenbossen voor in de bakkersoven.131 Achter 
de akkerbouwlanden bevond zich de heide (woeste gronden). Duidelijk is de geaccidenteerdheid 

van het terrein, aangegeven door arcering. Ook zijn tussen Laren en Hilversum enkele stuifzanden 
herkenbaar (nabij de Zeven 
Bergjes).  

                                                 
128 De historische kaartbladen van het totale geografisch gebied van het Gooi omvatten de nummers: 368 Naarden (verkend in 1888, herzien 
in 1899), 369 Huizen (verkend in 1885, herzien in 1905), 387 Ankeveen (verkend in 1872, herzien in 1905), 388 Eemnes (verkend in 1872, 

herzien in 1905), 406 Oud Loosdrecht (verkend in 1872, herzien in 1902 en 1906) en 407 Soestdijk (verkend in 1872 en 1873, herzien in 

1905). Zie: Stam en Buisink, 2006. 
129 Aandacht in dit onderzoek gaat vooral uit naar kaartblad 388 Eemnes met daarop de omgeving van Laren; de omgeving waar Anton 

Mauve en andere landschapsschilders werkten. Stam en Buisink, 2006. 
130 Het model van een esdorpenlandschap ontwikkeld door Schuiling en Blink, later bijgesteld door Keuning en Bijhouwer, werd lange tijd 
beschouwd als een vrij statisch model, ontstaan door een eeuwenoud agrarisch systeem. Het model van Drentse esdorpenlandschap werd in 

uitgebreide studie onderzocht door Theo Spek en en vervolgens bijgesteld en genuanceerd. Zie: Spek, 2004, 22. 
131 Renou en de Vrankrijker, 1982, 26.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.3 Historisch topografisch 
kaartblad Eemnes, blad 388, 1910 
Het contrastrijke kaartbeeld geeft een 
duidelijk inzicht in de verdeling van 
topografische eenheden: heide (roze), 
akkerlanden (wit) en bebossing 
(donkergroen). Ter rechterzijde is een 
deel van de regelmatige 
strokenverkaveling van het 
veenontginningsgebied te zien. Het 
beeld van de dorpskern, omringende 
bouwlanden en woeste (heide) 
gronden kenmerkt een typisch 
esdorpenlandschap, waarvan nog 
sprake is.  
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Dat het Gooi een overwegend agrarisch karakter bezat blijkt uit de hoeveelheid akkerbouwlanden 

en heidevelden op het topografisch kaartblad. Hoewel de grenzen tussen akkers en woeste gronden 
op de kaart duidelijk te onderscheiden zijn, was dit onderscheid in werkelijkheid minder scherp.132 
Op de armoedige zandgronden van de akkers was het slechts mogelijk om eens in de vier, vijf of 
soms acht à tien jaar te bebouwen, waarbij het land gedurende lange tijd braak lag. Het 
braakliggende land werd in tussenliggende perioden met onkruid „bemest‟ en kon zo in de jaren 
daarop kracht verzamelen voor een volgende (magere) oogst. De karige zandgronden leverden 

voor de boer een moeizaam bestaan op. Het overgrote deel van de zandgronden bestond daarom 
ook uit (woeste) heide. In de buurt van de bewoonde wereld werd deze voor agrarische doeleinden 
gebruikt. Ze leverde plaggen, strooisel voor de stal, brandstof, voedsel voor schapen en bijen. 
Natuurlijke bebossing werd verhinderd door de grazende schapen, die jonge loten opaten voordat 
ze volle wasdom bereikten. Het weidelandschap bevond zich vooral in de lager gelegen 
grensgebieden van het Gooi en enkele afgegraven terreinen. Binnen het Gooise grensgebied 

bestonden de weilanden vrijwel alleen uit de gemeenschappelijke weiden of meenten, waar de 
Gooise boeren het recht bezaten hun vee te weiden.133 De streek ten oosten van Huizen had een 
sterk open karakter met weidegronden, evenals de weilanden ten westen van Bussum. In het 
noordelijk deel van het Gooi lagen de dorpen Bussum en Huizen en het vestingstadje Naarden. 
Huizen en Naarden grensden destijds aan de Zuiderzee. Naarden, het enige stadje in het Gooi, 

bezat een typische vorm van een vestingstadje dat op het kaartblad ook duidelijk nog herkenbaar 
is. De verdedigingswerken van Naarden hebben zichtbare invloed gehad op het aanzien van het 

noordelijk deel van het Gooi.  
 
Landgoederen en buitenplaatsen 
Geheel afwijkend van het onregelmatig karakter zijn de landgoederen en buitenhuizen in het Gooi. 
Ze zijn herkenbaar als bosrijke gebieden met een min of meer regelmatige opzet. Meest in het oog 
springend is de omgeving van ‟s-Gravenland ten westen van Hilversum. In tegenstelling tot het 
onregelmatige aanzicht van de dorpen in het Gooi, droeg deze plaats het karakter van een 

planmatig aangelegd dorp. Dit deel van het Gooiland zou tot in het begin van de zeventiende-eeuw 
nog moerassig en onbewoonbaar zijn geweest.134 Ten tijde van de graven van Holland werd het 
ontgonnen en aangeduid als „‟s Graven landen‟ dat diende tot jachtterrein. Ten (zuid)oosten van 
Hilversum lag een uitgestrekte gordel landgoederen die zich oostwaarts uitstrekte in de richting 
van Baarn en Soest. Ten oosten van Bussum lagen enkele landgoederen rond Zuid-Crailoo.  
   

In de omgeving van Hilversum bevonden zich meerdere landgoederen en buitenplaatsen. Rond ‟s-

Gravenland zijn op de kaart enkele „sterrebossen‟ zichtbaar, te herkennen aan hun formele 
structuren van lanen die - omzoomd door opgaand loofhout - vanuit één punt straalsgewijs in het 
landschap uitwaaieren. Er ontstaat gemakkelijk een begripsverwarring tussen een landgoed en een 
buitenplaats. Met een buitenplaats wordt in de regel het geheel van een monumentaal gebouw 
(landhuis of kasteel) met bijgebouwen, tuin- en parkaanleg aangeduid. Oorspronkelijk fungeerde 
de buitenplaats als zomerverblijf van de elite en waren het tweede woningen avant la lettre.135 Met 

de term landgoederen bedoelen we daarentegen een geheel of gedeeltelijk aangeplant bos of stuk 
landbouwgrond, die eveneens een rol vervulden in de productie. In de omgeving van ‟s-Gravenland 
bevond zich een groot bos: het Spanderswoud, met een combinatie van opgaand loofbos en 
naaldhout (donkergroen). Zowel bij landgoederen als buitenplaatsen was vaak sprake van een 
lanenstelsel en een aangelegde tuin bij de woning. Beide zijn ook duidelijk zichtbaar op het 
historisch topografisch kaartblad. 
 

Infrastructuur en bebouwing 
De belangrijkste doorgaande routes in het Gooi werden in de negentiende-eeuw gevormd door de 
zandwegen over de heiden. Ze verbonden de verschillende dorpen onderling met elkaar. Een groot 
deel van deze wegen zijn als vanouds aangeduid als doodwegen of smeekwegen en zijn op het 

topografisch kaartblad ook met deze namen aangeduid. Ze waren gericht op het Sint Jans kerkhof 
dat iets ten zuiden van het dorp Laren lag. Deze eeuwenoude begraafplaats fungeerde sinds de late 

middeleeuwen eveneens als bedevaartsoord.136 Vanuit de dorpskernen vertakten zich vele kleine 
zandwegen naar de omliggende akkers. De wegen die door de dorpskernen van Laren en Naarden 
verliepen, fungeerden een tijd lang als doorgaande wegen voor het verkeer tussen Amersfoort en 
Amsterdam. Na de aanleg van de Centraal Spoorweg in de jaren zestig van de negentiende-eeuw 
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werd dit verkeer veel minder intensief en hield tenslotte nagenoeg op. Zo heeft Laren tot de komst 

van de Gooise stoomtram nog enige (laatste) jaren van rust en stilte gekend.137  

 
De bebouwing was geconcentreerd binnen de verspreid gelegen dorpen: Huizen, Bussum, Laren, 
Blaricum en Hilversum. Van deze dorpen waren Hilversum en Bussum in 1905 de grootst in 
omvang. Kenmerkend is dat veel villaontwikkeling plaatsvond langs bestaande wegen. De 
lintbebouwing op de topografische kaart geeft hiervan een voorbeeld, zoals de villa-ontwikkeling 
omstreeks 1910 langs de Torenlaan (villalaan) in Blaricum. Op het kaartblad rond 1905 is hiervan 

de aanzet te zien in de vorm van groenstroken langs beide zijden van de Torenlaan. Ook kan men 
bij nauwe bestudering van het topografisch kaartblad de trambaan onderscheiden die evenwijdig 
aan de Torenlaan liep. Van Bussum naar Laren lag de oost-west verbinding van de straatwegen 
met de tram. Een noord-zuid verbinding liep van Huizen via Blaricum en Laren naar Hilversum. De 
treinverbinding in het gebied liep van Hilversum via Bussum naar Amersfoort.  
 

2.3 Landschappelijke ontwikkelingen 1880-1910 
Het Gooi was in de negentiende-eeuw nog een overwegend agrarische streek. De toenmalige 
inwoners waren hoofdzakelijk aangewezen op de landbouw (en textielindustrie in de dorpen). Ook 
de topografische kaarten uit die tijd laten het agrarisch grondgebruik duidelijk zien. Een 
vergelijking van de Bonnebladen tussen 1890 en 1910 toont wel enkele veranderingen, maar nog 

niet van een dergelijke omvang dat het landschappelijke karakter veranderde. Het kaartblad 
Eemnes van omstreeks 1910 vertoont nog steeds in grote lijnen de contouren van een agrarisch 

esdorpenlandschap. Van de grootschalige twintigste-eeuwse metamorfose van het landschap - van 
agrarisch esdorpenlandschap naar verstedelijkt forensengebied - is rond 1910 kennelijk nog maar 
in beperkte zin sprake. Toch zijn in de periode 1880-1910 tal van ontwikkelingen aan te wijzen in 
het Gooi die opkomende veranderingen inluidden. In tegenstelling tot het overwegend agrarisch 
karakter dat uit de analyse van de historisch topografische kaart naar voren is gekomen, schreef 
geograaf Hendrik Blink omstreeks 1907 in zijn Wandelingen door Oud en Nieuw Nederland de 
volgende opmerkelijke woorden: “Toch is in enkele opzichten het Gooi in de laatste halve eeuw 

achteruitgegaan. Het Gooi is veel te bekend geworden; de natuur van het Gooi heeft ook geleden 
door bouwspeculatie: de “Gooische kinderen” zijn verdrongen door stedelingen, van heinde en ver 
samengestroomd: de boerenwoningen wijken voor villa‟s, de bouwlanden voor bouwterreinen en 
zogenaamde villaparken.”138 Enkele pagina‟s later schetste hij een beeld van de aanwezige 
forensen sinds de aanleg van de spoorwegen in het gebied: “Elken morgen voeren de treinen 
groote drommen forensen naar Amsterdam, om ze in de namiddaguren terug te doen keren naar 

vrouw en kroost op de villa, het landhuis of het buiten…. Het Gooi heeft, sedert den aanleg van den 

Oosterspoorweg in 1874, de plaats in het Amsterdamsche leven ingenomen, die vroeger de 
boorden van den Amstel, het Gein en de Vecht of de Diemermeer vervulden.139 Beide citaten geven 
aan dat in de afgelopen decennia belangrijke veranderingen in het Gooi waren ingezet. Hieronder 
worden een aantal belangrijke en ruimtelijke transformatieprocessen nader belicht.  
 
Ontsluiting van het Gooi  

Het Gooi behoorde eeuwenlang tot een relatief geïsoleerd gebied. Dat veranderde toen in 1874 de 
aanleg van de spoorlijn Amsterdam-Hilversum-Amersfoort werd voltooid, met een zijlijn Hilversum-
Utrecht. De treindienst bracht veel bezoekers vanuit de hoofdstad naar het Gooi: van 
vakantiegangers en dagjesmensen tot forensen. In de daaropvolgende jaren werden meerdere 
tramlijnen in het Gooi aangelegd: de Gooische stoomtram met de trajecten Naarden-Jan Tabak-
Laren en Hilversum-Laren-Blaricum-Huizen, de stoomtramweg Bussum- Huizen met het traject 
Bussum-Naarden-Huizen en de paardetram van Hilversum naar ‟s-Gravenland.140 Het initiatief voor 

de oprichting van de Gooische stoomtram was afkomstig van een groep mensen in Amsterdam die 
op 17 december 1880 de Gooische Stoommaatschappij oprichtten. Dit was een maatschappij ter 
bevordering van de exploitatie van een tramlijn van Amsterdam over de Linnaeusstraat en 
Middenweg naar Diemen en zo verder door naar Naarden, langs hotel Jan Tabak naar Laren.141 De 

Koninklijke goedkeuring van dit voorstel vond vervolgens op 3 mei 1881 plaats. Er was veel 
berichtgeving over de komst van de Gooische spoorlijn. Dat men de ontwikkeling een warm hart 

toedroeg blijkt ondermeer uit een gedicht van de heer J. Rijzenburg in de Gooi- en Eemlander van 
zaterdag 3 december 1881. De eerste strofen luiden: “de tram die komt! De tram die komt! Wat 

                                                 
137 De reizigers die vanuit Baarn en Eemnes naar de hoofdstad reisden volgden wel de wegen over Laren en Naarden. In Naarden werd dan 
per diligence verder gereisd of per trekschuit langs de Muidervaart. Zie: J. Boerhout (1863-1930) „Tochtjes door het oude Gooi – Laren‟ in: 
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staan er velen van verstomd! De tram die komt door Naarden! Reeds wordt de ijzeren band 

gelegd, die Gooiland nauwer samenhecht, een bron van zoveel waarde!”142 Een tramlijn 

Amsterdam-Naarden werd op 20 Augustus 1881 geopend, waarna gewerkt werd aan de 
doortrekking van de tramlijn naar Laren-Blaricum-Huizen-Hilversum. Op 15 April 1882 werd de 
dienst over beide lijnen Amsterdam- ‟t Gooi geopend: Amsterdam-Naarden-Laren (Jan Tabak) en 
Hilversum-Laren-Blaricum-Huizen.143 Door de aanleg van deze tramlijnen kwam de verstedelijking 
van het Gooi in een stroomversnelling terecht.144 Vrijwel geen plek in het Gooi bleef daarbij 
onberoerd.  

 
 

 
2.4 Aankomst Gooische stoomtram te Laren N.H., prentbriefkaart, Collectie A.H. Bonnefaas. 
 Inzet: kaartje van de Gooische stoomtramroute   Bron: Engel, 1972, 16 

 

Ten eeuwigen dage: erfgooiers in het Gooi 
Veranderingen staan nooit op zichzelf. De nieuw ontsloten spoorlijnen brachten tal van 
nieuwkomers en dagjesmensen naar het Gooi. Dit resulteerde in allerlei sociale, economische en 
juridische veranderingen. Één daarvan was een hernieuwd streven naar de ontginning van de 
„woeste‟ gronden.145 Een belangrijke tegenreactie kwam hierbij van de erfgooiers: Gooise boeren 
die vanouds bepaalde rechten hadden op het gebruik van de gemeenschappelijke gronden (de 

marken). De recente dissertatie van Anton Kos heeft op veel aspecten hiervan nader licht 

geworpen. 146 Het conflict tussen de erfgooiers en de overheid heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de ontwikkeling van het Gooise landschap. Door het felle verzet van de Gooise boeren tegen de 
verdeling en ontginning van „hun‟ gronden zijn enkele heidegebieden gevrijwaard gebleven van de 
destructieve verstedelijking in het Gooi. Het is daarom nuttig een korte houtskoolschets te maken 
van de voorgeschiedenis van deze „oorspronkelijke‟ bewoners van het Gooi en hun houding ten 
aanzien van de landschappelijke ontwikkelingen gedurende de tweede helft van de negentiende-
eeuw.  

 
Eeuwenoud gezamenlijk grondgebruik    
Sinds de vroege middeleeuwen was er in het Gooi sprake van uitgestrekte weilanden, heidevelden 
en bossen, die niet als bouwlanden werden benut. De Gooise boeren kenden aanvankelijk op deze 
gemene gronden - ook wel markegronden genoemd - een gebruiksrecht.147 Deze “ongeschreven 
gebruiksrechten” werden lange tijd als vanzelfsprekend beschouwd. Na een machtswisseling tussen 

de voormalige abdis van Elten en de Hollandse graaf Floris V, werd het voortbestaan van de 
gebruiksrechten van de Gooise boeren onzeker. Er ontstond behoefte om deze oude rechten te 
beschermen.148 Daarop werden een agrarische belangenorganisatie en bosmarke in het leven 

geroepen. Hevige conflicten ontstonden al aan het eind van de veertiende eeuw, toen de stad 
Naarden enkele percelen land uit de gemene gronden wilde afscheiden.149 De Gooise boeren, de 
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zogenoemde goede lude van Goylant, verzetten zich hevig tegen de verdeling van deze gronden. 

Ze wilden dat de gemene gronden gehandhaafd bleven.150 Uiteindelijk diende de landsheer 

Albrecht van Beieren er aan te pas te komen. Hij bepaalde dat alles wat reeds van de “meenten” 
afgescheiden en verdeeld was zo mocht blijven. Ten aanzien van de nog gemene gronden bepaalde 
hij dat “…die gemeente voirscreven ongedeelt sal bliven tot ewighen daghe”.151 In het jaar daarop 
werd de eerste zogenoemde schaarbrief opgesteld: een gebruiksreglement, waarin de voorwaarden 
van het gebruiksrecht op de gemene gronden werden vastgelegd.152 Tegen het eind van de 
vijftiende eeuw ontstonden opnieuw allerlei conflicten tussen de Hollandse grafelijkheid en de 

Gooise markegenoten, met name over juridische kwesties.153 Centraal stond telkens de vraag 
waarop de gebruiksrechten gebaseerd waren en in hoeverre deze rechtsgeldig waren. De processen 
leidden tot aanvaarding van het gebruiksrecht van de Gooise boeren, terwijl de overheid het 
eigendom van de gronden aan zich trok. Het gebruik van de gemene gronden werd aanvankelijk 
teruggevoerd op het grond- en boerderijbezit van de gerechtigde. Alle gerechtigden beschikten 
daarbij over het recht van veldslag, een recht dat aan de basis stond van ieder gebruik van de 

gemene gronden en dat noodzakelijk was om te scharen.154 Dit oorspronkelijk zakelijk recht – het 
erf en de boerderij – ontwikkelde zich allengs tot een persoonlijk overerfbaar recht. Hieruit 
ontstond ook de naam erf-gooier, uitsluitend toekomend aan een in Gooiland geboren man, die 
afstammeling was van degene die van oudsher rechten kon doen gelden op het gebruik van de 
gemeenschappelijke gronden.155 

 

 
2.5 Nieuwe kaart van Gooilandt, door Reinier en Josua Ottens 
Bron: Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Hilversum 

 
Eeuwenlang voerden de erfgooiers een hevige strijd om „hun‟ gemene gronden te beschermen. 

Aanvankelijk verdedigden ze zich tegen oprukkende ontginners afkomstig uit het Sticht, maar ook 

tegen lieden die op den duur vanuit Loosdrecht het Gooiland binnendrongen. Langzamerhand 
werden de gerechtigden van de gemene gronden steeds duidelijker gescheiden van anderen, zoals 
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immigranten.156 Zo ontstond aan het begin van de achttiende eeuw een roerend conflict tussen de 

rijke inwoners van het Gooi en de erfgooiers. Nadat de overheid zich in deze problematiek had 

gemengd werd een onderzoek ingesteld naar wie de erfgooiers waren. Dit resulteerde in een 
namenlijst van degene die zich erfgooier mochten noemen.157  Er verschenen een drietal kaarten 
(1709, 1723 en 1741) waarop stond aangegeven waar de gemene gronden van de erfgooiers 
lagen. Het probleem was daarmee echter niet opgelost. De vraag wie het eigendomsrecht had over 
de gemene gronden bleef onbeantwoord en ook het conflict tussen de Domeinen en de erfgooiers 
bleef. De kern van het probleem lag voornamelijk in de diametraal tegenovergestelde wijze waarop 

de overheid en de erfgooiers de gemene gronden bestemden. De overheid wilde deze gronden 
ontginnen, maar de erfgooiers wilden ze juist behouden.158  
 
Heideverdeling 1837 en 1843 
Aan het begin van de negentiende-eeuw nam de overheid het initiatief om veel gemene gronden in 
cultuur te brengen. De woeste gronden werden als nutteloos beschouwd. De ontginningen zouden 

boeren meer eigen land opleveren en stedelijke armoedzaaiers zouden zich op het platteland 
kunnen gaan vestigen.159 Uit verschillende pleidooien komt deze toenemende drang naar 
ontginning van woeste gronden naar voren. De wens tot verdeling en ontginning van de woeste 
gronden blijkt eveneens uit een in 1809 aangenomen wet die verdeling van gemeenschappelijk 
bezit moest stimuleren. Daarbij viel ook het oog op de gemene gronden van de erfgooiers. De 

plaatselijke Gooise besturen van de stad en dorpen konden niet de beslissing nemen over de 
ontginning. Hiervoor was een meerderheidsbesluit van de (gebruiks)gerechtigden vereist.160 Op 23 

januari 1811 stemden de erfgooiers eendrachtig tegen de ontginning van de gemene gronden. Op 
dat moment kon de overheid de ontginningen nog niet afdwingen. Deze situatie veranderde echter 
enkele decennia later. Het zou tot een ruil of scheiding komen van de gemene gronden.  
 

 
        

Na moeizame onderhandelingen werd uiteindelijk een overeenkomst gesloten: zowel de overheid 
als de erfgooiers zouden ieder delen van de gemene gronden van het Gooiland in eigendom 
verkrijgen. Bij de heideverdeling speelde Albertus Perk (1795-1880) een belangrijke rol. Als 

mecenas diende hij zowel de eigenaars als de gebruikers van de gronden. Perk vervulde een groot 
aantal functies. Hij was naast secretaris, raadslid en wethouder van de gemeente Hilversum ook 
notaris, secretaris van Stad en Lande van Gooiland en agent van Domeinen. Hij was tevens een 
grote kenner van de Gooise historie en hield hij er een groot archief op na. De vooraanstaande 
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bestuurder werd door menigeen wel beschouwd als de ongekroonde koning van het Gooiland.161 

Ter verduidelijking van de situatie na de verdeling werd een kaart vervaardigd. Het deel dat de 

overheid in bezit kreeg werd in de koop aangeboden, waartoe de zogenoemde veilingkaarten 
verschenen (in 1837 en 1843).162 Op initiatief van Perk verscheen de Kaart van Gooiland na de 
heideverdeling van 1843. De begrenzing van de heidevelden en de engen is hier duidelijk zichtbaar 
(afbeelding 2.7). 
 

 
2.7 Kaart van Gooiland na de heideverdeling van 1843 
Aanwijzende de soort bebouwing en alle veranderingen tot 1843. Vervaardigd door de landmeters van het 
kadaster A. van Oosterhout en N. Nelemans. In opdracht van Albertus Perk.  
Bron: Collectie Hingmans, Nationaal Archief Den Haag 
 
De heideverdelingen van 1839 en 1843 zijn een belangrijke impuls geweest voor allerlei 
landschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de negentiende-eeuw. Na de herverdeling 

van de gronden kwamen de weiden en een deel van de heiden in volledig eigendom van de de 
vergadering van Stad en Lande (3678 ha), die de belangen van de erfgooiers behartigde. Het 
overige deel van de heide (1735 ha) kwam in volledig eigendom van de Staat.163 Deze laatste 
gronden werden door de Rijksoverheid vervolgens verkocht aan particulieren. De kaart van Perk 
laat zien dat de landgoederen aan de oost- en zuidzijde van Hilversum na de heideverdeling 
werden gesticht. In de meeste gevallen werd op deze gronden bos aangeplant, waardoor de 

landgoederen ontstonden die gericht waren op de houtproductie. De aanplant van bossen werd dus 
niet alleen verricht met als doel het landschap te verfraaien, men rekende kennelijk ook op 
economische voordelen.164 De houtopbrengst was hierbij een belangrijk oogmerk. In de tweede 

helft van de negentiende-eeuw kwam, vooral op advies van landbouwkundigen, de aanplant van 
naaldhout op gang.165 Dennenbossen bleken bijzonder goed te gedijen op de schrale zandgronden. 
Omstreeks de eeuwwisseling werden dennen op grote schaal gebruikt als mijnhout. 
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Strijd voor behoud van de gemene gronden en belangenverstrengeling 

Na de verdeling van de heidegronden waren de conflicten tussen ten aanzien van de gemene 

gronden nog verre van opgelost. Het conflict speelde zich nu vooral intern af: tussen de 
bestuurders en de gerechtigden. Het probleem lag voornamelijk in de juridische bepaling van de 
erfgooiersbelangen. Sinds de oprichting van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland was 
er sprake van het optreden van verordenende en bestuurlijke bevoegdheden vanuit de erfgooiers. 
Toch was deze vergadering gevormd uit de “gewone” dagelijkse bestuurders, destijds de 
“burgemeesteren” van de stad Naarden en de zogenoemde buurmeesters uit de dorpen.166 Zij 

vertegenwoordigden dus „met een andere pet op‟ de belangen van de gemene goyers. In de 
negentiende-eeuw werden de stad en dorpen juridisch omgevormd tot gemeenten in de moderne 
of huidige betekenis. De “burgemeesteren” van Naarden en “buurmeesters” uit de dorpen maakten 
plaats voor de burgemeesters van de gemeenten en de gecommiteerden uit de gemeenteraden. 
Het kwam steeds vaker voor dat de vertegenwoordigers van Stad en Lande van Gooiland niet meer 
de belangen van de erfgooiers behartigden.167 Bij de vervulling van hun taak in de vergadering 

kwam eerder het belang van de gemeente, dan dat van de collectiviteit van de Gooiers naar voren. 
Zo ontstond steeds meer verzet tegen verhuur en verkoop van de gronden door Stad en Lande. 
Allerhande problemen ontstonden toen steeds meer niet-erfgooiers zitting namen en het stemrecht 
kregen over zaken die het Gooi en de erfgooiers aangingen.168 Toen in 1890 alleen burgemeesters 
stemrecht verkregen binnen Stad en Lande verergerde het probleem. Er was onder de 

burgermeesters namelijk maar één erfgooier. In 1900 begon de Vereniging van Erfgooiers - de 
Nieuwe Partij - een strijd tegen het oude bestuur van Stad en Lande. Dit resulteerde in een soort 

„burgeroorlog‟. De erfgooiers namen hun toevlucht tot allerlei provocerende acties zoals de 
weigering schaar- of weidegeld te betalen voor hun vee of het hakken van hout in verkochte 
bospercelen.  
 
Gedurende de eerste helft van de negentiende-eeuw bestond eveneens geen duidelijke scheiding 
tussen de markefinanciën enerzijds en die van de stad en dorpen anderzijds. Hierdoor raakte het 
eigenlijke historische rechtskarakter van de Gooise marke op den duur zo zeer vertroebeld, dat het 

zelfs voor deskundige juristen nauwelijks nog te duiden was.169 Ten tijde van deze 
markeverdelingen in de jaren tachtig en negentig ging het eigendoms- of gebruiksvraagstuk een 
grotere rol spelen. Daar komt nog bij dat in de negentiende-eeuw werd overgegaan op 
grootschalige opdeling en zelfs onteigening van de marken. Met het oog op een doelmatiger 
beheer, werden de gemene heiden en weiden ingedeeld in een aantal “submeenten”, zoals de 
Naarder-, Laarder en de Hilversummermeent. Dit alles vereiste een gedegen onderzoek naar hoe 

op dat moment de historische gebruiksrechten zich verhielden tot de eigendomsrechten. Het is 

daardoor niet verwonderlijk dat gedurende de tweede helft van de negentiende-eeuw verschillende 
geschriften verschenen over de kwestie van de erfgooiers.170 De situatie van gebruik en genot van 
de gemene gronden, dat aanvankelijk in vier „oude‟ schaar- en vier bosbrieven en later in 
achttiende en negentiende-eeuwse schaarbrieven en reglementen van de Erfgooierswet lag 
vastgelegd, bleef tot in de twintigste eeuw gehandhaafd.171 Met de liquidatie van de 
erfgooiersorganisatie in 1971 verdwenen de laatste gemene gronden in het Gooi, waarna de grond 

werd verdeeld onder een kleine groep gerechtigden. 
 
De villa- en villaparkontwikkeling 
Vanaf 1874 is er sprake van de opkomst van villa-exploitatie in het Gooi. Dit vond bij voorkeur 
plaats in de ongerepte of deels in ontwikkeling gebrachte natuurgebieden, daarnaast ook op 
herverkavelde buitenplaatsen.172 Een voorbeeld hiervan is de buitenplaats Bantam die zich later 
zou ontwikkelen tot recreatiegebied. De principiële fysieke veranderingen in het Gooi betroffen 

vooral de beplantingen, ontginningen en de bouw van buitenhuizen, later gevolgd door de 
villabouw. Het ontstaan van de nieuwe grootschalige villaparken gaf de streek (opnieuw) een 
lommerrijke aanblik.173 De natuurgebieden verloren daarmee hun ongerepte staat. De exploitatie 
van villaterreinen en suburbanisatie nam tot 1900 nog redelijk bescheiden vormen aan. Dit blijkt 

zeker uit de omvang de destijds nog aanwezige natuurgebieden. De vroeg ontwikkelde 
villagebieden als Het Spiegel in Bussum of de Trompenburg in Hilversum vormden in feite tijdlang 
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167 Moorman van Kappen-Nijmegen, 1980,  
168 Polak, 1934, 237-258. 
169 Moorman van Kappen-Nijmegen, 1980, 17.  
170 In de periode 1837-1898 werd vooral geschreven over het ontstaan en de wording van de erfgooiersorganisatie, alsmede wie daarin 
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nog een geheel met de aan alle kanten aanwezig heide- en boekweitvelden. Deze situatie 

veranderde echter grondig in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw, toen als gevolg van 

een versnelde bevolkingstoename, steeds meer natuur werd opgeofferd aan woningbouw. 
Demografische cijfers tonen de snelle bevolkingsgroei in het Gooi. In 1829 kende het gebied 
12.000 inwoners, in 1870 18.000 en in 1940 zelfs 130.000.174 Om de nadelige ruimtelijke gevolgen 
van deze spectaculaire groei tegen te gaan, werd in 1922 de schoonheidscommissie opgericht. In 
deze belangencommissie waren tal van prominenten betrokken als W.M. Dudok, architect en 
directeur van publieke werken van Hilversum en natuurbeschermer H. Polak.175  

 
De villa-exploitatie voltrok zich volgens een tweetal patronen.176 Enerzijds was er sprake van de 
exploitatie van grote terreinen, die de opzet kregen van een Engels landschapspark. De villa‟s 
stonden langs licht gebogen wegen en in de schaduw van hoge bomen. Er werd gestreefd naar een 
„natuurlijke‟ aanleg. Het park stond nu niet alleen in dienst van de presentatie van het buitenhuis, 
maar het hele landschap werd bij het ontwerp betrokken. Bij dergelijke ruime inrichtingen werd 

doorgaans een landschapsarchitect ingeschakeld, wat de kwaliteit van een villapark als geheel deed 
stijgen. Enkele vroege voorbeelden zijn de N.V. Herstellingsoord de Trompenberg uit 1875 en in 
latere jaren het Prins Hendrikpark ten Bussum (1900). Ook het Loo te Blaricum daterend uit 1902, 
het Nimrodpark en Kannesheuvelpark uit 1899 en 1902 behoren tot deze villa-ontwikkeling.177  
Anderzijds deden zich in een villagebied gefragmenteerde suburbane ontwikkelingen voor, waarbij 

tal van particulieren en kleine exploitatiemaatschappijen kleine terreinen voor een beperkt aantal 
villa‟s ontwikkelden. Het Gooi heeft een voornamelijk te maken gehad met deze vorm van villa-

ontwikkeling. Op het topografisch kaartblad zijn deze ontwikkelingen zichtbaar als olievlekachtige 
uitbreidingen van villagebieden en –parken. Het willekeurig karakter is hierbij kenmerkend. Veelal 
was geen sprake van een vooropgezet plan. Exploitatie vond plaats binnen het geraamte van langs 
bestaande paden- en wegenstructuur met al bestaande bebouwing. Deze is vooral zichtbaar in 
grote delen ten westen van Hilversum en in de Bussumse villagebieden, die zich uitstrekten tussen 
de dorpskom, het station en delen van Het Spiegel. Kenmerkend is dat er sprake was van krachtige 
particuliere initiatieven, die veelal door villa-exploitanten werden geïnitieerd, gecoördineerd en 

begeleid. Grondspeculatie speelde daarbij een belangrijke rol. Bovendien was binnen de 
ontwikkeling van het grootgrondbezit sprake van een sterke ontginningspolitiek.178 De gronden die 
na de verdeling van de heidegronden in 1836 en 1843 door Domeinen ter verkoop werden 
aangeboden, kenden hoge registratie-, zegel- en transportkosten, waardoor het niet rendabel was 
om in kleine percelen aan te kopen.179 Op deze wijze werden geïnteresseerde kopers die niet 
vermogend genoeg waren van de markt geweerd.  

 

2.4 Landschap vanaf 1910 tot aan het heden 
Bekijkt men het huidig topografisch kaartblad van het Gooi dan wordt pas duidelijk hoe groot de  
transformatie van het landschap in de afgelopen eeuw is geweest. Nadat het voor veel 
(hoofd)stedelingen mogelijk werd om zich metterwoon in het Gooi te vestigen, ontstond een 
enorme toename aan bebouwing. Niet alleen migratie, ook een geweldige bevolkingstoename 
zorgde voor de grote uitbreiding van de Gooise dorpen. Aanvankelijk werd het aanzien van de 

dorpen nog bepaald door landbouw en weefindustrie. Later deden deze dorpen steeds meer dienst 
als forensendorpen.180 De landbouwgronden vielen daarbij ten prooi aan een toenemende 
woningbouwactiviteit. De bebouwing breidde zich als een veenbrand uit. Zoals reeds is aangekaart 
bleek het zelfs noodzakelijk een schoonheidscommissie in het leven te roepen om verdere 
verloedering te voorkomen. Dit geschiedde uiteindelijk in 1922. Allerhande villa‟s verrezen, 
ontworpen naar de smaak van de architect of opdrachtgever. Deze wildgroei dreigde het 
authentieke karakter van de dorpen aan te tasten. De eenvoudige dorpssfeer leek daarbij het veld 

te moeten ruimen voor grootstedelijke allures.181 Een dergelijke metamorfose heeft zich 
aanvankelijk vooral voorgedaan in de (textiel)dorpen Bussum en Hilversum, die geleidelijk hun 
dorpskarakter verloren. Zo steeg het inwonersaantal van Bussum bijvoorbeeld van 1160 inwoners 
op 1 januari 1870 naar ruim 30.000 omstreeks 1942.182 Om aan de voortdurende vraag naar 

huisvesting te kunnen voldoen werd volop gebouwd, zodat omstreeks de tweede helft van de 
twintigste eeuw al vrijwel niets meer over was gebleven van het oude Bussum.  
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In het begin van de twintigste eeuw ontstond een toenemende zorg over het behoud van het 

natuurschoon. De jaren twintig begonnen namelijk met twee dreigende aanslagen voor het Gooi. In 

de eerste plaats het plan van de Amsterdamse wethouder De Miranda om een tuinstad tussen 
Bussum en Hilversum te stichten en in de tweede plaats het plan voor een elektrische tram door de 
mooiste gedeelten van het Gooi. Ondanks dat beide plannen niet doorgingen ontstond vanaf die 
tijd een prangende vraag: wat zal de toekomst van het Gooi zijn? Broer stelde deze vraag opnieuw 
in zijn in 1971 verschenen deel Het land van Gooi en Eem uit de regioreeks. Volgens de wens van 
de toentijdse directer van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de heer Gorter, 

zouden de bestaande natuurruimten coûte que coûte moeten worden gehandhaafd, zowel de heide 
als de groene randen.183 Ondanks de dreigende ontwikkelingen was Broer ook optimistisch en 
eindigde hij zijn beschrijving van het Gooi met de woorden “…maar wij keren terug naar ons begin: 
de sfeer van het Gooi is er nog en het land van Gooi en Eem is nog zeer de moeite waard”.184 Tien 
jaren later is deze toon veranderd. In een voorwoord van Het Gooi bekeken & besproken over het 
behoud van waarden komt de diepe onvrede over de welvaartseconomie sterk naar voren. Deze 

had volgens Cup haar tol geëist van het Gooise landschap.185 In navolging van cultureel filosoof 
Ton Lemaire was volgens Cup de uitbating van het landschap te wijten aan de consumptiewelvaart 
en verstedelijkende economische groei.186   
 
De oprukkende verstedelijking en de toegenomen demografische druk waren niet de enige redenen 

van een langzame ondergang van het rijke natuurschoon van het Gooi. Een bijkomende 
ontwikkeling was de geleidelijke teloorgang van het agrarisch gebruik van de gronden. Omdat de 

uitoefening van het boerenbedrijf tanende was, deden in 1932 de erfgooiers afstand van een deel 
van hun gronden. Ze kwamen nu in het beheer van het Goois Natuurreservaat. Deze organisatie 
beschouwde zichzelf als „opvolger‟ van de erfgooiers en had als doel de instandhouding van de 
meentgronden en met name de heidevelden in hun min of meer oorspronkelijke staat.187 Een 
dergelijke omslag van agrarisch gebruik naar natuurbeheer ging zeker niet zonder slag of stoot en 
vergde de nodige moeite. Het Goois Natuurreservaat werd geconfronteerd met zaken als 
ontgrondingen, bosopslag, vergrassing van de heide en met speciale behoudeisen voor 

cultuurelementen. 188 Een natuurlijk verschijnsel dat plaatsvond na de verandering van agrarisch 
landschap naar natuurbeheer was de toenemende dichtgroei van het landschap. Foto‟s van de 
Gooise heidevelden uit het begin van de jaren vijftig van deze eeuw tonen nog een zekere 
openheid in het landschap. De open heidevelden hadden zich door menselijke invloed zo sterk 
kunnen uitbreiden. Ze bleven gehandhaafd omdat zij eeuwenlang gebuikt werden als 
meentgronden. Zolang er werd geplagd op de heide en de schaapskudden er graasden, kreeg de 

jonge opgroei geen kans om tot bos uit te groeien.189 Nadat er niet meer werd geplagd op de heide 

en de schaapskudden eveneens van de heide verdwenen, nam het bos alsnog bezit van het terrein. 
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw dreigde de Gooise heide zelfs helemaal dicht te 
groeien. In de loop die eeuw zijn vrijwel alle buiten het Goois Natuurreservaat gelegen terreinen 
nagenoeg geheel volgebouwd. Dit levert anno 2010 een geheel ander kaartbeeld op dan een eeuw 
ervoor. Het beeld van de agrarische dorpen, gelegen te midden van een zee van heide, is nu 
omgekeerd. Enkele stukken heide liggen nu te midden van een zee van bebouwing.  

 
2.5 Conclusie 
Dit hoofdstuk begon met een beschrijving van het vroeg negentiende-eeuwse Gooi door de 
Amsterdamse predikant Hebelius Potter. De „schilderachtige streek‟ van armoedige zandgronden, 
waar erfgooiers hun „kleine bedoeninkjes‟ hadden, zou spoedig veranderen. Hoezeer menigeen 
deze veranderingen betreurde is gebleken uit de vroeg twintigste eeuwse beschrijvingen, zoals die 
van Blink. Hij meende dat het karakter van het Gooi verloren ging ten gevolge van moderne 

ontwikkelingen. De moderne ontwikkelingen in het Gooi vormen een duidelijke illustratie van het 
dilemma dat „buiten wonen‟ en recreatie dezelfde natuur bedreigen als waar zij hun waarde aan 
ontlenen.190  
 

Uit de analyse van de historische literatuur en topografische kaarten blijkt dat het Gooi tijdlang op 
meerdere niveaus een „conflictgebied‟ is geweest. Vanaf de middeleeuwen woedde hier een 

langdurige onderlinge strijd tussen overheden en de Gooise boeren (erfgooiers). Dit leverde een 
rijkdom op aan historisch materiaal betreffende de streek, hoewel dit lang niet altijd op correcte 
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wijze is geïnterpreteerd. Ondanks de vermeende grote veranderingen liet een analyse van de 

topografische kaartbladen zien dat er zich tot 1910 weinig grootschalige landschappelijke 

veranderingen voordeden. De Haan onderschreef dit ook in zijn boek over de Gooise 
villaparkontwikkeling.191 Kennelijk heeft het Gooise landschap, ondanks de opkomende 
landschappelijke ontwikkelingen, tot het begin van de negentiende-eeuw nog een overwegend 
agrarisch karakter behouden. Jan Boerhout, schrijver van Tochtjes door het oude Laren, gaf 
gedurende de tweede helft van de negentiende-eeuw een karakteristieke beschrijving van het 
Laren zoals Mauve en Valkenburg dit, naar zijn zeggen, nog hebben gekend. We laten hem even 

aan het woord: “Wie in die dagen van Naarden of Hilversum de hoogten over wandelde, vond daar 
in de laagte, tusschen de velden en boschjes een bedaard en effen dorpje onder zware boomen; de 
lage huizen met overhangende rieten daken, deuren en luiken donker geverfd; onaanzienlijke 
wegjes en tuintjes met beuken- of doornhegjes, rechtsaf geknipt. Op zonloze dagen scheen het 
alles koel en bezonnen, zonder blijheid. Maar onder blauwen hemel in stralende zon tusschen de 
dankbaar lachende akkers, als wuivende bomen het wijde licht grepen en in millioenen plekjes en 

streepjes en bundeltjes rondstrooiden over het schamele menschengedoe, dan was daar overal een 
geheimzinnig beweeg van zachte kleuren en warme tinten, dan, langs de oude muren, over de 
stille wegjes en de sobere tuintjes, huppelde uitbundig de bekoring rond.192” 
 
Deze beschrijving verraadt geen spoor van moderne ontwikkeling. Geen woord over de villa-

exploitatie die de omgeving van Hilversum vanaf deze periode zo sterk kenmerkte. Noch komt het 
roerige conflict van de erfgooiers naar voren dat zich eveneens in die jaren afspeelde. Het geeft 

aan hoezeer een idyllische beschrijving als deze een karakterschets geeft van het landschap dat 
slechts deels overeenkomt met de werkelijkheid. In dit hoofdstuk is slechts een tipje van de sluier 
opgelicht van de vele moderne ontwikkelingen die zich vanaf 1880 in het Gooi voordeden. 
Aangetoond is dat met de ontsluiting van het gebied vele ontwikkelingen mogelijk werden. Dit rond 
1880 nog ogenschijnlijk „ongerepte‟ gebied trok door haar landelijke schoonheid en 
schilderachtigheid in de jaren erop talloze kunstenaars aan. Zij verbeeldden het landschap op hun 
eigen karakteristieke wijze: een onderwerp dat centraal staat in het volgende hoofdstuk.  
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3. HET GESCHILDERDE GOOISE LANDSCHAP IN DE PERIODE 1880-1910 

 

3.1 Inleiding  
“Een open oog voor de schoonheid en de harmonie der natuur, een levendige zin voor het 
poëtische en verhevene, waarvan hare uiterlijke verschijning de afspiegeling is, trouw, 
gemoedelijkheid en waarheid in het teruggegeven dier uiterlijke verschijning – ziedaar waarin zij 
uitmunt, waarin zij nog altijd blijkt doordrongen te zijn van den geest en de beginselen van het 
voorgeslacht. Niet dat zij geheel vreemd is gebleven aan den geest des tijds… integendeel, zij heeft 

gedeeld in de algemeene ontwikkeling… maar zij staat toch op zichzelve met behoud van hetgeen 
hare oorspronkelijkheid uitmaakt.”193 Naar aanleiding van de in 1855 gehouden Parijse 
Wereldtentoonstelling verscheen in de kunstkronijk een beschouwing over de Hollandse 
schilderschool. Opmerkelijk zijn de karakteristieke woorden waarmee de schilderkunst van de 
Haagse School wordt geprezen als kunst die “hare uiterlijke verschijning, de afspiegeling, trouw is” 
en die in één adem wordt genoemd met “een open oog voor de schoonheid van de natuur”. Het is 

niet voor niets dat Ronald de Leeuw – directeur van het Rijksmuseum - dit citaat gebruikte in de 
opening van zijn hoofdstuk met de klinkende titel Het hart geopend voor de schoonheden der 
natuur.194 De catalogus van de in 1987 gehouden tentoonstelling “De Haagse School” besteedde 
ruim aandacht aan de talloze atmosferische verbeeldingen van het landschap en dorpsleven, 
waarbij moderniteit nadrukkelijk achterwege werd gelaten. Omstreeks 1850 toonde de kunstkronijk 

zich niet ontevreden over de schilderwerken van een groep kunstenaars die in de omgeving van 
Den Haag werkten. Zij bood “tegenover de vreemden, wel geen schitterende of verassende, maar 

toch eene degelijke en bemoedigende verschijning”.195 Gedurende de tweede helft van de 
negentiende-eeuw maakte het werk van de Haagse School kunstenaars furore. Het viel steeds 
meer in de smaak van het publiek en kreeg meer waardering. Het is juist in deze periode dat veel 
van de uit Den Haag afkomstige schilders hun werkterrein elders verlegden. Door een toenemende 
verstedelijking verdween veel landelijk schoon, met als gevolg dat de kunstenaars elders in het 
land op zoek gingen naar „onbedorven‟ plekken met een „ongerepte natuur‟. Het Gooi was een van 
de streken die vanaf 1880 de aandacht trok van verschillende Haagse School kunstenaars. 

 
Dit hoofdstuk behandelt het verbeelde Gooise landschap. Er is niet gestreefd naar een omvattend 
overzicht van alle schilderkunstige werken die in de periode van 1880-1910 zijn geproduceerd. 
Daarvoor is het oeuvre te omvangrijk. Er is daarom een selectie gemaakt van 
landschapsverbeeldingen op basis van een tweetal landschapstypen: de heide en akkervelden. 
Zowel de in het Gooi werkende Haagse School kunstenaars, hun oeuvre, als tal van latere 

kunstenaars gedurende de periode 1880-1910 zijn reeds beschreven in het ruime aanbod 

tentoonstellingscatalogi. Doel van dit hoofdstuk is dan ook niet om de „Gooise schilderkunst‟ 
formeel te behandelen als schilderkunstig concept, noch als schilderkunstig genre, maar als 
„drager‟ van een bepaald landschapsbeeld. Daarbij zullen nogal wat kenmerkende artistieke Gooise 
“producten”, zoals de binnenhuizen, portretten en stillevens onbehandeld blijven. Ondanks dat 
deze producten zeker hebben bijgedragen aan de beeldvorming van het Gooi, is in dit hoofdstuk de 
nadruk is geheel gelegd op landschappen en beelden die daarmee in direct verband staan. Met dit 

landschapsbeeld, wordt het beeld van het landschap in nauwe zin bedoeld, namelijk een afbeelding 
van een geografisch deel van het aardopppervlak - zowel natuur als cultuur - en de daarbij 
horende elementen.  
 
Bij wijze van inleiding zal kort aandacht worden besteed aan enkele visuele verbeeldingen uit de 
periode 1750-1880, die een beeld geven van het laat achttiende-eeuwse en negentiende-eeuwse 
Gooise landschap. Daarna zijn de verbeelde heidevelden met schaapskudden, rogge- en 

boekweitvelden behandeld (paragraaf 3.2). In het daarop volgende onderdeel zullen de idealen die 
in de beschreven landschapsschilderijen kunnen worden herkend worden geanalyseerd (paragraaf 
3.3). Daarop volgt een vergelijking met geschilderde landschappen die, gedurende de tweede helft 
van de negentiende-eeuw op andere zandgronden in Nederland zijn vervaardigd (paragraaf 3.4). 

Tot slot zal kort aandacht besteed aan enkele facetten van de kwestie “beeld” tegenover 
“werkelijkheid” (paragraaf 3.5), een onderwerp dat in het volgende hoofdstuk nog nader aan de 

orde zal worden gesteld.  
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3.2 Het Gooise landschap uitgebeeld  

 

Prelude: het Gooise landschap voor 1880 
De meeste verhandelingen over Gooise kunstenaars beginnen vanaf de periode omstreeks 1880: 
het moment waarop zich in het Gooi, en vooral rond de dorpen Laren en Blaricum, een artistiek 
milieu ontwikkelde. Dit wil echter niet zeggen dat daarvóór geen Gooise landschappen geschilderd 
zijn. Evenmin betekent dit dat het Gooi voor deze periode niet in trek zou zijn geweest bij 
landschapsschilders. Integendeel: van de periode voor 1880 is bekend dat verschillende 

kunstenaars het Gooi hebben bezocht.196 De selectie van landschappen is gemaakt op basis van 
een omvangrijk bestand aan achttiende en negentiende-eeuwse topografische 
landschapstekeningen en –prenten die zijn samengebracht in kabinetverzamelingen en op schrift 
gestelde dorps- en streekbeschrijvingen. Veel van de prenten zijn afkomstig uit de collectie 
François Renoù, een twintigste-eeuwse verzameling met een omvangrijk bestand aan 
landschappelijke verbeeldingen. Deze is nagelaten aan het Streekarchief voor de Gooi- en 

Vechtstreek. Enkele van deze verbeelde landschappen zien we regelmatig terugkomen in 
geschiedkundige verhandelingen van het Gooi. Omdat dit onderzoek zich richt op het ontstaan van 
een landschapsbeeld, is de aandacht vooral uitgegaan naar veel terugkerende landschappelijke 
taferelen uit het Gooi.   
 

Enkele dorps- en stadsbeschrijvingen uit de achttiende-eeuw  
Omstreeks 1725 bracht Abraham Rademaker een veel omvattend werk uit: het Kabinet van 

Nederlandsche outheden en gezichten: vervat in 300 konstplaten.197 In dit overzichtswerk nam hij 
enkele prenten op uit het Gooiland, namelijk de dorpsaanzichten Blarekum in ‟t Gooy en Hilversum 
in ‟t Gooy. De prenten gaan vergezeld met een korte beschrijving in het Nederlands, Frans en 
Engels. De prent Zicht op Blaricum toont de korenakkers met daarachter de kerktoren van 
Blaricum en de omliggende boerderijen. Het landschap is gestoffeerd met een paard en wagen en 
enkele figuren op het vlakke platteland. Aan de rechterzijde steekt de molen duidelijk af in het 
landschap. Opmerkelijk is de datering van de gemaakte platen. Volgens het onderschrift zouden de 

prenten omstreeks 1609 zijn vervaardigd. Dit wordt ook duidelijk uit de beschrijvingen bij de 
platen. De prent van het dorp Hilversum toont tekenen van agrarische bedrijvigheid in de streek. 
Rondom de engen liggen de akkers gegroepeerd (afbeelding 3.2). Het is oogsttijd: een deel van de 
korenvelden is reeds gemaaid en de gebonden schoven staan te drogen. Enkele personages rustten 
uit aan de kant van de weg, terwijl bij de waterput water wordt geput. Hoewel op beide 
landschappen de kenmerken van een esdorpenlandschap te onderscheiden zijn, overheerst in het 

totaalbeeld geen agrarische activiteit.  

 
 

 

                                                 
196 Van de bekende zeventiende eeuwse landschapsschilder Jacob van Ruysdael wordt verondersteld dat hij regelmatig in het Gooi en de 
omgeving werkte. Mogelijk logeerde hij dan (als inwoner van Haarlem en later Amsterdam) bij familie in Naarden. Zie: de Gooijer, 2010, 

91. 
197 A. Rademaker, 1725. Uitgegeven door Willem Barents te Amsterdam.   

3.1. Abraham 
Rademaker, 
Blarekum int Gooy, 
1612. Kopergravure 

De kopergravure is 
vervat in Rademaker‟s 
Kabinet van 
Nederlandsche 
outheden en 
gezichten, vervat in 
300 konstplaten. Het 
onderschrift onder 
deze plaat luidt: “Het 
dorp Blaricom in 
Gooilant omtrent de 
stad Naerden leggende 
in een vrugtbaer 
gewest en goede 
korenlanden, volgens 
zynen toestant in den 
Jahre 1612”. 
Bron: Collectie 
François Renoù 
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Enkele jaren na Rademaker‟s kabinet van Nederlandsche outheden vervaardigde Andries 
Schoemaker zijn tweedelige Korte beschrijving van de Steden, Dorpen, Herenhuijzen te West-
Friesland, Kennemerland, Waterland en Amstelland. De twee folia bestaan uit handgeschreven 
beschrijvingen die zijn verluchtigd met aquareltekeningen en volgens het titelblad meest zelfs na‟t 
leven getekent zijn.198 In de eerste foliant zijn de dorpen Blaricum, Bussum, Laren en Huizen 
opgenomen, evenals „s-Graveland en de Leeuwenberg. De dorpen zijn op alfabetische volgorde 

gerangschikt. De tekening van Blaricum toont de kerk en enkele huizen. De landschappelijke 
omgeving wordt verder achterwege gelaten (afbeelding 3.3).  

3.3 Dorp Blaricum door A. Schoemaker, 1727  3.4 Tafelberg, gelegen tussen Blaricum  
Bron: KB Den Haag, bijz. coll.     en Laren, 1727. Bron: KB Den Haag, bijz.coll.  
 

Dit is eveneens het geval met de illustraties van Bussum en Laren. Zwaan nam de tekening van het  

dorpje Bussum op in zijn Kabinet van Gooi en Eemland. Volgens hem heeft de datering van 1728 
betrekking op de originele, niet teruggevonden prent op basis waarvan deze tekening is 
gemaakt.199 Hoewel de tekeningen van de dorpen weinig landschappelijke omgeving tonen, 
vermeldt de beschrijving van het dorp Blaricum nadrukkelijk dat op de bouwlanden boekweit en 
rogge werd verbouwd. Ook hier is dus sprake van agrarische bedrijvigheid, hoewel het niet direct 
blijkt uit de aquareltekeningen van beide dorpen. De tweede foliant bevat enkele tekeningen van 

Muiden, Naarden en de Tafelberg. Interessant qua landschap is vooral de Tafelberg. De tekening 
verbeeldt een enorm, buiten proportie weergegeven heuvel, te midden van regelmatig verdeelde 

                                                 
198 Schoemaker, 1750.  
199 Zwaan, 1973, plaat nr.14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. A. Rademaker, 
Hilversum int Gooy, 

1609 Kopergravure 
De tekst onder de prent 
luidt: “Het dorp 
Hilversom in Gooilant 
leggende in aengename 
Zaeilanden niet ver van 
de stad Naerden, zoo als 
zich dat vertoonde in den 
Jahre 1609”. 
Bron: Collectie François 
Renoù 
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akkervelden. Naar de beschrijving is deze met hoij begroeit (afbeelding 3.4).200 De Tafelberg gold 

als oriëntatiepunt in het Gooi. Van hieruit zijn de driehoeksmetingen in het Gooi verricht. Een 

tekening van Jacob Cats toont de Tafelberg met de achttiende eeuwse oriënteertafel, tegen de 
achtergrond van een weids panorama van uitgestrekte heidevelden(afbeelding 3.5). In de verte is 
de kerktoren van Blaricum zichtbaar. Ook de wegen die in de richting van de Tafelberg lopen zijn 
op de tekening waarneembaar. Jacob Cats vervaardigde meerdere landschappen van het Gooi.  
  

 
 

 
De tekening van Het gezicht vanaf de Tafelberg in de richting van Laren vertoont een weids open 
heidelandschap (afbeelding 3.6). Enkele doorgaande wegen door de uitgestrekte heidevelden zijn 

herkenbaar. Aan de rechterzijde is een jachttafereel afgebeeld. Ook de door Cats vervaardigde 
tekening van Het Sint Janskerkhof met uitzicht op Laren (eind achttiende eeuw) toont een weids 
open landschap (afbeelding 3.7). Op de voorgrond is hier een oude iep afgebeeld die ten tijde dat 
Enklaar zijn Geschiedenis van Gooiland schreef (1932) nog bestond. Aan de rechterzijde van deze 
oude iep bevond zich de oudste zerk van pastoor van der Steen (1706). De overige keien dienden 
als grafmerken.201 
 

 
 

                                                 
200 Schoemaker, 1750, 189. 
201 Enklaar, 1935, deel III. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Jacob Cats, De 
Tafelberg met de 18e 
eeuwse orienteertafel, ca. 
1870 
aquarel, collectie Mr. C. Van 
Eeghen 
Bron: Enklaar, 1938, Deel II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Jacob Cats, Gezicht 
vanaf de Tafelberg in de 
richting van Laren. Rechts 
een jachttafereel, collectie 
mr. C. van Eeghen.  
Bron: Enklaar, 1938, Deel II 



 

 

51 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

Omstreeks de tweede helft van de achttiende-eeuw bracht Isaak Tirion een Het Verheerlijkt 

Nederland, of Kabinet van hedendaagsche gezigten uit. Het zesde deel van deze uitgave bevat 

honderdtal prenten met gezichten uit Noord-Holland, Gooiland, Rijnland, Delfland en Zuid-Holland.  
Van de omgeving van Laren en Blaricum zijn een tweetal prenten bekend met daarop weidse 
panorama‟s met een uitzicht over het omliggende landschap. Het dorp Laren in het Gooiland, is 
getekend vanuit de het Laarder Kerkhof en verschaft een blik vanaf de hoogte van het Sint Jans 
Kerkhof. Enklaar meende dat dit Laren was zoals het er midden achttiende eeuw uit moet hebben 
gezien.202 De tekenaar heeft zichzelf in het midden op de voorgrond afgebeeld. Aan de horizon zijn 

de kerktorens van Eemnes-Binnen en van Amersfoort (“de lange Jan”) zichtbaar. De omgeving van 
Laren wordt in de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden uit 1750 beschreven als 
boomrijk, vol akkers en met hoogtens omringd, die allen zeer vruchtbaar zijn in graangewassen.203 
Het landschapspanorama uit Het verheerlykt Nederland is gestoffeerd met enkele figuren. Ter 
rechterzijde bevinden zich enkele minutieus afgebeelde boeren die op het land werken. De overige 
figuren schijnen zich onledig te houden met een vorm van vrijetijdsbesteding: wandelen en 

bezichtigen. Dit is eveneens het geval met de prent van Het dorp Blarikum in Gooiland van den 
Tafelberg te zien (1743). Het uitzicht op Blaricum is vermoedelijk dat vanaf de hoogte aan de 
noordzijde van het dorp. Enkele in het landschap afgebeelde personen zijn wandelende, of eerder, 
rustende figuren langs de kant van de weg (afbeelding 3.8). De korenschoven zijn reeds gebonden 
en er is in het verbeelde landschap weinig aan agrarische activiteit te ontdekken. Beide panorama‟s 

zijn veelvuldig gekopieerd en afgebeeld.204 
 

 
3.8 Aart De Haan, Blarikum gezien vanaf de Tafelberg en Laren gezien vanaf het Laarder Kerkhof, 
1743. in: I. Tirion, Het verheerlykt Nederland, of, Kabinet van hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, 
sloten, adelyke huizen, kerken, torens, poorten;... in en omtrent alle de byzondere Vereenigde Nederlandsche 
Provincien. Deel 6: behelzende honderd gezigten van Noordholland,  Gooiland, Rynland, Delfland, Zuidholland, 
enz., Amsterdam 1754. Bron: collectie François Renoù 

 

                                                 
202 Enklaar, 1935, deel II.  
203 Cerutti, „Schets van de geschiedenis van Laren‟, 62. 
204 Zie ook: Goetz en Brugmans, Oud Nederland, 44.  
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In de periode 1793-1801 wordt het bekende werk van de L. van Ollefen en R. Bakker De 

Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver uitgegeven. Er wordt een vrij uitvoerig deel gewijd aan 

dorpen in het Gooi: Bussum, Laren, Blaricum, Huizen en Hilversum. Elk dorp is gekarakteriseerd 
door een kort gedicht, dat het bedrijf en bestaan in het dorp opsomt, en voorzien van prentzegels, 
uitgevoerd door Anna Brouwer. De dorpen Huizen, Laren en Blaricum kennen een karakteristieke 
compositie met het dorpsaanzicht op de achtergrond (de kerktoren en molen zijn herkenbaar) en 
de daarvoor gelegen akkervelden. De landman is aan het werk op de akker. Uit de gedichten blijkt 
eveneens dat landbouw een voorname bron van inkomsten was op de zanddorpen in het Gooi 

(afbeeldingen 3.9)  
 

 

Van Ollefen besteedde uitgebreid aandacht aan het dorp Laren en gaf van de omgeving een 

kenmerkende schets: “…‟t is zeer ruim opgebouwd, en daardoor ten uitersten luchtig, de 
boomrijkheid verrukt er het oog op de treffendste wijze; ‟t is voords vol akkers, en met bebouwde 
hoogten omringd, allen welken tamelijk vruchtbaar zijn in graangewassen. Onder de 

uitgestrektheid gronds, welke hier (anders dan elders in Gooiland) het oog zo zeer verrukt, telt 
men eene genoegzame hoeveelheid, die men Meente of Gemene Weide noemt.”205 
 
Gooise landschapstekeningen   

Naast prenten en tekeningen die vooral vervaardigd zijn als ondersteunende illustratie van plaats- 
en dorpsbeschrijvingen zijn er tal van andere verbeeldingen van het Gooise landschap. Aan het 
begin van de negentiende-eeuw was Hilversum voor kunstenaars bijzonder aantrekkelijk. Het 
landschap rond het dorp, gelegen in de nabijheid van ‟s-Gravenland, Loosdrecht, Baarn en 
Soestdijk, was heuvelachtig en kende een pittoreske afwisseling van bouwgronden, heide, bos en 
water.206 Het was daarom niet verwonderlijk dat zich vanaf het begin van de negentiende-eeuw 

kunstenaars vestigden in Hilversum.207  
 
Veel van de vervaardigde landschappen kunnen in verband worden gebracht met de smaak van de 
adel en gegoede burgers (fête galante) die het landschap beschouwden als oord van schoonheid en 
vermaak.208 Zo merkte kunsthistoricus Henk Van Os in zijn tentoonstelling De ontdekking van 
Nederland. Vier eeuwen landschap verbeeld door Hollandse Meesters op dat, ondanks de onderlinge 
verschillen tussen de landschappen uit diverse eeuwen, de stad en het platteland altijd als een 

eenheid werden voorgesteld.209 Dit is duidelijk naar voren gekomen uit de tot dusver besproken 
landschapstaferelen. Ze zijn verbeeld als een oase van rust en kalmte, een mare tranquilitatis. 
Personen in het landschap zijn veelal bezig met een bepaalde vorm van vrijetijdsbesteding: er 
wordt gewandeld, gewezen, uitgerust, gezwommen en gejaagd. Zelfs het ploegen van het veld 

                                                 
205 Van Ollefen, 1793. Gecit. in: Cerutti, 1980, 63.  
206 Renou en van Mensch, 1987, 2. 
207 De eerste kunstenaar die zich in Hilversum vestigde was waarschijnlijk J.H. Bodeman (ca.1773-1842). Velen volgden hem. Enkele van de 

belangrijkste kunstenaars die voor langer of kortere tijd in Hilversum verbleven zijn: P.G. van Os, B.C. Koekkoek, A.J. Daiwaille, Jan van 
Ravenswaay, P.J. Guisse en A. Danekes. Zie: Renou en Van Mensch, 1987, 2. 
208 Loos et.al, 1997, 11-25. 
209 Van Os, 2008, 17. 

3.9 Anna Brouwer, de dorpen Huizen, Blaricum en Laren, 1793 
uit L. van Ollefen, De Nederlandse Stads en Dorpsbeschrijver.  
Bron: Collectie François Renoù 
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ademt een ontspannen sfeer uit. Een dergelijk karakter van het Gooise landschap komt naar voren 

in Nico Wicart‟s Landschap met gezicht op Laren, omstreeks 1800 vervaardigd. Het betreft een 

gewassen tekening die zich momenteel bevind in de collectie van het Rijksarchief Noord-Holland. 
Wicart vervaardigde meerdere landschappen van het Gooi, zoals een gezicht vanaf de Larenberg 
met de oude weg naar Amersfoort. Deze voerde langs het dorp Laren, voorbij aan het Sint Jans 
Kerkhof.210 Alle landschappen dragen hetzelfde arcadische karakter. Opmerkelijk zijn de reizigers 
die steevast in de landschappen zijn afgebeeld. Dit terwijl reizen in deze periode alleen was 
voorbehouden aan de rijkere klasse en zeker niet tot de meest prettige bezigheid behoorde. De 

zandwegen waren mul en slechts buiten de regenperiodes om redelijk begaanbaar.    
 
De selectie landschapstekeningen kan worden afgesloten met een reeks afkomstig uit het Museum 
voor het Gooi en omstreken. Ze zijn getekend tussen 1800 en 1870 en geven een beeld van de 
werkwijze van opeenvolgende kunstenaars die in het Gooi werkten. Het eerste blad is getekend 
door de kunstenaar Jurriaan Andriessen en betreft een gezicht op een boerenerf in Hilversum 

(afbeelding 3.10). Het boerenerf ligt verscholen tussen enkele lommerrijke bomen. In het 
doorkijkje is naast de boerderij, de hooischuur zichtbaar en enkele grazende koeien vervolmaken 
het geheel. Hoewel het blad niet van een jaartal is voorzien, wordt het gedateerd omstreeks 1800. 
Het is vermoedelijk in dezelfde periode vervaardigd als een gekleurde tekening van Andriessen 
gemerkt als Het dorp aan de lage Vuurs, in Augustus 1800 ad.viv.211 De in Amsterdam geboren en 

getogen kunstenaar ondernam slechts enkele keren in zijn leven een zwerftocht tot vrij ver buiten 
de stad, waaronder ook het Gooi. Van deze omzwervingen zijn enkele schetsboekbladen 

overgebleven.  
  

 
 

Was Andriessen een kunstenaar die slechts enkele keren met zijn schetsboek het Gooi introk, 
anders is dit met de kunstenaar Pieter Gerardus van Os. Hij woonde in 1813 aan de rand van het 
Gooi, in Nederhorst den Berg, en nam in de laatste maanden van 1813 en begin 1814 als officier 
van de Landstorm deel aan de blokkade en het beleg van Naarden.212 Tijdens het beleg maakte hij 
een groot aantal schetsen en schilderde hij eveneens krijgstaferelen. Na het beleg van Naarden 
vestigde hij zich in ‟s-Gravenland, waar hij tot 1819 bleef wonen. Hij schilderde er een tweetal 
landschappen, gedateerd van 1817 en 1818. Zijn tekening van het landschap bij ‟s-Gravenland 

dateert omstreeks deze periode (afbeelding 3.11). De tekening vertoont een schetsmatige 

weergegeven pastorale scène van een herder met schaapskudde. Het landschap wordt gekenmerkt 
door grasland, bomen en een plas.  
 

                                                 
210 Enklaar, 1935. 
211 Van der Aa, 1943, 22. 
212 Van der Aa, 1943, 22.  

3.10 Jurriaan 
Andriessen, Boerenerf 
te Hilversum, ca. 1800.  
De met oostindische inkt 

en pen uitgevoerde 
tekening is in bruin en grijs 
gewassen. De compositie 
kenmerkt een lichte hand, 
waarin de hand te 
herkennen is die met 
vaardigheid 
kamerbehangsels en 
toneeldecoraties 
schilderde. De tekening is 
afkomstig uit een 
verzameling van de Gooise 
historicus C.L. Heek.  
 
Bron: Mededelingen van 
het Museum voor Gooi en 
Vechtstreek, 1943, 22 
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Een niet onbekende locatie voor een Goois vergezicht, namelijk het Sint Janskerkhof te Laren werd 
omstreeks 1840 opnieuw getekend door de kunstenaar James de Rijk (afbeelding 3.12). Met deze 
gesigneerde tekening gaf de kunstenaar een aantrekkelijk beeld van een Goois zomerlandschap. 
De tekening bevond zich in de verzameling van Perk en is door een schenking opgegaan in de 

collectie van het Goois Museum.213  Aan de linkerzijde is het Sint Janskerkhof duidelijk zichtbaar. 
Het daarachter liggende heuvelachtige landschap kenmerkt een openheid die ook al naar voren 
kwam uit eerdere vergezichten vanaf het Sint Jans kerkhof. De hoger gelegen delen in het Gooi 
vormden vaak uitvalsbasis voor de vroegere landschapstekenaars om hun landschappen rond de 
dorpen te vervaardigen. Men zag deze landschappen als het ware vanuit een vogelperspectief. 
Enkele van deze geliefde oorden waren het Sint Janskerkhof, de Tafelberg en de Aardjesberg. 

Omstreeks 1870 tekende de kunstenaar Lutgers een weids landschap, gezien vanaf de Larenberg 

(afbeelding 3.13). Zoals veel van de uitgebeelde landschappen kenmerkt ook dit landschap een 
weids panorama met uitzicht over glooiende akkers.  
 

                                                 
213 Van der Aa, 1943, 23.  

 
 
 
 

 
 
 
3.11 Pieter Gerardus 
van Os, Landschap bij 
’s-Gravenland, 1818 
De tekening is uitgevoerd 
in zwart krijt. Met een 
penseel zijn in licht en 
donker groen en geel 
accenten aangebracht. 
Het geheel kenmerkt een 
schetsmatig karakter, met 
enkele lijnen zijn bomen 
en heesters aangegeven.  
 
Bron: Mededelingen van 
het Museum voor Gooi en 
Vechtstreek, 1943, 22 

3.12 James de Rijk, Sint 
Janskerkhof bij Laren, 
1840, aquarel.  
De tekening is een met pen 
in grijs gewassen schets. 
Het toegangshek tot het 
Sint Janskerkhof is aan de 
linkerzijde herkenbaar. In 
de berm zit een jager met 
hond. Een span paarden 
trekt moeizaam een met 
hooi beladen wagen over 

het zandpad de helling op. 
In de verte is het silhouet 
van een ploegende boer 
zichtbaar en in het 
verschiet een molen en 
tweetal kerktorens.  
Bron: Mededelingen van 
het Museum voor Gooi en 
Vechtstreek, 1943, 23 
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Jan van Ravenswaay‟s veeschilderingen  
Zoals gebleken is uit de besproken landschappen werd gebruik gemaakt van uiteenlopende wijze 
van “aankleding” van het landschap: van menselijke figuren, boerderijen en vee. Het is zinvol kort 
stil te staan bij de veeschilderiijen van de schilder Jan van Ravenswaay (1789-1869). Hoewel van 
Ravenswaay een eeuw voor Mauve leefde en in principe buiten de onderzoeksperiode valt, is het 
toch nodig enkele van zijn werken te behandelen. Hij heeft namelijk met zijn oeuvre een 

aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de traditie van verbeelding van het Gooise landschap. 
 
De in Hilversum geboren schilder Jan van Ravenswaay was een tijdgenoot van de reeds eerder 
genoemde invloedrijke Albertus Perk. Van zijn opleidingsperiode is bekend dat hij afbeeldingen uit 
boeken heeft nagetekend, zoals het reeds behandelde Kabinet van Nederlandse outheden en 
gezigten van Abraham Rademaker en prenten van Jan Luyken.214 Van Ravenswaay was leerling 

van Pieter Gerardus Van Os, maar zou zich een eigen stijl van tekenen weten eigen te maken.215 
Hij vervaardigde vele studietekeningen van vee en landschap, die voor hem als voorbeeldcollectie 
werden benut. Al snel ontwikkelde van Ravenswaay een vaardigheid in het schilderen van vee, 

waarmee hij ook landelijke bekendheid kreeg. Hij bestudeerde eveneens nauwkeurig de natuur. In 
Hilversum bleek hij zelfs een kleine fokkerij van Drentse schapen van een „bevallig soort‟ te hebben 
opgezet.216 Deze dieren zouden model hebben gestaan van zijn vele schilderingen van schapen. In 
de periode 1835-1840 toen Albertus Perk archeologisch onderzoek verrichtte naar de grafheuvels 

op de Zuiderheide bij Hilversum, kreeg Van Ravenswaay een aandeel in zijn onderzoek. Hij tekende 
de opgegraven urnen na, met op de achtergrond een fraai Goois landschap.217 In de jaren 1839-
1847 vestigde de schilder zich in Drenthe, waar vermoedelijk de schoonheid van de natuur zijn 
voornaamste drijfveer was.218 Uiteindelijk trok hij gedurende de laatste jaren van zijn leven weer 
terug naar Hilversum waar hij tot zijn dood verbleef.  
 
In 1825 vervaardigde van Ravenswaay Boslandschap bij Hilversum (afbeelding 3.14). De tekening 

toont een boslandschap met zware bomen met als stoffage enkele geiten. Opvallend is de ragfijne 
romantische gedetailleerdheid in de lijnvoering van het geboomte en struikgewas. Zijn omstreeks 
1823 vervaardigde landschap boslandschap met kudde(afbeeldig 3.15) vertoont een 
overeenkomstig gedetailleerde uitvoering. In het ogenschijnlijk glooiende landschap bevinden zich 
enkele grazende runderen, geiten en paarden. De bomen op de voorgrond domineren het 
landschapsbeeld, terwijl een herder uitrust tegen één van de oude eiken. Het lijkt erop dat hij een 

Goois landschap heeft verbeeld, hoewel dit niet uit de titel van het werk blijkt. Een karakteristiek 
werk voor Van Ravenswaay is zijn Weide met vee (afbeelding 3.16). Enkele liggende koeien, 
geiten, een zittende jongen en paarden verlevendigen het open landschap, dat slechts onderbroken 
wordt door hoog geboomte. Opvallend zijn de vlakke weilanden op de achtergrond. Ook ter 
linkerzijde lijkt de bomenrij een recht gegraven sloot te flankeren. De schildering van het 

                                                 
214 Renou en van Mensch, 1987, 5. 
215 Van der Aa, 1943, 23. 
216 Renou en van Mensch, 1987, 7.  
217 De weergave van deze urn is zo nauwkeurig dat archeologen aan de hand van de tekeningen de urn hebben kunnen determineren. Zie: 

Renou en. van Mensch, 1987, 7.  
218 Renou en van Mensch, 1987, 8. 

 
 
 
3.13 Petrus Josephus 

Lutgers, Laren, gezien 
vanaf de Larenberg, 1870   
Typerend is het weidse en 
uitgestrekte 
panoramalandschap dat 
Lutgers verbeelde. Het 
karakeristieke element van  
het de Gooise akkers zijn de 
opgebonden korenschoven.  
  
Bron: Collectie François 
Renoù 
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landschap doet een locatie nabij de lagergelegen weilanden vermoeden, wellicht een met het 

uitzicht op de veenontginningen van Eemnes.  

 

 
 

 
 

 
 

3.14 Jan van Ravenswaay, 
Boslandschap bij Hilversum, 
1825 
De in zwart en grijze wassen 

tekening draagt het stempel 
van de Romantiek met het 
donkere, dichte moeilijk 
toegangbare bos. De 
nauwkeurigheid in tekening is 
vooral te herleiden uit het 
getekende schors op de zware 
eiken. De tekening is afkomstig 
van een verzameling van de 
Gooise historicus C.L. Heek.  
 
Bron: Mededelingen van het 
Museum voor Gooi en 
Vechtstreek, 1943, 23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.15 Jan van Ravenswaay, 
Boslandschap met kudde, 
1823 
 
Bron: collectie François Renoù  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.16 Jan van Ravenswaay, 
Weide met vee, 1838 
Olieverf op doek, 
Rijksmuseum Amsterdam 
Bron: Kos, 2010, 44-45 
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De negentiende-eeuwse landschapsschilder: een portret  

Enkele kunsthistorische opvattingen van het negentiende-eeuwse landschap bieden inzicht in de 

vervaardigde landschappen. Ze werpen licht op het realiteitsgehalte van de verbeelde natuurlijke 
omgeving. Rond de jaren veertig van de negentiende-eeuw kende het landschap een lage 
waardering.219 In deze jaren verscheen in de Kunstkronijk een spottende beschrijving van het 
luizenleventje van de landschapsschilder. Enkele van de laatste regels zetten de toon: “De 
landschapsschilder zit nooit ledig. Zijne verontschuldiging is: ik werk; zijn voorwendsel: ik wil 
werken. ‟s Ochtends verlaat hij zijne woning met een zak met spijs op den rug; de laatste eet hij 

op, de eerst dient hem tot hoofdkussen”.220 In dezelfde periode verschenen de eerste 
verhandelingen en tentoonstellingskritieken van Alberdingk Thijm. Zijn kritiek luidde dat de 
schilders zich uitsluitend toelegden op de technisch volmaakte nabootsing, waardoor bij verreweg 
de meeste kunstenaars meer zou worden gehandeld dan gedacht.221 Thijm‟s opvatting verbrak de 
gangbare gedachte dat het voldoende was als kunst vermaakte en ontroerde. Het vermaak werd 
dan gezocht in het gevoel van illusie, in de „begoocheling‟ die ontstond door 

werkelijkheidsgetrouwheid. De ontroering zou uitsluitend kunnen worden bewerkstelligd doordat de 
kunstenaar in het werk het gevoel uitdrukte dat hij had bij de waarneming van een landschap.222 
Volgens de midden negentiende-eeuwse kunstopvatting was Italië bestemming par excellence om 
inspiratie op te doen.223 Het Nederlandse landschap werd in zijn soort gewaardeerd, hoewel aan 
het mediterrane landschap de voorkeur werd gegeven. 
 

De werkwijze van de vroeg negentiende-eeuwse landschapsschilder lag aanvankelijk sterk in het 
teken van de nabootsing van de zeventiende-eeuwse landschapsschilders. Later ging de schilder in 

de natuur op zoek naar landschappen die zoveel mogelijk op een „Ruysdael‟ of een „Cuyp‟ leken.224 
We zien dat de uitgebeelde landschappen onderhevig zijn aan de stroming en stijlopvattingen van 
die tijd. Tot het midden van de negentiende-eeuw gold de opvatting dat een landschapsstuk slechts 
betekenis kreeg als het gestoffeerd was met menselijke figuren.225 Een globaal onderscheid kan 
dan worden gemaakt in „historische‟ als „naturalistische‟ stoffage. De steevaste aanwezigheid van 
menselijke figuren zien we ook terug bij de behandelde Gooise landschappen. Ook werd, als reactie 
op een steeds lossere penseelvoering, de noodzaak tot gedetailleerde weergave steeds 

nadrukkelijker onder de aandacht gebracht. Een verandering kondigt zich aan. Terwijl het voorheen 
aloude adagium „ut pictura poesis‟ (de gedachte is het belangrijkste) langzaam op de achtergrond 
raakte, ging steeds meer aandacht uit naar de manier van schilderen.226   
 
Het Gooise landschap geschilderd in de periode 1880-1910 
Omstreeks 1870 was Laren al in trek bij welgestelde stedelingen die zomers de stad ontvluchtten. 

De Gooi- en Eemlander van 1871 vermeldde in een zaterdagse column: „Enkele hebben hier hun 

zomerverblijf al ingenomen, terwijl velen de nodige kamers voor a.s. zomer gehuurd hebben, dit 
jaar belooft zeer veel buitenfamilies.‟227 In 1874 reisde Jozef Israels (1824-1911), de toen al 
bekende meester van de Haagse School, per trein van ‟s-Gravenhage naar Hilversum om vanaf 
daar het Gooise dorp te verkennen. Vermoedelijk werd hij attent gemaakt op de streek door zijn 
vriend en collega schilder Johannes Bosboom. Hij verbleef in 1863 een tijd als logé op het landgoed 
Eickenrode in Nieuw-Loosdrecht en schilderde enkele boereninterieurs.228 Nieuwsgierig verkende hij 

de streek met haar smalle zandpaden, rietgedekte woningen en akkervelden en maakte 
ondertussen aantekeningen en schetsjes. Realistische onderwerpen zoals de weergave het arme 
boerenvolk bleken voor Israels al lange tijd lucratiever te zijn dan zijn vroegere historiestukken.229 
De armoedige Gooise dorpen boden volop nieuwe thema‟s. Bij terugkomst heeft hij waarschijnlijk 
in de Pulchri Studio (een kunstenaarsvereniging waar hij voorzitter van was), vol enthousiasme 
verteld over de schilderachtige streek, die nog „de sfeer van vroeger‟ ademde.230 De boeren 

                                                 
219 De minderwaardigheid van het landschap ten opzichte van het historiestuk blijkt voornamelijk uit de weinig theoretische geschriften over 

het landschap in deze periode. Zie: Streng, 1997, 259.  
220„Het is niet gemakkelijk om landschapsschilder te zijn‟, Kunstkronijk 8, 1847, 93. Gecit. in: Streng, 1997, 262.  
221 M.J.A. Alberdingk Thijm, „wat belet de kunst haar hoogste vlucht te nemen? Ingezonden‟ in: Kunstkronijk 2, 1841-42, 57-59. Gecit. in: 

Streng, 1997, 263. 
222 Streng, 1997, 264. 
223 Beijnen (1811-1897) sprak dat de Italiaanse natuur “door de bij uitstek gunstige ligging…zoo gelukkig voor de ontwikkeling van alle 

schoone vormen, dat dit land in dit opzigt mag genoemd worden in de wereld”. Zie: Streng, 1997, 282. 
224 Streng, 1997, 271.  
225 Zie voor het belang van stoffage met menselijke figuren: Bärtschmann, 1989, 8 en Streng, 1997, 269.  
226 Streng, 1997, 287. 
227 Gecit. in: Denninger-Schreuder, 2003, 10.  
228 Denninger-Schreuder, 2003, 10.  
229 De Schotse spoorwegmagnaat en kunstverzamelaar James Staats Forbes kocht in 1870 zijn eerste werk van Jozef Israels. Hij bouwde in de 
jaren daarop een enorme verzameling eigentijdse Nederlandse kunst. Ook Amerikaanse collectioneurs en het Koninklijk Huis behoorde tot 

Israels’ clientèle. Zie: Denninger-Schreuder, 2003, 12.  
230 Jozef Israels was voorzitter van deze Haagse kunstenaarssociëteit van 1875 tot 1878. Zie: Denninger-Schreuder, 2003, 14. 
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oogstten de rogge en boekweit op de akkers en de schaapherder liet aan het einde van de dag nog 

zijn de kudde drinken op de Kroesweerd, de met hoge iepen omzoomde plas midden op de brink. 

Vooral de lage schemerige ruimten met de kleine ramen, waar de vrouwen aan het weefgetouw 
grote lappen stof vervaardigden, trokken Israels aandacht. Op zijn latere tochten naar Laren werd 
Israels vergezeld door de jonge schilder Albert Neuhuys (1844-1914) en later maakte Anton Mauve 
deel uit van zijn gezelschap. De drie genoemde kunstenaars worden gezien als de pioniers van een 
generatie binnenhuis- en landschapsschilders die in de daaropvolgende jaren in Laren en omgeving 
neerstreken. Ze waren op zoek naar eenvoudige thema‟s uit het dagelijks leven. Overigens waren 

zij niet de eerste schilders die werden getroffen door de schoonheid van het Gooi. Vanaf 1874 
woonde er ook de schilder Hendrik Valkenburg en meerdere negentiende-eeuwse kunstenaars. De 
bekende schilder Barend Cornelis Koekkoek en tal van anderen hadden jaren daarvoor al de 
omgeving van Hilversum aangedaan.231  
 
Terwijl de Larense boereninterieurs geliefde thema‟s werden voor Jozef Israels en Albert Neuhuys, 

werd Anton Mauve getroffen door het toen nog deels ongerepte Gooise landschap. Er zijn veel 
tentoonstellingscatalogi en monografieën gewijd aan de bovengenoemde drie schilders.232 Ook over 
de latere schilders in Laren, die ook wel omschreven zijn als de „Larense School‟, is veelvuldig 
geschreven. In deze paragraaf is een op specifieke selectie gemaakt van de geschilderde 
landschappen van het Gooi. Deze keuze is gemaakt op basis van een aantal archetypische werken 

van vooraanstaande schilders die in de periode 1880-1910 in het Gooi werkten. Mauve wordt als 
onvervalste „vader‟ beschouwd van de Larense heidelandschappen. Aan zijn oeuvre alleen zijn tal 

van boeken gewijd. Vanzelfsprekend worden daarom eerst enkele van Mauve‟s Larense 
heidelandschappen besproken. Maar het „land van Mauve‟ kan niet alleen beperkt worden tot heide. 
Ook de genoemde rogge- en boekweitvelden behoren daartoe. De Gooise akkervelden zijn 
veelvuldig geschilderd door de schilder Co Breman. Hoewel deze in een geheel andere stijl werkte, 
vormen de schilderijen een duidelijk beeld van het akkerlandschap in de periode dat deze nog 
vrijwel onbebouwd waren. Tot slot is gekozen voor het werk van een eigenzinnige kunstenaar die 
het karakter heeft weten te verbeelden van de „oorspronkelijke‟ bewoners van het Gooi: de 

erfgooiers. Op treffende wijze verbeeldde Ferdinand Hart Nibbrig enkele van deze Gooise boeren. 
Hoewel de portretten niet tot landschappen gerekend kunnen worden, zullen uitsluitend enkele 
werken worden behandeld die als typisch Gooise landschappen tot de verbeelding hebben 
gesproken en nog spreken.  
 
Anton Mauve’s heidelandschappen 

 

„….de ruime, golvende, purperen heide…verlevendigd door groepen van dennen of berken hier, 
door donkere boschpartijen ginds…Zandsporen en voetpaden slingeren en kruisen zich over de 

onmetelijke eenzame vlakte.‟233
 

 
Begin juni 1882 reisde Anton Mauve, waarschijnlijk samen met zijn collega David de la Mar (1832-
1898) met de stoomtram naar Laren.234 Het zou niet bij één bezoek blijven. De zomers daarop 

keerde Mauve veelvuldig terug. Niet alleen Laren en de omgeving trok Mauve‟s belangstelling, 
maar het gehele Gooi. Hij logeerde met de jongere schilders Willem Witsen, Willem Bastiaan Tholen 
en Piet Meinders op het landgoed Ewijkshoeve in Baarn. Zijn studiegenoot en jeugdvriend, de 
schilder Paul Joseph Constantin Gabriël verbleef met grote regelmaat in het nabijgelegen 
Kortenhoef, om het moerassige polderlandschap te schilderen. Vermoedelijk heeft Mauve hem daar 
af en toe opgezocht in het Rechthuis.235 Voor Anton Mauve genoten Laren en haar omgeving de 
voorkeur.  

 
Het oeuvre van Mauve kent een grote verscheidenheid. Opgeleid bij de dierschilder Pieter Frederik 
van Os kende hij een grote voorkeur voor diermotieven.236 Deze waren in de omgeving van Den 
Haag, waar hij aanvankelijk werkte, veelvuldig aanwezig: paarden die grote bomschuiten trokken, 

koeienhoedsters en schapen in de duinen, maar ook in mondaine taferelen zoals ruiters op het 
strand. In Oosterbeek raakte hij gefascineerd door het schilderen van koeien en in Drenthe van 

                                                 
231 Uit een overzicht van Nico van Harpen‟s Boon’s Magazijn van 1904 bleek dat eveneens J.H.S. Kever (1854-1922), W. Steelink (1856-

1928) en J. van Essen (1854-1936) het dorp bezocht hebben. Zie: Engel, 1967, 67. 
232 Van de Gooise schilders zijn enkele bekende naslagwerken: Koenraads, 1967;  Koenraads 1988; Denninger-Schreuder, 2003; de Bodt, 
2004 en Locht, 2006. Van Anton Mauve verschenen tal van tentoonstellingscatalogi en een biografie door Engel, 1967. Meest recent 

overzichtswerken zijn: De Bodt, 1997 en De Bodt et al., 2009.  
233 Craandijk, 1879, 173. 
234 De Bodt, 2009, 98.  
235 Denninger-Schreuder, 2003, 17.  
236 Denninger-Schreuder, 2003, 18.  
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schaapskudden op de heide. Later kreeg hij steeds meer belangstelling voor de arbeid op het land 

en kwam de werkende mens en diens verbondenheid met de aarde centraal te staan.237  

Nadat Mauve zich vanaf 1885 definitief in het Gooi had gevestigd, werden schaapskudden op de 
heide het hoofdmotief van zijn werk. Ondanks het feit dat er nu thema‟s ontstonden die typisch 
Larens waren, veranderden zijn onderwerpskeuze en schilderwijze slechts geleidelijk. Aangezien hij 
zijn werk in deze periode niet dateerde, is het onderscheid tussen Haags en Larens werk moeilijk 
vast te stellen.238 In Laren tekende en schilderde hij plein-air, dus in de vrije natuur. De los 
geschilderde schetsen, meestal vervaardigd op paneel, dienden als basis voor zijn schilderijen.239  

 

 
  
Ondanks dat Mauve‟s Larense periode veelal in verband wordt gebracht met zijn welbekende 

heidelandschappen, ontwikkelde hij in het Gooi ook een belangstelling voor de intimiteit van het 
boerendorpen de directe omgeving van de boerderij met zijn bewoners.240 Als voorbeelden zijn 
werken bekend die als onderwerp het werken in de tuin, de boomgaard of het boerenerf hebben. 
Onduidelijk is welke locaties hiervoor als inspiratiebron zouden hebben gediend.241  Mauve‟s nadruk 

op de aarde, dat een groot deel van het beeldvlak in beslag neemt, wordt wel in verband gebracht 
met zijn belangstelling voor de Franse kunstenaar Millet.242 Zijn voorstelling Larense heide 
(afbeelding 3.17) zou hier een voorbeeld van zijn. Het landschap bestaat uit een uitgestrekt heide 

met een slingerend zandweggetje. Op weg naar huis een tegemoet komende vrouw, die een 
geladen kruiwagen voortduwt. Het begint reeds te schemeren: het einde van haar dagtaak is in 
zicht. In de biografie van Mauve brengt Engel dit werk in nauw verband met de schilderijen van 
Millet waarin een boerenonderwerp (de boerin met kruiwagen) wordt gecombineerd met een 
voldane taak (de beëindiging van haar dagtaak).243   
 

In Laren ontwikkelde Mauve een contrastrijker palet en begon hij figuren en andere elementen 
verder uit te werken. Ondanks dat Mauve in zijn periode te Laren een variëteit aan onderwerpen 
schilderde, hebben de heidelandschappen hem de meeste bekendheid opgeleverd. Het aantal 
heidelandschappen dat hij in zijn periode in Laren met schaapskudden stoffeerde, is enorm groot. 
Dit was volgens zijn biograaf Engel, niet zozeer het resultaat van Mauve‟s eenzijdige belangstelling, 
maar het gevolg van een enorme vraag naar dit soort werken. Zijn stukken met „sheep coming‟ en 
„sheep going‟ werden op aandrang van de kunsthandel talloze keren door hem vervaardigd 

(afbeelding 1.2).244 Mauve nam bij het schilderen van zijn heidelandschappen met schaapskudden 

                                                 
237 Denninger-Schreuder, 2003, 19. 
238 De Bodt, 2009, 101.  
239 De Bodt, 2009, 102.  
240 Engel, 1967, 68.  
241 Rein van der Wiel meent dat Mauve tijdens zijn verblijf op Ewijkshoeve enkele moestuinen heeft geschilderd. Van der Wiel, 1988, 68, 
196. Gecit. in: De Bodt, 2009, 111. 
242 Mauve heeft zich wellicht laten inspireren door de schilder Jean-Francois Millet en de wijze waarop deze schilder de aarde verbeeldde, 

zoals zijn bekende werk L’Angélus, 1855-„57. Na Mauve‟s dood bleek dat hij talloze reproducties en ook een originele tekening van Millet 
bezat. Zie: Engel, 1967, 69 en De Bodt, 2009, 112-114. 
243 Engel, 1967, 70.  
244 Engel, 1967, 72.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.17 Anton Mauve, 
Larense heide, ca.1885-
1888  
Olieverf op doek, 60,9x79,7 
cm, met studio-stempel 
„Atelier Mauve‟ (Lugt, 1803), 
Collectie J.S. Forbes 
 
Bron: Beelddocumentatie 
RKD Den Haag  
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de gelegenheid te baat om te variëren met verschillende locaties en jaargetijden. Schaapskudden 

op de heide, onder de bomen of bij de schaapsstal (-kooi) zijn veelvoorkomende onderwerpen die 

Mauve in het Gooi tekende en schilderde. Zijn schaapskudden waren daarbij vrijwel altijd vergezeld 
van een herder. In Laren ging hij vaak op pad met de oude schaapherder Gijs Kok. Mauve vroeg 
deze oude schaapherder in het najaar van 1887 zelfs zijn medaille uit te reiken, die hij had 
ontvangen als laureaat voor zijn op de Parijzer Salon geëxposeerde werk Schapen op de heide.245 
Hoe begaafd Mauve was in het schilderen van de schaapskudden valt verder af te leiden uit de 
woorden van Gijs Kok die na Mauve‟s dood memoreerde hoezeer hij „zijn‟ schapen op de 

schilderijen individueel kon identificeren. Het toont aan hoe vaardig Mauve de verschillen van de 
ogenschijnlijk zo op elkaar lijkende schapen onderling kon weergeven, hetgeen een bijzonder 
observatievermogen vergt.  Een voorbeeld van de Larense heide is het werk schaapskudde op de 
Gooise heide (afbeelding 3.18). In een open heidelandschap keert de herder net terug met zijn 
kudde. Het mulle zandpad vertoont karrensporen. In de verte is een kerktoren zichtbaar en 
struikgewas flankeert hier en daar het zandpad. Opmerkelijk is dat het heidelandschap een 

overwegend groene kleur heeft. Op Mauve‟s landschappen is zelden de nu zo bekende paarse kleur 
van de heide te ontdekken.  

 
 

 
 
 

 

                                                 
245 Mauve kon de uitreiking van de medaille in Parijs niet bijwonen wegens ziekte van zijn vrouw, waardoor hij genoodzaakt was in 1887 

naar Duitsland te reizen. Zie: De Bodt, 2009, 100-101. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.18 Anton Mauve, 
schaapskudde op de 
Gooise heide, 
ongedateerd,  
Olieverf op doek.   
 
Bron: Teylers Museum 
Haarlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.19 Anton Mauve, 
Schaapskudde met 
herder op de heide, 
ongedateerd  
Olieverf op doek,  
42,9 x 63,8 cm  
 
Bron: Gallery Dorant 
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Hét topstuk van de vele heidelandschappen die Mauve schilderde is het schilderij heide bij Laren 

dat hij in de periode 1885-1887 vervaardigde (afbeelding 3.23). Dit werk kan worden beschouwd 

als „ikoon‟ van de Larense heide en is één van de beroemdste werken uit zijn Larense periode. 
Aangezien van dit bekende werk schetsen en aquarellen bekend zijn die een overeenkomstige 
compositie vertonen, kan de werkwijze van de schilder eveneens duidelijk worden geïllustreerd. 
Van het werk zijn verschillende versies op papier getekend. Vermoedelijk heeft Mauve de schets 
heide met schapen (afbeelding 3.21) ter plekke getekend. De iets grotere schets Studie van een 
kudde schapen (afbeelding 3.22) kan eveneens beschouwd worden als voorstudie.246 Het 

olieverfschilderij kent een helder kleurgebruik. De groene heide en het gele zand zijn met een losse 
toets geschilderd. Centraal in de compositie is de verbeelding van wegtrekkende schaapherder met 
zijn kudde schapen in de richting van een groep dennenbomen, dat later in Laren bekend geworden 
is als het „Mauvebosje‟. Opmerkelijk is de compositie: het pad rechts en een wagenspoor links en 
de centraal gepositioneerde boomgroep schijnen een „driehoek‟ te vormen, doorsneden door de 
horizon in het midden. Dit geeft het geheel een monumentaal effect. Maar interessanter is een 

nauwkeurige blik te werpen op het weergegeven landschap. De landschappelijke elementen komen 
overeen met die van een zandverstuiving/heidelandschap, met de in die tijd kenmerkende 
openheid van dit type landschap. Opvallend zijn de vele cultuurhistorische landschapselementen in 
dit in eerste instantie natuurrijk ogende landschapstafereel: het karrenspoor aan de linkerzijde, de 
aangeplante bomengroep en de schaapherder met zijn kudde. 

 

    
 
 

 
 
 

 

                                                 
246 De Bodt, 2009, 105. 

3.22 Anton Mauve, Studie van een 
kudde schapen, ca. 1885-87 
Potlood, krijt, pen en waterverf, 26x34 cm  
 

Bron: Van Gogh Museum Amsterdam 
 

3.21 Anton Mauve, Heide met schapen, 

ca. 1885-1887 
Houtskool en wit krijt, 20x32,8 cm  
 
Bron:  Singer Museum Laren 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.23 Anton Mauve, 
Heide te Laren, ca. 
1887 
olieverf op doek,  
77x104 cm 
 
Bron: Rijksmuseum 
Amsterdam  
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In een recent aan Mauve gewijde tentoonstellingscatalogus, refereerde Saskia de Bodt aan het 

wagenspoor als een voor Mauve zeer „typerend‟ element, dat zou zijn gebruikt om diepte te geven 
in de anders misschien saaie voorgrond.247 Bekend is echter dat karrensporen een eeuwenoud 
relict zijn op de oude zandgronden en tot op heden nog op heidevelden te ontdekken zijn. 
Misschien was dit karrenspoor inderdaad aanwezig en heeft Mauve het als een vast onderdeel van 
het landschap geschilderd. Op een van zijn schetsen zijn de contouren van het karrenspoor 
namelijk duidelijk zichtbaar (afbeelding 3.22). Antwoorden op vragen als deze kunnen slechts met 
zekerheid beantwoord worden bij een nadere historische analyse van de plek waar Mauve dit 

schilderij vervaardigde. Omstreeks dezelfde periode vervaardigde Mauve een schilderij van een 
geografisch herleidbare plek: de Torenlaan te Laren (afbeelding 3.24). Het schilderij geeft een 
zomerse aanblik van de, destijds nog landelijke, zandweg tussen Laren en Blaricum. De weg is aan 
weerzijden omgeven door bomen, die hun schaduwen opwerpen. Duidelijk zichtbaar zijn de 
karrensporen in het mulle zand. De eenzame vrouwelijk wandelaar benadrukt de verstildheid van 
de natuur. Beide werken zullen later in dit hoofdstuk nog nader besproken worden.   

 
 

 
 
 
 
 

Een opvallend landschapsschilderij dat Mauve in zijn Larense tijd vervaardigde is een werk getiteld 

het moeras (afbeelding 3.26). In dit landschap ontbreekt elke vorm van menselijk leven. Het is een 
grijze regenachtige dag en de wolkenpartijen zijn donker aangezet. Enkele vogels lijken de enige 
bewoners van de zompige, lege en uitgestrekte moerasweide. Op de vogels en enkele zompige 
graspollen na is er weinig in het landschap te zien. Het schilderij bezit een sterk atmosferisch 
karakter en zou behoren tot de uitzonderingen van Mauve in zijn Larense tijd.248 Volgens Lübbren 

is het een typisch voorbeeld van een contemplatief landschap, waar het beeld beroep doet op de 
herinnering van beelden, geluiden en andere gevoelsmatige ervaringen van het buiten zijn.249 De 

                                                 
247 De Bodt, 2009, 105.  
248 De Bodt, 2009, 111. 
249 Lübbren, 2009, 40.  

3.24 Anton Mauve, De Torenlaan te Laren (de 
zandweg),1886 
Olieverf op doek 71x57,5 cm 
Bron: Rijksmuseum Amsterdam     

Afb. 3.25 Anton Mauve, Sneeuwlandschap 
bij ondergaande zon, ca. 1885-87 
Olieverf op doek, 51x34 cm  
Bron: Singer Museum Laren 
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weidsheid van het landschap en de verstildheid van de natuur zijn aspecten die ook uit meerdere 

van Mauve‟s heidelandschappen naar voren komen. Een treffend voorbeeld van de verbeelding van 

„stille natuur‟ is De Torenlaan te Laren. De repoussoir figuur van de eenzame wandelaar benadrukt 
de rust die het landschap uitstraalt. De blik van de beschouwer wordt door de rugfiguur mee het 
landschap ingetrokken en er ontstaat een gemeenschappelijk contemplatie. Een vergelijkbaar 
effect is zichtbaar bij een werk, getiteld sneeuwlandschap bij ondergaande zon (afbeelding 3.25). 
De verbeelding van de eenzame boer met paard en wagen benadrukt de desolaatheid van het 
gebied. Langs de weg bevinden zich enkele kale berken, die een contrast vormen met het witte 

winterse landschap. Een diep karrenspoor is het zichtbare bewijs dat paard en wagen net zijn 
langsgetrokken. Aan de horizon doemen enkele bossen op. De barre winterse 
weersomstandigheden zijn eveneens onderwerp van Mauve‟s laatst vervaardigde heidelandschap: 
kudde schapen met herder in de sneeuw (afbeelding 3.27). Na Mauve‟s plotselinge dood werd dit 
werk gevonden, op zijn schildersezel. Het was onafgemaakt. 
 

 
 

 
 
Vanaf de jaren zeventig dwong de stijl en onderwerpskeuze van Mauve grote bewondering af bij 
jongere en oudere tijdgenoten. Al tijdens zijn leven is de invloed van Mauve‟s schilderijen groot 
geweest.250 Op het gebied van landschap is Mauve een inspiratiebron geweest voor tal van 

schilders waaronder Nicolaas Basterd (1854-1939) en Geo Poggenbeek (1853-1903).251 Ook na 
zijn dood heeft Mauve vele schilders geïnspireerd. Zijn heidelandschappen genoten grote 
bekendheid. Hoe groot de erkenning en waardering voor Mauve en diens werk was, blijkt uit het 
feit dat na zijn dood op de brink te Laren een pomp werd opgericht, ter nagedachtenis aan de 
schilder.  
 

                                                 
250 Enkele schilders die door het oeuvre Mauve beïnvloed zijn o.a. Philip Zilcken, Vincent van Gogh, François Pieter ter Meulen, Hendrik 
Valkenburg, Frans Smissaert en Hein Kever. Zie: De Bodt, 2009, 116-124. 
251 Kunstenaars die slechts korte tijd door Mauve zijn beïnvloed zijn: Jan van Essen (1854-1936) en Jan Veth (1864-1925). Zie: De Bodt, 

2009, 125-126. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.26 Anton Mauve,  
het moeras, 1885 
Olieverf op doek, 60x90 cm  

 
Bron: Rijksmuseum 
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.27 Anton Mauve,  
Kudde schapen met 
herder in de sneeuw, 
Olieverf op doek, 90x190 cm 
 
Bron: Gemeentemuseum  
Den Haag  
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3.28 Willem Jansen, Op de heide, olieverf op 
doek, 100x80 cm, particuliere collectie 
Bron: Denninger-schreuder, 2003   

In de periode 1888-1910 zocht een steeds 

groeiende stroom van kunstenaars (en 

bezoekers) Laren en de omgeving op. Niet 
alleen binnenlandse, maar ook buitenlandse 
kunstenaars werden door het Gooi 
aangetrokken.252 Enkele van de in het Gooi 
werkende landschapsschilders die werkten in 
de stijl van Mauve zijn: Willem Steelink Jr. 

(1856-1928), Willem Jansen (1871-1949), 
Johan Scherrewitz (1868-1951) en Frans 
Langeveld (1877-1939).253 Een ruim aantal 
thema‟s werden vervaardigd die op Mauve‟s 
onderwerpen waren gebaseerd. Een treffend 
voorbeeld is het schilderij van Willem Jansen, 

Op de heide (afbeelding 3.28). Op een 
zandweg is een herder met een kudde 
wegtrekkende schapen te zien. Het 
omringende landschap is weergegeven in 
bruinachtige nuances en langs het zandpad 

staan enkele kale berken. De Amerikaanse 
kunstenaar William Singer was eveneens 

gefascineerd door Mauve en vooral van het 
typische „Mauve-landschap‟. In het voorjaar 
van 1902 reisde hij, samen met zijn vrouw 
Anna Singer, naar Laren om zich te laten 
inspireren door het Gooise landschap. Hij 
kwam er echter na een paar jaar 
teleurgesteld achter dat het landschap hem te 

vlak was en te weinig variatie bood.254 Singer 
maakte een groot aantal foto‟s en schetsen van landschappen met schaapskudden. Zij dienden als 
studiemateriaal voor zijn schilderijen. Een typisch Goois heidelandschap dat Singer schilderde is 
zijn werk Heidelandschap nabij de Tafelberg (afbeelding 3.29). Dit monumentale doek toont een 
heuvelachtig landschap. Tegen de horizon zijn bossen zichtbaar en op de heide graast een 
schaapskudde. Duidelijk zijn de karrensporen zichtbaar. De herder heeft zich op enige afstand 

neergevlijd. Opvallend zijn de door Singer gekozen landschapselementen die sterke overeenkomst 

vertonen met die van de reeds besproken heidelandschappen van Mauve. Het heuvelachtig terrein, 
de bosschages en de karrensporen, maar ook het tonale kleurgebruik en de schilderwijze doen 
denken aan Mauve.  
 

 

                                                 
252 Naast deze schilders waren er talloze buitenlandse kunstenaars die werden aangetrokken door het werk van Mauve. Zie o.a.: De Bodt, 
2009, 126-127, Kraan, 2002, 344, Stott, 2009, 35-48.  
253 De Bodt, 2009, 127. 
254 Schretlen, 2006, 118-120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.29 William 
Henry Singer jr., 
Heidelandschap 
bij de Tafelberg 
te Blaricum, 
1902 
olieverf op doek, 
102x178,5 cm  
 
Bron: Singer 
Museum Laren 
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Maar niet alleen heidelandschappen werden in de stijl van de Haagse School vervaardigd. Zoals al 
bleek uit Mauve‟s oeuvre vormde het boerenleven en de omringende akkers eveneens onderwerp 
voor „realistische‟ schilderijen. Zo vervaardigde Frans Smissaert in 1885 het schilderij Akkers te 
Laren (afbeelding 3.30), een werk dat een duidelijk beeld geeft van het oogstseizoen op de Larense 
akkers. Korenschoven tekenen zich af tegen de horizon en een werkende boerin vergaart de laatste 
tarwe. Een ander voorbeeld van de oogst op de akkers is het werk van Hendrik Valkenburg, De 

Oogst (Korenschoven) met Krelis Majoor de Vrachter met vrouw Jans Schothorst de Goede 
(afbeelding 3.31). Valkenburg ontwikkelde zich meer als een interieurschilder, maar de landarbeid 
van twee dorpsbewoners, inspireerde hem tot het schilderen van dit korenveld met opgebonden 
schoven.255 Het geschilderde landschap van de Gooise engen zal vooral centraal staan in de hierop 
volgende paragrafen.  

 
 

 
 

Interessant is de indruk die Mauve met zijn geschilderde heidelandschappen in het Gooi heeft 
gemaakt. Twintig jaar na Mauve‟s dood, geeft de kunsthandelaar Nico van Harpen, zijn bulletin de 

titel „het land van Mauve‟ mee.256 En tot in de beginjaren van de twintigste eeuw werden tal van 
Gooise landschappen vervaardigd in de stijl van de Haagse School. In het kader van dit onderzoek 
gaat het echter niet zozeer om een bepaalde schilderstijl, en ook niet om een artistieke trend, 
maar een landschapsbeeld dat synoniem staat met „het land van Mauve‟. Daarbij kan betwijfeld 

worden of „het land van Mauve‟ zich uitsluitend beperkt tot de geschilderde landschappen à la 
Mauve. De keuze is hier gemaakt verder te kijken dan uitsluitend de Haagse School schilderingen. 
In de hierna besproken landschappen is namelijk vrijwel geen sprake meer van een donker palet 
van grijze, groene en bruine kleurnuances, maar van een licht helder kleurgebruik. 

                                                 
255 Denninger-Schreuder, 2003, 24-25.  
256 De Bodt, 2009, 127. 

 
 
 
 

 
3.30 Frans 
Smissaert, Akkers 
te Laren, 1885 
olieverf op doek, 
36,4x66 cm 
 
Bron: Goois Museum 
Hilversum 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.31 Hendrik 
Valkenburg, De Oogst 
(Korenschoven) 
 met Krelis Majoor de 
Vrachter met vrouw 
Jans Schothorst de 
Goede, ongedateerd 
Olieverf op doek,  
65x80 cm 
 
Bron: Gemeente Laren 
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Co Breman’s boekweitvelden 

 

„…in de nabijheid der dorpen bedekken de bouwakkers met blinkend witte boekweit, door het geele 
koren afgewisseld, de hellingen en de toppen der heuvels.‟257 

 

In 1897 trok de in Zwolle geboren schilder Co Breman (1865-1938) naar Laren. Hij was enkele 
jaren ervoor lid geworden van de kunstenaarsverenigingen Art en St. Lucas, waar inmiddels 
enthousiaste verhalen te ronde deden over het Gooi.258 Aanvankelijk was hij leerling van Jan Derk  
Huibers, maar hij ging over op bouwkunde en studeerde dit vak in Brussel en Parijs. Breman had 

tijdens zijn studie uitgebreid kennis gemaakt met moderne kunststromingen als het 
impressionisme en pointillisme.259 Aanvankelijk schilderde Co Breman decoratieve onderwerpen, 
later legde hij zich toe op landschappen. Bij voorkeur schilderde hij de engen rondom de Gooise 
dorpen zoals Laren en Blaricum. In 1903 vervaardigde hij een tweetal pendanten met de titels 
Morgenstond, Blaricum en Namiddag, Blaricum. Beide schilderijen bieden een weids uitzicht over 
glooiende akkers. Eerstgenoemd werk toont een kronkelende zandweg die leidt door het glooiende 

landschap van de akkervelden (afbeelding 3.32). In zijn in de verte de contouren zichtbaar van 
deze engen, die afwisselend bebouwd zijn met rogge, aardappelen en boekweit. De witbloeiende 
boekweit is vooral herkenbaar op het schilderij Namiddag (afbeelding 3.33). Ook hier kronkelt zich 
een onverharde weg door het landschap. In de verte is de kerktoren van Blaricum te herkennen. 

De boekweitvelden bieden een open en weidse blik op het landschap. Aan de horizon tekent zich de 
opgaande begroeiing (aangeplante bossen) af, die de akkers scheidt van de achterliggende woeste 
gronden. 

 
 

 
 

                                                 
257 Craandijk, 1879, 157. 
258 Denninger-Schreuder, 2003, 66. 
259 Tijdens zijn studietijd verbleef hij gedurende enige tijd te Brussel, het cultureel centrum van betekenis waar veel Nederlandse schilders 

voor langere tijd verbleven. Zie: De Bodt, 1995, 29-30 en Denninger-Schreuder, 2003, 66.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.32 Co Breman, 
Morgenstond, 
Blaricum, 1903 
Olieverf op doek, 
24x56 cm 
 

Bron: Singer Museum 
Laren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.33 Co Breman, 
Namiddag, 
Blaricum, 1903 
Olieverf op doek, 
24x56 cm  
 
Bron: Singer Museum 
Laren 
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Beide schilderijen geven een karakteristiek beeld van het het landschap rond de Gooise dorpen 

Laren en Blaricum. Kenmerkend is Breman‟s heldere kleurgebruik, zijn losse toets en de 

pointillétechniek die hij toepaste in zijn landschappen. De landschappen zijn in het zomerseizoen 
geschilderd, het jaargetijde waarin het koren en boekweit in volle bloei staat. Breman vervaardigde 
een overeenkomstig schilderij met de titel Morgenstond (afbeelding 3.34). Dit werk toont echter 
een minder weids uitzicht, maar lijkt eerder een detailopname te zijn van de zandweg langs de 
korenvelden. Het kleurgebruik komt opvallend overeen. Opnieuw is (dezelfde?) zandweg 
geschilderd met korenbedekte akkers aan weerszijden. De heuvelachtigheid van de omgeving is 

benadrukt: het lijkt dat de zandweg sterk oploopt. Een werk als dit geeft wellicht minder het 
weidse uitzicht over het landschap weer, het zorgt wel voor een intieme sfeer te midden van de 
korenvelden. Door een lager kijkpunt te gebruiken lijkt het alsof de beschouwer langs de weg zit en 
de korenvelden aan weerszijden opdoemen.  
 

 
 

 
 

De uitgestrektheid van de korenvelden rond de Gooise dorpen Huizen, Laren en Blaricum wordt 
vooral krachtig verbeeld in werken als De Engweg (afbeelding 3.35), Blaricum Middag (afbeelding 

3.36) en Landschap bij Blaricum (afbeelding 3.37). Eerstgenoemd werk toont een uitgestrekt 
landschap zonder stoffage. Het zonlicht valt op de goudgele korenvelden die zijn afgewisseld door 
witte boekweitpercelen. Het zandpad lost als het ware op in uitgestrekte velden. Zijn schilderij 
Blaricum Middag vertoont enkele overeenkomsten. De zandweg vormt het midden van de 

compositie. In de verte zijn enkele silhouetten van mensen zichtbaar, die vrijwel geheel worden 
opgeslokt door het omringende landschap. Het schilderij Landschap nabij Blaricum lijkt vanuit een 
verheven standpunt te zijn geschilderd en biedt een ruim panorama op het akkerlandschap rond 
het Gooise dorp. Het is oogsttijd,  het graan is reeds gemaaid en de schoven zijn gebonden. De 
velden staan volop in bloei en in geen velden of wegen is enige bebouwing te bekennen. Aan de 
horizon bevinden zich bosschages die de akkers omringen.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.34 Co Breman, 
Blaricum. 
Morgenstond, 1906 
Olieverf op doek, 
25x53 cm 
 
Bron: RKD 
Beelddocumentatie 
RKD Den Haag 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.35 Co Breman, 
Engweg, 1906 
Olieverf op doek, 
44x71 cm  
 
Bron: RKD 
Beelddocumentatie 
RKD Den Haag 
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Met zijn schilderijen heeft Breman een zorgvuldige studie gemaakt van het Gooise engen- 
landschap op zomerse dagen. De bloeiende velden vormen met hun verbouwde gewassen een 

geheel eigen kleurenpalet en maken het geheel tot een zomers Arcadië. Opmerkelijk is dat in 
vrijwel al zijn landschappen de stoffage door middel van menselijke figuren ontbreekt. Zelfs in zijn 

werk de weg naar het dorpje Blaricum (afbeelding 3.39) ontbreekt hiervan elk spoor: geen 
(werkende) boer of voorbijgaande wandelaar. De kerktoren van Blaricum is op de achtergrond 
herkenbaar en in de bocht van de weg bevindt zich een typische Gooise boerderij met een laag 
rietgedekt dak. Omstreeks 1922 vervaardigde hij een werk dat volledig in het teken staat van de 
tarweoogst. Het draagt de toepasselijke titel Als het koren rijp is (afbeelding 3.38). Te midden van 
de korenschoven is een boerenvrouw die de overgebleven tarwe leest.  
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3.36 Co Breman, 
De Middag, 1904 
Onduidelijk 
gedateerd, olieverf 
op doek, 26x54 cm  
 
Bron: 
Beelddocumentatie 
RKD Den Haag 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.37 Co Breman, 
Landschap nabij 
Blaricum, 
ongedateerd 
Olieverf op doek, 
29x53,5 cm  
 
Bron: 
Beelddocumentatie 
RKD Den Haag 

 
 
 
 

 
 
3.38 Co Breman, 
Als het koren 
 rijp is, 1922 
Olieverf op doek,    
67x150 cm 
 
Bron: RKD 
Beelddocumentatie 
RKD Den Haag  
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Ferdinand Hart Nibbrig en de erfgooiers 
 
„Toch heeft die vasthoudendheid, die enge afsluiting in 't erfgooijerschap, de ontwikkeling van het 
landschap eeuwen lang tegengehouden. Vaarten, ontginningen, werken van algemeen nut werden 

er onmogelijk gemaakt en hoe eensgezind tegen den vreemdeling zij waren, onderling was aan 
twist en verdeeldheid geen einde.‟260 

 

Het zijn Craandijk‟s woorden in de Nieuwe wandelingen door Nederland die verduidelijken waarom 
de erfgooiers in dit onderzoek zo nadrukkelijk zijn opgenomen als “producenten” op het „land van 
Mauve‟. De kunstenaar die de Gooise boeren op een karakteristieke wijze heeft verbeeld én tevens 
aandacht had voor het Gooise landschap was Ferdinand Hart Nibbrig (1866-1915). Geboren en 
getogen in Amsterdam trok hij, in de zomer van 1889, in bij zijn ouders die naar Hilversum waren 
verhuisd. Hij had toen net zijn academietijd achter de rug waar hij via Theo van Gogh in aanraking 
kwam met het werk van de Franse schilders Monet, Degas en Pisarro.261 In de zomers trok hij erop 

uit naar de Bollenstreek, naar Eemnes en Laren. Hoezeer hij het rustieke karakter van het dorp en 
de landelijke omgeving waardeerde blijkt uit zijn keuze voor Laren als woonplaats. Omstreeks 1894 
verhuisde Ferdinand Hart Nibbrig naar Laren, waar hij het schilderij Oogstmaand vervaardigde. In 
deze periode waren behalve Anton Mauve de kunstenaars Evert Pieters en Wally Moes al 
aangetrokken door de ongereptheid van de omgeving.262 Een jaar later verhuisde hij van een 
huisje aan de Naarderstraatweg naar een rianter onderkomen: de villa „Olmenhoeve‟. Vol overgave 
richtte hij zich op een nieuwe schildertechniek waarbij hij felle kleuren verf gebruikte en deze in 

pointillistische techniek opbracht. Daarnaast hanteerde hij een derde schilderstijl die hij vooral 
gebruikte bij het portretteren van figuren: een donkerdere impressionistisch-realistische stijl.263 
Het streven van Ferdinand Hart Nibbrig werd door Van Moerkerken junior beschreven als “die 
tinteling van licht, die zuiverte van atmospheer, welke zoo lang reeds zijn begeerte geweest was 
weer te geven”.264 Als thema‟s koos hij voor de glooiende rogge- en boekweitvelden in zijn 
omgeving, het Gooise dorp en haar bewoners.  

 
In 1908 beeldde Hart Nibbrig een drietal erfgooiers uit. Het schilderij kreeg de titel De drie 
gebroeders (Gert, Jan en Teus de Leeuw). Tegen de achtergrond van een open landschap zijn de 
boeren afgebeeld in een karakteristieke pose en met hun vaste attributen (afbeelding 3.40). De 

linker heeft een dode haas in de hand, de tweede leunt op een stok en de derde heeft steun 
gevonden tegen zijn handkar. De krombenige Gooise boeren zijn levensgroot afgebeeld op een 
zandpad dat in de verte kronkelend in het landschap verdwijnt. Aan de rechterzijde is een 

aangeplante bomenrij zichtbaar. Op de achtergrond zijn Jan met zijn stok en Teus en zijn handkar 
nogmaals weergegeven. Door de onwerkelijke verhouding tussen de kleine figuren op de 
achtergrond en het achterliggende landschap, ontstaat een spanning waarbij het landschap als 

                                                 
260 Craandijk en Schipperus, 1888, 107. 
261 Denninger-Schreuder, 2003, 58. 
262 Colen en Willemstein, 1996, 14. 
263 Denninger-Schreuder, 2003, 60-61.  
264 Van Moerkerken, 1901, 586. Gecit. in: Colen en Willemstein, 1996, 16. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.39 Co Breman, De weg 
naar het dorpje 
Blaricum, ongedateerd 
Olieverf op doek,  
38x53,5 cm, Simonis & 
Buunk Kunsthandel Ede.    
 
Bron: RKD 
Beelddocumentatie  
Co Breman 
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soort decor fungeert.265 Over de afgebeelde figuren is het volgende bekend: Gert de Leeuw was 

een bokkeboer van beroep. Opvallend is de gelijkenis van de erfgooier met het in 1904 door Cohen 

Gosschalk beschreven portret van een Wildstroper: “de guitig-sluwe kop…die u verwarrend aankijkt 
met zijn slimme oogjes; ornamentele krullen van zijn roode haar schieten uit van onder zijn 
pet”.266 Ferdinand Hart Nibbrig heeft deze erfgooiers vrijwel zeker op zeer realistische wijze 
geschilderd. 

 
 

 
3.41 Ferdinand Hart Nibbrig, De erfgooiers, 1907 
Olieverf op doek, 99x200 cm, collectie heer en mevrouw Voûte van Heerde  Bron: Denninger-Schreuder, 2003 
 

Hoezeer Ferdinand Hart Nibbrig de karakteristieke erfgooiers heeft vereeuwigd, blijkt uit zijn in 

1907 vervaardigde schilderij De Erfgooiers, ook wel De Kaerels genoemd (afbeelding 3.41). 

Aanleiding voor dit werk vormde de opstand van de erfgooiers tegen de Stad en Lande na de 
aantasting van hun bezit.267 Na een langslepende onenigheid tussen de boeren en het 
burgemeesters-bestuur van de vereniging Stad en Lande, escaleerde het conflict op 1 mei 1903 in 
een gevecht waarbij de Laarder Hendrik Christiaanszoon Smit om het leven kwam.268 Direct daarop 
hield de woedende groep erfgooiers een protestmars, die Hart Nibbrig een viertal jaren later 
verbeeldde. Hij schilderde de groep, naar zeggen van Moulijn‟s artikel in Eigen Haard als “een 

                                                 
265 Colen en Willemstein, 1996, 89.  
266 Cohen Gosschalk, 1904, 168. Gecit. in: Colen en Willemstein, 1996, 89. 
267 Zie paragraaf 2.3 “Erfgooiers in het Gooi”. 
268De Vrankrijker, 1972, 528. Gecit. in: Colen en Willemstein, 86.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.40 Ferdinand 
Hart Nibbrig, De 
drie gebroeders 
(Gert, Jan en Teus 
de Leeuw), 1908 
Olieverf op doek, 
181x250 cm, 
Stedelijk Museum, 
Amsterdam in 
langdurig bruikleen 
Singer Museum 
Laren 
 
Bron: Colen en 
Willemstein, 1996 
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bende erfgooiers die, met gereedschap gewapend, erop uittrekt om zijn oude rechten te 

verdedigen”.269  Hart Nibbrig zond het werk naar de tentoonstelling Vierjaarlijkse van 1907 in 

Amsterdam, waarna een recensent in het blad De Week schreef: “…de gelatenheid van dien troep 
veldarbeiders zijn alle treffend van realiteit. En ook de stofuitdrukking verdient geprezen. Je voelt 
onmiddellijk dat harde leven in weer en wind van deze lieden op ‟t veld. Dat rimpelige gelaat van 
een, dat stuursche norse van het andere, het is alles meesterlijk weergegeven”.270 Opnieuw is de 
zeer realistische weergave van de erfgooiers kenmerkend, nors en vastbesloten en zo weergegeven 
dat de afgebeelde personen zelfs met naam en toenaam konden worden geïdentificeerd. Het harde 

leven van de werkelijkheid verbeeldde Hart Nibbrig in zijn werk Huiswaarts (afbeelding 3.42). Een 
korte stoet boeren en boerinnen met hun handkar keren over het zandpad huiswaarts na gedane 
arbeid. De vermoeidheid is duidelijk van de gezichten af te lezen. Op de achtergrond strekken zich 
de akkervelden (engen) uit.  

 
 

 
Maar het is niet alleen de karakteristieke verbeelding van de erfgooiers dat Ferdinand Hart 

Nibbrig‟s werk met het Gooise landschap verbindt. Hij schilderde eveneens in pointillistische 
techniek de engen (akkergronden) en meenten (gemeenschappelijke weidegronden), met op de 
achtergrond dorpen als Laren, Blaricum en Huizen. Voor Ferdinand Hart Nibbrig strekte het 
landschap zich uit als een van “weidse akkers en onafzienbare heide [met] een onafgebroken 
verschiet van welige graskampen en bouwland”.271 De landschappen van Hart Nibbrig werden 

dusdanig gewaardeerd dat al in 1905 zijn naam synoniem verbonden werd met oneindig lijkende 
Gooise landschappen.272 Wie “op een helderen zomerdag” op het hoogste punt van de straatweg 

van Blaricum naar Huizen in de richting van Eemnes keek, kon volgens journalist J. Evert Jr. een 
“vrij typisch Nibbrig-Panorama‟” zien.273 Everst Jr. schreef dit in 1905, nadat hij aansluitend op een 
atelierbezoek bij Hart Nibbrig, een wandeling maakte over de Straatweg van Blaricum naar Huizen. 

                                                 
269 Moulijn, „F. Hart Nibbrig‟ in: Eigen Haard 23.10.1915, 798. Gecit. in: Colen en Willemstein, 1996, 86. 
270 Anoniem (O.A.), recensie n.a.v. tentoonstelling Vierjaarlijkse te Amsterdam 1907. De Week 26.10.1907, 683, collectie Kruseman, 

persdocumentatie Ferdinand Hart Nibbrig RKD Den Haag.  
271 Moes, 1913, 69-70. Gecit. in: Colen en Willemstein, 1996, 100.  
272 Het „oneindige landschap‟ was een genre dat Ferdinand Hart Nibbrig vanaf 1894 opvatte. Zie: Colen en Willemstein, 1996, 57.  
273 Everts, Jr, 1905, 321. Gecit. in: Colen en Willemstein, 1996, 57.  

 
 
 
 

 
 
 
3.42 Ferdinand 
Hart Nibbrig, 
Huiswaarts, 
1906 
Olieverf op doek, 
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particuliere 
collectie  
 
Bron: Colen en 
Willemstein, 1996 

 
 
 
 
 
 
 
3.43 Ferdinand 
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Het landschap ontvouwde zich destijds nog als een lichtglooiend weids vergezicht van 

opeenvolgende akkers begroeid met tarwe, rogge en boekweit en aan de horizon het groen van de 

bomen en de spitse kerktoren van Eemnes.274 Ferdinand Hart Nibbrig schilderde in 1902 het 
schilderij Huizer Meent (afbeelding 3.43). Hij voerde dit weidse landschapspanorama uit in een 
stippeltechniek. Het uitzicht over goudgele korenvelden en achterliggende glooiende heuvels 
vertoont qua gezichtspunt sterke overeenkomsten met het landschap nabij Blaricum van Co 
Breman. Beide landschappen zijn duidelijk gemaakt vanuit een verheven gezichtspunt. Een jaar 
later schilderde Hart Nibbrig hetzelfde werk opnieuw, ditmaal getiteld Engh en Meent (afbeelding 

3.44). Het schilderij is uitgevoerd op een groter formaat doek en als stoffering zijn enkele figuren 
toegevoegd, waaronder een in klederdracht gehulde (boeren)vrouw en haar met tonnen bepakte 
ezel.275 Ook hier betreft het een zorgvuldig gecomponeerd vergezicht. Via de korenvelden op de 
voorgrond glijdt de blik naar de horizon, naar de in de verte gelegen horizontaal en verticaal in 
elkaar vervloeiende velden. Een enkele figuur benadrukt de weidsheid en leegte van de 
uitgestrekte vlakten.276  

 
 

 
 

Kenmerkend is dat Ferdinand Hart Nibbrig experimenteerde met het licht- en lijnenspel in zijn 

landschappen. Sinds hij de Gooise landschappen tot onderwerp van zijn schilderkunst maakte, 
verkreeg hij de reputatie als licht- en zonneschilder.277 Zo typeerde een recensent van zijn 

                                                 
274 Colen en Willemstein, 1996, 57. 
275 Het halen van melk van de meent ging destijds door middel van ezels, die elk een juk met aan weerszijden een blauw geschilderd 

melktonnetje droegen. Deze typische Gooische melkezels behoorden volgens Rus in 1943 al reeds lang tot het verleden.  

Zie: Rus, 1943, 29-30. 
276 In Ferdinand Hart Nibbrig‟s biografie wordt verondersteld dat de stoffage zou zijn ontstaan als een „soort angst voor de lege vlakte‟. Zie 

Colen en Willemstein, 1996, 57.  
277 Colen en Willemstein, 1996, 99.  

 
 
 
 

 
 
 
 
3.44 Ferdinand 
Hart Nibbrig, Engh 
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Olieverf op doek, 
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particuliere collectie.  
 
Bron: Colen en 
Willemstein, 1996 
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tentoonstelling in 1899 hem als “de poëet van de strakdroge zonnedagen, van de open klare 

warmtevreugde, van het laaiend goud, schaarsch in ons zilveren nevelland”.278 In 1902 

vervaardigde Hart Nibbrig het schilderij  Panorama van de Eng bij Blaricum (afbeelding 3.44). De 
glooiende boekweitakker op de voorgrond is doorsneden met op de achtergrond liggende tarwe- en 
roggevelden. Daartussen zijn bosschages zichtbaar en in de verte de kerktoren van Huizen. Het 
landschap vertoont behalve een eenzame wandelaar langs de boekweitvelden, verder geen 
stoffage. Opvallend is het lijnenspel in zijn landschap en het helder kleurgebruik. In een recensie 
van 1901 over Ferdinand Hart Nibbrig wordt het schilderij geprezen voor een „fris kleurgebruik‟ en 

„juistheid van observatie‟. Volgens de schrijver geeft Hart Nibbrig met het schilderij Blaricummer 
eng “ons een panorama, dat in deze aantrekt door juistheid van observatie en bekoort door 
frischheid van kleur. Ook de blauwe lucht met de donderkoppen heeft hier meer welving, dan wij in 
sommige andere schilderijen aantreffen”.279 Het karakteristieke lijnenspel van het Gooise landschap 
is kenmerkend voor een aantal andere landschapsschilderijen van Ferdinand Hart Nibbrig, 
bijvoorbeeld in het werk Gezicht op de Eng (afbeelding 3.46). Hart Nibbrig vervaardigde, evenals 

Co Breman, een variëteit aan zomerse landschappen. De overeenkomsten tussen de vele 
landschappen laten een aantal terugkerende beeldelementen zien: de zandweg, het bloeiende 
graan en boekweit en de witte wolkenmassa‟s. Opmerkelijk is een in 1901 gegeven beschrijving 
van een schilderij De Viersprong (verblijfplaats onbekend), dat geëxposeerd werd bij kunsthandel 
Buffa. De beschrijving kan worden beschouwd als een typerende karakterisering van zijn 

geschilderde landschappen: “Met de meest ongemeende zuiverheid heeft hij [Ferdinand Hart 
Nibbrig] echter zijn bedoelingen uitgesproken in zijn “viersprong” waar de meedoogenloze hitte van 

een fellen, zengenden zonne-dag, brandt en trilt over de gerijpte korenakkers en boekweitvelden, 
de rulle wegen verpulvert tot rood stenig poeder, waar geen reepje schaduw de strakke spanning 
onderbreekt over dat blakerende zon gedrenkte land, dat bleekend oplicht tegen het diepe 
aschgrauw der bloeiende lucht”.280 Een meer treffende typering van de landschappen van Co 
Breman, en Ferdinand Hart Nibbrig is nauwelijks mogelijk.  
 

 
 
3.3 Idealen van het geschilderde landschap 
In de voorgaande paragraaf zijn enkele Gooise landschappen besproken die qua stijl en uitbeelding 
onderling verschillen. Daarvan hebben we gezien dat Mauve een van de eerste landschapsschilders 
was die de landschappelijke omgeving van het Gooi tot in de verre uithoeken bekendheid gaf. Men 

kan zich afvragen waarom Mauve‟s heidelandschappen zo‟n grote populariteit genoten. Het lijkt 
erop dat ze bepaalde idealen weerspiegelden, waarmee de koper (stedeling) zich graag 
vereenzelvigde. Dit fenomeen wordt nu aan een nadere beschouwing onderworpen. 
 
Om de landelijke idealen van het geschilderde landschap binnen dit tijdvak beter te begrijpen is het 
van belang kort een blik te werpen op enkele maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen. Met 
name de vestiging van (landschaps)kunstenaars in een landelijke omgeving is een interessant 

                                                 
278 Anoniem, recensie naar aanleiding van tentoonstelling in de Kunstzalen-Oldenzeelte te Rotterdam, 8 okt. 1899, persdocumentatie 
Ferdinand Hart Nibbrig RKD Den Haag. 
279 Anoniem, recensie F. Hart Nibbrig van 30.10.1901, persdocumentatie Ferdinand Hart Nibbrig, RKD Den Haag.  
280 Anoniem, recensie Hart Nibbrig bij Buffa, nov. 1901, persdocumentatie Ferdinand Hart Nibbrig, RKD Den Haag.  
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ofschoon niet geheel onverwachte gebeurtenis. Het Gooi was namelijk niet de enige (zand)streek 

die een grote aantrekkingskracht op schilders uitoefende. In de periode 1870-1910 ontstonden in 

veel Europese landen kunstenaarskolonies.281 Ten opzichte van voorgaande eeuwen was dit vrij 
nieuw. Niet dat schilders naar buiten trokken, maar wel dat zij zich (in groepsverband) in een 
landelijke omgeving vestigden. In de zeventiende-eeuw was hier namelijk nog geen sprake van. De 
beeldende kunst hoorde van oudsher thuis in de stad, waar kunstenaars een opleiding genoten en 
waar zij hun opdrachtgevers en kopers vonden.282 Kunstenaars trokken wel naar buiten om een 
voorraad schetsen aan te leggen, die zij vervolgens in het atelier gebruikten voor de uitwerking 

van hun (landschaps)schilderijen. Rembrandt verkoos bijvoorbeeld een dergelijke werkwijze.283 
Maar van het idee dat de kunstenaar tijdens dit soort wandelingen meer zichzelf kon zijn of een 
soort van oorspronkelijke ervaring zou kunnen opdoen, die hij elders niet zou vinden, was geen 
sprake.284   
 
Het landelijk leven als ideaal  

Vanaf de achttiende eeuw is een veranderende geesteshouding in opkomst. De „natuur‟ en de 
„landelijkheid‟ komen tegenover het stedelijke te staan. Met de toenemende mate van 
industrialisatie en modernisering trokken steeds meer kunstenaars erop uit. Binnen de 
negentiende-eeuwe stedelijke cultuur leefde de opvatting dat de natuur buiten de tijd van de 
geïndustrialiseerde modernisering stond.285 In de natuur vertoeven, was ontspannend, gezond en 

louterend voor de geest. Kunstenaars keerden zich hiermee ook tegen de ongezonde stadse 
levenswijze en de industriële productie. In de fabrieken was het leven ongezond, de hygiëne 

abominabel en de huisvesting van de arbeiders was deplorabel. Het leven op het platteland werd in 
toenemende mate beschouwd als „onbedorven‟ en kreeg een voorbeeldrol. Het weerspiegelde 
idealen als eenvoud, oorsprong en inspiratie.286 Een verblijf op het platteland verkreeg het karakter 
van een morele regeneratie ofwel een terugkeer naar de bron van creativiteit.287 In de 
negentiende- eeuw zette deze gedachtegang zich voort in de opvatting dat de natuur een heilzame 
en verkwikkende werking bood en de bron vormde van moreel herstel.288 Het landelijk leven stond 
synoniem aan termen als: eenvoud, vrijheid en onbedorvenheid. Vooral toen moderne 

ontwikkelingen gedurende de tweede helft van de negentiende-eeuw in een stroomversnelling 
geraakten, trokken steeds meer kunstenaars zich in collectief verband terug in landelijke gebieden. 
Ze vestigden zich in streken die in hun ogen nog „ongerept‟ en „onaangetast‟ waren. In zoverre 
„onaangetast‟ en „ongerept‟ dat deze plekken nog redelijk gevrijwaard waren van de snel om zich 
heen grijpende urbanisatie en industrialisatie. Het schilderachtige van de landschappelijke 
omgeving, de couleur locale, was de eerste bestaansreden van dergelijke kunstenaarskolonies, al 

dan niet in combinatie met de bewoners die zich hier „oorspronkelijk‟ huisvesten, hun 

karakteristieke kleding, gebruiken en gewoonten.289 Een belangrijke achterliggende gedachte van 
de schilders was in eerste instantie het idee dat het moreel en fysiek weldadig was om in een 
landelijke omgeving te verblijven die als „natuur‟ werd aangeduid. Deze heilzame werking van de 
natuur trachtten de schilders in hun kunstwerken te bewaren.290 Ze verbeeldden het landschap en 
de mensen die zij aantroffen als plekken waar „de tijd had stilgestaan‟,  een plek waar (tijdloze) 
natuur en mens in nauwe verbondenheid met elkaar samenleven in een voortdurende cyclus van 

seizoenen en in overeenstemming met cyclische, zich herhalende activiteiten.291 Afbeeldingen als 
deze belichaamden een droom van landelijke natuur, een modern idee van veronderstelde 
authenticiteit en affiniteit met Europese boeren.292 Deze landelijke idealen spelen ook een grote rol 
in de verbeelde Gooise landschappen.  
 
Het „ongerepte‟ tijdloos landschap 
Van oorsprong is het niet de cultuur, maar „natuur‟ die beschouwd wordt als „tijdloos‟. Het lijkt 

echter alsof de aantrekkingskracht van de veronderstelde tijdloosheid van de natuur een 
weerspiegeling vond in het landelijke tafereel.293 De weidse heidelandschappen, waar de eenzame 

                                                 
281 Gedurende deze periode werden op tal van plekken in Europa kunstenaarskolonies gevormd. Zie: Wietek, 1976; Lübbren, 2001.  
282 Krul, 2007, 1. 
283 De lange wandelingen die Rembrandt maakte in de omgeving van Amsterdam zijn nauw gedocumenteerd. Zie o.a.: Bakker, 1998, 
Vogelaar en Weber, 2006. Gecit. in: Krul, 2007, 1.  
284 Krul, 2007, 1-2. 
285 Zie Green, 1990; Urry, 2000 (hoofdstuk 6 “Dwellings). Gecit. in: Lübbren, 2009, 56. 
286 Krul, 2007, 2. 
287 Bä rtschman, 1989; Loos et al. 1998 en K. Weschenfelder, U. Roeber et al., Wasser ,Wolken, Licht und Steine. Die entdeckung der 

Landschaft in der europaischen Malerei um 1800, Heidelberg 2002. Gecit. in: Krul, 2007, 2.  
288 Krul, 2007, 13. 
289 Krul, 2007, 13. 
290 Krul, 2007, 6. 
291 Lübbren, 2009, 48. 
292 Lübbren, 2009, 57. 
293 Lübbren, 2009, 59.  
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herder met zijn kudde het enige teken van menselijke beschaving is, maar ook uit de landschappen 

van uitgestrekte engen, waar al sinds eeuwen gewassen op worden verbouwd benadrukken de 

mythe van een „ongerept‟ en tijdloos landschap. Dit wordt bovendien versterkt door het stempel 
dat de Gooise boeren (erfgooiers) achterlieten in de omgeving. Zij waren immers erfgenamen van 
boeren die generatie op generatie hun bestaan opbouwden. Daarbij werd de snelle schets, als 
vanouds de aangewezen wijze van werken in de buitenlucht, zelf een uitgesproken teken van 
natuurlijkheid. De natuur bood ten opzichte van de stedelijke samenleving eveneens een vrijheid, 
die al spoedig in verband werd gebracht met de vrijheid die de landschapskunstenaar had, dit in 

tegenstelling tot de meer academische aangeprezen disciplines.294 Op deze wijze zien we dus de 
associatie van bepaalde idealen die in het landschap voelbaar zijn, die middels de kunst in het 
geschilderde landschap werden vastgelegd.   
 
3.4 De Veluwezoom en Drenthe: vergelijkbare werelden  
Nadat de verbeelding van het Gooise zandlandschap aan de orde is geweest is het nuttig om een 

vergelijking te maken met geschilderde landschappen op zandgrondgebieden elders in Nederland.  
Op de zandgronden van de Veluwe was gedurende de tweede helft van de negentiende-eeuw 
eveneens sprake van kunstenaars zich korte of langere tijd nabij dorpen, zoals Oosterbeek en 
Wolfheze ophielden.295  Van Mauve is bekend dat hij voordat hij zich in Laren vestigde, enige tijd in 
Oosterbeek verbleef. Ook heeft hij gedurende zijn leven de zandgronden van Drenthe bezocht. Van 

de schilderdorpen op de Veluwe, evenals die in Drenthe, zijn enkele recente studies voorhanden.296 
De nadruk zal daarom vooral liggen op de verbeelding van het landschap in vergelijking met dat 

van het Gooi. Aanvankelijk wordt het landschap belicht dat geschilderd is in de omgeving van 
Oosterbeek en Doorwerth. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de geschilderde heide in 
de omgeving van Nunspeet. In feite zijn de geschilderde heidelandschappen van de heide bij 
Nunspeet en Elspeet een tijdlang een „ondergeschoven kindje‟ geweest binnen kunsthistorische 
studies, totdat Saskia de Bodt weliswaar summier, aandacht besteedde aan deze streek in het boek 
Schildersdorpen in Nederland.297 Drenthe is vooral interessant daar het een eeuwenoud 
cultuurlandschap is en een „mythe van een tijdloos‟ landschap herbergt.  

 
De drie behandelde streken vertonen sterke landschappelijke overeenkomsten. Het zijn alle drie 
zandgebieden met een hoge geologische ouderdom en lange bewoningsgeschiedenis. Bovendien 
kenden deze gebieden, in de ogen van stedelingen, een heel oorspronkelijke kleinschalige 
landbouw en een al even oorspronkelijk boerenleven. Als landschapstype zijn ze in dit opzicht goed 
vergelijkbaar met het Gooi.  

 

Oosterbeek en Wolfheze: een magische streek 
Oosterbeek en Wolfheze zijn gelegen in een streek die de naam de Veluwezoom draagt. Het gebied 
is gelegen op een stuwwal die langs Arnhem in westelijke richting loopt en eindigt voorbij 
Oosterbeek en in het zuiden, ter hoogte van Doorwerth een flauwe bocht maakt. Hier lagen verder 
nog de dorpen Doorwerth, Heelsum en Renkum. Het oostelijk deel van de stuwwal bood een weids 
uitzicht op de bocht in de Rijn, de Mariëndaalse weide, de Rosandepolder en Arnhem. Het uiterst 

westelijke gedeelte bood uitzicht op de Jufferswaard en de Rijn. Het gebied werd gekenmerkt door 
een gevarieerd landschap van groene uiterwaarden langs de Rijn, akkers en weiden, beken, 
bossen, stuwwallen, zandgronden en heidevelden.  
 
In 1840 gaf Jacques Clements Perk (1818-1868), oom van de schrijver Jacques Perk, een 
beschrijving van het uitzicht over het beekdal van de Heelsumse beek ter hoogte van het op het 
stuwwal staande kerkje van Heelsum. Hij memoreerde: „Midden door het dal slingert zich 

veelvuldige kronkelingen, eene smal doch heldere en snel vlietende beek. Doodstil was die 
avondstond; alleen het bruischen van het water over de raderen der op eenige afstand gelegen 
papiermolens, en het klingelen der bellen van eene kudde schapen, die den bijna tegen mij 
overliggende heuvel afkwamen, deden zich hooren.‟298 In deze beschrijving komen enkele 

elementen naar voren die de vroege aantrekkingskracht van het gebied vormden: het golvende 
heuvelachtige landschap met haar beken en agrarische bedrijvigheid, zichtbaar en hoorbaar door 

de schapen met klingelende bellen. In deze periode zonderden de eerste kunstenaars zich af van 
de wereld en het drukke kunstleven in de stad. Geïnspireerd vanuit een religieus romantisch 

                                                 
294 Krul, 2007,  6. 
295 Hoewel Oosterbeek, evenals Laren, veelal behandeld wordt als kunstenaarskolonie, neemt  Saskia de Bodt in het overzichtswerk over de 
Nederlandse kunstenaarskolonies de term schildersdorpen ter hand. Sommige kunstenaarsdorpen voldeden namelijk niet de voorwaarden 

voor een „echte‟ kolonie, zoals deze zijn opgesteld door onderzoekers als Pese, Wietek en Jacobs. Zie: De Bodt, 2006, 8.  
296 Een recent overzichswerk van de schilders van de Veluwezoom is het werk van Kapelle, 2006. Voor Drenthe kan verwezen worden naar 
studies: De Bodt, 1997a en Sanders, 2008.  
297 De Bodt, 2004, 52-60.  
298 J.C. Perk, 1840. Gecit. in: Kapelle, 2006, 18. 
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gedachtegoed trokken zij naar de omgeving van Oosterbeek. Kunstenaars als Frederik Hendrik 

Hendriks en zijn leerling Jacob Cremer schilderden er mooi geobserveerde bosgezichten, 

karakteristiek door een geheimzinnige lichtinval en zware schaduwen.299 Spilfiguur van de 
Oosterbeekse schilderskolonie was echter de kunstenaar Johannes Warnardus Bilders, die de 
natuur beschouwde als een ware religie. Zijn landschappen worden wel beschouwd als ware 
devotiebeelden (afbeelding 3.47). Veel terugkerende elementen in de landschappen van deze 
vroege generatie kunstenaars zijn: boomschors, afgebroken takken, boomwortels, kapotte hekken 
met halfvergane planken, schamele schuilhutten en schaapskooien.300 In het ongerepte gebied 

rond Wolfheze spraken vooral de zogeheten Wodanseiken tot de verbeelding (afbeelding 3.48). 
Ook hier is de mythe van de tijdloosheid zichtbaar. De oeroude landschappen wijzen op een 
landschap waar de tijd heeft stilgestaan. Het karakter van de vroege landschappen met haar 
verfijnde uitwerking en magische belichting lijkt ver af te staan van de zompige “geestelijk minder 
verheven” landschappen die Mauve in het Gooi schilderde.   
 

 
 

 
 

                                                 
299 J.J. Cremer, bekend van zijn Betuwsche Novellen schreef naar Hendriks dood een boekje over deze schilder. Hij schetste daarin Hendriks 

als een overgevoelige kunstenaar voor wie de natuurbeschouwing een soort godsdienst was. Zie: De Bodt, 2004, 14.  
300 De Bodt, 2004, 14.  
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Net als in het Gooi kwamen toeristen en kunstenaars onder meer naar de Veluwezoom naarmate 

de bereikbaarheid van deze omgeving in de negentiende-eeuw verbeterde.301 In mei 1845 werd de 

spoorlijn Utrecht-Arnhem geopend. Oosterbeek en Wolfheze kregen omstreeks 1878 een station. 
Vele toeristen en kunstenaars kozen beide plaatsen als einddoel. Groepjes vrolijke en nonchalant 
geklede schilders, voorzien van schildersezel en parasol werden een vertrouwd tafereel.302 De 
Veluwezoom kende eveneens vele uitzonderlijke buitenplaatsen, meesttijds het bezit van 
welgestelde Amsterdammers.303 Deze buitenplaatsen trokken eveneens bezoekers die daar soms 
langere tijd logeerden. Het landgoed „Hemelsche Berg‟ dat de bemiddelde Jan Kneppelhout in 1848 

kocht en vervolgens liet verbouwen, bood regelmatig onderdak aan bezoekers uit artistieke en 
geleerde kringen.304 Kneppelhout was een bekende meacenas die geruime tijd lang het culturele 
leven in Oosterbeek bepaalde. Niet alleen schilders, ook schrijvers en musici hebben zich 
gedurende korte of langere tijd in Oosterbeek opgehouden.305 Onder de jongere generatie 
kunstenaars in Oosterbeek behoorden schilders als Anton Mauve, Gerard Bilders (zoon van 
Johannes Bilders) en Willem Roelofs. Zij trokken in weer en wind de bossen in om “het Gelderse 

landschap” vast te leggen. Hun schetsen werden in het atelier uitgewerkt tot complete 
landschappen.  
 
Dominee Jacobus Craandijk nam de Veluwezoom op in verschillende afleveringen van zijn 
Wandelingen door Nederland met pen en potlood (1849). Deze uitgaven werden in de daarop 

volgende jaren diverse malen goedkoper herdrukt en uitgegeven. Het landschapsbeeld dat 
Craandijk van bepaalde gebieden schetste stond vermoedelijk bij veel negentiende-eeuwse burgers 

voor ogen.306 Zo beschreef Craandijk de omgeving van Doorwerth als een zandige, met hakhout 
begroeide heuvelachtige streek en groene met wilgengroepen bezaaide weiden, waarin bont vee in 
de schaduw rust of in het water verkoeling zocht.307 Dit beeld strookt eveneens met de vele 
verbeeldingen die Anton Mauve in zijn Oosterbeekse periode vervaardigde, de periode dat hij zich 
voornamelijk toelegde op het schilderen van veevoorstellingen (afbeelding 3.49).  
 

 
 
Lang na de dood van Mauve wijdde de criticus Anton Loffelt een uitvoerig artikel aan de schilder, 
waarin hij het idyllisch karakter van Oosterbeek schetste. De oude Bilders zou zich als vaderfiguur 
hebben opgesteld en verkleed als priester nieuwelingen hebben gedoopt in een beek bij enkele 
oude eiken.308 Dit soort beschrijvingen versterkte de mythe rond beide dorpen. Vanaf de jaren 

                                                 
301 Van oudsher was de streek via een bootdienst op de Rijn redelijk goed te bereiken. De Utrechtse weg van Utrecht naar Arnhem kreeg in 

1820 al klinkerbestrating en behoorde destijds tot een van de hoofdwegen van Nederland. Zie: Kapelle, 2006, 20. 
302 Maas, 1983, 58-59. 
303 Op deze buitens maakte men gebruik van een natuur systeem van sprengenbeken om fraaie waterpartijen aan te leggen. Zie: Kapelle, 

2006, 19.  
304 Gerard Bilders kwam in de zomer van 1863 regelmatig bij Kneppelhout, waar beide onderling lange gesprekken hadden over literatuur. 

Zie: Hefting, 1981,8- 9 en Maas, 1983, 38-40.  
305 Kapelle, 2006, 44-49.  
306 De Bodt, 2004, 16-17.  
307 Gecit. in: De Bodt, 2004, 17.  
308 De Bodt, 2004, 18.  
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tachtig kwamen Oosterbeek en Wolfheeze bij het grote publiek in trek.309 Tegen het einde van de 

negentiende-eeuw was het gebied rond Oosterbeek uitgegroeid tot een bekende plek waar men 

graag buiten vertoefde. 
 
Daar waar in het Gooi vooral de uitgestrekte heidevelden de eerste landschapsschilders 
inspireerden, waren het in Oosterbeek en Wolfheze voornamelijk de bossen die de schilders op het 
doek vastlegden. Oosterbeek stond van oudsher bekend als een ietwat woest en magisch gebied, 
waarin de geest van de oude Kelten nog rondwaarde.310 Ook de omgeving van Wolfheze met heide, 

zand en dichte bossen kende een wat onherbergzaam karakter.311 De aantrekkingskracht van de 
Veluwe lag aanvankelijk in haar vermeende „woestheid‟. Zo beschreef de journalist Gerard Keller in 
1865 de Gelderse bossen die “herinneren aan de eenzame wouden van het noorden”.312 De 
Oosterbeekse en Doorwerthse bossen bestonden voornamelijk uit hakhoutpercelen, beplant met 
eiken, berken en beuken, begrensd met percelen bestaande uit zogenaamde scheibomen. Deze 
bomen mochten niet gekapt worden en waren daardoor uitgegroeid tot majesteuze woudreuzen.313 

Toch was een groot deel van de Veluwe al vanaf begin negentiende-eeuw veranderende. Dit blijkt 
ondermeer uit een in 1837 gegeven beschrijving van de Arnhemse advocaat en schrijver Mr. 
Christianus Petrus Robidé van der Aa (1791-1851) die getuigde: „De heerlijke Veluwezoom getuigt 
zeker meer dan enig ander oord onzer Vaderlands van de vlijt der inboorlingen. Dáár toch heeft 
noeste arbeid de uitgestrekte heidevelden in vruchtdragende akkers herschapen; dáár tiert thans 

de bloesemrijke boekweit naast den goudgele rogge…en de reiziger, die deze streken bezoekt, 
waant, dat men hem een sprookje verhaalt, wanneer men hem verzekert, dat deze streek voor 

dertig jaren eene woeste heide was…‟314 Dit gecultiveerde landschap van de rond de dorpen 
gelegen akkerlandjes vormde vooral een inspiratiebron voor schilders als Anton Mauve en Willem 
Maris. Het Gelderse landschap voldeed op een gegeven moment niet meer aan de eisen van de 
Haagse School schilders. Met haar heuvels en rivieren was het vermoedelijk te romantisch, 
poëtisch en bood het teveel kans op retoriek.315 Zij gaven meer de voorkeur aan een kaal en in hun 
woorden „alledaags‟ landschap. 
 

Nunspeet: de heide als ideaal 
Het gebied rond Nunspeet behoort tot het noordwestelijk deel van de Veluwe. Hier liggen eveneens 
dorpen als Elspeet, Vierhouten en Heerde. De streek werd vanaf 1863 langzaam maar zeker 
ontsloten nadat de spoorlijn naar Harderwijk en verder in de richting van Zwolle in gebruik werd 
genomen. In eerste plaats vormde de heide daarop een trekpleister voor dagjesmensen. Plaatsen 
als Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Heerde waren favoriet bij de Amsterdamse culturele elite.316 

Vele in schilderkunst geïnteresseerde families bezochten in de zomers de bossen en hei. Onderling 

kende de families elkaar en bijna iedereen deed op een of andere manier wel aan kunst. 
Professionele kunstenaars waren bevriend met amateurs en de grenzen tussen beide waren sterk 
vervaagd. In de jaren negentig bezocht de schilder Jan Kleintjes Nunspeet en schreef: “Ik vond 
daar een leutige schildersbent, die niet kletsten of ruzie maakten, maar werken met de brave 
bevolking, waar we prettig mee omgingen… een ideale wereld‟.317 
 

De schilders in deze streek bestudeerden vooral het boerenleven op de zandgronden, zoals het 
schilderij Ploegende boer in de omgeving van Elspeet (afbeelding 3.50) aantoont. Dit werk, 
vervaardigd door Herman Johannes van der Weele toont een ploegende boer met zijn 
paardenspan, tegen de achtergrond van een weids open landschap. Meest geliefde onderwerpen 
waren de armoedige boerenhutten langs de rand van de heide („de zoom‟). Vermoedelijk schilderde 
de in de landelijke omgeving werkende kunstenaars het landschap met het boerenleven op 
dezelfde gekunstelde wijze als hun collega‟s die zich specialiseerden in boereninterieurs.318 Andere 

schilders die in de „schildersbent‟ rondom Nunspeet werkzaam waren zijn ondermeer Jan Kleintjes, 
schapenschilder François ter Meulen, Willem Steelink, Bernard Koldeweij en Edzard Koning. Zij 

                                                 
309 Het gebied werd naast schilders ook ontdekt door schrijvers als Alexander Verhuell, P.A. Genestet en Augusta de Wit. Zie: De Bodt, 

2004, 16.  
310 De Bodt, 2004, 14. 
311 De naam van Wolfheze bevestigde deze zweem van onherbergzaamheid. „Hees‟ betekent struikgewas en „Wolfhees‟ – de oude benaming 

van het gebied – zou „struikgewas waar wolven schuilen‟ hebben betekend.  Zie: Kapelle, 2006, 25. 
312 W.D. [E.J. Potgieter], „Heugenis van Wolfhezen‟ 6 Augustus 1863, De Gids (1864), 31-32. Gecit. in: Kapelle, 2006, 22.  
313 Kapelle, 2006, 22.  
314 Opt.cit. Kapelle, 2006, 25.  
315 Maas, 1983, 82. 
316 De Bodt, 2004, 55. 
317 Opt.cit. De Bodt, 2004, 55. 
318 Bekend is dat de geliefde boereninterieurs gekunsteld waren. Jozef Israels liet bijvoorbeeld in zijn Haagse herenhuis een vissershut 

nabouwen waarin hij modellen kon laten poseren. In Nunspeet had de schilder Arthur Briet een kant en klaar oud binnenhuis dat hij 

voortdurende gebruikte als decor voor zijn schilderijen. Zie: De Bodt, 2004, 57. 
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schilderden het Veluwse landschap in de omgeving van Nunspeet, zoals het werk Op de zoom bij 

Nunspeet aantoont (afbeelding 3.51). In de omgeving van Elspeet genoot de legendarische herder 

Willem Mouw grote bekendheid. Deze herder ging zondags na de kerkdienst, ondanks de 
voorgeschreven zondagsrust, toch de hei op, waar hij dan, weer of geen weer, toegestroomde 
kinderen Bijbelverhalen vertelde.319  
 

 
 

 
 

De landschappelijke omgeving van Nunspeet wordt in enkele negentiende en vroeg twintigste-
eeuwse werken beschreven. Zo schreef de schilderes Marie Cremers in haar werk Lichtend 

Verleden hoe ze met de vrouw van Frederik van Eeden, Martha Vloten, lange wandelingen maakte 
in Nunspeet.320  Opmerkelijk is dat ze zweeg over de modderige zandpaden en de armoedige 
bewoners, een onderwerp dat veel kunstenaars juist wel in beeld brachten. Haar herinneringen 
geven een parkachtige omgeving weer, met gedurende elke seizoen anders getinte hoge bomen, 

                                                 
319 De Bodt, 2004, 60.  
320 De Bodt, 2004, 56.  
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acacia‟s als hoepelrokken, witte wiegende bloemen en het geluid van de wielewaal.321 Een 

karakteristieke schets van de heide rond Elspeet is te vinden in De schaapskooi op de Elspeeter 

heide (1906), een van de negentien romans die de Veluwse schrijfster Bertha Elisabeth van 
Osselen-van Delden tussen 1891 en 1914 publiceerde.322 In het boekje wordt uitgebreid 
beschreven hoe een van de hoofdpersonen, Hansje Rozengaarde, een woonwagen gaat schilderen 
die zij echter eerst naar een pittoresk plaatsje heeft laten rijden.323 Het verhaal schetst later het 
idyllisch karakter van de heide op een vroege morgen: „Het is nog heel vroeg, misschien zes uur; 
het is prachtig weer; de zon heeft de dauw nog niet geheel opgetrokken; leeuweriken fluiten hoog 

in de lucht en in de verte hooren ze de belletjes van een kudde schapen, die juist uit een 
schaapskooi bevrijdt zijn en begeerig de frissche lucht te gemoet gaan en rechts en links zoeken 
naar de geurige hei‟.324 De beroemde Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf, bezocht omstreeks 1928 
een vriendin in Elspeet en schreef vervolgens ook over de heide in dit deel van Nederland. Volgens 
haar bezat de Nunspeetse heide een onbegrensdheid die de mens nodig had om tot rust te 
komen.325 Zij gaat echter verder met de kritische constatering dat de ontginningen hier te snel 

gingen en dat de Nederlanders moesten proberen zoveel mogelijk van hun heidevelden te 
bewaren. We zien hierin een voorbeeld hoe de idealisering van de heide zich ook op andere 
zandgebieden in Nederland manifesteerde. 
 
Het verbeelde heidelandschap heeft verrassend veel overeenkomsten met dat van het Gooi. Niet 

alleen in schilderstijl, maar vooral in de verbeelde sociale idealen die in het landschap en haar 
bewoners duidelijk worden. De Nunspeetse landschappen verbeelden met name het armoedige 

boerenleven op de schrale zandgronden. Voor de heide als toeristische trekpleister is in de 
landschapsuitbeelding geen plaats. Tot dusver hebben alle behandelde gebieden één duidelijke 
overeenkomst. De streken waren in de tijd dat de schilders er werkzaam waren, redelijk goed 
ontsloten. Anders is het echter met de meer noordelijk gelegen zandgronden van Drenthe. Ze 
bleven lange tijd ver verwijderd van de stadse cultuurminnaars.    
 
Drenthe: de „eeuwige‟ stille heide  

Drenthe is gelegen op het Drents plateau, gevormd door twee reeksen lage stuwwallen waartussen 
een keileemplateau ligt. Het landschap wordt gekenmerkt door een hoge geologische ouderdom en 

bewoningsgeschiedenis. Het 
Drentse esdorpenlandschap stond in 
de negentiende-eeuw model voor 
de arcadische wereld van een 

premoderne streek, waar mens en 

land in evenwicht met elkaar zijn.326 
Oude esdorpen met Saksische 
boerderijen, lommerrijke brinken, 
landbouwgronden waar rogge en 
boekweit werd verbouwd en 
uitgestrekte „woeste‟ heidevelden 

karakteriseerden het landschap. In 
1916 sprak Vegter over Drenthe als 
„het land van de kunstschilders‟.327 
Bijna een eeuw later tonen 
(recente) studies aan dat Drenthe 
een omvangrijker aantal 
kunstenaars kende dan dat Vegter 

deed vermoeden.328 Drenthe gold al 
in de achttiende eeuw en aan het 
begin van de negentiende-eeuw als 

                                                 
321 De Bodt, 2004, 56.  
322 De op de Veluwe opgegroeide schrijfster B.E. van Osselen-van Delden publiceerde een reeks van negentien samenhangende boeken.  

In deze sleutelromans komen steeds opnieuw dezelfde Amsterdamse families voor. Ook de schilderswereld speelt een rol. Zie: De Bodt, 

2004, 56. 
323 Om haar wagen te laten portretteren behoefde de hoofdrolspeelster in het verhaal „alleen maar met je wagen in een zandweg te komen 

staan‟, en dan verdient ze „nog geld op de koop toe‟. Zie: Van Osselen-van Delden, 1906, 15. 
324 Van Osselen – van Delden, De schaapskooi op de Elspeeter heide, Amsterdam 1906, 77. Exemplaar geraadpleegd: KB Den Haag afd. 
Bijzondere Collecties.  
325 De Bodt, 2004, 60. 
326 Zie daartoe vroeg negentiende beschrijvingen van oa. geograaf Hendrik Blink en amateur-archeoloig Nicolaus Westendorp, 1901. Gecit. 
in: Spek, 2004, 18-19.  
327 Vegter, 1916, 173. Gecit. in: Sanders, 2008, 17. 
328 Enkele overzichtswerken van schilders in Drenthe zijn: De Bodt, 1997a;  Sanders, 2001; Sanders, 2008. 

3.52 Alphonse Stengelin, Landschap in Drenthe, 1875 
Olieverf op doek, 61x79 cm  Bron: Rijksmuseum Amsterdam 
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schilderachtig, maar uitsluitend voor een kleine groep kunstenaars.329 In de jaren zestig van de 

negentiende-eeuw trok een grotere groep Haagse School kunstenaars naar deze streek. In Drenthe 

hebben een respectabel aantal kunstenaars gewerkt waaronder bekende namen als Theophile de 
Bock, Fedor van Kregten, Julius van de Sande-Bakhuyzen, Taco Mesdag, Willem Roelofs en Vincent 
van Gogh, maar ook buitenlandse kunstenaars zoals de Fransman Alphonse Stengelin (1852-1938) 
en de Duitser Max Liebermann (1847-1935).330  
 
De negentiende-eeuwse beschrijvingen geven een beeld van Drenthe als een onherbergzaam en 

eenzaam gebied, waar de bezoeker, volgens menig schrijver, maar het beste zo snel mogelijk 
doorheen kon reizen. Zo schreef de Engelsman W.H. Bartlet in 1840 over Drenthe: “Verreweg het 
minst bevolkte van Noord-Nederland, waarvan nauwelijks het tiende deel verbouwd is, en het 
overige woest ligt. De grond is namelijk zeer hoog, zonder rivieren, en dus niets dan zand en 
heide, slechts hier en daar geschikt voor de teelt van rogge, boekweit en vlas.”331 Dit beeld van 
een betrekkelijk oninteressante streek was zelfs aan het begin van de twintigste eeuw nog lang 

niet bijgesteld. Buitenlandse schrijvers als Burton Stevenson en Edmondo de Amicis spraken weinig 
flatterend van de ongereptheid van Drenthe. In zijn Spell of Holland (1911) sprak Stevenson over 
de arme uitgestrekte gronden, waar bijna geen vee in de weiden zichtbaar was en waar zo weinig 
hooi stond dat het de moeite van het maaien niet waard was.332 De Italiaan Edmondo de Amicis, 
die omstreeks 1873/1874 Nederland bereisde, sprak van een “droefgeestige schoonheid‟ van de 

eindeloze heide. Zo schreef hij „wanneer men meent aan het einde te zijn, begint de heide weer‟ en 
waar „struikgewas volgt op mager struikgewas, eenzaamheid op eenzaamheid.”333 Bijna geen 

enkele schrijver schreef zonder een zweem van melancholie bij het zien van de eindeloze 
heidevelden in Drenthe. Opmerkelijk zijn een tweetal terugkerende karakteristieken die deze 
buitenlandse schrijvers aan de orde brachten. Allereerst wordt gesproken van een grauwe 
triestheid van onmetelijke, kale heidevlakten en ten tweede van een geheimzinnigheid van 
intrigerende grafvelden en hunebedden.334 Ook in beschrijvingen van Nederlandse bezoekers 
riepen de kale heidevelden met rulle karrensporen en zandverstuivingen veelal negatieve 
associaties op van dood, verderf, armoede en onherbergzaamheid.335 

 
Het Drentse landschap werd niet door iedereen als „vijandig en onherbergzaam‟ gezien. De 
Portugees Ramalho Ortigão die omstreeks 1883 Drenthe bezocht, omschreef de Drentse dorpen als 
„oasen van schilderachtigheid‟.336 Hij refereerde hier vooral aan de schilderachtigheid van hutten 
met enorme rieten daken tot op de grond, die beschut onder oude eikenbomen lagen, bochtige 
landwegen en de met leistenen bedekte torenspits die boven het groen kerkhof uittorende. Drenthe 

werd bovenal beschouwd als een land van uitersten. Vooral de Nederlandse beschrijvers van het 

landschap benadrukten het uiterste tussen de schrale heidevelden en de idyllische met loofhout 
omzoomde esdorpen. Dit beeld werd eind achttiende, begin negentiende-eeuw getekend door de in 
Amsterdam woonachtige kunstenaar Egbert van Drielst (1745-1818). Van Drielst verbeeldde 
tijdens zijn zomerbezoeken regelmatig de oude esdorpen, hun oude boerderijen en hoogopgaande 
loofbomen.337 Drenthe als wereld van uitersten werd eveneens beschreven tijdens een voettocht 
van drie zogenoemde „podagristen‟, een dominee, journalist en een uitgever, die omstreeks 1840 

een voetreis door Drenthe maakten. Ondanks dat zij beklag deden van de hobbelige, modderige 
wegen door het kale landschap, bezongen zij de fraaie gezichten op menig Drents esdorp dat 
tijdens hun tocht de revue passeerde.338 Veeschilder Jan van Ravenswaay, geroemd als de kenner 
van schilderachtige plekken, schilderde eveneens in Drenthe. De reeds genoemde dominee Jacobus 
Craandijk wijdde zelfs drie hoofdstukken van zijn Wandelingen door Nederland aan Drenthe, waarin 
hij in enthousiaste, lyrische woorden de schilderachtigheid van de streek benadrukte.339 
Vermoedelijk kwam door Craandijks beschrijvingen de streek in toenemende mate in de 

belangstelling te staan. 

                                                 
329 De Bodt, 1997a, 10. 
330 Zie voor de buitenlandse kunstenaars in Drenthe: De Bodt, 1997a, 54-56.  
331 Gecit. in: De Bodt, 1997a, 11.  
332 Stevenson, 1911, 279-280. Gecit. in: De Bodt, 1997a, 12. 
333 Edmondo de Amicis, Nederland en zijn bewoners, Utrecht/Antwerpen, 1985. Passage over Drenthe 304-306. Gecit. in: De Bodt, 1997a, 

12.  
334 Een derde aspect wat in veel reisbeschrijvingen naar voren komt is de turfwinning, een aspect dat in het kader van de vergelijking met het 
Gooi hier niet verder behandeld zal worden. Zie: De Bodt, 1997a, 12-13. 
335 Negentiende eeuwse geschriften die wemelden van negatieve associaties zijn onder andere de reisdagboeken van Van Lennep en Van 

Hogendorp (1823). Zie: Spek, 2004, 57. Voor een overzicht van de negentiende eeuwse reizigers in Drenthe. Zie: Sanders, 2008, 19-25.  
336 De Bodt, 1997a, 14. 
337 Spek, 2004, 58-59.  
338 Het boek van de podagristen kan worden beschouwd als literaire creatie en niet als verslag van een reis die daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden, hoezeer ook in dit boek een beeld wordt opgeroepen door nauwgezette beschrijvingen van waarnemingen en het exact 

aangeven van de reisroute. Opt cit. Sanders, 2008, 186.  
339 De Bodt, 1997a, 15. 
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In de negentiende-eeuw berustte de faam van Drenthe nog veelal op de aanwezigheid van 

hunebedden, grafheuvels en heidense legerplaatsen.340 Aanvankelijk trok de streek vooral 
academici, die deze oude relicten kwamen bezoeken, maar gedurende de tweede helft van de 
negentiende-eeuw kwamen er steeds meer toeristen in het gebied.341 Opvallend is dat de 
hunebedden nu pas een typisch onderdeel werden van de Drentse geschilderde landschappen.342 
De eerste schilders die na 1860 het Drentse landschap ontdekten waren Willem Roelofs (1822-
1892) en Alexander Mollinger (1836-1867). Zij probeerden daarbij het Drentse esdorpenlandschap 

zo natuurgetrouw en gedetailleerd mogelijk vast te leggen.343 Roelofs selecteerde zijn te schilderen 
plekken niet alleen op schilderachtigheid. Vanaf de jaren zestig werd de kunstenaar steeds actiever 
als entomoloog en probeerde hij plaatsen te vinden die eveneens entomologisch interessant 
waren.344 Een sprekend voorbeeld van een door Roelofs verbeeld Drents landschap is de aquarel 
Het hunebed van Tynaarlo(afbeelding 3.53), die hij tijdens zijn in 1861 gemaakte reis 
vervaardigde.  

 

 
 

Vanaf de jaren zeventig is er sprake van grotere groepen landschapskunstenaars in Drenthe. De 
opening van de spoorlijn Zwolle-Meppel-Hoogeveen-Assen-Groningen in 1870 zorgde voor een 

betere bereikbaarheid van het gebied. Het gebied trok nu veel kunstenaars van de Haagse School 
aan, waaronder bekende en minder bekende landschapsschilders: Paul Gabriël, Anton Mauve, 
Willem Hamel, Theophile de Bock, Mesdag en Van de Sande Bakhuyzen. Mauve heeft Drenthe 
vermoedelijk bezocht voordat hij zich in Laren vestigde. Wanneer hij er heeft gewerkt is niet 
bekend, maar het zal voor Augustus 1882 zijn geweest toen Van Gogh op de tentoonstelling van de 

Hollandse Teekenmaatschappij een van Mauve‟s bladen bewonderde en sprak over “een vrouwtje 
aan een soort weefgetouw” dat “zeker uit Drenthe kwam”.345 Mauve bezocht Drenthe waarschijnlijk 
om de schapen, hoewel geen schilderingen van schaapskudden op de Drentse heide van hem 
bekend zijn.346 Een schilderij dat wel dit Drentse landschapsbeeld weergeeft is Taco Mesdag‟s 
Herder met schaapskudden (afbeelding 3.54). Het landschapsbeeld vertoont veel overeenkomsten 
met soortgelijke Gooise landschapsbeelden, met de daarin terugkomende elementen als een 
eenzame herder, de schaapskudde, de uitgestrekte heide, struikgewassen en een zandpad.  

                                                 
340 Spek, 2004, 65. 
341 Zie voor een treffende beschrijving van het opkomend toerisme in Drenthe „Op de fiets naar Neêrlands Pompeï: de opkomst van het 

toerisme in Drenthe‟. In: Spek, 2004, 75-81. 
342 De meeste kunstenaars gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw lieten deze typisch Drentse onderwerpen aanvankelijk links 

liggen. Volgens Saskia de Bodt hadden prentmakers en tekenaars sinds de eerste opgravingen in 1685 hunebedden weergegeven, maar deden 

zij dit vooral vanuit topografische overwegingen. Zie: De Bodt, 1997a, 16. 
343 Spek, 2004, 67.  
344 De Bodt, 1997a, 33. Het is van Roelofs eveneens bekend dat hij kevers verzamelde die hij op entomologische wijze ontleedde door ze 

exact als natuurweergave te verbeelden. Bovendien kende Roelofs een algemene wetenschappelijke belangstelling. Zie: De Bodt, 1995. 
345 Opt.cit. De Bodt, 1997a, 49. 
346 Mauve bezocht in Drente de dorpen Zweeloo en Westerbork, maar zou het Drentse landschap te somber hebben gevonden. Zie: Engel, 

1967, 66. 

3.53 Willem Roelofs, 
Hunebed van Tynaarlo, 1863 
Aquarel, 30,7x49,5 cm 
Van Roelofs eerste schets is 
alleen een gelithografeerde 
kopie bewaard gebleven. De 
aquarel lijkt op een 
interpretatie van de woorden 
van Alphonse Esquiros die 
stelde dat het onmogelijk is om 
dit soort oude monumenten 
zonder emotie te zien. Het 
schilderij wordt wel beschouwd 
als een werk dat precies op de 
grens tussen romantiek en 
realisme balanceert. Opvallend 

is de grote eenzame vlakte 
waarin dit hunebed is 
afgebeeld. 
Bron: De Bodt, 1997a, 36 
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Een typerend voorbeeld van het ruige, Drentse heidelandschap is te vinden in het werk De bui, 
heide in Drenthe, geschilderd door Julius van de Sande-Bakhuyzen (afbeelding 3.55). Deze 
kunstenaar schilderde een veelvoud aan Drentse landschappen: van schuurtjes en schaapskooien 
met hun met mos begroeide daken tot aan het ploegen en oogsten van de boeren op de velden. 
Van de in Drenthe werkende kunstschilders heeft hij er, evenals de Franse schilder Stengelin, het 
langst gewerkt. Zijn hele leven schilderde hij regelmatig schapen, vooral nabij Eexloo. Ook was hij 

geïnteresseerd in het ruige landschap van de Hondsrug zoals het schilderij De bui, heide in Drenthe 
aantoont, een landschap dat vermoedelijk in de omgeving van Exloo werd geschilderd. Exloo was 
vanaf omstreeks 1905 gemakkelijk bereikbaar middels de Noord-Oost-Lokaal-Spoorweg die het 
traject Zwolle-Emmen-Stadskanaal aandeed. De reeds eerder genoemde schilderes Marie Cremers 
wijdde aan de omgeving van Eexloo een karakteristieke beschrijving: “…over die onafzienbare hei 
liepen kronkelige oeroude wegen, ook weer omgeven door dophei, mossen en gentiaan op de 
vochtplekken…De grond glooide en werd hoog op de Hondsrug, een fantastisch stuk heuvel in het 

zand met wilde plaggen met wuivende sprieten bovenaan en van onderen een soort 

zandverstuiving met kluiten borstelig begroeide plaggen, als of reuzen er mee naar elkaar 
gesmeten hadden”.347 De schapenschilder François Pieter van der Meulen schilderde, geïnspireerd 
door het werk van Mauve, verschillende werken met schaapskudden in het Drentse landschap. 
Naast hem hebben nog al wat andere schilders de schapen op de (Drentse) heide geschilderd.348    
 

 

                                                 
347 Opt.cit. Kapelle, 1997a, 66.  
348 Enkele van deze kunstenaars die Drentse landschappen met schapen hebben geschilderd zijn H.J. van der Weele, Willem Hamel, W.H. 

van der Nat en Theophile de Bock. Zie: Kapelle, 1997b, 73-78.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.54 Taco Mesdag, Herder 
met schaapskudde op 
landweg, ongedateerd 
Olieverf op doek, 58x72,5 cm 
Drents Museum Assen 
(langdurig bruikleen Haags 
Gemeentemuseum) 
 
Bron: De Bodt, 1997a, 49 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.55 Julius van de Sande 
Bakhuyzen, De bui, heide in 
Drenthe, voor 1897 
Olieverf op doek, 103x140 cm, 
Van Gogh Museum Amsterdam 
 
Bron: De Bodt, 1997a, 66  
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Opmerkelijk is dat in Drenthe eveneens een karakteristiek landschapsbeeld ontstond met 

landschappelijke elementen die vergelijkbaar zijn met het Gooi: de akkers met haar verbouwing 

van boekweit en rogge en de uitgestrekte ongerepte heidevelden. De hoge ouderdom van dit soort 
typische landschapselementen deed in Drenthe de mythe ontstaan van een eeuwenoud en tijdloos 
landschap. Deze mythe werd vervolgens niet alleen versterkt vanwege het talloze aantal typische 
landschapsbeelden van de streek, maar ook onder invloed van reisboeken, toeristische 
handleidingen en zelfs wetenschappelijke publicaties.349 Heide- en akkervelden zijn eveneens de 
elementen die grotendeels het Gooise landschapsbeeld hebben bepaald. We zien hierbij een sterke 

overeenkomst in aantrekkingskracht van beide streken: in een zekere mate van ongereptheid (dat 
in Drenthe op veel grotere schaal dan in het Gooi) en het bestaan van een, vanuit het oog van de 
bezoeker, premoderne agrarische samenleving. Wellicht vormde dit in Drenthe een nog grotere 
uitdaging voor kunstenaars dan in het Gooi. Een reis naar Drenthe betekende immers voor de 
kunstenaar ver verwijderd te zijn van de kunstwereld (en markt!) in het westen. Niet voor niets 
werd Drenthe een geliefd oord voor naar ongereptheid zoekende kunstenaars, vooral toen 

westelijke streken steeds meer hieraan inboetten. Drenthe was nog lange tijd „onbeduimeld‟ zoals 
een schilder het eens verwoordde en deze landelijke idealen komen duidelijk naar voren in de vele 
geschilderde landschapsbeelden van Drenthe. 
 
3.5 Verhouding beeld tot werkelijkheid  

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk naar voren gekomen dat de geschilderde landschappen 
een beeld schetsen van een ruraal, premodern landschap, geschilderd op een moment dat deze 

landschappen nog net niet verdwenen waren. De vraag is of hier sprake is van een bepaalde 
nostalgie, die hiertoe leidde, of dat de landschappen verwijzen naar een eigentijds 
landschapsbeeld. De complexe vraag naar utopie of werkelijkheid zal uitgebreid in het volgende 
hoofdstuk ter sprake worden gebracht. Een vraag die hieraan vooraf gaat is echter de vraag naar 
de verhouding tussen het beeld en de werkelijkheid. Geven de geschilderde landschappen 
überhaupt een realistisch beeld van het negentiende-eeuwse Gooise landschap? In hoeverre nam 
de schilder zijn dichterlijke vrijheid om het landschap, wellicht omwille van compositionele, 

esthetische of artistieke redenen te manipuleren? Vragen als deze zijn interessant met betrekking 
tot de interpretatie van het geschilderde landschapsbeeld. In deze paragraaf wordt aandacht 
geschonken aan de verhouding van het geschilderde landschap tot de werkelijkheid. De keuze is 
gemaakt enkele landschapsschilderijen van Anton Mauve te analyseren op werkelijkheidsgehalte. 
Het oeuvre van Anton Mauve, die schilderde in de traditie van de Haagse School, wordt in zijn 
algemeenheid gerekend tot het realisme: een schilderstijl waarin de kunstenaar het landschap 

verbeeldde zonder dit te idealiseren. Voorafgaand zal daarom kort aandacht worden besteed aan 

de vermeende „realiteit‟ van dit realisme. Vervolgens zullen de werken onder de loep worden 
genomen waar aan de hand van de titel of andere historische gegevens de geschilderde locatie 
enigermate kan worden getraceerd. 
 
In de kunsthistorische literatuur is vaak de aandacht gelegd op het typisch Nederlandse karakter 
van de landschapsschilderijen van de Haagse school.350 Het landschap kenmerkte zich door een 

ongekunsteldheid en een Hollandse eigenheid, waarmee het dichter bij de werkelijkheid zou staan 
dan de voorheen geschilderde landschappen.351 De Haagse School schilders kozen daarbij in eerste 
instantie vooral veel polders en watergebieden, een onderwerpskeuze die zeker rond 1860 niet als 
schilderachtig werd ervaren.352 Een hoog werkelijkheidsgehalte werd vooral benadrukt met het 
toegedichte predicaat van het geschilderde landschap als zijnde “authentiek”. De landschappen van 
de Haagse School hebben vanaf het begin van de twintigste eeuw verschillende kunsthistorici 
beziggehouden. De vraag naar het werkelijkheidsgehalte van deze landschappen is voornamelijk de 

laatste decennia onderzocht.353 Het vanuit eerdere kunsthistorische studies ontstane beeld van 
deze landschappen als weergave van de werkelijkheid, is daarin enigszins bijgesteld. In de recente 
tentoonstellingscatalogus Der Weite Blick, Landschaften der Haager Schule aus dem Rijksmuseum 
besteedde kunsthistorica Jenny Reynaerts aandacht aan de wijze waarop het geschilderde 

landschap fungeerde binnen een veranderende moderniserende samenleving. Volgens haar legden 
de kunstenaars het landelijke boerenlandschap voornamelijk vast uit nostalgische overwegingen, 

                                                 
349 Spek, 2004, 68-70. 
350 Krul, 2006, 622.  
351 De motieven van de Haagse School kunstenaars werden beduidend minder „schilderachtig‟ bevonden dan de landschappen van de eeuw 
ervoor. De voornamelijk panoramische landschappen, maakten nu plaats voor een kaal en onopgesmukt landschap. Zie: Loos et al.,1997, 27. 
352 Schilderachtig betekende volgens de Romantische opvatting afwisselend en gevarieerd, een karakteristiek waaraan het vlakke 

polderlandschap niet voldeed. Zie: Reynearts, 2008, 40. 
353 Enkele studies zijn: De Gruyter, 1969, Sillevis, et al., 1983, Reynaerts et.al., 2008. In 2008 verscheen eveneens het boekje In de 

voetsporen van de Haagse School, waarop een twintigtal plekken in Den Haag en Noorden die geschilderd waren werden getraceerd. Zie: 

Herlé en Hellinga, 2008.  
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om het verdwijnende agrarische landschap te „behouden‟.354 Zij betwijfelde dus of de schilderijen 

een afspiegeling vormde van de werkelijkheid. Deze opvatting wordt echter lang niet door iedereen 

gedeeld. Het reeds eerder aangehaalde artikel Ons cultuurhistorisch landschap verankerd in 
schilderijen, in augustus 2009 gepubliceerd in het vakblad Groen, is daar een levend bewijs van. 
Historisch-geograaf Ernst Bos meende dat locaties die door schilders zijn vastgelegd nog maar 
zelden onaangetast zijn, en houdt in het artikel een pleidooi om deze “resterende 
schilderijuitzichten te beschermen”.355 Bovenstaande discussie licht slechts een tipje van de sluier 
op, maar het geeft wel aan hoe moeilijk het is om vast te stellen of een geschilderd landschap de 

werkelijkheid ook daadwerkelijk weerspiegelt. Dit dilemma doet zich ook in het Gooi voor.  
 
Van veel geschilderde Gooise landschappen is het moeilijk te achterhalen om welke locatie het 
gaat, dus van welk geografisch gebied zij een weerspiegeling vormen. Er zijn echter wel 
aanwijzingen naar plaatsen waar Mauve schilderde. Dit kan gehaald worden uit de titels van enkele 
kunstwerken, maar er zijn in de omgeving van Laren ook plaatsen met de naamsaanduiding van de 

schilder. Deze verwijzen naar geliefde plekken waren waar Mauve werkte, zoals het Mauvezand. 
Overigens dient een grote mate van voorzichtigheid in acht te worden genomen bij het „lokaliseren‟ 
van zijn geschilderde landschappen. Mauve geeft in zijn brieven namelijk zelf nauwelijks een 
exacte geografische aanduiding van de plaatsen waar hij schilderde. Uit de titels van de 
kunstwerken zijn meestal slechts globale geografische aanduiding als „heide te Laren‟ of „Eng te 

Blaricum‟ overgeleverd. Van een tweetal werken van Mauve is een nauwere geografische 
aanduiding bekend: de Torenlaan te Blaricum (afbeelding 3.24) en de Heide te Laren (afbeelding 

3.23).   
 
Eerstgenoemd werk is in kaart te brengen aan de hand van de genoemde Torenlaan. Deze 
zandweg vormde de verbindingsweg tussen Laren en Blaricum. Op het topografisch bonneblad 
staat de Torenlaan duidelijk aangegeven. Het kaartblad van omstreeks 1870 toont de Torenlaan 
(nog) als onverharde weg (afbeelding 3.56), die deels is voorzien van begroeiing aan weerszijden. 
Opmerkelijk is echter de vergelijking met het kaartblad van 1890 (afbeelding 3.57). Inmiddels is 

deze weg deels verhard en loopt parallel met deze weg het stoomtramtraject naar Blaricum. Het 
beeld dat dit kaartblad schetst doet een veel modernere aanblik vermoeden dan de eenzame 
Torenlaan die Mauve in zijn tijd verbeeldde. Als duidelijk wordt dat de tramlijn Hilversum-Laren-
Blaricum-Huizen in 1882 werd aangelegd en het traject Naarden-Laren op 15 april van datzelfde 
jaar werd geopend, blijkt hoezeer het schilderij een vervormd beeld van de werkelijkheid geeft. 
Een heel ander beeld geeft een prentbriefkaart met een foto van de Torenlaan nabij Laren 

(afbeelding 3.58) Kennelijk maakte de schilder hier gebruik van zijn arstistieke vrijheid en 

schilderde hij, in tegenstelling tot de werkelijkheid, een onverharde weg zonder trambaan. Enkele 
kunsthistorici die aan Mauve en dit werk refereerden merkten op dat Mauve, evenals veel van zijn 
andere Haagse School collega‟s, bewust moderne elementen in het landschap achterwege liet. 
Volgens Jenny Reynaert was de natuur het uitgangspunt, maar bepaalde de ervaring van de 
schilder de manier waarop deze werd weergegeven.356  
 

    
 
 
 

                                                 
354 Reynaerts, 2008. 
355 Bos, 2009, 26. 
356 Reynaerts, 2008, 42. 

3.56 Historisch Topografisch Kaartblad 
Eemnes 388, detail, 1870 
Bron: watwaswaar.nl 

3.57 Historisch Topografisch Kaartblad 
Eemnes 388, 1890 
Bron: watwaswaar.nl 



 

 

86 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

 
 
Deze sterk empatische benadering leverde een landschapsbeeld op waarin landschappelijke 
elementen minder topografisch herkenbare plekken zijn, maar eerder een bepaald 
stemmingsbeeld. De historiserende benadering van het landschap is bijvoorbeeld ook af te leiden 
uit het Drentse schilderij Het hunebed bij Tynaarlo, door Adriaan Gouwe (afbeelding 3.59). De 

schilder bevond zich bij het schilderen van dit idyllische heidelandschap – waar later ook een 
beroemde schoolplaat van is gemaakt door Wolters-Noordhof – vermoedelijk met zijn rug tegen de 
grote spoorbaan Assen-Groningen. Het station Tynaarlo lag enkele honderden meters verderop. De 
gebouwen aan beide zijden van de Stationsstraat beeldde hij ook niet af. De kunstenaar maakt hier 
zeer bewust gebruik van  historiserende selectie. 
   

    
 
De Heide te Laren is vermoedelijk geschilderd in de buurt van het tegenwoordige „Mauvezand‟. Het 

was een van Mauve‟s favoriete plekken, even buiten Laren. Hij schilderde hier de schapen tegen de 
achtergrond van een schilderachtig bosje dat later het Mauve-bos werd genoemd. Mauve kende in 
zijn werk een bijzondere betekenis toe aan dit bosje. De compositie schijnt sterk gericht te zijn op 
dit geschilderde bosje dat als een monument aan de horizon verschijnt.357 Op deze wijze is dit 

bosje ook later opgevat, want bij de uitbreidingen van het dorp werd besloten dit groepje bomen te 
sparen, als herinnering aan Mauve.358 Laten we deze plek eens nader bekijken. Het huidige 
Mauvezand bevindt zich in het westelijk deel van Laren. Op het topografisch kaartblad omstreeks 

1890 bevindt het enige stuk heide tussen Laren en Blaricum zich ten oosten van de eerder 
genoemde Torenlaan. We zien dat een deel van de heide reeds ontgonnen is: de regelmatige 
blokvormige aangelegde bospercelen tussen het Jaglust en de Torenlaan wijzen hierop. Zou Mauve 
zijn beroemde werk van de heide te Laren in dit gebied hebben geschilderd, dan heeft hij bijna 

                                                 
357 Engel, 1967, 72. 
358 Enkele jaren later ontwierp de architect Wouter Hamdorff een villa en bijbehorende tuin op deze betreffende plaats. De tuin zou zijn 

ontworpen als een hommage aan de schilder, waarbij het bosje tot op de huidige dag nog zichtbaar is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.58 

Torenlaan 
bij Laren 
(NH) 
prentbrief
kaart 
 
Bron: Laren 
toen en nu 

 
 
 
 
3.59 Adriaan Gouwe, Heide en 
hunebed bij Tinaarlo, 1895-1905 
Generaties Nederlanders maakten kennis 
met het Drentse esdorpenlandschap via de 
bekende schoolplaten als van J.H. Isings 
en anderen. Deze schoolplaat van Bernard 
Bueninck werd gemaakt naar het schilderij 
van Adriaan Gouwe. Het landschap 
vertoont alle klassieke ingedrienten van de 
Drentse landelijke idylle: het hunebed, de 
grote kudde heideschapen en aan de 
horizon goudgele roggevelden.  
 
Bron: Spek, 2004, 25 
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noodgedwongen aanpassingen moeten uitvoeren aan zijn landschappelijke compositie. Vooral als 

we ons concentreren op de werkelijke plaats waar het huidige Mauve-bosje zich bevindt, ter hoogte 

van de Torenlaan. Langs dit bosje zou dan het stoomtramtraject hebben gelopen, dat Mauve 
(bewust) niet heeft afgebeeld. Deze constatering komt sterk overeen met dat wat reeds is 
aangehaald. De schilder had een ander landschap voor ogen. Hij ontweek moderne 
„landschapsbeeldverstoorders‟, om een landschapsbeeld te creëren dat een premoderne ongerepte 
wereld weerspiegelde.       
 

Dan dienen nog enkele opmerkingen te worden gemaakt over de geschilderde heide met 
schaapskudden in het algemeen. In de gekozen composities van Mauve‟s schilderijen is het 
heidelandschap vrijwel nooit kaal. Bijna altijd zijn er brekende elementen te vinden in het 
landschap zoals bosschages, struikgewas en dergelijke. De vraag is hoe dit beeld staat tegenover 
de werkelijke uitgestrekte heidevelden tussen Bussum, Laren en Hilversum, zoals deze nog te 
herkennen zijn op het kaartblad van 1890. De reeds besproken voorbeelden geven aan dat 

Mauve‟s lievelingsplekken zich vooral bevonden tussen Laren en Blaricum. Het kaartblad toonde 
daarbij aan dat hier zeker nog onontgonnen heidevelden bevonden, maar niet van een omvang en 
uitgestrektheid als de gebieden ten zuiden en oosten van Laren (in de richting van Hilversum en 
Bussum). Kennelijk bleef Mauve bij voorkeur dicht bij de bewoonde wereld (de dorpen) en trok hij 
zelden naar de werkelijk uitgestrekte heidevelden om deze te observeren en eventueel te 

schilderen.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.60 Hilversum, 
heidegezicht. Foto 
ANWB Ons Eigen 
Land, 1908 
 
Bron: Ons Eigen Land. 
KB Den Haag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.61 Laren, Bosch en 
Heide. Foto ANWB Ons 
Eigen Land, 1908 
 
Bron: Ons Eigen Land, 
KB Den Haag 
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Uit een voorgaande paragraaf is reeds gebleken dat Mauve het destijds nog ongerepte Drenthe 
heeft bezocht, maar dit kennelijk te somber vond en zich vervolgens in de omgeving van Laren 
vestigde. Was de werkelijke ongerepte heide te beangstigend voor hem? Is de ongerepte heide 
overeenkomstig het beeld dat Anton Mauve schilderde? Laten we daar enkele foto‟s uit het Gooi 
naastleggen. De foto‟s dateren uit het begin twintigste eeuw, toen de ANWB een jubileumuitgave 
uitbracht getiteld Ons Eigen Land (1908). De foto Hilversum. Heidegezicht (afbeelding 3.60) toont 

een aanzicht op de heide nabij Hilversum. Ter rechterzijde zijn de bosranden zichtbaar en aan de 
linkerkant strekt zich een kaal heidelandschap uit. Een minder kaal landschap toont de foto die 
genomen is in de omgeving van Laren, getiteld Bosch en heide(afbeelding 3.61). De combinatie 
van heide met bos en struikgewas toont een landschapsbeeld dat niet ver verwijderd is van het 
landschap dat Mauve schilderde. Ondanks de verbeeldingskracht van Mauve‟s landschappen zijn ze 
zeker geen droombeeld. Het landschap heeft er vermoedelijk wel zo uitgezien zoals Mauve het 
schilderde. Maar we hebben het hier nog niet gehad over de uitgestrekte stille heide. Een typerend 

beeld hiervan zien wij op de foto Op de heide, gemaakt in de omgeving van Ede (afeelding 3.62). 
Een eenzame boer, leunend op een stok, kijkt uit over een immense kale heidevlakte. Zijn liggende 
hond lijkt samen met de oudere man het enige teken van leven te zijn te midden van deze 
heidezee: een schijnbaar doodse, kale vlakte. Dit vormt een heel ander beeld dan dat van de 
schilderachtige heidelandschappen die Mauve in het Gooi verbeeldde. Hoewel deze foto niet in het 
Gooi gemaakt is, is het niet onwaarschijnlijk dat zich ook hier dergelijke uitgestrekte (kale) heide 
bevond. De foto van Hilversum. Heidegezicht neigt wel naar een soortgelijk landschapsbeeld.  

Deze summiere vergelijkingen tonen aan hoezeer beeld en werkelijkheid twee van elkaar 
gescheiden werelden zijn. Het volgende hoofdstuk zal met name gaan over de complexiteit  tussen 
landschap en landschapsbeleving en het daarmee samenhangende proces van de beeldvorming 
van het Gooise landschap.   
 
3.6 Conclusie  

In de inleiding werd gerefereerd aan het citaat uit de Kunstkronijk waarin wordt beschreven hoe de 
kunstenaars van de Haagse School het hart openden voor de schoonheden van de natuur. 
Vervolgens werd duidelijk dat ten tijde dat het werk van de Haagse School schilders bekendheid 
kreeg, veel landschapsschilders zich „afzonderden‟ in schijnbaar ongerepte gebieden, waar nog een 

agrarische samenleving het leven grotendeels bepaalde. Zo ook Anton Mauve, die zich vanaf 1882 
in Laren vestigde en gefascineerd raakte door het Gooise landschap. De landschappen die hij in zijn 
Larense periode vervaardigde kregen een dusdanige bekendheid dat na zijn dood talloze schilders 

naar het Gooi trokken om à la Mauve stemmingsvolle landschappen te schilderen. Hierna bleek dat 
de schaapskudden op de heide niet alleen een populair terugkerend schilderkunstig thema werd, 
maar dat de landschappelijke omgeving in het Gooi werd geroemd als „het land van Mauve‟.  
 
Uit het voorgaande hoofdstuk bleek al dat de landschappelijke omgeving van dit land van Mauve 
een grote verscheidenheid herbergt, niet alleen heidelandschappen, maar ook akkerbouwvelden, 
bossen en weiden. Deze werden in de periode voor 1880 vooral op een meer gedetailleerde wijze 

verbeeld, met nadruk op het vergezicht en de weidse omgeving. Bovendien kenmerkte dit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.62 Op de heide bij 
Ede. Foto ANWB Ons 
Eigen Land, 1908 
 
Bron: Ons Eigen Land, 
KB Den Haag 
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landschap naast menselijke figuren die in het landschap „thuishoren‟, ook stoffage in de vorm van  

wandelaars. Mauve landschappen vertonen vanuit dit opzicht een totaal ander karakter. Ze geven 

het landschap eerder van „dichtbij‟ weer en hebben een minder verheven karakter. Lokale boeren 
en herders maken hier een natuurlijk onderdeel uit van de landschappelijke omgeving. In de jaren 
na Mauve werden eveneens landschappen in een vernieuwende stijl geschilderd zoals de 
pointillistische werken van Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig. Deze werken geven, hoewel ze in 
een andere stijl zijn uitgevoerd, toch een heel karakteristiek beeld weer van het Gooise 
akkervelden, waarin menselijke stoffage vrijwel ontbreekt.  

 
Opmerkelijk is dat de verbeelde landschappen, hoewel zij onderling in stijl en uitvoering kunnen 
verschillen, overeenkomstige idealen belichamen. Daarin speelt het landelijke leven een 
voorbeeldrol en wordt de ongerepte natuur verheerlijkt. Dit blijkt uit de landschappen van Mauve 
en navolgers. Maar ook de luministische werken van schilders als Co Breman en Ferdinand Hart 
Nibbrig benadrukken het idyllisch karakter van het landschap. De golvende engen, met daarop het 

in de zon glanzende goudgele koren, worden slechts onderbroken door een enkele boer als 
natuurlijke stoffage. Tekenen van een toenemende modernisering zijn (bewust) vermeden.  
 
Een vergelijking van landschapskunstenaars die in zandlandschappen elders in Nederland 
werkzaam waren, bracht overeenkomstige landschappelijke idealen aan het licht. Ook hier is 

sprake van een veelal agrarisch landschapsbeeld, dat een zekere tijdloosheid vertoont.   
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4. HET LAND VAN MAUVE: REALITEIT OF NATUURIDEALISME? 

 

4.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we kennisgemaakt met een omvangrijk oeuvre geschilderde 
Gooise landschappen die een verbeelding zijn van het „land van Mauve‟. In het laatste deel werd 
kort ingegaan op de relatie tussen beeld en werkelijkheid. Dit aspect zal nu worden uitgediept. De 
grote vraag is of het verbeelde Gooise landschap zoals Mauve dit schilderde überhaupt wel kan 
worden beschouwd worden als een afspiegeling van het fysieke landschap. Daartoe is het van 

belang te achterhalen met welke factoren rekening moet worden gehouden in het proces dat een 
fysiek landschap omvormt tot een verbeeld landschap. Op basis van dit proces kan meer inzicht 
worden geboden in de verhouding van het landschapsbeeld ten opzichte van de werkelijkheid.   
 
Vooraf moeten enige kanttekeningen worden gemaakt. Zoals eerder vermeld, gaat de aandacht in 
de meeste kunsthistorische verhandelingen en tentoonstellingscatalogi over Gooise 

landschapsschilders in de periode 1880-1910 voornamelijk uit naar stilistische aspecten en sociale 
en artistieke achtergronden van het kunstenaarsmilieu. Daarbij wordt het geschilderde landschap 
voornamelijk beschouwd als een uiting van artistieke creativiteit. Het kunstwerk blijft evenwel altijd 
een product van de artistieke scheppingsdrang, ontstaan vanuit de creatieve geest van de 
kunstenaar. Ook sociale en markteconomische factoren speelden een grote rol in de 

“landschapskeuze” van de kunstenaar. Maar bij de laat negentiende-eeuwse kunstenaar is er nog 
een aspect dat zeker niet onopgemerkt mag blijven: de individuele landschapsbeleving. Mauve trok 

zich terug in Laren om zich te laten inspireren door het landschap. Hij trok naar buiten om ter 
plekke het landschap te schilderen of schetsen en het op basis daarvan in het atelier uit te werken. 
Niet alleen dit feit maakt dit „realistisch‟ verbeelde landschap interessant, maar vooral het gegeven 
dat hij zich daarin afzonderde en vestigde, om zodoende een „volledige‟ natuurervaring op te 
kunnen doen. Kunsthistorica Nina Lübbren spreekt in haar studie over een sous-bois, en beschouwt 
dit als een kernbegrip in een nieuwe negentiende-eeuwse perceptie van en respons op de 
natuur.359 Ze verwijst daarmee naar een bepaalde vorm van natuurbeleving van de kunstenaar 

zonder dit verder uiteen te zetten. En zij is daarin niet de enige. Zelden wordt stilgestaan bij de 
complexe landschapsbeleving van de kunstenaar, terwijl dit toch van evident belang mag worden 
verondersteld bij de totstandkoming van het geschilderde landschap.  
 
Met dit hoofdstuk zullen enkele aspecten van de complexe relatie tussen beeld en werkelijkheid 
worden belicht. Hulpmiddel is het schema het „land van Mauve‟ met een tweetal tegenpolen: het 

werkelijk landschap tegenover het verbeelde landschap. Verschillende factoren beïnvloeden dit 

proces. De lezer moet zich realiseren dat de wisselwerking tussen de diverse interne en externe 
factoren sterk kunnen verschillen. Zo kan het zijn dat een externe omgevingsfactor, bijvoorbeeld 
de kunstmarkt, in sommige situaties van sterkere invloed is geweest op de verbeelding van het 
landschap dan een interne omgevingsfactor zoals de individuele landschapsbeleving. Bovendien 
wordt bijvoorbeeld de wijze waarop de kunstenaar het landschap interpreteert ondermeer bepaald 
door het sociale milieu waarin hij leeft. Dit brengt de nodige problemen als we op basis van een 

rigide schema de verhouding tussen het werkelijke en verbeelde landschap pogen te verklaren.  
 
Enkele artistieke factoren die van belang zijn in de verbeelding van een landschap zijn eerst 
behandeld: de mimesis (nabootsing), selectie en compositie (paragraaf 4.2). Elk van deze factoren 
leveren namelijk problemen op ten aanzien van de interpretatie van het beeld als afspiegeling van 
de werkelijkheid. Vervolgens staat de vraag centraal hoe Mauve kan zijn beïnvloed door de 
werkelijkheid (paragraaf 4.3). We hebben hier te maken met een complex 

landschapsbelevingsproces waarin een uiterlijke en innerlijke wereld samenkomen. Aan de hand 
van de brieven van Mauve is een poging gedaan om Mauve‟s innerlijke belevingswereld ten aanzien 
van het landschap te reconstrueren. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop Mauve kan zijn 
beïnvloed door economische en sociale factoren en de ideeënwereld van zijn tijd (paragraaf 4.4). 

Tot slot zal behandeld worden hoe dit arcadisch, pastoraal boerenlandschap zich verhoudt tot het 
werkelijke, veranderende landschap. Daarin staat de vraag centraal in hoeverre het verbeelde 

landschap past in de landschappelijke omgeving (contextual fit). Daartoe is aandacht besteed aan 
de negentiende-eeuwse ontginningsproblematiek en lokale gebeurtenissen die in dezelfde periode 
rond het landschap speelden. Ook is gekeken hoe de lokale bevolking tegen het landschap aankeek 
en of er voorbeelden te vinden zijn van enkele lokale kunstenaars.   

                                                 
359 Sous-bois verwijst letterlijk naar bosinterieur. Sous-bois schilderijen waren een poging om niet alleen het visuele, maar de multi-

zintuigelijke karakter van de natuurervaring probeerden weer te geven. Die ervaring was vooral geënt op een complete onderdompeling in 
een natuurlijke omgeving. Zie: Lübbren, 2001, 81. Vertaling: “Sous-bois paintings were an attempt to capture the multi-sensual (not just 

visual) character of the experience of nature, an experience that was predicated upon the human’s subject’s immersion in the natural 

setting”.  
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4.2 Artistieke motieven: picturale visualisering 

 
“Droomverloren lag het daar, als over het hoofd gezien en vergeten door het rusteloos 
voortstuwende leven, nederig, stemmingsvol en in harmonie met de intiem, tere natuur omringd 
door wijde akkers.”360 
 
De in het voorgaande hoofdstuk besproken landschappen zijn in beginsel artistieke producten. 

Daarbij wordt het landschap op een bepaalde wijze waargenomen door de kunstenaar, die dit beeld 
vervolgens oproept en vertaalt naar een schildering op het doek. Laten wij het artistieke proces, 
waarin de kunstenaar het voor hem visuele landschap omvormt tot een verbeeld landschap aan 
een nadere beschouwing onderwerpen. Het verbeelde landschap is in eerste instantie een bepaalde 
vorm van nabootsing (mimesis). Bij het ontstaansproces van een geschilderd landschap speelt de 
complexe wijze waarop mimesis in de geest van de kunstenaar plaatsvindt een belangrijke rol. Het 

landschap bevindt zich daarin altijd in een spanningsveld tussen objectiviteit en verbeelding. Zelfs 
de meest natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid is in feite een bepaalde vorm van 
mimesis. Over de vraag naar de aard van de verbeelding en het probleem van verbeelding in 
relatie tot de relativiteit en conventies van het zien, schreef Ernst Gombrich in zijn Art and Illusion. 
Goodman integreerde Gombrich‟s visie in zijn Languages of Art, dat wordt gezien als het meest 

omvattende werk over het conventionele „lezen‟ van de verbeelding.361 In deze paragraaf worden 
slechts enkele van facetten van de mimesis besproken, ter illustratie van de ingewikkelde 

verhouding van het beeld met betrekking tot de werkelijkheid.362 In het proces van de 
totstandkoming van een verbeeld landschap spelen compositie en selectie een centrale rol. De 
kunstenaar neemt een landschap waar en bepaalt vervolgens de compositie, de schilderstijl, het 
kleurgebruik, de gebruikte landschappelijke elementen. De elementen samen bepalen daarmee het 
totale landschapsbeeld.   
 
Mimesis: tussen objectiviteit en verbeelding 

Mimesis is een van de termen waarmee in de Westerse cultuur allerlei zeer uiteenlopende 
verschijnselen worden gedefinieerd. Het is afkomstig van het Griekse woord mimèsthai dat een 
veelvoud aan mogelijke Nederlandse betekenissen heeft.363 Ze leveren opnieuw problemen op, 
waardoor de betekenis van het woord sterk afhankelijk is van het domein van verschijnselen 
waarop het van toepassing wordt geacht. Een veel gebruikte Latijnse vertaling is imitatio, dat een 
duidelijke gelijkenis vertoont met het woord imitatie. Binnen dit onderzoek wordt gerefereerd aan 

mimesis als zijnde een bepaalde vorm van nabootsing. Volgens Beyst hebben we te maken met 

mimesis als we middels deze nabootsing iets menen waar te nemen wat in feite, of bij nader 
inzien, ofwel niets is (herinnering, droom of waanvoorstelling) ofwel iets anders (beschilderd doek 
of bedrukt papier).364 De voorstelling lijkt in de verbeelding het origineel te zijn, zolang het maar 
niet wordt vergeleken met de werkelijkheid. Zo kan een overtuigend weergegeven landschap 
associaties oproepen met een werkelijk landschap, terwijl het in feite maar een doek met verf is. 
Interessant is op welke wijze de mimesis een rol speelt in het verbeelde landschap. Hiertoe is het 

belangrijk enkele aspecten van mimesis te verduidelijken.  
 
Het probleem van de mimesis wordt (in de metafysische traditie) veelal in het licht gesteld van de 
vraag naar waarheid. Deze wordt gezien als overeenkomst (homoiosis, adequatio). Met betrekking 
tot de mimesis ligt de nadruk dan op het al dan niet overeenkomen van de nabootsing enerzijds 
met de werkelijkheid (de natuur of de idee) anderzijds. Volgens Plato heeft de kunst een 
mimetische verhouding ten aanzien van de werkelijkheid.365 Hij onderscheidt hierin een bepaalde 

rangorde, waarbij de graad van echtheid, waarheid en consistentie afneemt naarmate de 
overeenkomst met deze werkelijkheid zwakker wordt. Zo is het geschilderde landschap dan slechts 
een schaduw van de idee landschap. Daarom voegt de mimesis, volgens Plato, ook niets toe aan 
het idee der werkelijkheid. Anders is het bij Aristoteles, die de mimesis gewoonlijk vertaalt met 

uitbeelding. De mimesis functioneert in dit geval als spiegel van de werkelijkheid. Zij kan haar op 

                                                 
360 Dumaar (pseudoniem P.H. van Moerkerken), 1911, 82-83. 
361 Frigg en Hunter, 2010, 24.  
362 Voor verdere verdieping zie enkele standaardwerken op het gebied van mimesis: Auerbach 1946/2004; Lyons en Nichols, 1982; Melberg, 

1995; Byerly,1997 en White, 1999. Een interessante recente studie op het gebied van de verbeelding in kunst en wetenschap is: Frigg en 

Hunter, 2010.  
363 Tot de mogelijke Nederlandse vertalingen behoort nabootsen, navolgen, nadoen, na-apen, namaken, vervalsen, reproduceren, kopiëren, 

weerspiegelen, verdubbelen, afbeelden, uitbeelden, weergeven, voorstellen, herhalen en vertalen, reciteren, citeren etc. zie: IJsseling, 1990, 7. 

In deze paragraaf is ervoor gekozen het woord nabootsing te gebruiken.  
364 Beyst, 2005,1.  
365 De werkelijkheid heeft volgens Plato een mimetische verhouding tot de idee en is een onvolmaakt door  tijd en plaats bepaalde 

afspiegeling van deze idee. 
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een nieuwe wijze doen, waarin de afbeelding in het toevallige en voorbijgaande het wezenlijke en 

noodzakelijke kan tonen.366 Beide opvattingen wijzen op een fundamenteel verschil van inzicht. 

Enerzijds wordt de nabootsing als een (hogere) werkelijkheid beschouwd, anderzijds wordt ze 
gezien als afspiegeling van een bestaande werkelijkheid.  
 
Kenmerkend is dat zich in het proces een verplaatsing voordoet. In en door mimesis verschijnt de 
werkelijkheid op een ander niveau. Dit niveau hoeft volgens IJsseling, niet noodzakelijk lager, zoals 
bij Plato, of hoger te zijn zoals bij Aristoteles.367 Mimesis doet zich voor op veel gebieden van 

allerlei aard. Afbeeldingen zoals beelden, schilderijen, tekeningen, foto‟s, landkaarten en emblemen 
hebben een mimetische verhouding tot wat afgebeeld is. Maar ook de reproductie van een 
afbeelding heeft weer een mimetische verhouding tot die afbeelding. Dit kan eveneens 
geconstateerd worden bij de Gooise landschappen van Mauve. Hij vervaardigde zijn schilderijen op 
basis van in het veld gemaakte tekeningen en/of verfschetsen. In letterlijke zin verwijst elk van de 
in het atelier voltooide landschapsschilderijen naar de schetsen waarop deze zijn gebaseerd. 

Tegelijkertijd onderscheidt de gekopieerde afbeelding zich van de andere, waardoor betekenissen 
opnieuw kunnen worden gereproduceerd. Er is dus sprake van mimesis in verhouding tot het 
werkelijke landschap, maar ook met betrekking tot de verbeelding zelf. Deze valt samen met de 
het traditionele onderscheid tussen de zogenaamde imitatie van de natuur (imitatio naturae) en de 
imitatie van het andere, oudere (imitatio veterum). Mimesis wordt gekenmerkt door een 

fundamentele ambivalentie tussen echt en onecht, tussen authentiek en niet-authentiek.368 
Hiermee komen we tot een cruciaal aspect van de nabootsing, dat volgens IJsseling ligt in de 

herhaling van het herkenbare.369 Dat wat oorspronkelijk en echt genoemd wordt zou volgens hem 
in en door mimesis tot oorsprong zijn gemaakt, waarbij het tevens een verwijdering van deze 
oorsprong inhoudt.370 Deze opvatting werpt eveneens licht op de vraag naar het 
werkelijkheidsgehalte van Mauve‟s landschappen. Want omdat ze een herkenbaar landschap 
weergeven lijken ze een spiegel te zijn van de werkelijkheid. Daarover kan worden opgemerkt dat 
het bij Mauve in zijn schilderen en aquarelleren niet om de letterlijke weergave ging van wat hij 
buiten gezien had, maar meer om vanuit zijn geheugen en gevoel het onderwerp neer te zetten.371 

Op zijn vraag of het wel juist was om uit het geheugen naar schetsen te schilderen antwoordde 
Mauve: „waarom niet (?), alle oude meesters werkten zo; en ik schilder al mijn doeken naar 
schetsen‟.372  
 
Het verbeelde landschap kan in zekere zin ook worden opgevat als een spiegel van het werkelijke 
landschap. Deze spiegel kan onthullend, maar ook verhullend zijn. Bij een landschap in de 

beeldende kunst wordt dan vaak gesproken over esthetische illusie. De schilder kan namelijk met 

zijn technische middelen bepaalde effecten tot stand brengen, zoals de suggestie van ruimte en 
diepte, van eenheid en samenhang en van de aanwezigheid van voorwerpen of elementen die er 
niet waren. Met esthetische illusie wordt ook wel bedoeld dat de kunstenaar een mooier, edeler en 
geruststellender beeld van de werkelijkheid schetst dan deze in feite bezit.373 Freud noemde dit een 
Narkotikum en Nietzsche schreef: “wij hebben de kunst nodig opdat wij niet aan de waarheid te 
gronde gaan”.374 Ook de Gooise landschappen ontkomen niet aan een vorm van esthetische illusie. 

Men doet er goed aan zich te realiseren dat al deze landschappen verwijzen naar een bepaalde 
vorm van werkelijkheid. Ze zijn ontstaan binnen een artistiek proces van compositie en selectie. 
Enkele van deze artistieke factoren die van invloed zijn geweest op Mauve‟s landschappen zullen 
nu nader worden toegelicht. 
       
Compositie en selectie  
“Het meest aangename te zien wanneer men een atelier betreedt is een leeg doek. Het oogt zo 

uitnodigend om een begin te maken, je bent fris en hoopt op het beste. Dan volgt een vreselijke 
tijd waarin alles verloren en verprutst lijkt, je vreest dat je het nooit zal maken, en plotseling een 
lichtstraal! En het lijkt alsof je krijgt dat wat je wilde vertellen. Mijn beste werken gaan doorgaans 
door zulk een strijd.”375 

                                                 
366 IJsseling, 1990, 16.  
367 IJsseling, 1990, 18. 
368 Het niet authentiek wordt ook wel in verband gebracht tot het onechte, niet oorspronkelijke, het pseudo, een schijnvertoning of vervalsing. 
369 IJsseling, 1990, 23-25. 
370 IJsseling, 1990, 24.  
371 De Bodt, 2009, 105. 
372 Opt cit. De Bodt, 2009, 105. 
373 IJsseling, 1990, 34.  
374 Nietzsches interpretaties van de mimesis vragen om een grondige analyse. Deze interpretaties bewegen zich aan gene zijde van de 
tegenstelling tussen echt en onecht of van waarheid en schijn. In veel teksten wordt de kunst hoger geacht dan de waarheid. Zie: IJsseling, 

1990, 34. 
375 Vrij vertaald uit: In memoriam mr Anton Mauve door Arina Hugenholtz, RKD Den Haag.  
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Uit deze korte notitie van schilderes Arina Hugenholtz, die zij schreef als herinnering aan haar 

leermeester Anton Mauve, wordt duidelijk welke innerlijke strijd een kunstenaar doorgaans voerde 
om tot een goed schilderij te komen. Laten wij in dit verband nader aandacht schenken aan de 
wijze waarop de compositie en selectie het uiteindelijk aanzicht van Mauve‟s landschappen 
bepaalden. Daarbij kan gewezen worden naar de wezenskenmerken van geschilderde 
landschappen. Zoals kunstkenner Albert Plasschaert aan het begin van de twintigste eeuw treffend 
opmerkte: “Is zij architectonisch; is zij het landschap gevoeld, gegeven als een vaste constructie 

van hemel, land en van wat daartussen staat? Zijn de bomen zuilen; is de hemel een gekoepeld 
gewelf, het land een sterke stage bodem; de duinen of de bergen een nauwverhulde 
mathematische figuur? Is het een onwrikbaar gesloten geheel, waarin zich geen windadem te 
roeren lijkt…Of is ze romantisch met neiging tot het intieme toch; pantheïstisch (als gevoel), is ze 
een symphonie waarvan alle tonen tot een grijzen worden; is ze betoomde lichtadem, harmonische 
kleursamenklank?.”376 

 
Vooraf dient echter een onderscheid te worden gemaakt tussen een drietal soorten verbeeldingen 
die in het voorgaande hoofdstuk naar voren zijn gebracht. Allereerst zien we landschappen met 
menselijke stoffage als wezenlijk onderdeel van dit landschap. Dit zien we bij het gros van de 
werken van Anton Mauve, bijvoorbeeld een herder met zijn schaapskudde, een werkende boer, etc. 

verbeeld als wezenlijke onderdelen van het landschap, ofwel als „natuurlijke‟ elementen die er 
vanzelfsprekend in thuishoren. Een andersoortig landschap is het landschap waar in eerste 

instantie directe menselijke aanwezigheid ontbreekt. Mauve verbeeldde dit type in zijn schilderij 
het moeras. Bij de meerderheid van de Gooise landschappen in deze categorie zal men toch 
moeten denken aan de werken van Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig. Zij verbeeldden de 
golvende boekweit en roggevelden, vrijwel zonder menselijke stoffage. Zij legden een grote nadruk 
op kleur en lichtwerking van het landschap zelf. Tot slot zijn er enkele landschappen die in het 
schilderij fungeren als een soort van decor zoals bij de „erfgooiersschilderijen‟ van Hart Nibbrig. 
Hoewel deze in strikte zin niet thuishoren in het landschapsgenre als zodanig, zijn het wel werken 

met elementen die het Gooise landschapsbeeld mede hebben bepaald.  
 
Artistiek dilemma: heidevelden of zandgronden? 
Mauve legde zich in zijn Gooise periode vooral toe op het schilderen van heidelandschappen met 
schaapskudden. Zijn Gooise heidelandschappen worden wel beschouwd als de meest individuele en 
indrukwekkendste uit zijn gehele oeuvre.377 In het kader van onderwerpskeuze zijn Mauve‟s 

heidelandschappen interessant, want waarom koos hij voor de heide? Waarom niet voor een 

variatie aan landschappen zoals engen, weiden en bosssen, zoals die in het Gooi eveneens veel 
voorkwamen? Vragen als deze wijzen op het artistiek dilemma waarmee Mauve geconfronteerd 
werd. De keuze voor een te schilderen landschap volgde niet alleen vanuit persoonlijke 
overwegingen, maar werd ook deels bepaald door de opleiding van de kunstenaar, zijn artistieke 
achtergrond en de kunstmarkt. Om enig inzicht te krijgen in de motieven voor Mauve‟s 
onderwerpskeuze is het van belang enkele facetten van zijn artistieke komaf nader te belichten. De 

jaren tachtig en negentig van de negentiende-eeuw worden in het algemeen als cruciaal 
beschouwd inzake het veranderende kunstklimaat.378 In deze periode kon onder sterke invloed 
vanuit Frankrijk en België de moderne kunst in Nederland doordringen. Aan deze ontwikkeling 
gingen fundamentele veranderingen van kunstprincipes vooraf, die eveneens bepalend zijn 
geweest voor de onderwerpskeuze van de kunstenaar.  
 
Gedurende de tweede helft van de negentiende-eeuw ontgroeiden de (landschaps)schilders 

langzaam maar zeker de traditionele sfeer van de romantici, waarin kunst werd opgevat als een 
eerzaam handwerk in dienst van de (vermeende) schoonheid.379 De traditionele landschappen 
werden bepaald door gezochte composities, met een nauwkeurige uitwerking. De onderwerpskeuze 
werd veelal bepaald door de geldende conventionele voorschriften. Grote meesters waren hét 

lichtend voorbeeld. Zelfs bij een studie in de natuur mocht de kunstenaar het werk van deze 
voorgangers niet uit het oog verliezen. Ploos schrijft tegen het eind van de achttiende eeuw op 

typerende wijze: “Ziet de schilder „in de Natuur een schilderagtig Gezicht van eenig landschap of 
gebouwen, laat hy zich herinneren, hoe juist, hoe edel en nauwkeurig, Adriaan van de Velde, 
Ruisdaal, of Van der Heyden, zulks zouden naargevolgd hebben. Helt zyne genie over tot het 
schilderen van Beesten, laat hy zich voorstellen hoe gelukkig een Berghem, Potter en Van der Does 
geslaagd zyn…eer hy zich tot de naarvolging van ‟t leven, in dat gedeelte der Schilderkunst 

                                                 
376 Plasschaert, 1923, 15-16.  
377 De Bodt, 1997b, 11. 
378 De Bodt, 1997b, 13.  
379 Baard, 1947, 1.  
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overgeeft.”380 In dit artistiek milieu, waar de kunstenaar aan bepaalde artistieke conventies 

gebonden was, groeide Mauve aanvankelijk op. Het is zijn leermeester, de veeschilder Pieter 

Frederik van Os die hem, naar eigen zeggen, inwijdde in de geheimen van het metier en hem 
eveneens aanspoorde in de natuur te gaan werken.381 In tegenstelling tot zijn leermeester toonde 
Mauve allerminst de neiging tot detailleren. Hij stelde zich juist ten doel om in zijn werk een 
bepaalde stemming op te roepen en het karakteristieke te benaderen van dat wat hij zag.382 Mauve 
trachtte dit te benaderen door eenvoudig gekozen composities die hij uitvoerde in een losse 
schilderstijl. Zijn schetsmatige schildertoets bleef niet onopgemerkt. In de Kunstkronijk van 1869 

werden Mauve‟s landschappen met schaapskudden bekritiseerd als „onafgemaakt‟. De schrijver 
benadrukt in het artikel Rembrandt‟s kwaliteit van „nauwgezette navolging‟ en vervolgt: „“[…] want 
als ge ziet hoe sommigen een aanleg of schets voor eene schilderij schijnen te willen doorgaan, 
verbaast ge u over die onvergefelijke luchtigheid. In zoo‟n tijd van spoorwegen, telegrafen en 
luchtballons schijnt dat zoo te moeten. Berghem, Both of Potter hadden eens met een doek moeten 
aankomen, zoo onafgewerkt als dat van Gabriel “Vroege Morgen” en hetwelke er onder hangt van 

Mauve “Kudde schapen”.‟t Zijn niets dan schetsen.”383  
 
Bovenstaande geeft aan hoezeer Mauve met zijn afwijkende schilderstijl botste met bestaande 
conventies. Nadat hij gedurende zijn Oosterbeekse periode in contact was gekomen met 
gelijkgezinde kunstenaars, begon hij zich steeds meer los te maken van de precieze teken- en 

schildertechniek van zijn leermeesters. Hij schreef daarover in een brief aan zijn jongere 
schildersvriend Willem Maris: “Ik maak tegenwoordig leelijke dingen, maar ik vind ze toch beter 

dan vroeger, meer uit me zelven, eenvoudig koeien met lucht en groenigheid.”384 Het is 
opmerkelijk hoe hij naar zijn eigen zeggen “leelijke dingen” over eenzelfde kam scheert als “vanuit 
zichzelf” gemaakte werken. Heeft Mauve het hier over “leelijke dingen” in de trant van 
onderwerpskeuze of in de trant van zijn schilderstijl? Het lijkt dat Mauve vooral refereert aan zijn 
schilderstijl. Hij schilderde ook voorheen al vee, evenals zijn leermeester, maar schildert het nu 
„lelijker‟. Tot dusver blijkt dat Mauve, vooral in zijn beginjaren, geconfronteerd werd met het 
dilemma tussen de artistieke regels en zijn persoonlijke voorkeur. Dit uitte zich zowel in zijn 

eenvoudige, weinig uitgewerkte composities als in zijn losse schilderstijl. Maar hoe verging het hem 
het met zijn onderwerpskeuze? Waren de vele heidelandschappen met de daarop afgebeelde 
schaapskudden Mauve‟s persoonlijke voorkeur of werd dit onderwerp grotendeels door de markt 
ingegeven?  
 
Volgens Berckenhoff was Mauve in artistieke zin “een kind zijns tijds”, die zichzelf wegcijferde en 

zich niet liet leiden door eigen opvatting en gemoedsbevinding. Hij zou zijn geïnspireerd door en 

heil hebben gezocht in die ene bron die door de meesters uit het bloeitijdperk van de Hollandse 
kunst voor alle tijden is uitgeput.385 Dit wil zeggen dat de locaties die de schilders voor hun fraaie 
schilderingen kozen reeds op voorhand bekend waren. Voor Mauve en zijn andere Haagse School 
collega‟s vormde de Hollandse landschapsschilders uit de Gouden eeuw een bron van inspiratie. 
„Neem toch een voorbeeld aan de Hollandse zeventiende eeuwse meesters‟ zei Mauve, „we moeten 
kijken naar het land om ons heen zoals de oude meesters dat deden‟.386 En daarmee wordt des te 

meer duidelijk dat Mauve “door de bril” van de grote landschapsschilders als van Goyen en 
Ruysdael het landschap om zich heen bezag. Dit met het onderscheid dat Mauve hen niet 
probeerde te evenaren, maar het landschap om zich heen met eenzelfde liefde poogde te bekijken.  
 
De keuze van de Gooise heide als onderwerp van veel van zijn werken wordt ook wel in verband 
gebracht met Mauve‟s voorliefde voor een open landschap.387 In zijn Oosterbeekse periode lag zijn 
geliefde plek, Wolfheze, op de grens van bos, heide en weiland. Later droeg hij de weidse Noordzee 

en de lage duinen en duinvalleien rond Den Haag een warm hart toe. Over de achterliggende 
motivatie betreffende Mauve‟s onderwerpkeuze zijn de meningen verdeeld. Kunsthistorica 
Reynaerts meende dat Mauve op de Gooise heide en stuifzanden een kleurenpalet aantrof dat hem 
deed herinneren aan de Scheveningse duinen. Het zouden vooral deze overeenkomstige kleuren 

van het landschap zijn geweest die hem sterk tot de heide aantrok.388 In veel van de studies wordt 
uitvoerig aandacht besteed aan „het zilveren licht‟ van zijn schilderijen. Toch is nog steeds 

                                                 
380 C. Ploos, Redevoeringen gedaan in de Teken-Academie te Amsterdam, Amsterdam 1785, 249-250. Gecit in: de Leeuw et al., 1983, 52. 
381 Baard, 1947, 10.  
382 Baard, 1947, 7-8.  
383 „A propos van de Tentoonstelling van schilderijen van Levende Meesters in Arti et Amicitiae‟ in: Kunstkronijk, 1869, 3-7,  6. 
384 Brief Mauve aan Willem Maris, 21 januari 1864, microfiche RKD Den Haag, zie ook: Berckenhoff, 1890, 2. 
385 Berckenhoff, 1890, 3-4. 
386 Opt.cit. De Bodt, 1997b, 30. 
387 Baard, 1947, 14.  
388 Jenny Reynaerts meldde mij dit in een persoonlijk telefoongesprek op 19 juli 2010.   
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onduidelijk of Mauve‟s voorkeur ingegeven werd door de tonaliteit van het landschap, of dat hij in 

het landschap de elementen vond die hij bruikbaar achtte voor zijn composities.  

  
Selectie en compositie 
Alle landschapsbeelden hebben een bepaalde compositie, afhankelijk van de techniek waarin zij 
zijn vervaardigd. De compositie van het beeld leidt de ogen van de beschouwer en bepaalt 
eveneens het karakter van een landschap. Zo ontstaat een evenwichtig landschapsbeeld als een 
aantal landschapselementen op een gemeenschappelijke as staan. In een vredig landschap zijn de 

elementen gerangschikt rond de as van de horizon. Aan het bepalen van een compositie gaat een 
proces van selectie vooraf. De kunstenaar selecteert een deel van het landschap dat hij wil 
verbeelden. Vervolgens vindt de rangschikking plaats van de landschappelijke elementen en plaatst 
de schilder de hoofdlijnen van de compositie op het doek. Bovenstaand proces lijkt eenvoudig, 
maar dat is allesbehalve waar. Zoals het citaat van Arina Hugenholtz al aantoonde onderging elk 
verbeeld landschap een proces van herhaaldelijk aanpassen en heraanpassen van de compositie. 

Ook Mauves werk onderging dit proces van herhaaldelijk verandering, ondanks dat hij de 
beschouwer vaak het gevoel gaf dat zijn werk ineens gedaan zou zijn. Zijn kostelijke aanwijzing “je 
gaat naar buiten, steekt je pijpje op, fluit een deuntje en schildert wat je tegenkomt” bracht een 
ideaal in beeld dat ver buiten het bereik van de kunstenaar lag.389  
 

Mauve trok voor zijn studies de natuur in. Iedere wandeling was voor hem een mogelijkheid om 
elementen voor zijn landschappen te verzamelen. Berckenhoff merkte daarover omstreeks 1890 al 

op dat Mauve nooit verzuimde om een schetsboek mee te nemen en vervolgde: “telkens – midden 
in een gesprek soms – stond hij stil, om met een enkelen trek iets dat hem buiten trof, op het 
papier te hechten: een boompje, een slootkantje, een wolkschaduw, de houding van een schaap of 
koe”.390 Uit Berckenhoff‟s beschrijving laat zich het proces van selectie en compositie van Mauve 
enigszins herleiden. Hij tekende zijn compositie meestal eerst met houtskool. Als het ontwerp hem 
vervolgens bevredigde schilderde hij, betrekkelijk dun, het doek vol. Daarna volgden wijzigingen in 
compositie en kleur, waarbij beide in evenwicht dienden te zijn. Dit om de sfeer en karakter van de 

werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Het doek werd in dit proces gedurig afgeschrapt, het 
palet schoongemaakt en vernieuwd.391 Hoeveel moeite het Mauve kostte om een „volmaakt‟  
schilderij te vervaardigen blijkt ook uit de woorden van zijn leerling Philip Zilcken. Hij schreef: “Wie 
Mauve gekend heeft weet hoeveel tijd hij besteedde aan dergelijke schilderijen; hoeveel 
wandelingen en studies en noodig waren om zijn indruk te vernieuwen en te condenseren, en hij 
moeielijk hij besloot van zulk een doek te scheiden, zoo zelfs dat, wanneer het uit zijn huis 

gedragen werd, hij er in de gang nog aan werkte”.392 De eerste fase, het opzetten van de lijn die 

de compositie markeerde, maakte een wezenlijk onderdeel uit van het proces van de 
totstandkoming van een landschap. Bremmer besteedde, aan het begin van de twintigste eeuw, 
nauwkeurig aandacht aan de grote betekenis van de lijn in Mauve‟s werk. Volgens hem is een lijn 
een gevoelig iets, dat de kleinste en fijnste nuancering van een aandoening kan uitdrukken.393 Het 
maakte dat Mauve van zijn eenvoudige compositie een levend werk creëerde, dankzij de 
gevoeligheid die hij in zijn werk legde. 

 
Het duinlandschap dat Mauve schilderde voordat hij naar Laren kwam kende haar eigen 
compositie. Er groeiden geen bomen of struiken en aan het verschiet ontbraken molens en 
kerktorens. Daardoor trachtte Mauve de strakke duincontouren door de figuur van de herder met 
zijn schapen wat te onderbreken en gebruikte hij een hoger geplaatste horizon. Het accent 
verschoof daardoor naar het landschap ervoor en de schapen zorgden voor een levendig 
vlekkenpatroon tegen een fond van hellingen.394 Dit concept is ook zichtbaar in Mauve‟s Gooise 

landschappen. Zijn composities vallen over het algemeen op door een relatief hogere horizon en de 
nadruk ligt daardoor op afgebeelde elementen in het landschap. In tegenstelling tot het „kale‟ 
duinlandschap was op de Gooise heide altijd wel een struikje of bosje aanwezig dat de compositie 
kon verlevendigen.  

 

                                                 
389 Berckenhoff, 1890, 20.  
390 Berckenhoff, 1890, 10. Microfiche KB Den Haag.  
391 Berckenhoff, 1890, 20.  
392 Opt. cit. De Bodt, 2009, 41. 
393 Bremmer, 1910, 1. 
394 Engel, 1967, 72. 
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Kleurgebruik 
Het was niet zozeer de lijn, als wel zijn kleurgebruik die het karakter van Mauve‟s landschappen 
bepaalde. Mauve zocht het licht in de juiste verhouding. Dit vond hij door het tegen elkaar 
uitzetten van verschillende tonen. Door middel van een proces van nauwkeurig passen en meten 

van de kleuren in zijn werk verkregen zijn doeken – evenals zijn waterverftekeningen – een fijne 
toonladder. Berckenhoff roemde deze toonladder met alle tussentinten die volgens hem zo heerlijk 

in en uit elkaar vloeiden.395 Ook de kunstcriticus Van Santen Kolf sprak lovend over Mauve‟s 
kleurgebruik. Hij benadrukte dat Mauve in zijn voorkeur om een bepaalde stemming weer te geven 
de voorrang aan toon geeft, boven kleur.396 Opmerkelijk is dat zijn kleurgebruik gekenmerkt werd 
door grijze en bruine ondertonen. Al vroeg schreef Van Santen Kolff dat schilders als Mauve, 
Saddée en Israels als de beschermers van het schilderen in grijstinten kunnen worden aangemerkt. 
Met hen zou de “de regering van het grijs” zijn aangebroken.397 Het is dit blonde zilvergrijze palet 
dat vele auteurs en aanhangers van Mauve in zijn werk bewonderden.  

 
Dit kleurgebruik zou eveneens corresponderen met de typische kleuren van het Nederlandse 
landschap. Mauve‟s tijdgenoot, de schilder Gerard Bilders, schreef over dezelfde, typisch 
Nederlandse kleuren: “[…] niet minder bemin ik toch de graauwe wateren van mijn Holland, hunne 
ernstige, eenigsinds droeve kleur, die zoo goed overeenkomt met de even grijze luchten en 
dampen, dier er overeen hangen”.398 Ook enkele jaren later sprak Bilders in zijn dagboek over “die 
fijne, diepe, grijze, kleur, eigen aan ons vaderland”. Mauve was overigens een liefhebber en lezer 

van Bilders‟ dagboeken en het lijkt niet onwaarschijnlijk dat beide dezelfde opvatting deelden over 

deze typisch grijze kleur. In een brief van 10 juli 1860 merkte Bilders daarover op: “Ik zoek naar 
een toon die wij gekleurd grijs noemen; dat is alle kleuren, hoe sterk ook, zoodanig tot een geheel 
gebracht, dat ze den indruk geven van een geurig, warm grijs.”399 Mauve zou als tonalist dit grijs 
tot in de fijnste gradaties hebben bereikt.  
 

                                                 
395 Berckenhoff, 1890, 20.  
396 Opt. cit. De Bodt, 1997b, 46. 
397 Opt. cit. De Bodt, 1997b, 47. 
398 Opt. cit. Baard, 1947, 18 
399 Opt. cit. Baard, 1947, 19.  

4.1 Anton Mauve, Schaapskudde 
met herder en hond op Blaricumse 
heide, ongedateerd 
Dit voorbeeld van enkele studies 

gemaakt op de Blaricumse heide, 
geeft inzicht in de wijze waarop zijn 
geschilderde landschappen tot stand 
kwamen. De rechts afgebeelde studie 
is uitgevoerd in krijt op papier en, 
evenals de aquarel, door de 
kunstenaar gesigneerd. Deze studie 
vertoont de meest overeenkomst met 
de op papier uitgewerkte aquarel. 
Opvallend is een aan de horizon 
weergegeven element bij de eerste 
studie, dat bij de tweede geheel is 
weggelaten.  
Bron: Gallery Dorant 
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Dat Mauve de kleuren in zijn werk vooraf aan een zorgvuldig analyse onderwierp blijkt uit een 

anecdote die Berckenhoff aan hem wijdde. Hierin verhaalde hij hoe Mauve vroeger lapjes buiten 

hing in verschillende nuances om het gamma van kleur, tussen wit en de diepste kracht, goed te 
kunnen bestuderen.400 Zijn proefnemingen leidden hem tot de wetenschap hoe licht alles buiten is 
en hoe de verhoudingen zich naar seizoen en tijdstip van de dag wijzigen. Met grote 
ingenomenheid verwees Mauve in een Belgisch kunstblad over de beoordeling van zijn kunst met 
de woorden la saison, l‟heure, le moment.401 De gekozen kleuren en zijn compositie stonden dus 
sterk in het teken van het tijdstip van de dag dat hij wenste te benadrukken. Hoe hij op deze wijze, 

dus door de combinatie van kleurgebruik en tonaliteit, een bepaalde sfeer wist te scheppen blijkt 
uit zijn pièces d‟oeuvre als de Torenlaan te Blaricum en zijn Sneeuwlandschap bij ondergaande zon. 
Door het sterke effect van zijn kleurgebruik had hij eveneens de neiging de natuur enigszins te 
chargeren met een melancholische of juist idyllische sfeer.  
 
Beeldelementen  

De onderwerpen waarin Mauve zich van zijn medecollega‟s onderscheidde bezorgden hem in brede 
kring faam als schapenschilder. Uit voorgaande beschrijvingen is echter gebleken dat Mauve 
tijdens zijn Larense periode niet alleen heidelandschappen met schaapskudden schilderde, maar 
vooral na 1880 ook een toenemende belangstelling had voor onderwerpen uit het alledaagse 
landleven. We zullen nu echter de aandacht richten op de beeldelementen in de landschappen zoals 

die in het voorgaande hoofdstuk ter sprake zijn gebracht. Het betreft vooral de heidelandschappen 
met schaapskudden, zandwegen en soms eenzame wandelaars. Deze zijn te zien op de werken 

Larense heide, Torenlaan te Laren en Sneeuwlandschap bij ondergaande zon.  
 

 
 

 

                                                 
400 Berckenhoff, 1890, 20-23. 
401 Berckenhoff, 1890, 23.  

 
 
 
 

 
 
4.2 Barend Cornelis 
Koekkoek, Landschap bij 
opkomende regenbui, 
ongedateerd 
Olieverf op doek, 56x72 cm 
 
Op de voorgrond is een herder 
met herderin met schapen 
afgebeeld. Links is een rivier 
die door een heuvellandschap 
snijdt. In de verte is een 
kasteel zichtbaar. 
 
Bron: Rijksmuseum Amsterdam 

 
 
4.3 Anton Mauve, 
Schaapskudde met herder 

en hond in de avond, 
ongedateerd  
Olieverf op doek, 29 x 40,5 cm  
 
Het landschap waarin Mauve  
de terugkeren herder met zijn 
schaapskudde plaatst kenmerkt 
een minder idyllisch karakter. 
Opvallend is de wijze waarop 
de herder met zijn kudde 
samensmelten met het 
omliggende landschap.  
 
Bron: Gallery Dorant   
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Voordat de afzonderlijke beeldelementen nader worden behandeld, is het belangrijk een toelichting 

te geven op het specifieke karakter dat Mauve meegaf aan zijn heidelandschappen met 
schaapskudden. Dit in tegenstelling tot vroegere landschappen. Wij vergelijken daartoe een 
schapenschilderij van de Romantische schilder Barend Cornelis Koekkoek (afbeelding 4.2) met een 
van Mauve (afbeelding 4.3). Het heuvelachtige landschap bij Koekkoek bood hem de gelegenheid 
tot het aanwenden van de gebruikelijke effecten. De planverdeling, compositie en kleurenschema 
zijn naar de geldende voorschriften gevolgd: het papier-machéachtige rotsblok links op de 

voorgrond vervult de functie als “stopstuk”, dat afstand moet suggereren tussen de andere oever 
en de hoogte van de heuvels die erachter liggen. Dit geldt ook voor de bomen rechts. De groep op 
de voorgrond is naar de smaak van die tijd opgesteld: de herder geleund op zijn staf, frontaal 
weergegeven, het herderinnetje met de hond, zittende, op de rug gezien: de schaapjes in diverse 
standen, grazend en kauwend, zich kennelijk bewust van hun vreedzaam bestaan. Mauve 
daarentegen belichtte bij voorkeur meer het „zwervende‟ element in het armelijk schapenbestaan. 

Zijn ietwat in de ruimte verloren kudde is niet vervuld van vreedzaamheid en liefelijkheid. De 
stoffage vervult eerder een dienende rol. De schaapskudde vormt dan ook niet meer dan een 
kleurnoot in het geheel en lijkt te versmelten met het landschap. 
 
Mauve zocht naar sujetten die “de prijs der schoonheid” niet waardig waren, maar juist door hun 

eenvoud zo bijzonder geëigend waren om er volgens Baard “een opperste schoonheid aan te 
beleven”.402 Hij gebruikte in zijn landschappen relatief weinig beeldelementen. Behalve enkele 

struiken, kale bomen en de schaapskudde met herder of een eenzame wandelaar is het landschap 
relatief „leeg‟. Opvallend is echter de wijze waarop hij verschillende elementen plaatste in het 
landschap. De bosschages geven een bepaalde ruimtelijkheid en bepalen de „diepte‟. Ze vormen bij 
De heide te Laren een soort „decor‟ waartegen de schaapskudde met herder is afgebeeld. Bij 
werken als De Torenlaan te Laren, Sneeuwlandschap bij ondergaande zon en schaapskudde op de 
Gooise heide kunnen ze worden beschouwd als de zichtassen van het landschap, die het 
perspectief versterken.  

 
Om deze beeldelementen in hun landschappelijke context nog beter te begrijpen is het nuttig een 
blik te werpen op de wijze waarop Mauve ze trachtte te verbeelden. Bremmer schreef in 1907 een 

artikel waarin hij het typerend 
karakter van Mauve‟s 
beeldelementen naar voren bracht 

(afbeelding 4.4). Met zijn wijze 

van afbeelden stapte Mauve af 
van de conventionele wijze 
(precisie en detail) naar een 
geheel eigen wijze van afbeelden 
die volgens Bremmer om een 
totaal andere kijk vroeg. Want 

ondanks het geringe gebruik van 
de landschappelijke elementen 
zou Mauve met zijn landschappen 
juist het typische karakter van het 
landschap hebben weten te 
benadrukken. Zo zou Mauve van 
de gedetailleerde weergave zijn 

afgestapt omdat hij niet meer de 
“bedrieglijke voorstelling van de 
dingen”, maar “iets anders wilde 
geven”.403 Over een eenvoudige 

handkar merkte Bremmer op: 
“…Het was niet de kar als 

zoodanig maar een stukje leven 
dat hij zag in die voorstelling. Het 

was waarschijnlijk meer het schommelende en bonkende gaan van zoo‟n karretje, het knarsen der 
wielen en het naar buiten uit schuiven op de assen, het langzame gezellige rustige gaan, met het 
slenterende mannetje erbij en het loom sjokkende paard ervoor…Niet een kar met een paard, maar 
hoe zoo‟n kluitje werkelijkheid als een intiem samenhangend iets over den weg voortsjokte, de 

                                                 
402 Baard, 1947, 20.  
403 Bremmer, 1907.  

4.4 Voorblad van Moderne Kunstwerken uit 1907, met de 
schets van een handkar, vervaardigd door Mauve 
Bron: Beelddocumentatie RKD Den Haag 
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eenheid in dien gang en het poëtische rustige dat hij er in voelde, heeft hij willen uitdrukken.”404 

Dit poëtische en intieme karakter van Mauve‟s landschappen heeft zeer tot de verbeelding 

gesproken. De verschillende beeldelementen vormen daarbij één geheel. Zowel mens als dier 
beeldde hij uit als een eenheid in het landschap. Dit kan is een opvallende karakteristiek in Mauve‟s 
landschappen. De vraag is nu in hoeverre is de schilder daadwerkelijk beïnvloed werd door de 
werkelijkheid. In de volgende paragraaf zal een zo naukeurig mogelijke reconstructie van de 
landschapsbeleving van Anton Mauve worden nagestreefd. 
 

4.3 Landschapsbeleving Anton Mauve 
 
“Geen bevindingen van de psychologie kunnen ons enig begrip geven van de werking van de 
geest.”           Polanyi.405 

 
Mauve ondervond in het Gooi een intensieve natuurbeleving. Dit blijkt uit vele memoires. Zo 

schreef Berckenhoff eind negentiende-eeuw over de grote liefde die Mauve had voor de natuur. 
Mauve zou daarin “het leven van de natuur mode in haar vluchtigste uitingen leefde”, met “een 
eerbied voor alles wat met haar in betrekking staat”.406 Engel merkte op dat zijn Larense jaren 
gekenmerkt zijn door een geïntensiveerde natuurstudie.407 De intense natuurbeleving van Mauve 
tijdens zijn natuurstudies is in verschillende kunsthistorische studies opgemerkt, maar echter nooit 

verder uitgediept of met behulp van een belevingstheorie onderzocht. In de meest recente 
catalogus wordt gerefereerd aan de vele indrukken die Mauve opdeed tijdens zijn eenzame tochten 

in het gebied rond Oosterbeek.408 En aan zijn depressieve buien die terugkeerden terwijl in Laren 
werkte, wordt eveneens zijdelings aandacht besteed.409 In het vierde deel van een reeks 
monografieën van Openbaar kunstbezit uit 1997 wijdde Saskia de Bodt een paragraaf aan Mauve‟s 
liefde voor de natuur. Ze besprak de nostalgische gevoelens die zowel Mauve als zijn Oosterbeekse 
collega Gerard Bilders beleefden als ze zich midden in de natuur en op het platteland begaven. Hoe 
ze ernaar verlangden als ze werkzaam waren in hun atelier en hoe, als ze zich wel in de natuur 
bevonden, deze gevoelens bezit van hen nemen in een hevige melancholie bij de gedachte dat ze 

al hun grootse gedachten in beelden moesten omzetten.410 Ze vergeleek deze natuurbeleving met 
die in de kring van Rousseau, Millet en Jules Dupré een twintig jaar eerder en benadrukte dat deze 
schilders gedreven werden door een liefde voor de natuur en een innige band die zij met de natuur 
hadden.411 Dat de natuur- en landschapsbeleving een veel complexer geheel is, waarbij sprake is 
van een innerlijk (mentaal) en uiterlijke wereld die bij elkaar komen, wordt verder niet aan de orde 
gesteld.  

In deze paragraaf is aandacht besteed aan enkele aspecten van Mauve‟s landschapsbeleving en de 

wijze waarop de schilder beïnvloed werd door de landschappelijke omgeving. Een positieve 
bijkomstigheid in het onderzoek naar Mauve‟s beleving van het Gooise landschap is dat hij, 
afkomstig uit een welopgeleide familie, zeer goed kon schrijven. In zijn brieven doet Mauve 
uitspraken over het buitenleven en zijn ervaringen daarin. In het algemeen zette hij daarbij het 
buitenleven af tegenover het leven in de stad. De stad beschouwde hij als „een afschuwelijke 
inrichting‟.412  

 
Aan de hand van Mauve‟s brieven en memoires van zijn periode in het Gooi zullen nu een aantal 
aspecten zijn landschapsbeleving aan een nadere analyse worden onderworpen. De brieven van 
Mauve zijn daarvoor als bron gebruikt. Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van de brieven die hij 
tijdens zijn periode in Laren schreef. Daarnaast is wat betreft zijn landschapsbeleving ook geput uit 
eerdere brieven die hij in Oosterbeek schreef aan zijn schildervriend Willem Maris. Een aantal 
specifieke problemen zijn te benoemen bij het gebruik van de schildersbrieven als bron. Zoals 

Polanyi verwoordde is de werking van de geest is een moeilijk te bevatten fenomeen. De brieven 
geven dus alleen die gevoelens weer die Mauve aan het papier wilde toevertrouwen. Ze zijn slechts 
bij benadering weerslag van zijn innerlijke belevingswereld.   
 

                                                 
404 Bremmer, 1907.  
405 Opt.cit. Coeterier, 2000, 12.  
406 Berckenhoff, 1890, 12. 
407 Volgens Engel was deze waarschijnlijk het gevolg van de nieuwe omgeving, maar toch vooral ook als reactie tegen de ontwikkeling in de 

jaren 1880, toen eenzijdige nadruk op de eigen emotionele beleving van de natuur zijn kunst, en die van anderen, was gaan bepalen. Zie: 
Engel, 1967, 77.  
408 De Bodt, 2009, 41.  
409 De Bodt, 2009, 100.  
410 De Bodt, 1997b, 33. 
411 De Bodt, 1997b, 34. 
412 Opt.cit. De Bodt, 1997b, 35.  



 

 

101 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

Mauve‟s landschapsbeleving 

Het Gooi was de laatste streek waar Mauve in zijn loopbaan zijn inspiratie opdeed. Uit al zijn  

brieven en memoires komt Mauve‟s voorliefde en voorkeur voor dit gebied naar voren. Mauve vond 
in het Gooi rust en ruimte. In Laren zou volgens Theophile de Bock zijn gemoed tot rust zijn 
gekomen: “…de echte stille natuur Laren, dat was het waarin hij geloofde frisch te kunnen 
leven…Zijn gezondheid ging weer veel beter. Of ‟t kwam dat ‟t werk beter vlotte of door de Larense 
luchten, ik weet het niet.”413 Kunsthistoricus Baard meende zelfs dat in het Gooi een vereniging 
plaatsvond tussen het landschap en de kunstenaar. Mauve zou in de heidevelden tussen Laren en 

Blaricum een “streelende melancholie der eenzaamheid” hebben gevonden, waarin zijn “tot 
zwaarmoedigheid geneigde natuur een eenheid vond met die natuur”.414 Laten we daartoe een 
tweetal kaders nader belichten, namelijk de wijze waarop Mauve het landschap waarnam 
(waarneming) en hieraan een betekenis aan verleende en de wijze waarop de beleving van het 
landschap correspondeerde met zijn karakter en persoonlijkheid anderzijds. Bij de eerste twee 
elementen is vooral gekeken naar de vorm waarin Mauve het landschap waarnam: de 

beeldaspecten van de omgeving. Men zal zich altijd moeten afvragen of dat wat Mauve beschreef 
hetgene is dat hij werkelijk zag of dat wat hij meende te zien. Wat hij meende te zien kan deels 
ook afgeleid worden uit de gebruikte beeldelementen in zijn werk. Hij bestudeerde deze elementen 
immers uitgebreid in de natuur en gebruikte uiteindelijk zijn geheugen om deze elementen te 
vertalen naar het doek. 

 
Uiterlijke wereld: waargenomen landschap 

Nadat Mauve zich in Laren vestigde heeft het enige tijd geduurd voordat hij zijn „Gooise‟ 
landschapsschilderingen maakte. Het is omstreeks juni 1882 dat hij een van zijn eerste brieven 
vanuit Laren aan zijn vrouw schreef met daarin de veel geciteerde beschrijving van zijn omgeving. 
In deze brief vinden we voorbeelden van landschapselementen die Mauve in het landschap zag: 
„…hoe langer ik hier ben, hoe mooijer het voor mij wordt en nu ik een beetje meer op mijn gemak 
kom, kan ik er beter over oordelen. Veel heb ik nog niet uitgevoerd, wel veel in mijn schetsboek 

geteekend, zonder nu direct al een sujet kant en 

klaar gemaakt te hebben. ‟t Is aandoenlijk mooi 
hier, van een fijnsten van lijsten, van liefelijke 
poezij straalt uit alles, binnenhuizen, wegen, 
akkers, boschjes en de menschen is van het liefste 
soort dat te bedenken is. Wij maken doorgaans na 
den eten een loopje en wat ik geniet. Ik kan het 

niet zeggen maar ik zou hier altijd willen 

wonen”.415 Uit zijn brief blijkt dat hij, in zijn 
waarneming van het Gooi, zich niet slechts 
beperkte tot het heidelandschap. Hij beschreef in 
één zin verschillende elementen van het door hem 
waargenomen landschap, zoals wegen, akkers en 
bossen. Binnenhuizen en mensen noemde hij in 

één adem met de landschappelijke elementen. 
Kennelijk beschouwde Mauve zijn nieuwe Gooise 
omgeving als een soort eenheid, waarin mens en 
landschap in elkaar tot een (poëtisch) geheel 
vervloeiden. Op 3 juni 1882 schreef hij een tweede 
brief vanuit Laren. Hij berichtte zijn echtgenote: 
“…het is hier een mooi land, prachtige heide, 

schapen zijn er ook, magnifique rieten daken en 
zeer vriendelijke hoekjes…groot en klein goud 
voorhanden.”416 Duidelijk is dat Mauve het 
landschap zag door een „zonnige‟ bril. Voor Mauve 

was het landschap niet zozeer de ruimte waarin de 
boer zijn moeizaam bestaan moest opbouwen, 

maar het ging hem om de schilderachtige 
elementen in dit landschap.  
 

                                                 
413 Brief Theophile de Bock aan N.L. Berckenhoff, zondagavond, ongedateerd, 6. RKD Den Haag.  
414 Baard, 1947, 42. 
415 Brief Anton Mauve aan zijn vrouw, juni 1882, Archief Mauve, RKD Den Haag.  
416 Brief Anton Mauve aan zijn vrouw, 3 juni 1882, Archief Mauve, RKD Den Haag. 
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Laten we iets nader ingaan op de structuur die Mauve in het landschap waarnam. Uit Mauve‟s 

woorden maken we op dat het landschap dat hij waarnam voornamelijk een cultuurlandschap was. 

In dit (ideale) landschap was sprake van een verwevenheid tussen cultuur en natuur. Deze 
samenhang werd kennelijk veroorzaakt door een kleinschalige interactie tussen mens en natuur die 
in het agrarische landschap aanwezig was. Hoe sterk deze interactie zich voordoet in Mauve‟s 
waarneming van het landschap wordt duidelijk uit zijn woorden over de plaatselijke Gooise 
bevolking die hij noemde als zijnde van “het liefelijkste soort”. Mauve vereenzelvigde daarmee de 
mensen met de natuur en het landschap. Daar waar de natuur de mens aantrok, konden volgens 

hem geen “nare” mensen wonen.417 Opvallend genoeg sprak Mauve in zijn tweede brief vol lof over 
de geriefelijke wijze waarop hij per stoomtram tussen de verschillende plaatsen in het Gooi kon 
reizen, maar zweeg hij over de aantasting van het premoderne landschap die dezelfde spoorlijn 
ontegenzeglijk te weeg bracht. Ook over de toenemende stroom bezoekers repte hij niet. Kennelijk 
zag hij deze elementen niet als wezenlijke onderdelen in het landschap dat hij zo aanprees. De 
moderne ontwikkelingen hoorde zo te zien niet in dit vriendelijk en gemoedelijk ogende landschap 

thuis. In het Gooi zag hij vooralsnog een wereld die onaangetast was en die hem voldoende 
natuurschoon en rust bood.  
 
Mauve bezat een groot observatievermogen. Hierdoor kende hij betekenis toe aan in eerste 
instantie „betekenisloze‟ elementen. Zijn collega Theophile de Bock merkte daarover op: “…bij 

Mauve ging niets verloren; een verloren aardappel, een kopje of koffij kannetje op ‟t land dat 
tusschen de varens van de dekken klei bijna verborgen was, ‟t fijne geluid van een ver dorpsklokje, 

van wespen, vliegen, vogels, enz. De minste beweging van dieren en menschen, alles was voor 
hem aantrekkelijk”.418 Maar niet alleen zijn objectieve observatie kenmerkte Mauve‟s waarneming. 
Mauve zou, in tegenstelling tot zijn voorgangers, voor het eerst met andere ogen hebben gekeken 
naar het landschap. Zo verwoordde Theophile de Bock: “men ging wel de natuur bestuderen, maar 
de oogen stonden flets achter een schoolvlies, zoodat het waarnemen onmogelijk was”. In Mauve 
ontwaakte ‟t eerst ‟t gevoel voor de natuur en „k weet dat hij verschrikkelijke moeite had de  
conventionelen vliezen van zijn oogen te ligten…”419 Voor 

Mauve betekende het landschap dus meer dan alleen een 
visueel aantrekkelijk beeld. Hij probeerde het karakter van 
de landschappelijke omgeving te doorgronden. De Bock 
merkte bijvoorbeeld op dat Mauve niet alleen op afstand 
het landschap waarnam, maar er werkelijk in op ging. Hij 
schreef: “Mauve was in de natuur, hij plaatste zich er niet 

voor om ‟t waarnemen en dan te zien afspelen, [maar] hij 

ging met haarop”.420 Voor Mauve correspondeerde het 
door hem waargenomen landschap dus kennelijk met een 
bepaalde innerlijke beleving van het landschap. . Hij 
vereenzelvigde het landschap met wat hij de  natuur 
noemde. Wat Mauve onder natuur verstond wordt 
eveneens duidelijk uit een memoire van Theophile de 

Bock: “Er was maar een natuur buiten: de luchten, 
boomen, water [en] de kunstenaar moest als een kind 
haar volgen”.421 Het is opvallend hoe Mauve hier het 
woord natuur gebruikt voor dat wat in principe een 
cultuurlandschap is.  
 
Innerlijke wereld: tweestrijd 

“Mauve, als ik de naam neerschrijf zie ik zijn beeltenis 
voor me, zenuwachtig, goed voel ik zijn hand in de mijne 
en zijn gevoelige stem hoor ik zeggen: „wel Bock, hoe gaat 
het‟. En dan schoof hij gezellig bij den tafel, eerst met een 

plooi in zijn voorhoofd die onder ‟t praten verdween, om 
later in opgewonden vrolijkheid een paar ogen te 

ontmoeten die getuigden van innig genot, vooral als het 
betrof korte schetsen en beelden over het landleven en de 
natuur. Wat kon hij dan een stal met schapen imiteren, of 
een koestal waar de beesten blazen en de mest 

                                                 
417 Berckenhoff merkt dit eveneens op in zijn memoire over Mauve. Zie: Berckenhoff, 1890, 9. 
418 Brief Theophile de Bock aan L. Berckenhoff. Gemeente-archief Den Haag, map Th. de Bock, schildersbrieven, 1-2. 
419 Brief Theophile de Bock aan L. Berckenhoff, ongedateerd, 1. RKD Den Haag.  
420 Idem, 5. RKD Den Haag. 
421 Brief Theophile de Bock aan L. Berckenhoff, 21 Augustus 1889, 7. RKD Den Haag.  
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gefabriceerd werd. Steeds was zijn hart vol van de natuur en zijn tong openbaarde aan ons zijn 

fijne opmerkingsgave”.422 Uit verschillende memoires komen facetten van Mauve‟s karakter en 

persoonlijkheid naar voren. Interessant is om eens te kijken hoe zijn persoonlijkheid en karakter 
van invloed kan zijn geweest op zijn beleving van het Gooise landschap. Theophile de Bock 
schetste Mauve als een zenuwachtig en gevoelig man, met een grote passie voor de natuur. Hij 
beschreef Mauve‟s gevoelsmatige relatie ten aanzien van de natuur zelfs als een liefdesrelatie: 
“Één was Mauve met de natuur en zijn natuur was verliefd op al wat zijn kijkers zagen. Boos werd 
Mauve als hij zijn geliefde hoorde belasteren en als een middeleeuwsch ridder raapte hij de 

handschoen voor haar op, geefs al had hij zooveel moeite zijn geliefde te willen bezitten. Aan die 
natuur gaf hij zich. Zoo moeijelijk [gaf de natuur zich] aan hem, hij was zoo vol van haar hij had 
haar zoo innig, innig lief.423 Uit de Bock‟s woorden kan echter ten aanzien van Mauve‟s relatie met 
de natuur een tweeslachtige houding kan worden afgeleid. Enerzijds had Mauve een grote liefde 
voor de natuur, anderzijds bleek deze natuur zich zo moeilijk aan hem te geven. Wat bedoelde zijn 
collega-schilder hiermee te zeggen? Ondervond Mauve grote moeite om zich met het landschap te 

vereenzelvigen? Of is hier juist sprake van een mimetische onvolkomenheid in het feit dat hij zijn 
natuurbeleving zo lastig op doek wist over te brengen? Het is moeilijk hier een eenduidig antwoord 
op te geven. Laten we daartoe Mauve‟s innerlijke tweestrijd iets nader belichten.  
 
Mauve‟s complexe gevoelswereld is moeilijk te reconstrueren. Uit de brieven zijn wisselende 

stemmingen af te lezen. Het ene moment namen daarbij positieve gevoelens de overhand en prees 
hij zichzelf gelukkig, terwijl hij zich het andere moment neerslachtig en bedrukt voelde. De 

correspondenties van zijn vrouw maken duidelijk dat Mauve leed aan wat zij een “zenuwzwakte” 
noemde. Het is iets dat Mauve‟s vrouw nadrukkelijk niet naar buiten wilde brengen omdat de 
buitenwereld er alleen maar bedenkingen bij zou hebben en het niet begreep. Zo schreef ze in een 
brief aan haar nicht(?) Jet: “Anton heeft weer zo‟n tijd van zenuw zwakte doorgemaakt…hij had 
geen rust of ik moest bij hem zijn en veel wandelen en praten aldoor maar trachten te troosten en 
vooral vroolijk schijnen…maar het ergste is nu voorbij en van morgen was hij op een groote 
wandeling die wij maakten weer kalm en overviel hem zo‟n gevoel van geluk en dankbaarheid. Je 

kunt niet gelooven hoe kinderlijk hij dan kan zijn en hoe hij dan opgetogen kan genieten van het 
leven…”424 Kennelijk bestond er binnen Anton‟s innerlijke belevingswereld en zijn omgeving een 
complex emotioneel spanningsveld, waardoor hij leed aan depressies. Wat de oorzaak is van 
Mauve‟s zenuwzwakte wordt niet duidelijk, maar wel dat een grote wandeling hem weer “kalm” 
maakte en vooral dat de landelijke omgeving bij hem “gevoelens van geluk en dankbaarheid” 
teweeg bracht.  

 

Uit enkele passages van brieven die Mauve in zijn Oosterbeekse periode aan Willem Maris schreef, 
krijgen we een indruk van de wijze waarop Mauve het landschap beleefde. In een van de brieven 
schreef hij zijn jongere schildersvriend: “Toe kerel, laat je niet wachten, kom hier. Of heb je er 
geen behoefte aan eens te rollen in het welige gras? Wat zou ik graag eens helemaal koe wezen 
om zoo recht eens dat kinderlijke plezier te voelen, dat zoo‟n beest heeft as het in de wei rondholt 
en met de staart in den hoogte allerlei malle sprongen doet…‟425 Kennelijk gaf de natuur hem een 

gevoel van vrijheid. Zijn naïviteit met betrekking tot de natuur is opmerkelijk. Ook Berckenhoff 
merkte dit eind negentiende-eeuw al op. Het ongekunstelde, het ongedwongene, dat is wat hem in 
de natuur zo aantrok. Mauve‟s gevoelsmatige aspect van zijn landschapsbeleving kan daarmee het 
best worden vereenzelvigd. Al in Oosterbeek bood de landelijke omgeving met werkende boeren op 
het land hem stof tot “grootse gedachtens”. Zo verwoordde Mauve: “O, gij moest hier al eens zijn, 
het voorjaar begint zich reeds mooi te ontwikkelen, de vogels fluiten en zingen den geheelen dag, 
het zonnetje schijnt dartel en vrolijk op alles, geeft leven aan de natuur en warmte in ons hart. Gij 

moet die zwarte omgeploegde aarde zien waar de grote ernst in is uitgedrukt, akkers wemelende 
van mannen, vrouwen en kinderen die ze bebouwen, in ‟t kort, ‟t is schoon en ‟t is rijke stof tot 
grootse gedachtens”426  Waar hij met dit soort grootse gedachten op doelt laat hij verder in het 
midden. Als we kijken naar Mauve‟s houding ten aanzien van zijn landschappelijke omgeving zien 

we dat hij daarin steeds op zoek was naar rust en eerlijke eenvoud. In zijn gedachtewereld kende 
het landschap een extra dimensie. Deze correspondeerde met zijn innerlijke (onderbewuste) 

verlangen naar rust, eenvoud en vrijheid. Dit blijkt niet alleen uit Mauve‟s eigen woorden, zoals zijn 
kinderlijke notie dat hij zo graag eens de naïviteit van een koe wilde proeven, maar ook het feit dat 
de wandelingen in de natuur zijn gemoedstoestand tot rust brachten.  
 

                                                 
422 Brief Theophile de Bock aan L. Berckenhoff. Gemeente-archief Den Haag, map Th. de Bock, schildersbrieven, 1-2. 
423 Brief Theophile de Bock aan L. Berckenhoff, Den Haag, 21 Augustus 1889. RKD Den Haag.  
424 Brief van Anton‟s Mauve, Jet Carbentus. Gedateerd 7 december 1885. RKD Den Haag. 
425 Brieven van Anton Mauve aan Willem Maris, microfiche, RKD Den Haag.   
426 Opt.cit. De Bodt, 1997b, 31-32.  



 

 

104 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

In tegenstelling tot de rust die hij in de natuur ervoer, voerde Mauve een grote strijd om zijn innig 

beleefde natuur(landschap) tot „kunst‟ te maken. Tijdgenoot Theophile de Bock illustreerde dit 

innerlijke dilemma met de treffende woorden: “Diep gevoelde ik week een mensch [die] daar voor 
de ezel zat met zijn kunst en als hij mij dan met opgetrokken wengbraauwen en een pijnlijken trek 
om de mond om raad verzocht, o Bock, wat moet ik toch doen, zeg me er eens wat voor de 
woorden schort- hoog zeggende. Dan dorst ik niets te zeggen, ik die anders voelde en anders 
wilde. Hoe gaarne had ik mij geuit maar zijn gebiedende ernst en lijden durfde ik niet te verstoren. 
De woorden bleven steken soms bazelde ik iets van meer licht en donker, meer voordragt maar 

dan maakte hij een ontkennende beweging met zijn hand – en mistroostig knorde hij in zijn 
stoppelige baard, o neen geen knaleffecten”.427 Uit deze memoire kan afgeleid worden dat Mauve 
met volle overgave het landschap dat hij waarnam en beleefde op dezelfde wijze wenste over te 
brengen op doek. Daarbij is het belangrijk een onderscheid aan te brengen tussen zijn studies die 
hij in de natuur maakte en de schilderijen die in het atelier tot stand kwamen. Zijn persoonlijke 
voorkeur voor het maken van studies komt duidelijk naar voren in een passage uit een brief die hij 

schreef vanuit Oosterbeek. Noodgedwongen moest hij schilderijen maken om in zijn 
levensbehoeften te kunnen voorzien, maar zijn passie wordt duidelijk uit de woorden: “…als ik geld 
had schilderde ik in het eerste jaar geen schilderij en studeer ik, maar enfin je moet eens door een 
zure appel heenbijten, het zal mij moeite genoeg kosten om te kunnen leven”.428 We zien hier een 
prangend dualisme van de noodzaak om in zijn levensonderhoud te voorzien tegenover het 

innerlijk verlangen om in de natuur te zijn. Zjn studies staan vanuit dit opzicht dichter bij de wijze 
waarop hij het landschap waarnam en beleefde, dan zijn in het atelier uitgewerkte schilderijen. In 

Mauve‟s brieven zien we bij voortduring de worsteling tussen innerlijke, gevoelsmatige 
natuurbeleving en het geschilderde landschap als product van habitueel gedrag. Berckenhoff 
benadrukte eveneens dit dilemma. Hij constateerde hoe vaak Mauve op zoek was om zich met een 
groter volkomenheid op te lossen in de materie, een streven naar een zuiverder ineenvloeien van 
geest en stof. De indruk van de natuur, die Mauve zo fijn gevoelde, wenste hij zo rein mogelijk 
weer te geven. De hindernis van de verf moest daarbij tot het minimum worden weggewerkt.429 
Laten we met behulp van het landschapsbelevingsmodel van Coeterier enkele aspecten van 

Mauve‟s landschapsbeleving nader verduidelijken.  
 
Reflectie op basis van landschapsbelevingsmodel Coeterier 
Coeterier gaf in zijn studie naar de landschapsbeleving aan welk een bijzondere beleving het is als 
de waarnemer van een landschap zichzelf ook als een deel van het geheel kan voelen.430 Uit 
verschillende notities van Anton Mauve is gebleken hoezeer de schilder een fervent 

natuurliefhebber was en in het landschap „opging‟. Daarbij kan men zich afvragen in hoeverre de 

kunstenaar zich werkelijk één geheel met de omgeving voelde. Voelde hij zich tijdens zijn studies 
die hij in de natuur maakte één met „zijn‟ natuur, of zag hij zichzelf als een etnograaf (nauwkeurige 
registreerder) van het landschap dat hij observeerde?  
 
Een belangrijk aanknopingspunt uit de omgevingspsychologie is dat mensen hun omgeving niet 
zien als een optelsom van afzonderlijke elementen, maar als een samenhangend geheel van 

kenmerken.431 Dit brengt een belangrijke implicatie teweeg die van belang is om Mauve‟s 
waarneming en belevingsproces te kunnen „reconstrueren‟, namelijk dat het landschap in eerste 
instantie in termen van een georganiseerd geheel wordt beschouwd en daarna pas de afzonderlijke 
delen kent. Dit primaat van het geheel zien komt ook naar voren bij zijn verbeelding van het  
landschap. Het waren niet zozeer de losse afzonderlijke factoren zoals compositie, beeldelementen 
en kleurgebruik, maar een totaalproces van constant wijzigen en aanpassing totdat het geheel in 
de ogen van de kunstenaar haar perfectie had gevonden. Deze perfectie werd pas gevonden als het 

geheel die zogenoemde eenheid had bereikt, die hij kennelijk ook zag in het door hem 
waargenomen landschap. Het landschap als eenheid wordt in de landschapsbeleving bepaald door 
de kenmerken heelheid en compleetheid.432 Heelheid heeft hier een tweeledige betekenis: enerzijds 
duidt het op de afwezigheid van storende elementen in het landschap, anderzijds refereert het naar 

„helen‟ in de zin van gezond maken. Compleetheid zou betekenen dat alle elementen in dat 
bepaalde landschapstype thuishoren. In het karakter van een agrarisch landschap zijn dit dus 

typisch agrarische elementen. We zien beide betekenissen bij Mauve‟s landschapsbeleving 

                                                 
427 Brief Theophile de Bock aan L. Berckenhoff, Den Haag, 21 Augustus 1889, 5. Gemeentearchief Den Haag, kopie RKD Den Haag.  
428 Brief Anton Mauve aan Willem Maris, d.d. 18 januari 1867. Collectie Anton Mauve, RKD Den Haag. Zie ook: Tervaert en Stolwijk, 

2009, 137.  
429 Berckenhoff, 1890, 8. 
430 Coeterier, 2000, 44.  
431 De integratie van een samenhangend geheel van kenmerken (i.p.v. een set losse indicatoren) wordt ook wel systeemdenken genoemd. In 
tegenstelling tot het Gestalt-denken (met een nadruk op de structurele kant), benadrukt het systeemdenken vooral de functionele kant van het 

proces. Zie: Coeterier, 2000, 13. 
432 Coeterier, 2000, 44.  
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terugkomen. In zijn beschrijving van het landschap waardeerde hij het Gooise landschap van de 

liefelijke mensen tot het herder met zijn schaapskudde. Kennelijk waren er onvoldoende storende 

elementen aanwezig of negeerde hij deze. Ook ging van de Larense omgeving een heilzame 
werking op zijn gemoed uit.  
 
Laten we ten aanzien van de landschapsbeleving het natuuraspect nader belichten. Uit analyse van 
de brieven blijkt dat Mauve het Gooise landschap niet zozeer waardeerde om de letterlijke natuur 
(afwezigheid van de mens), maar om een zekere natuurlijkheid. Het feit dat het landschap de 

indruk geeft natuurlijk gegroeid te zijn blijkt eveneens een belangrijke eis voor de positieve 
waardering van de landschappelijke omgeving.433 Oude boerderijtjes en zandweggetjes kunnen 
bijvoorbeeld de indruk wekken dat deze een lange ontstaansgeschiedenis kennen en gedurende 
een lange reeks van jaren met het landschap vergroeid zijn. Ondanks dat dit in principe 
cultuurelementen zijn, worden ze in deze zin als „natuurlijk‟ beschouwd. Dit wordt duidelijk bij 
Mauve. Want een nadere blik op de schilderijen waarop hij de „natuur‟ weergeeft, laat vrijwel altijd 

de aanwezigheid van de mens in het landschap zien. Ook in zijn brieven roemt Mauve vooral de 
cultuur(historische) elementen van het Gooise landschap die de natuurlijkheid van het landschap 
versterken.  
 
Belangrijk is te constateren dat Mauve‟s waarneming en beleving van het landschap los staan van 

de toestand van de werkelijke landschappelijke omgeving. Binnen de waarneming zijn namelijk een 
drietal aspecten van belang: de organisatie (vorm), de betekenisverlening (betekenis) en de 

handelingsgefundeerdheid (functie).434 Mauve‟s verbeelding kan beschouwd worden als het gevolg 
van de betekenisverlening van zijn waarneming. De werking is dus niet alleen van buitenaf (de 
landschappelijke omgeving die hij zag), maar vooral van binnenuit (dat wat hij aan deze 
waarneming toekende). Met andere woorden: de betekenis die Mauve aan het landschap toekende 
was het gevolg van de gevoelsmatige wijze waarop Mauve het landschap zag. Deze stond op een 
heel ander niveau dan de harde werkelijkheid waarin de Gooise boeren in dit land een bestaan 
moesten opbouwen. Mauve zocht in compositie naar de juiste landschappelijke elementen die zijn  

gevoel van dit landschap benaderden. Het verbeelde landschap kan dus vanuit dit opzicht dit 
opzicht eerder worden beschouwd als een spiegel van zijn mentale landschap (dat wat in het 
landschap waarnam en beleefde), dan de werkelijkheid. En hij zag in dit landschap een mate van 
harmonie en schoonheid. De vraag is of hierin ook de kracht van zijn landschapsschilderijen ligt, 
die hij als “echt” probeerde te schilderen. Deze echtheid is hoeft niet zozeer direct in verband te 
staan tot de werkelijkheid, maar zou eerder in verband kunnen staan tot een bepaalde 

schoonheidservaring zoals een bepaald landschap dit tot op de huidige dag nog kan oproepen. De 

werkelijkheid van Mauve‟s landschappen zal dus moeten worden beschouwd in de context van de 
betekenisverlening en handelingsgefundeerdheid van Mauve‟s landschappelijke waarneming.  
 
De hartstocht waarmee Mauve zijn landschappen schilderde kan in verband worden gebracht met 
een persoonlijkheidseigenschap van de beleving van het landschap: de flow.435 Dit begrip heeft 
betrekking op mensen die zich wijden aan een bepaald doel of activiteit en daarin helemaal op 

lijken te gaan. Dit hoeft niet zozeer een levensvervulling te zijn, maar kan ook bestaan uit een 
kortstondige activiteit zoals bijvoorbeeld het wandelen. De flow kan daarbij worden beschouwd als 
een tegenpool van behoeften. In tegenstelling tot de behoeften, die werken vanuit een 
gebreksituatie, zou de flow juist een gevoel van vervulling en volledigheid zijn. Hoe kunnen we dit 
inpassen in de landschapsbeleving van Mauve? We zagen dat het landschap op tweeërlei wijze 
uitwerking had op Mauve‟s gemoedstoestand. Enerzijds waande de schilder zich het liefste in de 
natuur, waar hij genoot van het landschap. Hij ondervond hier ontspanning, blijkend uit de vele 

verwijzingen in zijn brieven waar hij schrijft dat hij na zijn gedane arbeid een wandeling maakte in 
de natuur. We zien hier de flow als gevoel van vervulling en optimaal functioneren. Anderzijds 
bracht ditzelfde landschap bij hem een beklemmende werking teweeg, als hij zijn ervaring 
probeerde over te brengen op het doek. Mauve kende een grote passie voor het landschap dat hij 

om zich heen zag en trachtte door zijn schilderkunst een harmonie teweeg te brengen tussen zijn 
(natuur)gevoel en het beeld dat hij in dit landschap waarnam. Zijn dilemma lag daarin besloten: in 

de strijd die hij voerde tussen zijn innerlijke gevoelswereld en zijn uiterlijke gedragsuiting. Volgens 
Berckenhoff heeft hij veel geleden en was hij beducht voor overprikkeling van zijn zenuwstelsel. Hij 

                                                 
433 Coeterier, 2000, 52 
434 Met vorm wordt het landschap bedoeld zoals Mauve dit in haar uiterlijke verschijning waarnam. De betekenis verlegt de aandacht naar het 

betekenisverlenende aspect van zijn waarneming: dus wat het landschap voor hem gevoelsmatig betekende. De functie ligt op het 
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wierp dan de penseel neer en riep “‟t is niks, ik kan niks meer!”.436 Zijn strijd tussen de innerlijk en 

uiterlijke wereld loopt als een rode draad door zijn werken heen. Beïnvloeding vanuit de 

werkelijkheid is dus zeker bij Mauve aanwezig, maar dit kan niet los worden gezien van zijn 
complexe landschapsbeleving. Door de combinatie van zijn persoonlijkheid, waardering, 
waarneming en beleving van het landschap, haalde hij die elementen uit zijn omgeving die hij voor 
zijn werk van belang achtte. Hij gaf daarbij, deels vanuit zijn geheugen en met behulp van zijn 
schetsen, de door hem waargenomen „werkelijkheid‟ weer op het doek. 
 

4.3 Omgevingsfactoren: sociale en economische factoren 
Nadat de interne factoren naar voren zijn gebracht, is het van belang de externe 
omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn geweest op de verbeelding van het landschap nader 
te duiden. Daarbij is allereerst gekeken naar omgevingsfactoren uit het milieu van Mauve die van 
invloed kunnen zijn geweest op zijn verbeelding van het Gooise landschap. Gebleken is dat Mauve 
een afkeer had van elke vorm van kunstmatigheid en alles wat hiernaar zweemde. Hij wilde de 

eenvoud en authenticiteit die hij ervoer terwijl hij zich in de natuur bevond, zo getrouw mogelijk op 
het doek over brengen. Duidelijk werd hoezeer hij bij dit proces, zijn eigen beperktheid ervarend, 
een strijd met zichzelf voerde. Daarbij was hij gebonden, zowel aan zijn schilderkunst (deels door 
artistieke conventies) als aan zijn omgeving. 
 

In het kader van deze studie is eveneens gekeken naar beïnvloedingsfactoren in de periode na 
diens overlijden in 1888. In de belevingswereld van collega kunstenaars en bewonderaars stond 

Mauve, zoals blijk uit zijn memoriam, op het hoogtepunt van zijn roem. Jozef Israels verzuchtte 
tijdens zijn grafrede: “O, waar vinden wij een Mauve weer, o, waar vinden wij een Mauve weer.” 
Van de hand van Mauve ontstonden uiteraard geen nieuwe landschappen meer, maar zijn 
(geschilderde) idealen leefden voort. Het verbeelde Gooise landschap kan niet los worden gezien 
van enkele belangrijke economische en sociale ontwikkelingen in deze latere periode.  
 
Econonomische motieven  

Binnen de economische motieven kan onderscheid worden gemaakt tussen externe en interne 
omgevingsmotieven. Eerstgenoemde zijn van buiten de streek afkomstige motieven. Hier betreft 
het vooral invloeden vanuit de kunsthandel en de verkopers. Dit zijn de motieven die, economisch 
gezien, een belangrijke rol hebben gespeeld in het oeuvre van Anton Mauve. Daarnaast zijn er ook 
streekgebonden economische motieven die van grote invloed zijn geweest op het artistieke milieu 
in het Gooi. Hierbij kan vooral worden gedacht aan de grote invloed die de plaatselijke 

logementhouder, Jan Hamdorff, heeft uitgeoefend op de schilders in Laren en latere commerciële 

activiteiten in het Gooi. Beide zullen ter sprake worden gebracht. Hoewel persoonlijke motieven bij 
het ontstaan van een geschilderd landschap sterk kunnen verschillen, is vrijwel altijd sprake van 
een zekere marktgerichtheid. Dat wil zeggen dat de kunstenaar op een of andere wijze middels zijn 
kunst voorziet in zijn levensonderhoud. Dit was zeker bij Mauve het geval. De kunstmarkt speelt 
een grote rol in zijn geschilderde landschappen.  
 

Vooraf is het van belang enkele opvattingen van de kunsthandel in het algemeen, te 
verduidelijken. In de negentiende-eeuw kregen kunst en kunstenaar de „opdracht‟ om elementaire 
waarden te verkondigen en de weg te wijzen naar een nieuwe en betere maatschappij.437 De 
kunstenaars moesten de vervaardigers van de “ware” schilderkunst zijn, die tot morele verheffing 
zou moeten leiden. Om overdreven commercialisering tegen te gaan en ook om de meesters van 
amateurs te kunnen scheiden, verenigden de kunstenaars zich. Men organiseerde, soms in nauwe 
samenwerking met de kunsthandel, tentoonstellingen met het werk van Levende Meesters. De 

kunsthandel was al in de jaren ‟60 niet meer weg te denken uit het schildersleven. De invloed van 
de kunsthandel op de kunstenaar en diens werk was niet gering. De populaire tekenaar Ver Huell 
noteerde in zijn dagboeken dat “de kunstvoortbrengselen” door de kunsthandel “tot modeartikelen” 
en “een speelbal der Reclame” werden gemaakt.438 Ook schilder Bilders merkte in deze tijd op dat 

“kunstkoopers” een kunstschilder weliswaar zowel konden maken als breken door hem “zedelijk te 
dooden” en “te vernietigen”439 Tot aan het eind van de negentiende-eeuw waren sommige schilders 

van mening dat de handel schilders slechts dwong tot het vervaardigen van gemakkelijk 
commercieel schilderwerk, dat spottend als “potboiler” werd omschreven. Handelaren werden 
aangeduid met termen als “keelbeulen”, “dieven” en “kunstwoekeraars”, die de schilders slechts 
slavenarbeid zouden laten verrichten.440 Omstreeks de jaren tachtig probeerden kunstcritici als 
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439 Bilders, Brieven en dagboek, Leiden 1876, 260. zie ook: Stolwijk, 158 
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Isaacson en Veth een nieuwe lading te geven aan het beroep van de handelaar. Isaacson maakte 

onderscheid tussen handelaren met kennis en toewijding en handelaren die uit waren op 

winstbejag. Hij was er van overtuigd dat dé drie firma‟s in zijn tijd (E.J. van Wisselingh & Co, 
Goupil en Frans Buffa en Zonen) voor een zaak werkten waarvoor zij geschikt zijn.  Zij verkochten 
geen maakwerk, maar echte kunst.441 
 
Mauve en de kunsthandel  
Mauve prees zijn werk aan door veel deel te nemen aan tentoonstellingen en distribueerde via een 

internationale kring van handelaren.442  Gedurende de jaren dat Mauve in het Gooi werkte bereikte 
hij ongekende successen. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen moest hij regelmatig veel 
werken produceren. Zijn collega schilderes Etha Fles schreef daarover in een artikel: “…de 
handelaren eisten telkens meer, zodat Mauve soms spottend sprak van zijn studio als een „grote 
fabriek”.443 Mauve‟s goede contacten met de kunsthandel boden hem een uitstekende mogelijkheid 

om zijn productie (inter)nationaal af te zetten. 

Vooral de reeds eerder genoemde firma Goupil 
beschikte vanaf 1870 over het merendeel van 
Mauve‟s artistieke productie. Tot aan zijn dood in 
1888 werd ongeveer negentig procent van alle 
aankopen direct uit Mauve‟s atelier betrokken.444 

Niet alleen de afzet van zijn werk steeg enorm, er 
was eveneens sprake van een prijsstijging. Vooral 

gedurende de laatste kwart van de negentiende-
eeuw, toen het inkomen en de koopkracht van een 
omvangrijke groep welvarende burgers, zoals 
fabrikanten, kooplieden en bankiers groeiende was 
en men meer en meer geïnteresseerd raakte in het 
eigentijds werk van Nederlandse bodem.445 De 
door Goupil aangeboden kunst werd daarmee 

bijzonder lucratieve handelswaar. In Laren 
onderhield Mauve eveneens nauwe banden met de 
Franse handelaar Arnold & Tripp. Toch werden de 
meeste van zijn werken verkocht door Goupil, die 
ze rechtstreeks doorverscheepte naar Groot- 
Brittannië, waar ze werden verkocht aan Londense 

kunsthandelaren zoals Cottiers & Co., Wallis & 

Sons en Thomas Richardson. Naast aan handelaren 
verkocht Mauve eveneens aan particuliere  
verzamelaars. De Engelse industrieel James Staats 
Forbes had een passie voor de kunst van de Franse 
Barbizon groep en de Haagse School en bouwde 
een imposante verzameling op. Andere laat 

negentiende-eeuwse handelaren waren: Johannes 
Josephus Biesing, Frans Buffa en Zonen, Elion & Co, kunsthandel C.M. van Gogh en Elbert Jan van 
Wisselingh. De verkoopstrategie van Mauve‟s werk was daarbij vooral gericht op een hoge 
productiesnelheid en snelle distributie van kleinere en gunstig geprijsde werken.446  
 
De verhouding van Mauve tot zijn verkopers heeft vermoedelijk een grote rol gespeeld in zijn  
onderwerpskeuze. Zijn succes in het Gooi lijkt het resultaat te zijn geweest van een evenwichtige 

balans tussen hem en zijn handelaren, waarbij wederzijdse beïnvloeding plaatsvond.447 
Kunsthistoricus Loffelt meende dat dit vooral te danken was aan het feit dat hij zijn artistieke 
productie afstemde met de wensen van zijn handelaren en het publiek.448 Mauve toonde ten 
aanzien van zijn geschilderde onderwerpen een welwillende en pragmatische houding. Hij paste 

regelmatig een schilderij aan, als dit niet voldeed aan de wensen van de koper. Dit blijkt 
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4.7 Atelier van Anton Mauve te Laren 
(Willem Frederik Vinkenbos, 1885-1888)  
Bron: Beelddocumentatie RKD Den Haag 
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ondermeer uit een correspondentie met de kunsthandel Goupil naar aanleiding van een aangepast 

schilderij: “Hierbij zend ik je den winter terug. Ik hoop dat je nu beter tevreden zult zijn. Na er 

eenige figuurtjes beurtelings op en van de wagen zijn gesmeten is er eindelijk deze opgeklommen 
die hoop ik beter zijn werk zal doen dan zijn voorganger…”449 Uit deze en tal van andere 
voorbeelden van andere schilders blijkt dat de kunsthandel zeker invloed had op de te schilderen 
onderwerpen en de uitvoering daarvan.450 Mauve zou dus vaak heen en weer zijn geslingerd tussen 
zijn artistieke integriteit enerzijds en zijn commerciële behoeften anderzijds. Kennelijk waren zijn 
vele heidelandschappen met schaapskudden een geliefd product. Zowel bij Goupil als bij Arnold & 

Tripp waren de heidelandschappen met schapen in trek. De bekendheid van Mauve‟s werk werd 
voor een groot deel gestimuleerd door exposities op (inter)nationale tentoonstellingen. Op deze 
wijze verkregen vooral zijn landschappen met schaapskudden bekendheid; de terugkeer van de 
kudde uit 1885/1886 is hiervan een goed voorbeeld.  
We zien hier dat de kunsthandel en kunstmarkt een niet te onderschatten rol hebben gespeeld in 
Mauve‟s landschappen. Dit blijft niet beperkt tot Mauve en zijn kunsthandelaren. Binnen het Gooi 

vormde zich in de periode na Mauve‟s dood een sterke artistieke activiteit, waarbij honderden 
kunstenaars in zijn voetsporen traden. Economische motieven lijken het voornaamste doel te 
worden. Klaarblijkelijk realiseerden de latere epigonen van de Haagse School wel degelijk dat 
romantisch-impressionistische doeken met Gooise voorstellingen, in Engeland en Amerika 
uitstekend verkochten.   

   
Jan Hamdorff: de ongekroonde koning van Laren 

Binnen het artistieke milieu in Laren heeft de lokale logementhouder Jan Hamdorff een 
aanzienlijke, niet te onderschatten rol gespeeld. Vanaf het moment dat de eerste kunstenaars het 
Gooi aandeden bood hij ze een gastvrij onderdak in de eenvoudige behuizing van zijn logement 
“De Vergulde Postwagen”. Dit logement was tijdlang pleisterplaats voor de postkoets en voor de 
eeuwenoude dorpsgemeenschap gold deze als enige dunne draad die Laren verbond met de 
buitenwereld.451 Na de ontsluiting van het Gooi werd de herberg een station voor de stoomtram. In 

de jaren daarop ontpopte 

Jan Hamdorff zich tot een 
idealist en zakelijk genie. 
Hij wist een tweetal 
tegenovergestelde 
belangen te combineren 
tot een geraffineerde 

eenheid. Voor de 

kunstenaars vormden het 
dorp en haar omgeving in 
haar oude vorm een 
inspiratiebron, die zij 
wensten te behouden als 
„model‟ voor hun kunst.452 

Hamdorff wilde echter van 
het dorp een welvarend 
centrum maken. Hij wist 
op meesterlijke wijze een 
klimaat te creëren waarin 
zowel hij als de 
kunstenaars zich met 

succes konden 
ontwikkelen. Zijn 
logement op de brink 
ontwikkelde zich tot een 

belangrijk trefpunt van 
kunstenaars, genaamd 

“het kroegje”, waar naast 
artistiek gericht publiek 
ook notabelen van het 
dorp elkaar troffen. 
Hamdorff vormde het 
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4.8 Jan Hamdorff en Gooise kunstenaars in de kunstzaal van Hotel 
Hamdorff in de twintiger jaren 
Bron: Beeldbank Kunstenaars rond Laren e.o., Gallery Dorant 
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middelpunt van al deze artistieke ontwikkelingen. Hij vierde successen van de schilders mee en gaf 

raad en hulp waar nodig. Hij wordt wel beschouwd als vader en vertrouwensman van „zijn‟ 

schilders.453 Ook Anton Mauve was regelmatig te vinden in het kroegje van Jan Hamdorff.  
 
Na Mauve‟s dood in 1888 steeg de populariteit van de schilder en de omgeving waar hij had 
gewerkt aanzienlijk. Zijn schilderkunst en dat van de Larense binnenhuisschilders zoals Jozef 
Israels, Albert Neuhuys, Evert Pieters en Hein Kever, hadden het eens zo stille dorpje Laren 
internationale bekendheid gegeven. Een stroom van schilders en bezoekers bezochten het Gooi om 

„het land van Mauve‟ in situ te bezichtigen. De rust, de schoonheid van het land en de 
aanwezigheid van schilders trok ook andere intellectuelen naar het Gooi: schrijvers, dichters en 
musici, die kwamen om in de stilte en rust inspiratie te kunnen opdoen, rustig in de natuur te 
kunnen wonen of vanwege hun contacten met de daar wonende schilders. Zoals Koenraads het 
verwoordde was Laren omstreeks de eeuwwisseling “ontwaakt” en werd “de dromerige romantiek 
en ongereptheid die de schilders zo hevig inspireerde” nu steeds meer overheerst door 

bewonderende en nieuwsgierige vreemdelingen die kwamen en gingen.454 Hamdorff fungeerde in 
deze snelle ontwikkelingen als spilfiguur: hij was een invloedrijk man in het dorp, zowel geliefd 
onder de boerenbevolking als bij de schilders. Hij bemiddelde zodat gasten konden worden 
ondergebracht bij boeren in het dorp of de omgeving om zo aan de wassende stroom van 
bezoekers onderdak te kunnen bieden.455 Ondertussen bouwde hij aan plannen om zijn hotel uit te 

breiden. In 1898 kocht hij het naast hem gelegen pand en richtte dit in als hotel. Nadat hij 
omstreeks 1900 een naast hem liggend boerderijcomplex kon kopen verwezenlijkte hij zijn 

gedurfde plannen. Hij bouwde zijn Hotel Hamdorff om tot een luxe hotel, waar de meest verwende 
en veeleisende gast zich in moest thuis voelen. Ook bevorderde hij het economisch klimaat voor de 
schilders in Laren. Hij opende in 1913 een kunstzaal, waar hij zomertentoonstellingen 
organiseerde. Deze evenementen zorgden voor een opzienbarende opkomst en trokken veel 
publiek.456 
 
Het is interessant hoezeer Hamdorff heeft bijgedragen 

aan het welzijn en de ontwikkeling van de schilders in 
het Gooi en de exploitatie van hun schilderkunst. Door 
zijn invloed, tact en inzicht wist hij bijna een halve eeuw 
de eenheid te bewaren binnen een groep zeer 
emotioneel en individueel ingestelde kunstenaars. Die 
eenheid, dat hechte onderlinge verbond, is sterk 

bepalend geweest voor de sterke ontwikkeling van Laren 

als internationaal vermaard kunstcentrum.457 Met zijn 
vooruitstrevende en praktische ideeën was hij de 
drijfveer achter verschillende ontwikkelingen in het dorp, 
zoals de modernisering van de primitieve 
petroleumverlichting in het dorp in 1898. Hij ijverde 
ervoor dat de boeren hun mestvaalt niet voor, maar 

achter hun huis zouden houden. Wilde het dorp toeristen 
en vreemdelingen trekken, dan moest het volgens hem 
mooi worden. Hij hield het voorstel om de bomen op de 
brink te kappen tegen en zijn stem heeft een 
doorslaggevende betekenis gehad in het verbeteren van 
de weg naar Hilversum.458 Bekijken we Hamdorffs 

motieven in het licht van Mauve en diens ervaring met 

de (landschappelijke) omgeving, dan zien we dat beide 
zich in verschillende werelden bevonden, met vanuit dit 
opzicht tegengestelde visies. Hamdorff richtte zich met 
een toekomstgerichte blik op vooruitgang en 

ontwikkeling van „zijn‟ dorp. Mauve daarentegen - en 
vele (landschaps)schilders die na hem kwamen - richtte 
zich met een blik naar het verleden op het bestaande 
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458 Koenraads, 1988, 103-104. 
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dorp en de bijbehorende agrarische gebruiksvorm als inspiratiebron voor zijn landschappen. Mauve 

en zijn volgelingen koesterden de omgeving, waardoor ze door hun landschapsverbeelding het 

landschap als het ware annexeerden.  
 
Opvallend is de rol van Hamdorff binnen het economisch milieu waarin Mauve en latere 
(landschap)schilders werkten. Zijn hoedanigheid is onmisbaar geweest voor het ontstaan van een 
aantrekkelijk economisch en sociaal klimaat dat voor tal van kunstenaars soelaas bood. Een 
soortgelijke ontwikkeling is zichtbaar bij andere kunstenaarskolonies, zoals bijvoorbeeld in 

Volendam. Naast de idyllische landschappelijke omgeving blijkt een aantrekkelijk gunstig 
economisch en sociaal klimaat in het Gooi, een factor a priori te zijn geweest voor de komst van 
veel landschapskunstenaars.  
 
Nico van Harpen en de Larensche Kunsthandel  
De journalist en oudhoofdredacteur van De Amsterdamsche Courant Nico van Harpen, besloot in 

1905 een eigen kunsthandel te beginnen aan de Molenweg te Laren in een villa die hij „villa Mauve‟ 
noemde. Met zijn actie wilde hij voorkomen dat het mooiste werk van de Larense meesters 
voorgoed naar het buitenland zou gaan. Ondanks zijn nobele doelen kregen financiële 
beweegredenen al snel de overhand. Na de opening van de Larensche Kunsthandel, verscheepte hij 
schilderijen in grote getale naar alle uithoeken van de wereld. Scheepsladingen vol met 

binnenhuisinterieurs en heidevelden-met-schapen verlieten zijn „kunstfabriek‟ in Laren.459 Hij gaf 
eveneens een bulletin uit, dat hij Het land van Mauve noemde, waarin hij verslag deed van het wel 

en wee van diverse Gooise schilders. Op deze wijze exploiteerde hij het werk van de schilders op 
tweeërlei wijze. Enerzijds zorgde hij er mede voor dat de Larense schilderkunst geliefde 
handelswaar werd. Anderzijds verbond hij het Gooi met de eretitel het „land van Mauve‟. Een titel 
die tot op de huidige dag van vandaag verbonden is gebleven aan deze landstreek.  
 
Van Harpen‟s dubbelhartige werkwijze bleef niet zonder kritiek. Zowel vanuit het dorp als van 
buitenaf werd hij bekritiseerd. Zo schreef Joop Siedenburg onder het pseudoniem van Hein Duvel 

scherpe teksten waarin hij het uitbaten van de Larense meesters aan de kaak stelde.460 Andere 
critici zoals Albert Plasschaert stelden drie jaar ervoor al de vraag of de exploitatie van Larense 
binnenhuizen maar door moest blijven gaan. Hoogleraar Carel Lodewijk Dake schreef in 1906 dat 
Laren een toevluchtsoord was voor armlastige schilders, die er maar heen hoefden te gaan om 
enkele binnenhuizen voor Amerika te produceren en vervolgens van een riant inkomen verzekerd 
waren.461 Opvallend genoeg spreken de critici met name over de binnenhuizen en wordt over de 

geschilderde landschappen bijna niet gesproken. Het zal duidelijk zijn dat economische motieven in 

het Gooi sterk prevaleerden in de latere productie van landschappen. Schilders vonden immers een 
niche in de markt met de Gooise heidelandschappen. Vooral in de uitbeelding van 
heidelandschappen in de stijl van Mauve zijn vrijwel altijd dezelfde terugkerende elementen te 
vinden die kennelijk goed verkochten. Het valt te betwijfelen in hoeverre het fysieke landschap, 
zoals Mauve dit ervoer en probeerde te verbeelden, in dit geval nog een werkelijke inspiratiebron 
was.  

 
Sociale motieven  
Beïnvloedingsfactoren uit het sociale milieu waarin Mauve verkeerde kunnen worden gerekend 
onder sociale motieven. Deze kunnen op meerdere wijze invloed uitoefenen op het verbeelde 
landschap. Hier zal allereerst aandacht worden besteed aan de motieven uit Mauve‟s 
kunstenaarsmilieu. Dat wil zeggen de gedeelde motieven van kunstenaars onderling, die van 
invloed kunnen zijn geweest op de verbeelding van het landschap. Vervolgens zal daarin aandacht 

uitgaan naar de sociale verhouding van nieuw komende kunstenaars ten opzichte van de Gooise 
bewoners. Het tweede deel van deze verhandeling beoogt de motieven van de kunstenaars in een 
breder kader te belichten en te vergelijken met die van groeperingen als de Tachtigers en latere 
christen-anarchisten, schrijvers, filosofen en wereldverbeteraars die zich ook in het Gooi vestigden.  

 
Bohemien kunstenaarsmilieu  

Het artistiek sociale leven binnen kunstenaarskolonies is de afgelopen decennia door verschillende 
kunsthistorici onderzocht.462 Veel sociale factoren en gedeelde idealen zijn eveneens van 
toepassing op de schilders die zich in het Gooi vestigden. Kenmerkend is dat er geen sprake was 
van een bepaalde georganiseerde school. Onderlinge sociale contacten tussen de kunstenaars 
waren veelal gebaseerd op losse verstandhoudingen onder gedeelde idealen van vrijheid en 
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vriendschap. In deze onderlinge vrijheid onderscheidt Nina Lübbren een tweetal sociale verbanden. 

Enerzijds zou er sprake zijn van een gemeenschappelijk etos: een gedeeld geheel van 

overeenkomstige handelingen. Anderzijds gebruikt zij de bevindingen van socioloog Friedhelm 
Neidhart als leidraad. Hij observeerde dat het sociale milieu bij kleine groepen niet zozeer bepaald 
wordt door regels en sancties, maar door een gereguleerd geheel van subjectieve relaties, 
persoonlijke interactie, emotie en vertrouwen.463 Het sociale leven van de schilders in 
kunstenaarskolonies wordt uitgebreid beschreven binnen hun overvloedige correspondenties. 
Volgens Lübbren geven deze anecdotes geen afspiegeling van de werkelijkheid, maar zouden ze 

een verhulde vorm zijn waarin de essentie van een, vanuit de kunstenaar beoogde ideale ervaring, 
werd weergegeven.464  
 
Interessant is om te kijken naar het sociale milieu waarin Mauve in het Gooi werkte. Uit zijn 
brieven wordt duidelijk dat hij onderlinge contacten had met verschillende tijdgenoten. In Laren 
trof hij al voor zijn verhuizing van 1885 diverse, soms bevriende kunstenaars waaronder Jozef 

Israels, Albert Neuhuys, Hendrik Valkenburg, Wally Moes, Arina Hugenholtz, Tony Offermans en 
Willem Witsen.465 Mauve ontmoette Willem Witsen op de Ewijkshoeve, een ontmoetingsplaats voor 
kunstenaars, schrijvers, dichters en andere gasten uit de kring van de Tachtigers. Mauve schreef 
over deze contacten aan zijn vrouw: “het is een verzameling van menschen die net voor mij 
geknipt zijn. Wij hebben toen een prachtige wandeling gemaakt en heb mij nog al met den schilder 

[Willem Witsen] kunnen bezig houden”.466 Volgens Saskia de Bodt zou Mauve zich in Laren snel 
thuis hebben gevoeld door de vele contacten, oud en nieuw, die hij er onderhield.467 Opmerkelijk is 

dat in verschillende studies wel gesproken wordt over Mauve‟s invloed op andere schilders in Laren, 
maar dat onduidelijk wordt in hoeverre Mauve zelf zou zijn beïnvloed door collega-schilders. In zijn 
memoriam wordt Mauve geroemd als een van de weinigen die zo sterk was doordrongen van de 

Hollandse natuur en hoe sterk 
en aantrekkelijk deze 
eigenaardigheid was, dat hij 
“die niemand navolgde, zelf 

een groot aantal navolgers 
heeft gevonden”.468 Ook in de 
autobiografie van schilderes 
Wally Moes omschrijft zij 
Mauve als “de ziel van het 
gezelschap” in een 

beschrijving van de eerste 

ontmoeting met de Larense 
kunstenaars.469 Het is niet 
onwaarschijnlijk dat Mauve in 
de keuze van zijn 
landschappen echter wel 
(deels) is beïnvloed door 

collega‟s. In enkele van zijn 
brieven aan zijn vrouw 
schreef hij over Neuhuys, die 
hem op verschillende mooie 
plekjes attendeerde en hem 
enige Blaricumse 
binnenhuizen had laten 

zien.470 Kennelijk was er een 
levendige uitwisseling over 

pittoreske plekken die geliefde onderwerpen voor de schilders waren. Nader inzicht in Mauve‟s 
relatie met andere schilders is te vinden in de reeds aangehaalde passage waarin Anton Mauve 

advies vroeg aan zijn collega-schilder Theophile de Bock. Daarin valt op dat Mauve, ondanks zijn 
vermeende voortrekkersrol, behoefte had aan steun en advies van medeschilders. In hoeverre 

deze echter invloed uitoefenden op de uiteindelijke vorm van zijn landschappen wordt echter niet 
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duidelijk. De eigenzinnige visie die Mauve in zijn schilderswijze legde doet vermoeden dat zijn 

uiteindelijke schilderwerk veelal het resultaat was van een ontstaansproces naar eigen inzicht, een 

proces van aanpassing en verbetering. Er zijn weinig aanknopingspunten gevonden vanuit Mauve‟s 
sociale milieu, die zouden kunnen wijzen op een bepaalde verbeelding van het landschap omdat hij 
zich schaarde onder verwante schilders. Bij Mauve lijkt zijn individuele natuurbeleving de sterkste 
drijfveer te zijn geweest bij de totstandkoming van zijn landschappen en vond hij daarbij steun in 
zijn directe sociale omgeving.  
 

Het sociale milieu van kunstenaars die zich in een landelijke gebied vestigden wordt vaak 
gekoppeld aan een bohemienachtige leefomgeving. Omstreeks 1890 maakte criticus de Vries een 
onderverdeling van een tweetal groepen kunstenaars. Er waren de romantisch-avontuurlijke, ruig 
bebaarde en zeer tot de verbeelding sprekende bohemiens, die er in de regel “even vroolijk als 
arm” op los leefden. Anderzijds zag hij de even verstandige als succesvolle schilders die een 
“beschermer in den een of andere ondernemenden kunstkooper” hadden en die “in de clubs en op 

de recepties der groote wereld” hun opwachting maakten.471 Ten tijde dat de Vries zijn 
gechargeerde beeld van de kunstenaar presenteerde was in Amsterdam inderdaad een groep 
kunstenaars actief die er bewust een bohemienachtige leefwijze op na hield. Zij worden wel in 
verband gebracht als de schilders en schrijvers van de beweging Tachtig, die bewust de burgerlijke 
conventies links lieten liggen en duidelijk maakten dat zij geen nette heren meer hoefden te zijn 

om hun werk te verkopen.472  
 

Wij willen nu nadere aandacht besteden aan de vraag of het milieu van de Tachtigers in relatie tot 
de verbeelding van het landschap kan worden gebracht. Het is de vraag in hoeverre dit 
bohemienklimaat een van de invloedsfactoren kan zijn geweest op de wijze waarop 
landschapsschilders het Gooise landschap verbeeldden. De relatie tussen beide lijkt ver gezocht. 
Sociale aspecten als de aanwezigheid van vertier, geestverwante schilders en een gedeeld 
verlangen naar het eenvoudige leven, speelden wel een (indirecte) rol als pull factoren van het 
Gooi. Dit met name voor landschapsschilders die dezelfde idealen deelden. Zij zijn in die zin van 

invloed geweest op de keuze van een schilder zich in het Gooi te vestigen en dragen op deze wijze 
bij aan de totstandkoming van de veelheid aan geschilderde (heide)landschappen.  
 

    
 

Het sociale milieu van de kunstenaar verschilde sterk met dat van de Gooise bewoners. De lokale 
bevolking wordt wel omschreven als een koppig en taai volkje, onderontwikkeld door hun 
isolement, huiverig voor het nieuwe en argwanend voor alles en iedereen die hen vreemd was.473 

Binnen hun gesloten gemeenschap hebben zij kennelijk de komst van de kunstenaars met 
argusogen aangezien. Zij tolereerden de kunstenaars, maar of er sprake is geweest van een 
verstandhouding tussen beide valt te betwijfelen. De kloof tussen beide sociale milieus wordt 
duidelijk uit een anecdote die Theophile de Bock aanhaalde, die verhaalde over Mauve en diens 

plotse ontmoeting met een plaatselijke boer. Deze hield zijn kar in, waarop Mauve snel zijn 
schetsboekje voor de dag haalde en uitriep “o wat begrijpt hij het goed, ‟t is net of ie poseert”, 
waarop de boer hem grof aan zijn verstand bracht dat “zulke kuren nou is uit mosten zijn of 
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anders…”. De verschrikte Mauve wilde het boertje opheldering geven, maar deze slenterde 

inmiddels alweer verder.474 Een dergelijke anecdote laat het grote onderscheid tussen beide sociale 

milieus zien. Niet alleen een verschil in communicatie(vorm), maar ook een welstandsverschil 
maakte de kloof tussen beide groepen bijna onoverbrugbaar. De armoede onder de lokale 
bevolking was groot. Dit blijkt ondermeer uit een brief die Mauve‟s echtgenote Ariette, schrijft aan 
kunstenares Jet Lindo. Terwijl zij vermeldt hoe zij intens kan genieten van de mensen die aan het 
werk zijn op de akkers, schrijft zij later in dezelfde brief aan haar vriendin: “…maar de armoe Jet, 
is hier vreselijk en dat is wel, maar ja, wanhopend, want je kunt ze niet allemaal helpen, ja niet 

één voldoende. Ik weet niet hoe die menschen nog in leven blijven en waarom of ze eigenlijk leven 
en toch hoor je nooit van zelfmoord, ik weet niet of ik ze bewonder of dat ze gek zijn… één van 
beide is het zeker”.475 Het is de grote meesters die het Gooi schilderden menigmaal „verweten‟ dat 
zij, achter al het uiterlijke van de sobere maar zo schilderachtige interieurs en de rustige bevolking 
de harde realiteit met vaak schrijnende armoede en zorg, schenen te mijden of zich dit 
onvoldoende realiseerden. Zouden de schilders in het Gooi hun artistieke schijnwerpers op de 

realiteit hebben gericht, dan zou er, volgens Koenraads, een heel ander soort Gooise kunst zijn 
ontstaan.476 De meeste schilders van het eerste uur zagen het het Gooi voornamelijk als een 
vredige oase van schoonheid en romantiek en wel in die mate, dat het zicht op de werkelijkheid 
erdoor werd verdoezeld. Mauve en een aantal van zijn navolgers werden getroffen door de 
pittoreske sfeer van het platteland en haar bewoners: de boeren en schaapsherders. Zij  trokken 

de natuur in om daar ter plaatse impressies van het landschap vast te kunnen leggen. Minder oog 
had men voor de zwaarte van het boerenbestaan op deze arme gronden, de misoogsten en karige 

opbrengsten die met grote inspanning werden verkregen. Sociale betrokkenheid is in het overgrote 
deel van de Gooise landschapsbeelden niet expliciet zichtbaar. Pas in de werken van Ferdinand 
Hart Nibbrig weerspiegelt zich de harde realiteit van het traditionele Gooise bestaan.  
 
Maatschappelijke motieven  
“Misschien was het de tijd waarin hij [Anton Mauve] geboren werd en gedrochtelijke conventies 
zonder temperament op zijn fijn gevoel een benaauwde indruk maakte en zich met wanhoop op de 

natuur wierp, die een verfrisschende invloed op hem had.”477 Met deze woorden opperde tijdgenoot 
en schilder Theophile de Bock de mogelijkheid dat Mauve‟s volledige toewijding aan de natuur 
wellicht een uitvloeisel is geweest van een bepaalde tijdgeest. De Bock‟s opmerking vormt ook 
binnen het onderzoek naar de sociale omgevingsfactoren een belangrijk aanknopingspunt. De 
sociale motieven zullen in een breder kader worden belicht, namelijk tegen de achtergrond van 
bepaalde filosofische en maatschappelijke overtuigingen die in de periode 1880-1910 de tijdgeest 

bepaalden. Het eerste deel zal gaan over de eventuele invloed van de Tachtigers, een groep 

revolutionaire denkers die aan de wieg stonden van een aantal vernieuwende opvattingen. Het is 
onmogelijk alle idealen van de Tachtigers in dit korte bestek uiteen te zetten. De keuze is daarom 
gemaakt om enkele belangrijke aspecten van hun gedachtegoed te bespreken en ze vervolgens te 
plaatsen binnen het sociale milieu van Mauve en navolgers. Voor nadere beschouwing van de 
diverse aspecten binnen het gedachtegoed binnen de beweging van Tachtig, die ieder een 
onderzoeksonderwerp op zich zijn, wordt verwezen naar een aantal relevante studies.478  

 
Al snel zal duidelijk worden dat idealistische opvattingen zich in het Gooi breder hebben 
gemanifesteerd dan het kunstenaarsmilieu alleen. Niet alleen schilders, maar tal van schrijvers, 
filosofen, wereldverbeteraars en vrijdenkers trokken omstreeks de eeuwwisseling naar het Gooi. In 
het kader van het verbeelde landschap is het belangrijk om stil te staan bij enkele van deze latere 
(maatschappelijke en sociale) ontwikkelingen. In de veelheid van denkrichtingen is getracht zich te 
richten op opvattingen en idealen die in verband te brengen zijn aan het verbeelde landschap. In 

de bespreking van deze complexe maatschappelijke en sociale ontwikkelingen is daarbij gekeken 
naar de mate waarop zij een parallel vormen met de idealen die gesublimeerd zijn in het verbeelde 
landschap.  
 

De eenvoud van het landelijke leven als uitvlucht: Tachtigers en het Gooi 
Vanaf 1880 vond op allerlei gebieden van de Nederlandse cultuur een verandering plaats. De 

Utrechtse hoogleraar Griekse taal en letterkunde W.J. Verdenius meende dat aan deze verandering 
een veelschrijvend en –dichtend, maar allerminst dichterlijk geslacht vooraf ging. Een generatie die 
haar volle behagen vond in huiselijke poëzie, opgegroeid en tevreden met armzalige vlakheid en 

                                                 
474 Brief Theophile de Bock aan N.L. Berckenhoff, zondagavond, ongedateerd. RKD Den Haag.  
475 Brief van Ariette aan Jet Lindo, 7 december 1885, 5. RKD Den Haag.  
476 Koenraads, 1988, 14. 
477 Brief Theophile de Bock aan H.L. Berckenhoff, Den Haag, 21 Augustus 1889, 8 RKD Den Haag. 
478 Colmjon, 1963; Nieuwenhuys en Prick et al. 1982; Winkels et al.,1985; Voorsteegh, 1885 en Custers, 1995.  



 

 

114 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

burgelijke huisbakkenheid, zonder ruimte en verte van licht en lucht.479 Na zoveel dufheid, leugen 

en onnatuur was volgens zijn collega Prinsen “een zuiverend onweer” noodzakelijk, waarvoor een 

groep jongeren zou hebben gezorgd. Een aantal van deze jongeren vormde de redactie van een 
tweemaandelijks periodiek tijdschrift, dat vanaf 1 oktober 1885 gepubliceerd werd als De Nieuwe 
Gids. Aan het roer stond een vijfkoppige redactie, bestaande uit: Frederik van Eeden, Frank van 
der Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Albert Verwey. Zij brachten in elke uitgave kritiek uit op 
het gebied van kunst, politiek, economie en sociale kwesties en gebruikten hun tijdschrift als 
strijdmiddel tegen gevestigde instituten.480 De Tachtigers pleitten voor een vernieuwing in de 

Nederlandse letteren en maatschappij van die tijd. Hoewel hun kunstopvattingen de geschiedenis 
zijn ingegaan als revolutionaire strijdpunten, was hun gedachtegoed niet geheel nieuw.481  
 
Vooraf is het nuttig enkele kenmerken van de beweging van Tachtig nader toe te lichten. Binnen de 
groep van De Nieuwe Gids en de Tachtigers wordt wel een onderverdeling gemaakt in een tweetal 
stromingen: de Beweging van Tachtig en de Nieuwe Gids-beweging. Eerstgenoemde werd gevormd 

door dichters en literatoren, waarin dichters als Willem Kloos domineerden. Zij kenden een sterke 
neiging tot individualisme, waarin het gevoel van de kunstenaar bepalend was. Zo schreef Kloos in 
augustus van 1886: “eigenlijk zou men álle dichters stemmingskunstenaars kunnen noemen, in 
zover zij met hun gevoel beginnen, en hierin staan zij tegenover de naturalisten die van de realiteit 
uitgaan.”482 Ook de beroemde kunstcriticus Jan Veth deelde deze opvatting in De Nieuwe Gids in 

1888. Hij schreef: “Teekenen is niet het nabootsen van de natuur, maar het weergeven van het 
gevoelde en doorleefde dingen in lijnen”.483 De kunstopvatting van de Beweging van Tachtig kan in 

het algemeen worden opgevat als elitair en individualistisch en nauw aansluitend bij de heersende 
liberale maatschappijvorm van het kapitalisme.484  

 
De andere groep, de Nieuwe Gids beweging, zette zich juist 
hiertegen af. Zo pleitten Van der Goes en Tak in hun 
geschriften voor een betere, meer rechtvaardige 
(socialistische) maatschappij. Binnen deze ideeën stond het 

collectivisme centraal en kan eveneens aansluiting worden 
gevonden bij de gedachte van de opkomende 
arbeidersbewegingen.485 Het zijn met name de 
tegenstellingen tussen de estheten enerzijds en de 
socialisten anderzijds die in de loop van de vijfde jaargang 
zorgden voor onoverkomelijke conflicten. Hoewel van beide 

groepen exponenten in en rond De Nieuwe Gids actief zijn, is 

er geen sprake van een duidelijk onderscheid tussen beide. 
Reden dat in het vervolg zal worden gesproken over de 
Tachtigers. Ook wisselden ideeën en personen nog al eens 
van de ene groep naar de andere en is er bovendien sprake 
van tussenfiguren. Hoewel de Nieuwe Gids aanzet gaf tot 
een groot aantal veranderingen, is de uitwerking hiervan pas 

rond de eeuwwisseling merkbaar. De kiem voor deze latere 
ontwikkelingen, waarvan enkele navolgend ter sprake zullen 
worden gebracht, werd door de Tachtigers gelegd.   
 
Interessant is te vooraf te kijken naar de schilderkunstige 
beweging in de jaren tachtig van de negentiende-eeuw. In 
de periode 1880-1890 vormde zich een groep, voornamelijk 

in Amsterdam werkende kunstenaars, die een andere weg 
insloegen dan de erkende en gewaardeerde Haagse School 

collega‟s.486 Belangrijk in hun kunstopvattingen was het idee dat zij kunst niet langer beschouwden 
als een theoretische, maar meer een gevoelsmatige aangelegenheid. Het positief bindende element 
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in hun opvattingen werd door Huizinga in zijn Leven en werk van Jan Veth verwoord als  “in het 

felle verzet der eerste vernieuwers tegen onbeduidende wetenschappelijkheid en nuchtere 

huisbakkenheid stak een heilige hartstocht en hooge bezieling en ook een weinig 
schooljongensachtigheid. Zij hadden een andere wereld ontdekt, die van de schoonheid uit te 
naderen scheen”.487 Uit Huizinga‟s woorden blijkt de subjectiviteit van de opvatting van de 
individuele kunstenaars. Dit bemoeilijkt te bepalen wie tot de beweging behoorden en wie niet. Niet 
zozeer het werk zou daarin bepalend zijn, maar meer de ideeën van de kunstenaar. Ook menige in 
het Gooi werkzame kunstenaars behoorden tot de nieuwlichters: Wally Moes, Willem Witsen, 

Antoon Derkinderen, Etha Fles en Ferdinand Hart Nibbrig.488 Van deze schilders is het de reeds 
genoemde Ferdinand Hart Nibbrig geweest die een stempel heeft gedrukt op de verbeelding van 
het Gooise landschap.   
 
In de genoemde kunstopvattingen van de Tachtigers is moeilijk te bepalen hoe hun idealen een rol 
kunnen hebben gespeeld in Mauve‟s verbeelding van het landschap.489 Enkele aanknopingspunten 

in de opvattingen van de Tachtigers en hun relatie tot het landschap kunnen gevonden worden in 
de levensbeschouwelijke opvattingen in poëzie en literatuur van Albert Verwey.490 In de poetica 
van de periode 1882-1888 speelden drietal factoren een rol: de natuur kon in de eerste plaats door 
haar uiterlijke schoonheid bij de dichter bepaalde gevoelens opwekken. Daarnaast kon de dichter 
aan die natuur bepaalde beelden ontlenen, om er zijn op andere wijze opgewekte gevoelens mee 

uit te drukken.491 Deze beelden-als-uitdrukking-van-gevoel werden vervolgens gebruikt bij het 
schrijven van een gedicht, waarbij het gevoel de spil was waar alles om draait. Rond 1894 komt 

daar een nieuwe factor bij, die door Verwey aangeduid werd met de term „Leven”; een van het 
begrip natuur afgesplitst element.492 De dichter die tot inzicht in en geloof aan „Leven‟ is gekomen, 
slaagt er in de kloof tussen hemzelf en de natuur op te heffen, omdat het Leven de eenheid van 
het geschapene is.493 Om de relatie van de Tachtigers tot het landschap te kunnen begrijpen is het 
van belang stil te staan bij wijze waarop de Tachtigers het begrip natuur interpreteren. Volgens 
Verwey valt de beweging van Tachtig samen met een reeks pogingen om naar de „natuur‟ terug te 
keren. Het terugkeren naar de natuur betekende in dit verband het opzoeken van het eigen wezen, 

de eigen aard van de verschijnselen van de werkelijkheid en van de maatschappij.494 Het streven 
naar „natuurlijkheid‟ wordt daarbij in verband gebracht tot het zoeken naar de werkelijke aard van 
verschijnselen in plaats van stil blijven staan bij conventionele, traditionele opvattingen daarover, 
zoals de Tachtigers dit verwoordden om “natuurlijke menschen op een natuurlijke aarde” te zijn.495 
Dit uitte zich in verschillende opvattingen zoals een strijd tegen retoriek en kunstmatigheid. In dit 
opzicht is duidelijk een parallel zichtbaar met de opvattingen van Mauve en diens verlangen om in 

zijn schildering de ware aard van het door hem waargenomen landschap vast te leggen. Dat hij 

daarin gestuurd werd door de ideeën van zijn tijd is niet onwaarschijnlijk. Volgens Custer vormde 
de beweging van Tachtig zelfs een late vorm van een in geheel Europa levend streven om 
uitgaande van „het diepste gevoel van natuur en leven‟, niet alleen de kunst, maar de gehele 
geestelijke en maatschappelijke menselijke activiteit te vernieuwen.496 In hoeverre Mauve 
beïnvloed werd door het denken van zijn tijd is onzeker. Uit geen van zijn brieven kan afgeleid 
worden dat hij de geschriften van Verwey of andere Tachtigers, kende of daardoor zou kunnen zijn 

beïnvloed. De opvattingen van de Tachtigers hebben veel maatschappelijk stof doen opwaaien. 
Deze zullen bij een erudiet man als Mauve zeker in meer of mindere mate bekend zijn geweest. Dit 
kan echter pas door uitgebreider archiefonderzoek nader worden vastgesteld. In het kader van de 
omgevingsfactoren die het verbeelde landschap beïnvloeden kan hier worden opgemerkt dat de 
tijdgeest zeker een element is dat niet achterwege kan worden gelaten. 
 
Tot slot kan nog een aspect de revue passeren dat van belang kan worden geacht op de wijze 

waarop de Tachtigers dachten over landelijkheid. Albert Verwey plaatst in zijn geest “natuur en 
leven” tegenover traditie. Tegenover de “natuurlijkheid” die de Beweging van Tachtig bracht, staat 
de “Maatschappij”, opgevat als een stelsel van conventies, die de burgerlijke samenleving vormt. 
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Het is tegen dit stelsel dat de Tachtigers te hoop liepen. Men ging niet uit van de maatschappij 

maar van persoonlijke belevingswereld. Kunst was zodoende volgens Kloos "de allerindividueelste 

expressie van de allerindividueelste emotie”. De emotionele natuuropvatting van Mauve kan ook 
als zeer individueel worden gezien en sluit derhalve meer aan bij het beeld van de Tachtigers dan 
bij de wereldverbeteraars. 
 
Kolonie Walden van Frederik van Eeden  
Het was Frederik van Eeden die als een van de eerste Tachtigers uit Amsterdam wegtrok. Te voet 

en per fiets trok hij door het Gooi, aanvankelijk op zoek naar een acceptabele woning voor 
Lodewijk van Deyssel en diens gezin. Zijn bezoek beviel hem kennelijk zo goed dat Frederik van 
Eeden besloot zich in 1886 in Bussum te vestigen. Het Gooi bood voor hem en vele andere 
Tachtigers een goedkope en geriefelijke woongelegenheid en voldeed eveneens in esthetisch 
oogpunt.497 Het landschap vormde een fraai decor voor de in landelijke stijl gebouwde huizen van 
Berlage, De Bazel en Willem Bauer. Zo vestigden er zich naast Van Eeden ook andere Tachtigers. 

Gorter ging in Bussum wonen en het echtpaar Richard en Henriette Roland Holst die aanvankelijk 
de bouwvallige villa op het landgoed Schoonoord in „s-Gravenland kochten. Later verhuisden zij 
naar Laren, waar ze een stuk grond kochten en de villa „De Heidreef‟ lieten bouwen. Ook van Eeden 
ging steeds mooier wonen en paste zijn huis aan zijn esthetische wensen aan.498 
Het is niet zeker hoe en of Mauve en Van Eeden elkaar hebben ontmoet of gekend of dat er 

wederzijdse uitwisseling van ideeën heeft plaatsgevonden. In Mauve‟s brieven is niets daarover te 
vinden. Van Eeden vestigde zich in een ander deel van het Gooi. In dit geval is het niet zozeer van 

belang of zij elkaar hebben gekend, maar meer dat er sprake is van een overeenkomstige 
natuurideologie, waaraan zij beide op verschillende wijzen uiting gaven. Naast zijn esthetische, 
speelden sociale motieven een belangrijke rol bij Van Eeden. Ter verwezenlijking van zijn sociale 
idealen stichtte hij in 1898 zijn kolonie Walden: een landelijke leefgemeenschap in de geest van 
Henry Thoreau. Dit „ideaal gemeenschap‟ was er op gericht een voorbeeld te zijn hoe de mens in 
geluk en saamhorigheid kon leven en arbeiden in nauw contact met de natuur.499 Van Eeden 
beschouwde de grond “als bron des rijkdoms”, die een gemeenschappelijk bezit moest zijn van 

degenen die erop woonden.500 Op akkers en in moestuinen verbouwde men zoveel mogelijk het 
eigen voedsel en er was zelfs een eigen broodbakkerij. Dat wat teveel werd geproduceerd werd 
verkocht en leverde dus geld op om andere zaken te financieren. 

 
 
Opmerkelijk is de duidelijk ideologisch geladen natuuropvatting van de kolonie Walden die bij een 

aantal bewoners in het Gooi in die periode kan worden aangetroffen. Het dicht bij de natuur leven, 
op de wijze van Rousseau, werd verbonden aan noties als „schoonheid‟, „zuiverheid‟, „echtheid 
(authenticiteit) en „eerlijkheid‟. Rousseau spreekt in dit verband over een “contrat social”. Hierbij 
kwamen de esthetica en moraal in elkaars verlengde te liggen, met de natuur als bindend element. 

Kenmerkend voor deze natuurlijke levensstijl is de hartstochtelijke voorliefde voor fietsen, 
wandelen en zwemmen.501 Het idealistische gevoel dat in de natuurideologie van de vernieuwers 
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besloten ligt vertoont verwantschap met de lyrische natuurbeleving van Mauve. Het is opvallend 

hoe het Gooi voedingsbodem vormde voor natuurideologische idealen, die op verschillende wijzen 

werden uitgedragen. Want niet alleen bij van Eeden, maar ook de socialistische en later 
communistische sympathieën van persoonlijkheden zoals Herman en Wies Gorter van Richard en 
Henriette Roland Holst waren sterk verbonden aan deze natuurideologie. Binnen deze ideologie 
ontstaat telkens weer een spanningsveld tussen de esthetische en meer maatschappelijke, sociaal 
bewogen kanten. Ondanks de goede bedoelingen bleven ook op Walden rangen en standen. De 
ideologische belevingswereld behoeft een zekere mate van relativering. Landelijke eenvoud was er 

voor iedereen, maar alleen de maatschappelijke bovenlaag had de gelegenheid ervan te 
genieten.502 En hiermee komen we op een cruciaal punt als we kijken naar de invloedsfactoren op 
het verbeelde landschap. Duidelijk werd bij Mauve dat, ondanks zijn nobel streven, hij op een 
zekere manier toch vervreemd was van het door hem zo gewaardeerde landschap. Hij en tal van 
andere Tachtigers en welgestelde stedelingen die in het Gooi kwamen, waren in de gelegenheid te 
genieten van het landschap. Dit vormde een schril contrast met de positie van de zwoegende 

boeren op het land. De wijze waarop het verbeelde landschap tot stand kwam is nauw verbonden 
aan verschillende omgevingsfactoren uit het elitaire milieu, ofwel de bovenlaag van de 
maatschappij. Een sociale verstandhouding met de bewoners was er bijna niet. Hoe dit verschil 
consequenties heeft voor het verbeelde landschap zal later ter sprake komen.  
 

Ondanks dat Mauve met zijn heidelandschappen de toon had gezet voor tal van latere naar het 
Gooi trekkende kunstenaars, die afkwamen op het „stemmige‟ en „romantische‟, begon zich 

omstreeks 1890 een omslag te voltrekken. Dit vormde een reactie op de gevoelskunst van de 
impressionisten en de Tachtigers. Die reactie was zo hevig dat Johan Huizinga schreef over een 
„wending der geesten‟ en Henriette Roland Holst sprak van een „diepe sociale en geestelijke 
omploeging‟.503 De jaren ‟90 worden wel beschouwd als een periode van „vergeestelijking‟, van het 
zoeken naar het „hoogere‟, naar de ziel der dingen: de verborgen betekenis en mysterie. 
Symbolistische kunstenaars wilden de werkelijkheid verbeelden die achter het zichtbare verscholen 
ligt, ofwel zij wilden het „ongeziene‟ verhullen.504 Naast de „traditionele‟ landschaps- en 

genrekunstenaars ontstond „nieuwe‟ kunst, geïnspireerd op de nieuwe ideeën. Ook het landschap 
kreeg voor hen een geheel andere betekenis. Voor de symbolisten waren bijvoorbeeld bomen en 
planten meer dan schilderachtige elementen in het landschap. Ze fungeerden eveneens als 
symbolen voor de strijd van het bestaan, groeikracht, een naderend einde (kale boom) of de dood 
(geknakte bloemstengel).505 Op welke wijze deze kunstenaars hun stempel hebben achtergelaten 
in het Gooise landschapsbeeld zal binnen dit bestek niet worden behandeld. De sociale en 

maatschappelijke ontwikkelingen in de periode omstreeks de eeuwwisseling krijgen nu de 

aandacht. Hierin zal duidelijk worden welke extreme vormen het ideaal van het plattelandsleven in 
het Gooi heeft aangenomen.  
 
Christen-anarchisten in het Gooi  
Omstreeks 1900 werd in Blaricum het internationale broederschap van christenen opgericht door 
Jacob van Rees. Hij wilde de Toljostaanse liefdeleer in praktijk brengen. De kolonie richtte zich op 

een eenvoudig leven in de natuur, het vrije huwelijk, geheel-onthouding, vegetarisme, anti-
militarisme en gemeenschappelijk eigendom. De vestigingsplaatsen bevonden zich vooral langs de 
zandwegen tussen Laren en Blaricum, de zogenoemde „huttencultuur‟.506 Zowel Laren als Blaricum 
waren inmiddels dorpen waar het mooi en aangenaam wonen was. De Blaricumse kolonie kende 
een bescheidener opzet dan het naburige Walden, maar hun radicalere opvattingen lieten meer 
sporen achter dan de Waldenaren in Bussum.507 Onder invloed van de christen-anarchisten zou 
Laren-Blaricum een soort alternatieve vrijplaats worden waar de mens op verhaal kon komen in 

vegetarische huttenpensions en naaktkampen. De kolonisten moesten zich vooralsnog tevreden 
stellen met schrale grond, waarop niet veel wilde groeien. Bovendien lag twintig centimeter onder 
de oppervlakte een dikke oerlaag die het water verhinderde weg te zakken. Omstreeks 1902 werd 
bijna geheel overgeschakeld op tuinbouw, die minder grond vergde dan de landbouw.508  

 
De Tolstojanen hadden motieven die duidelijk afweken van die van de schilders die naar het Gooi 

trokken. Zij werden niet alleen aangetrokken door de schoonheid van het platteland, maar gingen 
nog een stap verder. Zij beschouwden het plattelandsleven als een hogere vorm van bestaan. Het 
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is de vraag waarom juist in het Gooise landschap de natuurideologische ideeën een voedingsbodem 

vonden. Al begin twintigste eeuw werd hierover gefilosofeerd. Dichter Adriaan Roland Holst 

mijmerde in zijn opstel Bezielde dorpen over de geheimzinnige natuurkrachten die werkzaam 
zouden zijn in kolonieplaatsen. Voor Blaricum en Laren bestonden de meest wonderlijke 
verklaringen. „Gevoelsgolven‟ zouden langer blijven hangen dan elders door de ligging van de 
dorpen in een kom tussen de heuvels, dat dan werd aangemerkt als “het dal der waarheid”.509 Een 
andere verklaring was dat geestelijke groei een onvruchtbare bodem behoefde en dat de dikke 
oerlaag in de aarde verantwoordelijk zou zijn voor vibraties. De meer voor de hand liggende 

factoren worden tegenwoordig gezocht in de ontsluiting van het Gooi en de komst van de 
kunstenaars naar het Gooi. Toch zijn de noties van Adriaan Roland Holst interessant. Ze werpen 
licht op de wijze waarop de bodemgesteldheid in verband wordt gebracht met de vergeestelijking 
van een bepaalde streek. Zo vergeestelijkte het christen-anarchisme onder de invloed van de 
theosofie. De hang naar diepe kosmische eenheid, naar een alles omvattende harmonie, zou in 
Laren en Blaricum een vruchtbare bodem vinden. En vooral omstreeks 1910 werden beide dorpen 

centrum van de mystieke kunst en had de Theosofische Vereniging hier een grote aanhang. Een 
interdisciplinair onderzoek naar de relatie van plaatsen waar dit soort vergeestelijking plaatsvond in 
betrekking tot de bodemgesteldheid of landschappelijke inrichting zou wel eens tot interessante 
bevindingen kunnen leiden.  
 

In de beginjaren van de twintigste eeuw was in de omgeving van Laren en Blaricum een klimaat 
ontstaan waarin dit soort anti-burgerlijke en natuurideologische ideeën grote vlucht hadden 

genomen. Henry Polak beschreef het Gooi zelfs als “een museum van menselijke rariteiten”. 
Typerend zijn de woorden van Van Dokkum die Het Gooi van de serie Ons Mooie Nederland 
schreef. Hij schreef het volgende: “De naamslegende…komt hier bijzonder tot zijn recht, want het 
is of de een of andere goede Sint hier huizen gestrooid heeft, zo wild en zonder eenige regelmaat 
liggen ze door elkander. Tusschen de kreupelboschjes ter zijde van de weg nestelen zich de kleine 
schildersateliers, waar men van rozengeur en maneschijn leeft, afgewisseld door Nietzesche 
philosophie, Bollandse wijsheid, Marxistische theorieën en Bolsjewistische snert. In deze omgeving 

komen alle „ismen‟ en malligheden, die men er wenscht te importeren, tot vollen bloei. Men is er zo 
“intellectueel” en leeft er “in tempo rubato”, zo los mogelijk.”510   
 
In 1903 werd de humanitaire school opgericht. Men verwierp de burgerlijk-materialistische 
levensstijl van hun negentiende-eeuwse ouders en stelden een soort „flower-power‟ voor in de 
plaats. Een romantisch verlangen naar een harmonieus leven in de natuur en een ongebreideld 

vertrouwen in „zachte krachten‟ kenmerkte deze levensstijl.511 Tractaten zoals die van Tjerk Luitjes 

beschouwden kolonisatie als “de enige manier om te komen uit de wildernis van ons 
maatschappelijk slavenleven”.512 Op fulminerende wijze uitte hij zich tegen de stad en roept 
stedelingen massaal op naar het platteland te trekken. In Laren en Blaricum ontstond een ware 
huttenrage: tientallen kunstenaars en intellectuelen trokken zich er terug in hutjes op de hei.513 
Verschillende hutbewoners gruwden van de burgerlijk-materialistische samenleving en zochten 
daartoe heel verschillende uitwegen. De wiskundige L.E.J. Brouwer liet in 1904 een hut bouwen 

waar hij zelfingekeerd werkte en resideerde. Hij schreef over zijn hut als “het idyllisch plekje in de 
schaduw van drie eiken” waar hij “spit, wiedt, snoeit en filosofeert”.514  Tegenover de ernstig 
contemplatieve levenshouding van Brouwer stond het blijmoedige idealisme van Cor Bruijn die in 
1905 in Blaricum neerstreek. De afkering van de samenleving stond nauw in verband met een 
verheerlijking van de natuur. Dit wordt vooral duidelijk in de door Nico van Suchtelen geschreven 
roman Quia Adsurdum met daarin de beschrijving van het vreugdeloze leven van een jonge 
natuurkundestudent Odo. Deze doet in het verhaal zijn beklag over de ingewikkeldheid van de 

wereld, waarbij haar hoogste idealen – de kunst en wetenschap – hem doelloos en absurd lijken. 
Op het dieptepunt van zijn wanhoop verzucht hij: “o, hoe verlang ik terug naar mijn hut in het 
bosch. Daar alleen heb ik rust gekend, urenlang, ja dagen soms. De zoete geur van mijn 
kamperfoelie voor het raam, de morgendauw, de witte nevels en de gouden zon over mijn sparren! 

En ik, eenzaam en rustig te midden van al die schoonheid”.515 In de typerende karakterschets van 
de hoofdpersoon Odo heeft van Suchtelen volgens Lien Heyting de zoon van Anton Mauve voor 

ogen gehad. Ru Mauve (1878-1965) kwam in de zomer van 1899 bij de kolonie Walden van 
Frederik van Eeden terecht, waar hij Nico van Suchtelen leerde kennen. De jongere Mauve was 
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geïnspireerd door de ideeën van Tolstoj en woonde in de periode van 1903 tot 1910 in Blaricum 

waar hij verschillende hutten bewoonde. Hij schilderde eveneens als zijn vader, landschappen, 

maar heeft zijn vader niet in bekendheid kunnen evenaren.  
 
4.4 Het arcadisch pastoraal ideaal tegenover een toenemend geordend landschap 
Er zijn verschillende omgevingsmotieven besproken die van invloed zijn geweest in het proces van 
de omvorming van een werkelijk naar een verbeeld landschap. Hierbij is geconstateerd dat 
natuurideologisch geladen idealen, die bij Anton Mauve in de verbeelding van zijn landschap een 

grote rol speelden, zich in het Gooi niet slechts beperkten tot de schilderkunst. Hoewel op 
verschillende wijze uiting werd gegeven aan deze idealen is er een belangrijke bindende factor: 
namelijk het idee dat natuur tegenover de maatschappij staat. Dit gegeven kan beschouwd worden 
als een van de aanknopingspunten in de complexe wijze waarop ideaal en werkelijkheid in het 
Gooise landschap door elkaar heen liepen. In deze deel van het onderzoek zal aandacht worden 
besteed aan de wijze waarop het verbeelde en werkelijke landschap een contrast tot elkaar 

vormen. Vooraf is het nuttig een korte schets te geven van het Gooi zoals dit werd waargenomen 
en beschreven door een verslaggever die het gebied ook daadwerkelijk heeft bezocht. Vervolgens 
zal het schoonheidsbeeld van het Gooise landschap worden toegelicht en in verband worden 
gebracht met een veranderende omgeving. Daarbij zal in een afzonderlijke deel aandacht worden 
besteed aan de wijze waarop de waardering voor de natuur in verband kan worden gebracht met 

een veranderende natuurbeleving. Uiteindelijk zal dit schoonheidsbeeld met haar idealen 
vergeleken worden met opzichte van de “werkelijkheid”. Daarbij wordt gekeken hoe lokale 

kunstenaars het landschap verbeeldden.  
 
Na een periode van economische malaise beleefde Nederland tegen het einde van de negentiende-
eeuw een zeer geleidelijk herstel. De opleving van de economie werkte echter nog lang niet door in 
alle lagen van de maatschappij. Vooral in de agrarische sector bleef nog een tijdlang sprake van 
een crisissituatie. Dit blijkt uit de grote armoede die heerste onder de Gooise bevolking. In de 
grote steden, vooral in Amsterdam, is de vooruitgang groter en verliep de groei sneller dan op het 

platteland. We hebben inmiddels gezien dat in de periode 1880-1910 een steeds toenemende 
stroom stedelingen naar het Gooi trok. In de voorgaande verhandeling is vastgesteld dat deze trek 
van een groot deel gemotiveerd werd door landelijke (natuurideologische) idealen.  
 
Een van de kunstenaars die net na de eeuwwisseling in het Gooi werkten was Wally Moes. Zij was 
omstreeks 1903 een van de bekendste Larense schilders. Ter gelegenheid van een expositie bij de 

Larense kunsthandel Buffa werd een verslaggever naar het dorp gestuud om een reportage te 

maken voor in het weekblad De Amsterdammer. Onder de titel “Wally Moes en Laren” schreef hij 
zijn reportage met daarin een beeld van het artistieke leven in het dorp. Het verslag eindigt met 
een waarschuwing: “Laren dreigt een groot gevaar, dat het teveel door stedelingen bewoond en 
bebouwd zal worden. Dan verdwijnt het eenig natuurschoon, dan blijft het geen uitverkoren verblijf 
voor schilders meer, dan is het uit met de heerlijkheid van Hamdorff, den schildervader.”516 Een 
tweetal interessante conclusies kunnen uit het slot van deze reportage worden gehaald. In de 

eerste plaats is dit het feit dat de auteur te kennen geeft dat “natuurschoon” verdwijnende is. De 
vraag is wat de anonieme auteur onder dit “natuurschoon” heeft verstaan. Bedoelde hij de 
aanwezigheid van veel natuur of juist de landelijkheid en agrarische bestaansvorm van het dorp, of 
een combinatie van beide? In de tweede plaats heerst de opvatting dat een toename van het 
aantal stedelingen de oorzaak is van het verdwijnen van dit natuurschoon. In dit tijdsbestek dient 
nog te worden opgemerkt dat omstreeks 1910 een groot aantal schilders zich verre hielden van de 
binnenhuizen en Mauve-heidelandschappen en de term “het land van Mauve” bij velen irritaties 

opwekte. Zo noemde de criticus R.W.P. de Vries „het Land van Mauve‟ in 1907 een bij uitstek 
reclamezuchtige naam‟ die bovendien onjuist was. Het suggereerde dat alle schilders hier uit één 
vaatje tapten en dat strookte niet met de werkelijkheid‟.517 Uit deze opmerkingen blijkt hoe het 
onvolprezen „land van Mauve‟ veranderende was, niet alleen in aanzicht, maar ook vanuit artistiek 

perspectief.  
 

De kwesties van Laren‟s dreigende „ondergang‟ werden door de schilderes Arina Hugenholtz 
geformuleerd tijdens een tafelrede. Ze geeft een beschrijving van de omgeving hoe zij deze aantrof 
toen ze in 1885 het Gooi bezocht, over de schoonheid die zij aantrof: “…de oude gevels, de fraaie 
lijn der rieten daken, niet onderbroken zoals thans door wangedrochten van bouwstijl, alles in 
harmonie. Op wegen rust en stilte – slechts het snorren van een spinnewiel of het kakelen van een 
kip werd gehoord”.518 Maar zij vervolgt: “Laren‟s bloei is voorbij! Nu, met de komst van 
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kruidenierszaken en slagerijen is het gedaan met de heide- en boschweelde… Er verrijscht met 

Amerikaansche spoed een deftig villastadje in American style…Amerikaans boeiend, daar juist daar, 

waar Mauve zijn prachtland ontdekte.”519 Haar woorden lijken een treurzang op de verandering van 
het geliefde land van Mauve. Deze sombere visie over de allesverwoestende ontwikkelingen die 
niet alleen het dorp Laren, maar het gehele Gooi troffen, is eveneens zeer treffend naar voren 
gebracht in de sleutelroman De ondergang van het dorp, door Van Moerkerken, die in 1913 
verscheen. Het boek speelt op de scheidslijn van een tweetal beschavingen, waarbij het dorpsleven 
in conflict komt met de moderne ontwikkelingen en dus langzamerhand verdwijnende is. Het 

verhaal begint met een dorpje (Aarloo) dat, gelegen tussen heiden en woudranden onder nevelig-
teedere droomsfeer‟, ontdekt wordt door enkele schilders en vervolgens tot in verre werelddelen 
bekend wordt. Vervolgens toont de roman hoe een dorp, dat overgeleverd is aan een 
kapitalistische expansiedrift van makelaars en grondspeculanten, in een korte tijd wordt 
verkwanseld. Hoewel de verschillende personages en verwikkelingen in het boek ontsproten zijn 
aan de fantasie van de schrijver, is de parallel met ontwikkelingen in het Gooi opmerkelijk. Tegen 

de achtergrond van deze ontwikkelingen zal in nu worden stilgestaan bij het verbeelde landschap.  
 
Schoonheid van het ideaalbeeld 
Volgens de gezaghebbende Britse historicus Simon Schama is het landschap het doek waarop wij 
onze obsessies en idealen over de natuur projecteren.520 Vanuit dit opzicht zouden het de 

landschapsschilders zijn geweest, die ons de vormen daartoe hebben aangereikt, zowel in het 
verleden als in de toekomst. Mede door de vele landschapsschilderingen zou zich een beeld van 

Nederland in het collectieve geheugen hebben vastgezet als een kleinschalige agrarisch landschap, 
met afwisselend hoge en lage vegetatie, bosjes en bos. Fresco meent daarbij dat dit (ideaal)beeld 
bepalend is voor de wijze waarop de schoonheid van het landschap wordt beleefd: “de Nederlander 
wil koeien in de wei zien met knotwilgen en rietgekapte boerenhoeves en wil hier en daar een 
gebied met zandverstuivingen en bloeiende heide”.521 Wij zullen nadere aandacht besteden aan de 
schoonheid van het Gooise ideaalbeeld. Hierbij zagen we dat deze vooral gevormd is vanuit het 
agrarische landschap: de herders met schaapskudden, werkende boeren op het platteland en 

golvende rogge- en boekweitvelden. Het ideale beeld van het Gooise landschap kan grofweg 
worden ingedeeld in een tweetal landschappen: enerzijds het „ongedomesticeerde‟ heidelandschap 
met de schaapskudden, anderzijds het gedomesticeerde boerenlandschap met engen en typische 
boerengewassen als rogge en boekweit. Hoewel hier een indeling kan worden gemaakt tussen 
„woeste grond‟ en ontgonnen bouwland, is daar wel een kanttekening bij te plaatsen. In 
werkelijkheid maakte ook de onontgonnen heide een onmisbaar deel uit van het agrarisch 

systeem: de schaapskudden dienden immers voor de noodzakelijk bemesting van de akkergronden 

en voorzagen eveneens in wol. In de vraag rond verbeelding en werkelijkheid is het zinvol om 
enkele achtergronden van dit schoonheidsbeeld toe te lichten.  
 
De idealisering van het platteland is een fenomeen is dat veel verder teruggaat in de westerse 
geschiedenis dan de school van Barbizon en de Haagse School kunstenaars. Al sinds de Klassieke 
Oudheid schreven tal van schrijvers over de schoonheid van het platteland, een traditie die haar 

weerslag vond in de zogenoemde pastorale.522 De idealisering van het eigen natuur- of 
cultuurlandschap heeft een belangrijke rol gespeeld in de Westerse cultuur, niet alleen in de kunst, 
maar ook daarbuiten. Al in zeventiende-eeuwse landschappen is sprake van de uitbeelding van een 
agrarisch landschap dat rust en vertrouwen uitstraalt en waar de mens zich binnen de intimiteit 
van koeien, schapen, boerenhoeves en agrarische bedrijvigheid veilig voelt, omdat de natuur ons 
welgezind is.523 Vanaf de achttiende en negentiende-eeuw ging daarbij de schoonheid van dit 
landschap een steeds grotere rol spelen.  

 
Lemaire plaatste in zijn filosofie van het landschap de opvatting centraal dat de drang naar 
landelijkheid sterk verweven zou zijn met de ontmythologisering van onze omgeving. De 
opkomende belangstelling voor het landschap zou gepaard zijn gegaan met een fundamentele 

verandering van geestesbewustzijn, waarbij de traditionele binding aan God langzaam zou 
overgaan naar een moderne binding aan de Natuur. Vooral ten tijde van de Romantiek 

manifesteerde zich een  “autonomisering van de Natuur en van de mens” zoals filosoof Lemaire het 
noemde.524 Het landschap speelde daarin een centrale rol. Het werd beschouwd als „medium‟ tot 
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verzoening tussen de individu en de Natuur en door de schilderkunst werd het landschap 

gesublimeerd.525 Er werd dus op een heel andere wijze naar het landschap gekeken, dan voorheen. 

De uitwerking van het Romantisch gedachtegoed beperkt zich niet alleen tot de 
landschapsschilderkunst, maar is van grote invloed geweest op de wijze waarop naar het landschap 
werd gekeken. Het landschap wordt in het westerse bewustzijn als thema overdacht en 
gewaardeerd.  Over het gedachtegoed van de Romantiek en haar uitwerking op het Nederlandse 
landschap ligt nog een deels onontgonnen terrein en ruime mogelijkheden voor vervolgonderzoek. 
In Nederland was geen sprake van een “subliem” landschap in die zin van grote onaangetaste 

wildernissen of indrukwekkend gebergte met watervallen. Toch heeft het romantisch 
gedachtegoed, de worsteling van het eenzame individu ten overstaan van het mysterieuze 
alomvattende leven van de natuur, ook in de Nederlandse landschapsschilderkunst haar weerslag 
gevonden. Veel kunsthistorici zagen het Romantisch gedachtegoed weerspiegeld in schilderingen 
van donkere wouden, onheilspellende luchten, de ruige zee en andere landschappen die de 
tegenstelling tussen mens tegenover de onaantastbare natuur weerspiegelden. De streken rond 

Oosterbeek en Wolfsheze bleken geliefde oorden voor dit „romantisch‟ beladen landschap. 
Belangrijk in de verandering van de wijze waarop naar het landschap werd gekeken is de centrale 
functie die het landschap krijgt te vervullen in de verhouding van mens en wereld. Voor grote 
Duitse denkers als Johann Wolfgang von Goethe en Carl Gustav Carus gold de 
landschapsschilderkunst als dé kunst van de toekomst, want door esthetische fixering van het 

aardse dynamische landschap zou een synthese bewerkstelligd worden tussen de eindige mens, als 
beschouwer van de oneindige natuur.526 Dat mens en natuur tegenover elkaar staan is bij het 

Gooise verbeelde landschap niet zozeer aan de orde. Juist integendeel: de meeste verbeelde 
landschappen tonen juist een cultuurlandschap, een agrarisch landschap waar mens en natuur in 
harmonie tot elkaar staan. Hoe zijn de idealen van boerenlandschap in relatie te brengen met het 
streven naar de natuur?  
 
Met de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau ontstond volgens Lemaire een nieuw type 
Europeaan: dat van de kunstenaar of geleerde die zich uit de maatschappij terugtrekt in de natuur. 

Deze neemt als het ware revanche op de cultuur. Lemaire beschouwde dit als een vorm van 
cultuurkritiek, waarbij de cultuur tegenover de natuur wordt uitgespeeld. De cultuur wordt daarbij 
bestreden ten gunste van de natuur.527 Er zijn tal van factoren die in verband staan met een 
dergelijke „cultuurcrisis‟. Lemaire meende dat vooral door historische vernieuwing een verhoogd 
gevoel van onzekerheid, ongenoegen en vervreemding ontstond ten aanzien van de huidige 
cultuur, waarbij het individu niet langer zijn wensen en ideëen belichaamd ziet. Het verschijnsel 

van de „miskende kunstenaar‟ en de onbegrepen denker zou een van de symptomen zijn van een 

ongelijke ontwikkeling van verschillende cultuursectoren.528  De toevlucht in de natuur zoeken, de 
bewuste vervreemding van de cultuur en de „miskende kunstenaar‟ zijn gebeurtenissen die niet los 
van elkaar te zien zijn en de consequentie zijn van een toenemende mate van verstedelijking. En 
binnen deze natuur-cultuur verhouding schetst Lemaire de ontwikkeling van romantiek naar 
naturalisme binnen de landschapsschilderkunst. En daarmee komen we in een ontwikkeling die 
Lemaire typeert als „de verzoening van stad en platteland‟ Het platteland wordt vergeleken met de 

stad in dezelfde lijn wat natuur voor cultuur is. Het credo “terug naar de natuur” kan hierin worden 
opgevat als een terugkeer naar het natuurlijke leven van het platteland. Zoals reeds is gebleken uit 
het gedachtegoed van veel schilders, schrijvers en andere vrijdenkers in het Gooi, zijn de idealen 
van het platteland gekoppeld aan een diep verlangen en heimwee naar een kosmische 
verbondenheid met de aarde. De aanzet van dit soort landelijke idealen in de 
landschapsschilderkunst is gegeven met de schilders van de School van Barbizon als Dupré, Diaz 
de la Peña, Daubigny, Millet en Corot. Lemaire ziet daarin tevens overgang van wereldbeleving: 

van een romantische naar realistische wereldbeleving, waarin de totale ruimte schilderachtig was 
geworden.529  
 
Terugkerend naar het verbeelde landschap kan geconstateerd worden dat het landschap zich 

voordoet als een eenheid tussen natuur en cultuur. Dit wordt niet alleen duidelijk in de 
afzonderlijke elementen, maar vooral in de relatie tussen mens en natuur en in de verbeelding 

ervan. De herders met schaapskudden in Mauve‟s landschap vloeien ineen met de omringende 
heide. De karakteristieke boerderijen, dorpstorens en landweggetjes worden één met de golvende 
heuvels in Co Breman‟s engenlandschap. En zelfs Ferdinand Hart Nibbrig‟s karakteristieke 
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portretten van de erfgooiers zinspelen op deze eenheid: de ruige markante koppen passen in het 

beeld van het schrale Gooise zandlandschap. Nu een korte cultuurhistorische achtergrond is 

gegeven van de idealen van het landschap zal gekeken worden naar de wijze waarop een 
veranderende natuurbeleving in relatie staat tot de idealen die aan het verbeelde landschap 
worden toegekend. Wij moeten ons hierbij realiseren dat verschillende ontwikkelingen niet los van 
elkaar staan, maar onderling nauw met elkaar verbonden zijn.  
 
Veranderende natuurbeleving in een veranderende omgeving 

De toenemende waardering voor de natuur wordt door verschillende auteurs in verband gebracht 
met een toenemende mate waarin de natuur wordt „beteugeld‟.530 Als vanouds werd de natuur als 
gevaarlijk gezien en het liefst vermeden. Zelfs uit de volksverhalen van de Gooise boerenbevolking 
blijkt dat de ongerepte heidevelden werden beschouwd als een onheilspellende plaats, waar 
volgens oude sagen en legenden ‟s nachts de witte wieven rondspookten en waarover tal van 
andere spookverhalen de ronde deden. Ook Lemaire besteedt in zijn boek De filosofie van het 

landschap aandacht aan het mythische aspect van de ruimtebeleving in de premoderne tijd. De 
wijze waarop de agrarische ruimte werd beleefd kende een drievoudige geleding van dorpskern, 
akkerbouwlanden en woeste gronden. Binnen het vertrouwde landschap waarin de mens woonde 
en werkte bevond zich geen dimensie die de bewoners vrees en angst aanjoeg. Vooral de natuur 
die zich ver van de bewoonde wereld bevond – de woeste gronden – werd als gevaarlijk 

beschouwd. Hier was de mens namelijk het minst zeker van zichzelf. Lemaire geeft binnen dit 
verband aan dat een moderne activiteit als een rustige wandeling maken in de natuur ondenkbaar 

is binnen deze agrarische ruimtebeleving.531 Naarmate de „woeste gronden‟ meer en meer werden 
ontgonnen werd de natuur „overwonnen‟ en langzaam maar zeker beschouwd als een aangenaam 
oord voor ontspanning.  
 
De opkomende belangstelling voor de natuur kan niet los worden gezien van landschappelijke en 
stedelijke ontwikkelingen die zich vanaf de tweede helft van de negentiende-eeuw en begin 
twintigste eeuw voltrokken. Niet alleen economische veranderingen, maar ook het opkomend 

socialisme en vernieuwingen op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschap staan hiermee in 
verband. Omstreeks 1860 is er sprake van een economische vooruitgang en toenemende 
industrialisering. Bevolkingsaanwas, stadsuitbreiding, een snel groeiend spoorwegnet en 
grootschalige ontginning van „woeste‟ gronden begonnen het aanzicht van het landschap te 
veranderen. Deze ontwikkelingen werden aanvankelijk toegejuicht. Het omhakken van het 
Beekbergerwoud – het laatste wilde woud van Nederland - werd beschouwd als een zege van de 

menselijke beschaving.532 Dat deze “zege van de menselijke beschaving” een keerzijde heeft is 

reeds gebleken uit de voorgaande passages. Een van de eerste tekenen van een veranderende 
houding ten opzichte van de natuur is zichtbaar in de geschriften van natuurliefhebber Willem 
Frederik van Eeden senior, de vader van de literator Frederik van Eeden. Voor hem liet de natuur 
zien, wat er in de maatschappij mis was. In zijn natuuropvatting vond de natuur een 
weerspiegeling van een bijna kosmisch proces, een wereldomspannend gebeuren waar op eigen 
wijze de menselijke geschiedenis een afspiegeling van is.533 Daarin bevatte de natuur niet alleen 

een zuiver esthetische waarde, maar was het domein van een moreel schouwspel dat voor de 
oplettende waarnemer allerlei boodschappen in petto had. Ethiek en natuurbeleving gaan in de 
wereld van Willem Frederik van Eeden hand in hand.  
 
Maar in deze periode werd het gevaar van het verdwijnen van de natuur slechts sporadisch 
onderkend. Toen Willem Frederik van Eeden in 1888 zijn ongenoegen uitte over het verdwijnen van 
het Beekbergerwoud, vond hij nog weinig bijval van andere natuurliefhebbers. De toenemende 

verstedelijking zorgde echter wel voor ontevreden geluiden. Zo vreesde dichter A. Roland Holst 
omstreeks de eeuwwisseling voor het lot van de natuur, die in toenemende mate moest wijken 
voor de voor „de grote wouden van stadsuitbreidingen‟.534 Omstreeks 1894 is een omslag merkbaar 
in de houding ten opzichte van de natuur. De uitgave van een serie eenvoudige boekjes over de 

natuur, van Jac. P. Thijsse en Eli Heimans, gaf aanzet tot een opbloei in de belangstelling van de 
inheemse natuur.535 De verrichtingen van beide onderwijzers, die eveneens fervente 

natuurliefhebbers waren, zijn van grote invloed geweest op de popularisering van de natuur. 
Thijsse‟s optreden resulteerde rond de eeuwwisseling tot de georganiseerde natuurstudie- en 
natuurbeschermingsbeweging, op een wijze zoals die tot op de dag van vandaag nog een 
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belangrijke plaats inneemt binnen de Nederlandse samenleving. Zo werd in 1899 de Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van Vogels opgericht en enkele jaren later de Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging (1901) en de Nederlandse Ornithologische Vereniging (1901).   
 
Thijsse en Heimans wisten zich te ontdoen van elke religieuze of morele notie, zoals deze nog wel 
voelbaar was bij Willem Frederik van Eeden. Hun natuurbeleving is volgens van Berkel eerder 
zuiver esthetisch.536 Desondanks is de tegenstelling tussen morele en esthetische waardering niet 
heel scherp; bij van Eeden (en tijdgenoten als Anton Mauve en Arina Hugenholtz) is het genieten 

van schoonheid een belangrijk element in het natuurgenot. Omgekeerd is het morele element ook 
nooit helemaal afwezig. De natuurstudie was daarbij voor Thijsse geen doel op zich, maar maakte 
in moreel opzicht betere mensen. Zo meent Thijsse: „zij die leven voor wat groeit, bloeit, kruipt, 
ademt moeten wel beter en rijker worden. Zij krijgen belangstelling voor muziek, schilderkunst, 
beeldhouwwerken, godsdienst. Groeien zelf. Worden beter‟.537 Opmerkelijk is dat Thijsse de 
toenemende belangstelling voor de natuur koppelt aan een belangstelling voor de kunsten, 

waaronder ook de schilderkunst. In moreel opzicht is eveneens parallel te trekken met Mauve die 
meende dat mensen die dichterbij de natuur leefden vanzelfsprekend ook een vriendelijker en 
beter volk zijn. Volgens van Berkel is in de periode van Thijsse en Heimans echter de band tussen 
het schonen en het goede verbroken. De natuur zelf had geen morele lading meer, maar de 
activiteit, de natuursport, verschafte het levensgeluk.538 In het vervolg van deze studie zal nader 

aandacht worden besteed aan enkele werken en hun relatie tot een toenemende cultivering van 
het (Gooise) landschap.   

 
Een toenemende waardering voor het landschap, staat sterk in verband met een veranderende 
schoonheidsopvatting ten aanzien van bepaalde landschapstypen. Aan het eind van de achttiende 
eeuw schreef Ahasverus van den Berg zijn geografie van de Veluwe (1796) over de lelijkheid van 
de zandverstuivingen en hei, ondanks het nut daarvan voor de schapen. Voor een werkelijk mooi 
landschap moest de lezer zich begeven naar de landgoederen die de Veluwe omringden.539 De 
schoonheid van de heide werd niet erkend, juist integendeel. De vele onontgonnen woeste 

heidegronden werden tot in de negentiende-eeuw als onland beschouwd. Ze werden gerekend 
onder de schrale gronden, die veel van de mensen eisten en weinig boden.540 Er zijn geen 
aanwijzingen dat de stille ruige natuur een positieve, esthetische, laat staan recreatieve waarde 
zou kunnen hebben. Toch zijn de voortekenen van een omslag reeds merkbaar in de beschrijvingen 
van de bekende negentiende-eeuwse wandelaars als Jacobus Craandijk, Frederik Willem van Eeden 
en Jacob van Lennep. Opmerkelijk zijn daarin Craandijk‟s gloedvolle bewoordingen over de heide in 

Gelderland die hij verheerlijkt wanneer hij schrijft: “Hoe heerlijk is het hier, waar het oog vrij over 

een ontzagwekkende ruimte gaat! Wat plegtige grootheid heeft het heideveld. Hoe ernstig schoon 
liggen daar voor ons de zacht glooijende heuvels. Met wat purperen weerglans gloeit het donker 
bruin, dat allengs in violet overgaat en aan de horizon als fijn en teeder blauw zich tegen de hemel 
afteekent.”541 Toch wordt Craandijk beschouwd als een wandelaar van het „oude stempel‟ en gaf hij 
in zijn esthetische waardering voor het landschap een sterke voorkeur voor een halfopen 
cultuurlandschap met vergezichten, pittorekse dorpen en hier en daar een kasteel.  

 
Nadat de natuur als minder bedreigend en juist als aangenaam wordt ervaren kan worden 
afgevraagd hoe de natuurbeleving staat tegenover de idealen van het verbeelde landschap. Daarbij 
is binnen de natuurbeleving een spanningsveld te bemerken tussen de neiging van de mens de 
natuur te beheersen (uit oogpunt van veiligheid en voedselvoorziening) en een behoefte aan wilde, 
ongerepte natuur. Deze tegenstrijdigheid werd al omstreeks 1860 omschreven door Willem 
Frederik van Eeden, die zich enerzijds voelde aangetrokken tot de woeste natuur, maar 

tegelijkertijd besefte dat hij alleen zich vrij voelde in de natuur die hij zelf gevormd heeft. Hij 
wijdde bijvoorbeeld interessante beschouwingen aan de invloed van de mens op de natuur, de rol 
van de landbouw en het ontstaan van het door de mens gevormde landschap.542 Coeterier schetste 
binnen deze tegenstelling een model van een drietal mogelijke relaties met de natuur:   

ondergeschikt (wilde/oernatuur), nevengeschikt (getemde natuur) en bovengeschikt (kunstmatige 
natuur).543 Onder „wilde natuur‟ rekende hij bijvoorbeeld een bos of de heide, de getemde natuur 

het agrarisch landschap en de kunstmatige natuur een park of tuin dat is aangelegd om te 
behagen. Elk van deze natuurvormen heeft een eigen inrichting en uitdrukkingswijze. Dit 
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drievoudige onderscheid kan eveneens worden aangebracht binnen het Gooise landschap: de 

onontgonnen heide als „wilde natuur‟, het agrarische engenlandschap als getemde natuur en de 

landgoederen als kunstmatige natuur.544 Interessant is om vanuit deze invalshoek te kijken naar 
enkele idealen van het Gooise landschap, want hoewel zowel wilde als kunstmatige natuur in het 
Gooi naast elkaar bestaan, zien we dat de nevengeschikte relatie tot de natuur het sterkst in het 
landschapsbeeld naar voren komt.  
 
Bij Anton Mauve zien we enkele keren de een neiging naar de natuurweergave van de „wilde‟ 

natuur die tot uiting komt in zijn schilderij Het Moeras, maar in het algemeen is het toch de 
menselijke aanwezigheid die in zijn Gooise landschappen overheerst. Vanuit dit opzicht lijkt het 
landschapsbeeld toch sterk gedomineerd te zijn door een beleving van het platteland. En deze 
beleving hield meer in dan alleen de rust en eenvoud van het boerenleven, maar ook de primitieve 
lokale vervoersmiddelen maakten daar een onderdeel van uit. In dit hoofdstuk is eveneens 
gebleken dat de natuurbeleving een tweevoudige relatie opwekt; een relatie tot de omgeving en 

een relatie tot het individu, waarbij we vooral zagen hoe het verblijf in het Gooi werd ervaren als 
een bevrijding van de maatschappelijke lasten en zorgen. In dit geval kan men spreken over een 
natuurbeleving die niet zozeer gebouwd is op een innerlijk verlangen naar ongereptheid, maar naar 
een verlangen naar een arcadisch, pastoraal boerenlandschap. De idealen van rust, eenvoud en 
harmonie van mens met omgeving spelen niet alleen in de landschapsbeleving een rol, maar juist 

in de totstandkoming van het landschapsbeeld. Opmerkelijk is dat de kunstmatige natuur bijna niet 
wordt vastgelegd door de landschapsschilders, ondanks dat deze uitgestrekte landgoederen ook 

een zekere rust konden geven. Er zijn zeker verschillende voorbeelden te vinden van de Gooise 
landgoederen die in de negentiende-eeuw zijn getekend, maar opvallend genoeg vallen ze in het 
niet te midden van de vele boerenlandschappen.  
 
Dan is er nog een belangrijk onderscheid te maken ten aanzien van de tijdsbeleving van natuur en 
kunst. Beide hebben een eigen tijdsbeleving. Coeterier plaatst daarbij de opmerking dat kunst niet 
in wilde natuur, maar wel in de beleving van een kunstmatige natuur zou passen.545In dit geval 

hebben we het echter over kunst in de natuur, maar natuur in de kunst. Opmerkelijk daarbij is dat 
deze de idealen weerspiegelt van een natuurbeleving van een agrarisch landschap. Dan rest ons 
nog de vraag hoe dit agrarische landschap zich verhoudt tot de werkelijkheid en in hoeverre het 
past binnen de ontwikkelingen van het Gooi gedurende de tweede helft van de negentiende en het 
eerste decennium van de twintigste-eeuw. De volgende paragraaf Contextual Fit gaat op zoek naar 
de marges van dit ideale landschapsbeeld.      

 

Contextual fit 
In zijn autobiografische roman Gijsbert en Ada filosofeert de schrijver P.H. van Moerkerken over de 
artistieke ontwikkelingen in het Gooi in de jaren tachtig en negentig van de negentiende-eeuw. Hij 
meende dat achter de drang naar het weergeven van het ongerepte landleven „de onbewuste vrees 
schuilt voor het vergankelijke der schoone dingen‟ en schrijft: “als wij volkomen zeker waren dat al 
die fraaie oude boerenhuizen en die kleurige kleederdrachten nog voortleefden… dan zouden wij 

met die levende schoonheid tevreden zijn en niet wenschen er een tafereeltje van te maken”.546 
Het feit dat de schrijver van Moerkerken dit aan het eind van de negentiende-eeuw opmerkt zegt 
voldoende over de mate waarin moderne ontwikkelingen in het Gooi een vlucht namen.  
 
“Ter bevordering van de algemeene welvaart…” Ontginningsvraagstukken in het Gooi 
In 1838 bracht J.M.C. Backer een zijn werk uit getiteld Iets over Gooiland; de ontginning van 
hetzelfde en de regten van het domein als eigenaar en der gebruikers. Naast dat hij aandacht 

besteedde aan de eigendomskwestie van de gezamelijke gronden in het Gooiland, gaf hij in het 
eerste hoofdstuk een uiteenzetting over het belang van de ontginning van der Gooise heide in het 
algemeen en in het bijzonder voor het Gooiland. Volgens hem leverde de heide geen ander 
voordeel op dan “datgene, hetwelk door plaggeslag en schapenweiden kan worden verkregen”.547 

Zijn inleiding wordt gekenschetst door een sterke voorkeur voor het ontginnen van de nog woeste 
gronden en de daarmee verbonden aanplanting van houtgewas “ter bevordering van de algemene 

welvaart”.548 En vanuit dit opzicht meende hij dat er van de uitgestrekte heiden die in Nederland 
worden gevonden, geen zo zeer in aanmerking kwam om te worden ontgonnen dan die van het 
Gooiland. Het stelsel van gemeenschappelijk eigendom en gebruik in het Gooiland zouden deze  
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door Backer genoemde “wenschelijke verbeteringen” hebben verhinderd. Backer maakte daarop 

een schets van de aard van de gronden, de hoeveelheid bouwland in het Gooiland en het aantal 

hoornvee dat in de zomers wordt geweid werd op de gemene weide. Ook verstrekte hij informatie 
over de hoeveelheid schapen die op de uitgestrekte heide graasden. De uitgestrektheid van 3500 
bundertalen bood voedsel voor ongeveer 3000 schapen. Opmerkelijk is zijn oordeel over de 
schapen op de heide, die volgens hem slechts een vierde van hun voedsel van de heide haalden. 
Hij verwonderde zich erover hoe de Gooise boeren nog uit het land kunnen halen “hetgeen hetzelve 
voortbrengt”.549 Al deze bevindingen haalde hij aan om zijn standpunt te onderstrepen dat hij de 

ontginning van de heidevelden van wezenlijk belang achtte. En het is niet alleen tot bevordering 
van de welvaart, maar ook vanuit een esthetisch oogpunt dat hij de ontginning noodzakelijk vond. 
Dit blijkt uit zijn beschrijving van de schoonheid van de Gooise natuur: “De Natuur heeft in 
Gooiland niet alleen de bevalligste gezigten afgewisseld, maar ook heuvelen en glooiing gevormd, 
om het oog over hare verscheidenheid uit te strekken. Wanneer, door eene wel ingerigte 
ontginning, die heuvelen met houtgewas bekleed en hier en daar met woningen waren afgewisseld, 

dan zouden wij binnen de grenzen van ons gewest al die natuur schoonheden kunnen bewonderen, 
welke men thans niet, dan na uren of dagen reizens meen te kunnen vinden”.550 Backers pleidooi is 
interessant, niet alleen omdat het een blik werpt op het – door velen met hem – gedeelde 
standpunt ten aanzien van de ontginning, maar ook vanwege zijn aanwijzing dat ontginning zou 
bijdragen aan de schoonheid van het Gooi.  

 
Of de Gooise boeren het eens waren met dit door Backer geopperde schoonheidsbeeld valt sterk te 

betwijfelen. Juist het tegenovergestelde blijkt waar. Voor hen kende het land een duidelijke 
gebruiksfunctie, gebaseerd op traditie van het agrarisch gebruik. De gemene gronden - doorgaans 
ongecultiveerde gronden – werden daarbij collectief door bepaalde boeren gebruikt. Hiertoe 
behoorden de meenten (gemeenschappelijke weidegronden), heidevelden, venen, woeste gronden, 
bossen en jachtvelden (waranden). De schapen graasden op de heide, de koeien en paarden op de 
meenten en de varkens aan de randen.551 Het plaggen van de heide leverde de noodzakelijke mest 
voor op de akkerbouwlanden. Dat dit heidegebruik niet altijd overeenstemde met het 

schoonheidsideaal van de gevestigde orde blijkt uit een voorval aan het begin van de twintigste 
eeuw. Er ontstond toen ergernis over het plaggen steken van de Gooise boeren op een stukje heide 
nabij Blaricum. Op 15 maart 1924 schreef ene mevrouw Snethlage vanuit Blaricum een brief aan 
Stad en Lande waarin zij beklag doet over het feit dat de heide door het voortdurende 
plaggensteken verandert in een kale landsvlakte. Zij verzoekt in haar schrijven of de boeren naar 
een andere plek konden vertrekken, zodat “dit kleine hoekje natuurschoon nog bewaard blijft”.552 

De voorzitter van Stad en Lande was stellig in zijn antwoord en meende aanvankelijk dat de heide 

altijd vrij zandig en kaal zou zijn geweest en het onjuist zou zijn de boeren hun plaggenslag te 
verhinderen. Opmerkelijk is dat drie jaar later het gemeentebestuur van Blaricum zich met de 
kwestie inliet en zich toen sterk maakte voor het aspect dat het fraaie stukje landschap behouden 
zou blijven. Nadat het bestuur van Stad en Lande overstag ging werd gesteld dat het bedoelde 
heitje van plaggenslag zou blijven verschoond. Hoewel deze anekdote zich afspeelde in de periode 
na de opkomst van de natuurbescherming, geeft de kwestie inzicht in de wijze waarop de boeren 

het landschap beschouwden. Zij zagen het landschap in het licht van economisch nut en bevonden 
zich daarmee op een totaal andere golflengte dan het milieu waarin het verbeelde landschap tot 
stand kwam.  
 
In het algemeen was het gebruiksaspect van het landschap nauw verbonden aan economische 
motieven in tal van andere landschappelijke kwesties op lokaal niveau. Hoezeer daarbij de 
belangen van de Gooise boeren tegenover die van de grondexploitanten staan doet niet af aan het 

centrale motief dat kenmerkend is in de kijk op het landschap gedurende de tweede helft van de 
negentiende-eeuw. De ontginningsvraagstukken waarmee Albertus Perk, Molster en Buis zich 
inlieten, geven blijk van de economische kijk op het landschap. Zo pleitte Perk in het besluit van 
zijn Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruikregten op de heiden en weiden in 

Gooiland voor de instandhouding van de rechten van de erfgooiers tot bevordering van de bloei en 
welvaart in het Gooi. Maar wel in die hoedanigheid dat “met dezelfde zeer wel is overeen te 

brengen een langzame – maar daardoor ook geene botsingen veroorzakende, en geene andere 
bronnen van bestaan dadelijk vernietigende vooruitgang, naar de behoeften van en met den 
tijd”.553 Hoezeer deze “andere bronnen van bestaan” de toekomst van het Gooise landschap 
drastisch zouden veranderen kon Perk in zijn periode nog niet vermoeden. In tegenstelling tot Perk 
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kon Buis (pseudoniem voor Arnoldus N.J. Fabius) geen waardering voor het landbouwsysteem van 

de Gooise boeren opbrengen. Hij meende dat het landbouwstelsel, waarbij plaggen bemesting 

onontbeerlijk was, zelfs niet deugde. De oogst van rogge en boekweit zou in geen verband staan 
tot de onkosten die de bewerking vereiste.554 Bovendien zou het voortdurende afplaggen van de 
bovenste bodemlaag van de heide zorgen voor een woestijn die volgens hem aan de Sahara deed 
denken. De houtteelt zou daar tegenover juist een sterker rendement op de schrale bouwlanden en 
heidevelden opleveren. Daarbij werd zelfs geopperd als men de heidevelden tot productieve landen 
wilde maken de grote schaapskudden moesten verdwijnen.555 Enkele van deze vraagstukken ten 

aanzien van het grondgebruik en de ontginning van de Gooise woeste gronden tonen aan hoe 
verschillende belangen tegenover elkaar stonden. Opmerkelijk is dat in dit soort vraagstukken 
zelden gerefereerd werd aan de schoonheid van het Gooi. Ontginningsvraagstukken en lokale 
grondexploitaties laten daarbij een heel ander „land van Mauve‟ zien dan dat wat de 
buitenstaanders zagen of wilden zien toen zij naar het Gooi trokken.  
Toch heeft een belangrijke interne impuls ervoor gezorgd dat een groot deel van de heidegronden 

behouden bleef. Deze kwam vanuit het milieu van de erfgooiers die aanhoudend vasthielden aan 
hun gebruiksrechten en op deze wijze de verdeling en ontginning van de gemene gronden 
belemmerden. Zij worden vanuit dit opzicht wel geprezen als “de beschermers van de Gooise 
heide”. Belangrijk is te realiseren dat geen esthetisch, maar een economisch motief hiertoe de 
drijfveer was. In de aard van de landschappelijke ontwikkelingen tegenover de idealen van het 

Gooise boerenlandschap zien we een terugkerende controverse. Het veranderende landschap wordt 
daarbij als troefkaart uitgespeeld tegenover het verbeelde landschap. Hier werd het agrarisch 

landschap in weergegeven op een wijze die deed vermoeden dat de moderne ontwikkelingen het 
Gooi nog niet hadden bereikt. De werkelijkheid toonde echter een andere kant van het Gooise 
landschap. Het is daarom de vraag hoezeer het landschapsbeeld paste binnen de werkelijkheid. 
Terugkomend op Coeterier: hij constateert in zijn belevingstheorie dat het verlies van de 
landschappelijke identiteit als symptoom van een achterliggend proces moet worden gezien, dat 
veroorzaakt wordt door een tweetal tegengesteld werkende krachten. Enerzijds is er sprake van 
een afnemende lokaal gerichte centripetale kracht, anderzijds is er sprake van een toenemende 

nationaliserende centrifugale kracht.556 Dit proces is toepasbaar op het het Gooi. Tegelijkertijd lijkt 
het verbeelde landschap een fixerende rol te spelen: een vervroegde poging tot „behoud‟ van een 
veranderend landschap.   
 
Toon de Jong: „erfdrager' van het Gooise landschapsbeeld  
Het oeuvre van de Gooise schilder Toon de Jong (1879-1978) wordt wel beschouwd als een 

hommage aan het Gooi.557 Hij legde veel van het oude landelijk schoon vast, voordat het 

verdween, waardoor het nu van grote historische betekenis is geworden. Volgens Koenraads was 
de in Laren geboren kunstenaar ondanks zijn mariene afkomst, van jongsaf geïntrigeerd door het 
Gooise landschap. Hij voerde als een van de weinige schilders de lijn van de ouderen succesvol 
door. Opvallend is Koenraads karakterschets van de schilder als een hardwerkende en serieuze 
man. De kunstenaar hield van de natuur en de natuurlijke weergave, maar hield zich verre van 
moderne ontwikkelingen. Zijn Larense huis zou, op een elektrisch licht en kleine radio na, niet 

voorzien zijn geweest van modern gerief. Hij leefde daar, tesamen met zijn vrouw, een eenvoudig 
leven, waar Lena haar levenlang kookte op petroleumstellen (sic!). Zij gebruikte geen stofzuiger, 
maar een klassieke bezem.558  
 
Het is opmerkelijk om te zien hoe zijn door Koenraads gegeven karakterschets van deze 
traditionele in het Gooi werkende kunstenaar een mate van overeenkomst vertoont met de sfeer 
waarin hij het dorp Laren beschrijft voordat de kunstenaar zijn intrede deed. Elementen als rust en 

eenvoud worden sterk benadrukt in het openingsfragment van het „slapende‟ Gooise dorp: “de 
doffe hoefslag van een traag paard op een zandpad. Het trok moeizaam een logge, hoogwielige 
kar. Een kromgegroeide boer liep ernaast. „Hoi‟ riep hij en sloeg met de leidsels op de brede rug 
van het paard dat hierdoor niet harder liep. Maar de boer verwachtte dit ook niet. Het was niet 

nodig om harder te lopen. Elke dag ging het zo en dat was goed.”559 En zoals Koenraads de Gooise 
schilder De Jong omschreef als een hardwerkende zelfstandige man, zo omschreef hij de Gooise 

bevolking als een hardwerkend, naar binnen gekeerd volk: “In de avonduren, maar vooral op de 
laatste dag van de week, troffen de Laarders elkaar in de gelagkamer van het logement “de 
Vergulde Postkamer” op de Brink. Daar dronken zij hun pintje bier of hun borreltje en in de vage 
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nevel van de tabaksrook en alcohol werd gepraat over zaken, de oogstkransen, de wolprijzen en 

deelden zij noden en zorgen. Een koppig en taai volkje, vaak onderontwikkeld door hun isolement: 

een gesloten gemeenschap waar geen vreemde tussen kwam, huiverig voor het nieuwe en 
argwanend voor alles en iedereen die hen vreemd was”.560 Op deze wijze is niet alleen door de 
schilderkunst, maar ook in de geschiedschrijving een beeld gecreëerd en in stand gehouden, 
waarin het ideaal van het boerenlandschap als oord van rust en eenvoud werd uitgedragen. Zoals 
het Gooi het oord was van de traditionele Gooise boerenbevolking, zo werd „het land van Mauve‟ de 
belichaming van een authentieke wereld, waarbinnen moderne ontwikkelingen niet pasten.  

 
De etser Leendert Klaas Cornelis Prins en het Gooise landschap 
Tijdens mijn onderzoek naar het verbeelde Gooise landschap werd ik aangenaam verrast door de 
interessante collectie van François Renoù. Deze collectie, die vanaf 11 januari 2010 in het bezit is 
van het Streekarchief van de Gooi- en Vechtstreek bevat ruim duizend prenten, tekeningen en 
kaarten uit de periode 1550-1950. François Renoù (1915-2001) bracht de verzameling bijeen. De 

collectie is deels ontstaan door aankopen op veilingen en uit antiquariaten, deels afkomstig uit oud 
familiebezit. Opmerkelijk is de hoeveelheid Gooise landschapstekeningen en prenten van de 
tekenaar en etser Leendert Klaas Cornelis Prins (1887-1957).561 De naam van deze etser wordt 
vrijwel niet genoemd in de vele overzichtswerken die de Gooise kunstenaars als onderwerp 
hebben. In dit kader zullen enkele landschapsprenten worden behandeld. Nader onderzoek naar 

het werk van deze kunstenaar strekt echter tot de aanbeveling.   
 

De tekeningen door Leendert Prins zijn 
topografische verbeeldingen van 
verschillende plaatsen in het Gooi. De 
tekenaar gaf aan zijn werk een 
nauwkeurige locatieaanduiding mee. 
Zodoende zijn ze als 
vergelijkingsmateriaal goed te 

gebruiken. In deze paragraaf zullen 
enkele tekeningen worden besproken, 
met als leidende vraag: wijken de 
beelden af van het premoderne 
landschapsbeeld of complementeren 
ze juist dit landschapsbeeld? 

Omstreeks 1908 maakte Prins een 

groot aantal schetsen in de omgeving 

van Blaricum. Ze geven Blaricum 
vooral weer als een voornamelijk 
agrarisch dorp. Lage rietgedekte 
Gooise boerderijen, hooibergen en 

boerenerven bepalen het beeld. Een schets van Blaricum die de tekenaar op 9 october 1908 
vervaardigde toont zelfs enkele hoge mesthopen tussen de boerderijen (afbeelding 4.13). 
 

Prins heeft met zijn tekeningen vooral nadruk gelegd op het agrarisch karakter van de streek. Niet 
alleen tekeningen uit de omgeving rond Blaricum tonen dit aan, ook andere locaties tonen een 
premodern agrarisch landschap. Zo vervaardigde hij een aanzicht van het dorp Laren langs de 
Zevenend. Een werkende boer is bezig op zijn land. De achtergrond is opgemaakt uit omheinde 
boerenerven met kleine schuurtjes, hooibergen en de laaggelegen boerderijen.  

                                                 
560 Koenraads, 1988, 10. 
561 Renoù verwierf de ateliervoorraad van deze tekenaar in 1958. Zie Collectie François Renoù, Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek.  

4.13 Leendert Klaas Cornelis Prins, Blaricum, 1908 
vervaardigd op 09/10/1908.  
Bron: Collectie François Renoù. Streekarchief Gooi en 
Vechtstreek 
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Interessant zijn vooral de landschappen die hij vanaf de engen vervaardigde. Ze geven een beeld 
van een rustig en idyllische omgeving. Dit komt overeen met de sfeer in de schilderijen van Co 
Breman en Ferdinand Hart Nibbrig. Het gezicht op Blaricum vanaf Laren toont de korenvelden op 
de eng, een mulle zandweg en daarachter gelegen het dorp. De uitgestrektheid van de akkervelden 
is vooral treffend verbeeld in enkele pentekeningen die Prins maakte van de engen rond Laren en 

Blaricum. Een in bruine pen uitgevoerde tekening met de titel De eng bij Laren toont de 
gebundelde korenschoven op het land. Op de achtergrond liggen de heuvelachtige akkervelden, 
begrensd door de bossen. Een tweetal wandelende figuren stofferen het landschap en benadrukken 

de stilte op de akkervelden.  

4.14 Leendert Klaas Cornelis Prins, Laren langs het Zevenend,1908 Vervaardigd 09/07/1908,  
Bron: Collectie François Renou. Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek 

4.15 Leendert Klaas Cornelis Prins, Gezicht op Blaricum vanaf Laren, 1911 
Bron: Collectie François Renoù, Streekarchief voor Gooi en Vechtstreek 
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Uit de verschillende tekeningen van de Gooise akkervelden komt de agrarische bedrijvigheid sterk 
naar voren. Opmerkelijk is vooral de wijze waarop het Gooise landschap is verbeeld; als een 
natuurlijk ogend landschap dat door de jaren zo gegroeid is. Dit wordt niet alleen benadrukt door 

de hellende boerderijen, mulle zandwegen en verspreid gelegen boerderijen, maar ook in details 
zoals de verzakte houten luiken van de boerderijen, vermolmd houten hekwerk en wild struikgewas 
rond de erven. Het is deze schijnbare natuurlijkheid die het lanschappelijk schoon van het Gooise 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.16 Leendert Klaas 
Cornelis Prins, De 
Eng bij Laren, 
datering onbekend 
Pentekening in bruine 
inkt,  
 
Bron: Collectie 
François Renoù, 
Streekarchief Gooi en 
Vechtstreek te 
Hilversum  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.17 Leendert Klaas 
Cornelis Prins, 
Blaricummer Eng, 
ongedateerd 
 
Bron: Collectie François 
Renoù, Streekarchief 
Gooi en Vechtstreek te 
Hilversum 

 
 
 
 

 
4.18 Leendert Klaas 
Cornelis Prins, 
Laarder Eng, 
ongedateerd 
 
Bron: Collectie François 
Renoù, Streekarchief 
Gooi en Vechtstreek te 
Hilversum 
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benadrukt. Vrijwel geen van de etsen en tekeningen vertonen tekenen van de opkomende 

modernisering in het gebied. Het is een beeld dat beantwoordde aan de stille schoonheid die het 

Gooi van oudsher zou bezitten.   
 
De moderne wereld als esthetisch landschap 
 Johan Hendrik van Mastenbroek en zijn ingenieurskunst van het nieuwe landschap 
Een van de kunstenaars die wel „het nieuwe landschap‟ schilderde was Johan Hendrik van 
Mastenbroek (1875-1945). Ondanks dat van zijn hand geen specifieke Gooise landschappen zijn 

gevonden kan deze kunstenaar niet onbesproken blijven in het kader van de 
landschapsbeeldvorming. Van Mastenbroek vervaardigde een groot aantal stads- en 
havengezichten van verschillende Hollandse steden zoals Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en 
Overschie. Wat zijn werk interessant maakt om het in het kader van deze scriptie te bespreken is 
zijn imposante collectie schilderingen van de Zuiderzeewerken. Tijdens een in 2007 gehouden 
tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de 

Afsluitdijk werden 120 werken van de kunstenaar tentoongesteld die een nauwkeurig beeld geven 
van het ontstaan van de Zuiderzeewerken. Zijn schilderijen worden expliciet geroemd als 
realistische werken. Ze kennen geen bevlogen thematische inhoud of een gezocht monumentaal 
effect.562 Slechts op één schilderij uit de jaren van de droogmaling van de Noordoostpolder is een 
vrouw in Urker klederdracht afgebeeld. Het schilderij toont de sluiting van de dijk van Lemmer naar 

Urk. Opvallend is dat hier oud en nieuw met elkaar geconfronteerd lijken te worden (afbeelding 
4.9). 

 
Van Mastenbroek had specifieke ideeën ten aanzien van landschappelijke schoonheid. Hij meende 
daarover “dat je schoonheid rondom je kan zien, in het volle, woelende, werkelijke, krachtige 
leven, zonder tot sentimentaliteiten te vervallen”.563 De heersende gedachte dat de mens op ruwe 
wijze opgeschrikt werd door de maatschappelijke veranderingen was hem vreemd. Van 
Mastenbroek zocht in zijn werk een synthese tussen kunst en de maatschappij, waarbij het hem 
ging om nauwgezette waarneming en de uitdrukking van een burgerlijk optimisme. De schilder 

verbeeldde het landschap op afstand, maar dit kan ook in letterlijke zin worden opgevat. De talrijke 
menselijke gedaanten heeft hij in zijn Zuiderzeewerken nauwgezet weergegeven. Toch gaan de 
menselijke figuren in dit landschap op in de grootse onderneming van het dijklichaam in aanbouw. 
De sociale standenverschillen worden evenmin in beeld gebracht.  
 

  
4.19 Johan Hendrik van Mastenbroek, Het laatste schepje. Sluiting van de dijk Urk-Lemmer, 1940 
70x130 cm, Bron: Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum, archiefnr: JHvM.2003.210 
 

De thematiek die van Mastenbroek in zijn schilderijen aansneed, namelijk de mensen en hun 
werkomgeving, is opvallend in vergelijking met de agrarische landschappen die in dit onderzoek 
vooral naar voren zijn gebracht. Van Mastenbroek was opgegroeid in de snel groeiende havenstad 

                                                 
562 Kerkhoven, 2007, 22.  
563 Opt.cit. Kerkhoven, 2007, 31. 
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Rotterdam en volgde met zijn penseel de bedrijvigheid en moderne ontwikkelingen. Een 

opmerkelijk citaat toont zijn voorliefde voor het nieuwe moderne landschap: “Ik volg de technische 

ontwikkeling van het moderne havenbedrijf tot in alle onderdeelen, bestudeerdeen verwerkte 
haar…Dan tril ik van emotie en als ik iets gezien heb, dat een sterken indruk op mij heeft gemaakt, 
dan heb ik een gevoel, dat ik nooit verklaren kan. Ik voel mij gelukkig en rijk en toch heb ik alleen 
maar een geweldigen indruk ondergaan van een enorm bedrijf. Dan heb ik geen rust, tot hetgeen 
ik zag, op mijn doek is uitgesmeerd en daarmede weer voldaan is aan mijn scheppingslust”.564 Uit 
van Mastenbroek‟s woorden klinkt dezelfde passie door voor het landschap als bij Mauve, ofschoon 

het om totaal verschillende landschapstypen gaat. Van Mastenbroek trok voor de vervaardiging van 
zijn werk eveneens naar buiten, maar de hang naar het platteland was hem vreemd. Toch is er bij 
deze schilder wel degelijk sprake van een bepaalde vorm van natuurbeleving. Hij genoot van de 
weidse uitzichten op de dijklichamen en de imposante wolkenformaties. Uit het voorwoord van een 
van zijn memoires: “Een ding in de wereld is voor iedereen bereikbaar, het natuurgenot. Leer de 
natuur kennen en liefhebben en ge hebt een vriendin voor het leven”.565 

 
Met van Mastenbroek‟s oeuvre komen we bij een interessante discussie ten aanzien van het 
spanningsveld tussen verandering in het landschap ten opzichte van landschapsbeeldvorming. In 
dit onderzoek is in eerste instantie naar voren gekomen hoe een veranderend Goois landschap 
weinig weerslag vond in de beeldende kunst, waarin de voorkeur is gegeven voor een statisch 

agrarisch landschapsbeeld. In een periode waarin de ontluistering, verminking en ondergang van 
het landschap werd ingezet, moet het werk van van Mastenbroek verfrissend hebben gewerkt zo 

meende historicus Jaap Kerkhoven.566 Hij benadrukte in de afsluiting van zijn artikel over de 
Zuiderzeewerken hoe de schilder kan worden beschouwd als realistische chroniqueur van zijn tijd. 
De werken van J.H. van Mastenbroek zouden de ontvankelijkheid voor de vernieuwingen van zijn 
tijd hebben getoond. Hoewel de thematiek en verbeelde objecten totaal afwijkend zijn van de 
agrarische Gooise landschappen is een overeenkomst waarneembaar in de wijze waarop beide type 
landschappen met termen als realistisch worden beoordeeld. En tegelijkertijd wordt met de 
tentoonstelling en het artikel in het tijdschrift Land en water het onderscheid zichtbaar ten aanzien 

van de werkelijkheid. Het geschilderde landschap wordt niet zozeer geprezen vanwege de 
historische weergave van de moderne infrastructurele werken, maar als een beeld dat typisch 
Nederlands is. In dit beeld zijn het water, de kade en de wolkenluchten net zo vanzelfsprekend als 
de herder en schaapskudden op de Gooise heide. Kerkhoven versterkt zijn opvatting met een citaat 
van Simon Schama over het getemde water als onderdeel van de Nederlandse identiteit en de 
populariteit ervan. Hij ontleent dit uit het gedicht De dapperstraat van J.C. Bloem (1947): “Geef 

mij de grauwe, stedelijke wegen, De in kaden vastgeklonken waterkant, De wolken, nooit zo 

schoon dan als ze, omrand, Door zolderramen, langs de lucht bewegen”.567 Volgens Kerkhoven 
heeft van Mastenbroek stellig bijgedragen aan de visie van het landschap als schakel tussen het 
verleden en de toekomst. De werking van het geschilderde landschap als drager van een bepaald 
(statisch) ideaalbeeld is ook bij de werken van van Mastenbroek zichtbaar. 
 
4.6 Conclusie: natuurpoëzie of rauwe realiteit? 

 
In dit hoofdstuk is uitgebreid stilgestaan bij de verschillende factoren die het proces beïnvloeden 
dat een werkelijk landschap tot een verbeeld landschap omvormt. In de conclusie zal geprobeerd 
worden de verschillende bevindingen samen te voegen en een antwoord te geven op het vraagstuk 
naar de relatie tussen beeld en werkelijkheid.     
 
Het verbeelde landschap als mimesis 

In de eerste paragraaf zijn enkele problematische wezensaspecten van het geschilderde landschap 
naar voren gebracht. Duidelijk werd dat het verbeelde landschap als vorm van mimesis tot een 
andere werkelijkheid behoord dan het fysieke landschap. De landschappen verkregen hun vorm in 
en door de herhaling en werden daardoor als zodanig herkenbaar. Hoe vanzelfsprekend dit ook 

lijkt, toch kan het landschapsbeeld sterke associaties oproepen van een werkelijk landschap. En 
hoe vaak worden verbeelde landschappen bij het zien van een herkenbare werkelijkheid  

geïnterpreteerd als een weergave van de werkelijkheid, zonder dat wordt stilgestaan bij de effecten 
van mimesis.  Dit blijkt wel uit de landschappen van Mauve. Dat het verbeelde landschap niet als 
een „waardenvrij‟ landschap kan worden beschouwd bleek eveneens uit de artistieke conventies, 
bepaald door de opleiding en achtergrond van de kunstenaar. Mauve‟s werkwijze bleek in principe 
niet af te wijken van dat van de zeventiende-eeuwse landschapsschilders. Zijn uiteindelijk 

                                                 
564 Interview Algemeen Handelsblad 25 juli 1928. Opt.cit.Kerkhoven, 2002, 45. 
565 Kerkhoven, 2002, 48.  
566 Kerkhoven, 2002, 48-49.  
567 Opt.cit. Kerkhoven, 2007, 49.  
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landschapsschilderingen zijn vrijwel altijd in het atelier tot stand gekomen, op basis van in de 

natuur gemaakte schetsen.  

 
De innerlijke versus de uiterlijke wereld: een dilemma 
Uit Mauve‟s landschapsbeleving kan geconcludeerd worden welke innerlijke strijd de kunstenaar 
voerde om tot een goed schilderij te komen. Het is dit moeizame proces van selectie en compositie 
waardoor de Gooise landschappen zijn gevormd. De analyse van zijn individuele 
landschapsbeleving toonde aan dat Mauve‟s landschappen niet zozeer een weerspiegeling vormen 

van het fysieke, maar eerder van het mentale, door hem waargenomen landschap. Binnen het 
model van Coeterier kan Mauve‟s geschilderde landschap beschouwd worden als een vorm van 
“gedrag”. Deze is de facto het verst „verwijderd‟ van de innerlijke wereld. Dit werpt nieuw licht op 
het terugkomend dilemma waarmee Mauve zich geconfronteerd zag. Als een rode draad komen wij 
in zijn brieven de paradox tegen tussen het graag in de natuur vertoeven en daar geestelijk baat 
bij hebben, versus de spanning om dezelfde natuur op doek over te brengen. Wij hebben 

geconstateerd dat de betekenis die hij aan het landschap toekende van een heel andere orde was 
dan de eigenlijke vorm van het landschap.Mauve beschouwde het landschap als een eenheid: een 
ideale omgeving waarin mens en omgeving in harmonie leven. Vanzelfsprekend maakte de 
„oorspronkelijke‟ bewoner daar deel van uit. Hij was gefascineerd van dit landelijk leven, dat in 
feite ver van hem afstond. Mens en landschap vervloeiden in zijn waargenomen landschap, maar 

het was wel alleen die mens die „op en van het land leefden‟ en die hij als onderdeel van het 
landschap beschouwde. De moderne bezoeker komt nadrukkelijk niet in dit (ideale) 

landschapsbeeld voor. In zoverre was hij dus een toeschouwer, van een landschap waar hij zich 
graag mee vereenzelvigde.  
 
Het premoderne landschap vormde voor hem een inspiratiebron, geen leefomgeving. Uit zijn 
brieven is namelijk te herleiden dat hij in zijn dagelijkse leefomgeving wel degelijk de moderne 
middelen als de stoomtrein op prijs stelde. Hierbij is dus sprake van een contradictie tussen 
enerzijds de beleving van het premoderne landschap als “primitief” ideaal tegenover de gemakken 

van het moderne leven anderzijds. Mauve zag juist datgene zag wat hij wilde zien. Zijn waardering 
voor het landschap is dus niet direct te relateren aan het fysieke Gooise landschap, maar staat in 
verband tot zijn beleving van het landschap enerzijds en zijn waarneming van het landschap 
anderzijds. We zagen dat enkele belangrijke landschapskwaliteiten daarin een rol meespeelden, 
zoals de eenheid van het landschap, die enerzijds kan worden vertaald als de afwezigheid van 
storende elementen en anderzijds verwijst naar het „helen‟ (gezond maken). Mauve‟s 

gevoelsmatige beleving lag voornamelijk op de sterke naïviteit en ongedwongenheid die hij in de 

natuur ervoer. We merkten op dat Mauve‟s beleving ten aanzien van de natuur kan worden 
beschouwd in de context van de natuurlijke kwaliteit van het landschap. De natuur die hij in zijn 
brieven roemde, omvatte in de werkelijkheid vooral elementen van een cultuurlandschap 
(schaapskudden, zandwegen, boerderijen). In dit cultuurlandschap zag hij de weerspiegeling van 
grootse gedachten, van eenvoud, rust en harmonie. In deze idealen vond hij een zekere 
ontmoeting tussen zijn innerlijke belevingswereld met die van de uiterlijke landschappelijke 

omgeving. Toch zagen we een dilemma ten aanzien van Mauve‟s innerlijke belevingswereld en de 
door hem verbeelde natuur. Uit memoires bleek dat Mauve de natuur innig lief had, maar dat deze 
natuur zich zo moeilijk aan hem gaf. Kennelijk ondervond de schilder dus grote problemen om zijn 
landschapsbeleving over te brengen op doek. Enerzijds „eigende‟ Mauve zich het landschap toe 
door het te verbeelden. Anderzijds wordt duidelijk hoe ver hij zich in van dit landschap verwijderd 
was. De strijd die de kunstenaar voerde om „zijn‟ landschap op diezelfde wijze op papier (of doek) 
over te brengen, geeft blijk van de polariteit tussen Mauve‟s innerlijke belevingswereld en zijn 

verbeelding ervan middels het landschapsschilderij.  
 
Het landschap verwordt tot een product: economische factoren 
Willem Kloos meende in een aloud adagium: “kunst is de meest individuele expressie van de meest 

individuele emotie”. Dit was voor de mens Mauve en zijn natuurbeleving zeer van toepassing. Hij 
streefde naar een individuele natuurbeleving. Deze zien wij het sterkst terug in studies en 

schetsen, maar ook in de schilderijen van de vroegste periode uit zijn artistieke loopbaan. Hij 
moest onder dwang van de commercie later veel meer seriematig te werk gaan. De individuele 
emotie verdween dan wel niet geheel, maar verschoof naar de achtergrond. Mauve besefte dit 
kennelijk ook en stond in een constante worsteling met zichzelf. De kunsthandelaar is namelijk niet 
weg te denken uit het schildersleven van Mauve. Hoewel kunstkritici als Isaacson en Veth 
omstreeks de jaren tachtig een nieuwe lading wilde meegeven aan het beroep van de handelaar, 
bleken veel handelaren sterk uit te zijn op winstbejag. Ook Mauve werd daarmee geconfronteerd. 

Door veeleisende handelaren werd Mauve‟s studio zelfs een grote „fabriek‟. Dit zegt al voldoende 
over de economische druk die achter Mauve‟s “landschapproductie” schuilt. Eveneens bleek dat 
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Mauve‟s houding ten aanzien van zijn handelaren en verkopers een dienende was. Hij was bereid 

zijn schilderijen aan te passen naar de wensen van zijn verkopers. 

 
Uit de economische factoren is ook gebleken hoe kopers en handelaren van Mauve‟s Gooise 
landschappen zich grotendeels buiten de streek bevonden. Maar doordat binnen het Gooi een 
aantrekkelijk kunstklimaat werd gecreerd konden de geschilderde landschappen in de gunst komen 
en was er sprake van een soort sneeuwbaleffect. Door de activiteiten van lokale stamkroeghouder 
Jan Hamdorff kwamen tal van kunstenaars naar het Gooi. Epigonen van Mauve zorgden voor de 

toenemende populariteit en belangstelling voor dit soort Gooise landschappen. We zien dus dat een 
bekoorlijk landschap alleen niet genoeg was, maar dat juist een aantrekkelijk economische klimaat 
een belangrijke factor was bij de totstandkoming van een veelheid van Gooise landschappen. 
Duidelijk werd eveneens hoe economische factoren eraan bijdragen dat het geschilderde landschap 
„vervalt‟ tot een commercieel product. En juist in deze periode komt de term “het land van Mauve” 
in zwang, als de landschappelijke omgeving waar Mauve in werkte. Het valt dan te betwijfelen of 

de verbeelding nog berustte op de zichtbare werkelijkheid. 
 
Het landschap vanuit „elitair‟ perspectief: sociale factoren 
Uit de paragraaf sociale factoren werd duidelijk dat tussen Mauve en zijn collega-kunstenaars een 
levendige uitwisseling van ideeën  bestond. Toch bleek uit verschillende memoires dat Mauve in 

eerste instantie wordt beschouwd als een schilder die zelf tal van navolgers had, maar die zelf 
voornamelijk geïnspireerd werd door zijn individuele landschapsbeleving. Hij vond daarbij steun 

vanuit zijn directe sociale omgeving in contacten met geestverwante kunstenaars. Het 
kunstenaarsmilieu binnen de kunstenaarskolonies, zoals een dorp als Laren waar Mauve woonde en 
werkte, wordt vaak gekenmerkt als een bohemienachtige leefomgeving. We zagen dat sociale 
aspecten als de aanwezigheid van vertier, geestverwante schilders en een gedeeld verlangen naar 
het eenvoudige leven eerder een indirecte rol speelden op de aantrekkelijkheid van de omgeving.  
Het verbeelde landschap kwam tot stand binnen een sociaal (bohemien) milieu dat totaal anders 
was dan die van de lokale bewoner. In vergelijking met de werkelijkheid kan dus niet eenvoudig 

worden gemaakt. Het esthetische aspect bepaalde het verbeelde landschap. Deze kan niet los 
worden beschouwd van de elitaire voorrangspositie die de kunstenaar had om van het landschap te 
kunnen genieten. De paragraaf maakt met enkele voorbeelden duidelijk hoe verschillend de wereld 
van Mauve was, ten opzichte van die van de lokale boeren. Dit schrijnende verschil in sociale 
milieus kan niet over het hoofd worden gezien als we de landschappen van Mauve bekijken in het 
licht van de vraag naar “werkelijkheid”.  

 

De natuur als „zuiverend onweer‟: maatschappelijke motieven 
De maatschappelijke veranderingen toonden aan dat Mauve‟s landschapsbeleving niet geheel op 
zichzelf stond, maar verwantschap vertoont met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Een 
groep Amsterdamse jongeren, die de geschiedenis ingingen als “de Tachtigers”, zorgden voor een 
„zuiverend onweer‟: een verzet tegen de heersende burgelijke maatschappij, waarbij een sterke 
nadruk enerzijds kwam te liggen op een (persoonlijk) individualisme en anderzijds op socialistisch 

collectivisme. Van beide stromingen kan de eerstgenoemde het meest in verband worden gebracht 
met Mauve‟s verbeelde landschap. De impressionistische gevoelsmatige landschapsbeleving van 
Mauve sloot nauw aan bij de leuzen van de Tachtigers. Onduidelijk werd echter of de oudere Mauve 
beïnvloed is door dit gedachtegoed. Belangrijk is echter de fundamentele drang naar 
maatschappelijke vernieuwing vanaf 1880, waarbij op allerlei maatschappelijke vlakken het heil 
werd gezocht buiten de maatschappij en de natuur en het boerenleven bij uitstek werden 
beschouwd als inspiratiebron. De idee van de de natuur die eenvoud en harmonie weerspiegelde, 

los van de maatschappij als stelsel van (dwingende) conventies, stimuleerden deze 
natuurideologie. Ook Mauve‟s geschilderde landschappen kunnen hier niet los van worden 
beschouwd.  
 

In hoeverre deze natuurideologie zich in het Gooise landschap manifesteert werd duidelijk uit de 
latere wereldverbeteraars die er letterlijk kolonies stichten zoals Frederik van Eeden met zijn 

kolonie Walden en Jacob van Rees en zijn christen-anarchisten kolonie. Hoewel Mauve inmiddels is 
overleden „leven‟ de idealen van zijn eenvoudig, harmonieuze landschap door. Opmerkelijk is hoe 
de esthetica en het moraal in elkaars verlengde kwamen te liggen. Dit beperkte zich niet alleen tot 
een bepaalde vorm van verbeelding, maar het idealistisch geladen gevoel in de natuurideologie 
werd in verband gebracht met een complete levensstijl. Activiteiten als intensief fietsen en 
wandelen waren bijvoorbeeld kenmerkend voor deze natuurlijke levensstijl. Belangrijk is ook hier 
het besef dat deze natuurideologie functioneerde binnen een elitair (sociaal) milieu. Hoe sterk de 

natuurideologische ideeën een voedingsbodem vonden in het Gooise landschap bleek uit de jaren 
rond de eeuwwisseling toen de anti-burgerlijk en natuurideologische ideeën grote vlucht namen.  
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Het ideaal verwijdert zich steeds verder van de werkelijkheid: een veranderende omgeving 

tegenover een statisch landschapsbeeld 
Toen aan het begin van de twintigste eeuw geluiden klonken over de verdwijning van het karakter 
en natuurschoon van het Gooi, werd de oorzaak gezocht in het toenemend aantal stedelingen dat 
naar het Gooi trok. De omgeving was dus veranderend, niet alleen in landschappelijk opzicht, maar 
ook sociaal gezien. Duidelijk werd echter dat in dit veranderende landschap een steeds grotere 
waarde werd gehecht aan een (verdwijnend) kleinschalig agrarisch landschap, hét landschap dat 

Mauve schilderde.  
 
Daarnaast bleek dat er sprake was van een veranderende schoonheidsopvatting ten aanzienvan 
het fysieke landschap: de voorheen ondergewaardeerde heide, werd nu als esthetisch aantrekkelijk 
landschap beschouwd. Er is dus sprake van een verandering in de waardering van het landschap. 
Deze staat nauw in verband tot de idealen die nu aan het landschap worden toegekend. Idealen die 

weerspiegeld waren in de visueel aantrekkelijke beelden, zoals Mauve‟s heidelandschappen met 
kudden. Los van deze idealen boden enkele aangelegenheden in de paragraaf Contextual fit een 
heel andere kijk op het Gooise agrarisch landschap van akkers en heide. waar  Er speelden zich 
verhitte discussies af over de eventuele ontginning van de heidegronden en de verdeling van 
gemene gronden. Contemporaine pleidooien laten een heel andere kant zien van het idyllisch en 

rustige „land van Mauve‟. De wijze waarop het Gooise landschapsbeeld door de beeldende kunst 
werd gevormd laat dus zien hoezeer dit beeld afwijkt van de werkelijkheid. Alsof de moderne 

ontwikkelingen het Gooi nog niet hadden bereikt, en alsof de agrarische omgeving rustig en 
vredelievend was, werd het landschap verbeeld. Dit in een tijd waarin zich van allerlei roerige 
ontwikkelingen in de streek voordeden.  
 
Maar niet alleen de beeldende kunst droeg bij aan dit vredelievend beeld van het Gooise 
premoderne landschap. In de geschiedschrijving van de Gooise schilders werd dit beeld maar al te 
graag verkondigd, zoals bleek uit Koenraads prachtige beschrijving van het Gooi vlak voordat de 

kunstenaars arriveerden. En het leven van Gooise schilder Toon de Jong, die als zonderling op 
traditionele wijze de idealen van dit premoderne leven uitdroeg, wordt zelfs beschouwd als een 
hommage aan het Gooi. In deze gedachtegang is het premoderne Gooise landschap verstrengeld 
met de agrarische idylle. En de rechtvaardiging van deze idylle wordt gevonden in de 
landschapsbeelden van toen. Want op een bedenksel berusten deze beelden absoluut niet. Zoals 
ook de lokale tekeningen en prenten van Prins aantoonden stond het Gooise landschap begin 

twintigste-eeuw nog in het teken van agrarische activiteit. En ondanks de veranderende 

werkelijkheid, wordt steevast geloofd dat deze beelden een legitieme afspiegeling vormen van een 
herkenbare werkelijkheid.  
 
Dat het spanningsveld tussen esthetische beeldvorming en een veranderend landschap in kleinere 
gradaties kan worden gevoeld dan de verbeelding van een agrarisch landschap tegenover een 
veranderend moderne omgeving, blijkt uit de werken van Van Mastenbroek. Oud en nieuw worden 

samen verenigd in de landschapsverbeeldingen van „het nieuwe landschap”‟. Van Mastenbroek‟s 
landschappen worden geprezen om hun realistische weergave. Hier werd immers (door de 
schilderkunst) wel een beeld gegeven van een moderne veranderend landschap. Een meer zuivere 
weergave van de werkelijkheid zou bijna niet mogelijk zijn.  Maar ook hier kunnen we niet heen om 
de complexe relaties tussen innerlijke en uiterlijke wereld en om de afstand tussen beeld en 
werkelijkheid. Van Mastenbroek schilderde zijn werken op afstand, letterlijk zelfs. De sociale 
verschillen verbeelde hij niet, evenmin bepaalde aspecten van het landschap die pas bij nadere 

beschouwing kunnen worden gewaardeerd. Toch geeft het geschilderde beeld een herkenbare 
weergave van een landschap en speelt het een belangrijke rol als drager van een esthetisch 
(ideaal)beeld.   
   

Concluderend kan dus gesteld worden dat heel voorzichtig moet worden omgegaan om een 
bepaald landschapsbeeld aan de werkelijkheid te koppelen. Het landschapsbeeld is niet eenvoudig 

een reflectie van een werkelijk landschap. Ook al is het beeld nog zo zuiver weergegeven, er is 
altijd sprake van een bepaalde vorm van mimesis in het landschapsschilderij. Dat wil echter niet 
zeggen dat het landschapsbeeld niet als illustratie van de werkelijkheid kan worden gebruikt. Het 
landschap kan in een dusdanig overtuigende vorm zijn gegoten dat het een beroep doet op onze 
persoonlijke associaties met de werkelijkheid. Daarin is ook Mauve succesvol geweest. Hij heeft 
met meesterschap een landschap geschilderd dat zo sprekend is dat het zelfs tot op de huidige dag 
gekoesterd wordt als een verbeelding van de „wereld van toen‟.  
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5. EEN EEUWIG „LAND VAN MAUVE‟: DOORWERKING VAN HET IDEAALBEELD 

 

5.1 Inleiding 
Nu de complexe relatie tussen beeld en werkelijkheid ter sprake is gebracht, zal de aandacht nu 
gewijd zijn aan de externe kant van het model van “het land van Mauve”. Dit behoeft een 
toelichting vooraf. Duidelijk is geworden dat Mauve‟s landschappen, maar ook die van tal van 
andere Gooise landschapsschilders van invloed zijn geweest op het ontstaan van een Goois (ideaal) 
landschapsbeeld. Hierin hebben we gezien dat het werkelijke landschap een belangrijke 

inspiratiebron was. Eveneens is gebleken dat het landschap op zodanige wijze werd afgebeeld dat 
het idealen weerspiegelde van rust, harmonie en eenvoud. Ondanks de vermeende realiteit, was er 
derhalve sprake van idealisering van een landschappelijke omgeving.  
 
In dit hoofdstuk is vooral gekeken naar de wijze waarop het landschapsbeeld in de periode 1880-
1910 is gecommercialiseerd. Het kan worden beschouwd als de reflectie van een zoektocht naar 

het clichébeeld van het Gooise agrarische (heide)landschap in contemporaine bronnen en 
geschriften gedurende het tijdsbestek 1880-1910. Een tweetal hoofdvragen staan hierbij centraal: 
op welke wijze werken de idealen van het verbeelde landschap door in de cultivering van de 
landschappelijke omgeving? Voor het eerste deel is gekeken naar de rol vanuit de historische 
verkenningen in de cultivering van de landschappelijke omgeving. Daarna is gebruik gemaakt van 

natuurbeschrijvingen van Craandijk en Jac. P. Thijsse en is gekeken of er een parallel waar te 
nemen is tussen de idealen van het verbeelde landschap en de landschappelijke beschrijvingen. 

Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de rol van het opkomende toerisme in het Gooi. 
Gekeken is naar verschillende contemporaine plaatsbeschrijvingen en de wijze waarop deze het 
Gooise landschapsbeeld propageren. Ook de ideeën ten aanzien van gezondheid en het buitenleven 
hebben een grote rol gespeeld in de cultivering van het Gooise landschap. Aan de hand van deze 
verschillende factoren is gekeken of er sprake is van een bepaalde doorwerking van het 
geschilderde landschapsbeeld op de werkelijke omgeving.  
 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan de directe wijze waarop 
het landschapsbeeld is gecommercialiseerd. Onderzocht zijn vooral de reproducties van Mauve‟s 
heidelandschappen in populaire media zoals het volkstijdschrift Eigen Haard. Ook is studie verricht 
naar de popularisering van de heide in verhalen die een bepaald beeld schetsen van de heide en 
het landelijk leven. In de conclusie zullen de verschillende factoren bij elkaar gebracht worden. 
Daarin is een poging ondernomen te bezien welke aspecten van het Gooise clichébeeld van het 

landschap zijn doorvertaald naar het huidige landschapsbeheer.  

 
5.2 Cultivering van het landschapsbeeld 
In de tweede helft van de negentiende-eeuw en begin van de twintigste eeuw zien we een 
toenemende mate van de democratisering van het landschap optreden. Het vorige hoofdstuk 
beschreef al enkele aanzetten tot de veranderende houding ten aanzien van de natuur en het 
landschap. Ook de cultivering van het landschap kan niet los worden beschouwd van belangrijke 

maatschappelijke en sociale veranderingen gedurende het fin-de-siècle. De toenemende welvaart 
en de ontsluiting van het platteland door onder meer spoorlijnen en de komst van de fiets bood de 
stedeling in toenemende mate de mogelijkheid om zich tijdelijk te ontdoen van de stad en rust te 
zoeken in de natuur. Daarbij werd het erop uit trekken in de natuur niet meer een zaak van de 
welgestelde elite, maar werd het voor iedereen mogelijk. Op verschillende manieren is vorm 
gegeven aan deze democratisering en exploitatie van het landschap en de natuur. De 
veranderende natuurbeleving speelde hierin een rol, evenals de opkomst van geschiedkundige 

beschrijvingen. Daarnaast was er sprake van een toenemende popularisering van de natuur door 
werken van onder meer Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, maar ook tijdschriften zoals het maandelijks 
tijdschrift De Natuur. Dit populair geïllustreerd tijdschrift gaf iedere maand een overzicht van het 
wetenswaardigste en nieuwste op het gebied van de natuurwetenschappen. Ook de opkomst van 

het toerisme en ideeën ten aanzien van gezondheid speelden een belangrijke rol, waarbij het 
landschap in toenemende mate de functie kreeg toebedeeld als plaats van ontspanning, 

regeneratie en (moreel) herstel.     
 
Historische verkenning van het Gooise landschap 
De opkomende geschiedschrijving in de negentiende-eeuw heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
cultivering van het landschap. Door de historische beschrijving kreeg het landschap een 
meerwaarde. Deze paragraaf zal aandacht besteden aan enkele vroege geschiedkundige bijdragen 
en met name de wijze waarop historische beschrijvingen bepaalde aspecten van een 

landschapsbeeld versterkten.  
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Omstreeks 1857 benadrukte Hofdijk in zijn Historische Landschappen de historische dimensie van 

het landschap. Hij herinnert de lezer aan het verleden van de natuur, aan de mensen voor ons die 

eeuwenlang in de natuur hebben gewandeld en aan de taferelen van strijd en lijden, weelde en 
lust, van ellende en nood en van jubel en genot, die tonelen van de natuur getuigen zijn 
geweest.568  Volgens Hofdijk was de genieting van de natuurschoonheid innig verbonden met een 
de geschiedkundige beoefening. Hij maakt de lezer erop attent hoe de “stil en eenzaam” en vaak 
geheel vergeten plekken in hun sluimering de weerkaatsing zijn van een eigen verleden “waaraan 
de zelfzucht der menschen uit onmacht of uit vergetelheid de omkeerende hand nog niet heeft 

geslagen”.569 Deze landschappen noemde hij historische landschappen, waarbij “zúlke tafreelen uit 
de natuur rondom ons heen, die door den oorspronkelyken toestand waarin zy zich nog bevinden, 
wijzen op een tijd, die reeds tot de geschiedenis behoort”.570 In zijn werk legden Hofdijk daarmee 
een verbinding tussen de natuur en de natuur als drager van de geschiedenis (als monument). Hij 
zocht naar de historische realiteit van het landschap.571 Ook de al eerder vermelde 
natuurliefhebber Frederik Willem van Eeden weidde in zijn latere Album der Natuur een artikel naar 

aanleiding van het verdwijnen van het Beekbergerwoud, waarin hij het bos als „een monument van 
de voormalige natuur van ons land‟ noemde.572 In het voorgaande hoofdstuk is de opkomende 
belangstelling voor het eigen landschap en de eigen natuur al zijdelings belicht. Niet alleen de 
natuurbeschrijvingen, maar vooral de opkomende geschiedschrijving en de archeologie van de 
negentiende-eeuw worden verondersteld gedreven te zijn door een sterk historiserend en 

nationalistisch sentiment.573 Van Berkel merkt daarover op dat er een zekere samenhang bestaat 
tussen de waardering van de natuur en een toenemend nationaal en vooral historisch sentiment, 

maar dat deze stelling moeilijk te bewijzen valt.574 Dit schrijven zal verder niet ingaan op de 
discussie of de toenemende belangstelling voor de historie van het Gooise landschap wel of niet 
gemotiveerd zou zijn uit nationalistische overwegingen. Vooral de wijze waarop het landschap uit 
deze historische beschrijvingen is gepropagandeerd staat centraal. Hiertoe zijn een aantal Gooise 
historici van belang geweest. Allereerst zal aandacht worden besteed aan de rol van Albertus Perk 
en zijn archeologisch onderzoek. Vervolgens is gekeken naar het werk van historici als C.L. Heek, 
G.I.J. Nieuwenhuis en J.A. de Rijk.   

 
Albertus Perk en de Gooise opgravingen  
Deze eerste onderzoeken van het Gooise landschap in de negentiende-eeuw staan sterk in verband 
met de opkomst van de „Germaanse oudheidkunde‟ en de archeologie. Tot ver in de achttiende 
eeuw werd de Nederlandse Oudheid voornamelijk bestudeerd aan de hand van oude teksten en 
werd nog weinig (archeologisch) veldwerk verricht.575 Aan het begin van de negentiende-eeuw 

vond een omslag plaats in de wetenschappelijke wereld. Naast de lang bestaande studie van 

Romeinse oudheden ontwikkelde zich een speciale tak van de archeologie die zich bezig hield met 
het bestuderen van overblijfselen uit de Germaanse oudheid. Bovendien verplaatste zich de 
aandacht van de kennis uit klassieke en moderne geschriften (opus ingenii) bij de bestudering van 
het verleden naar de aandacht van de uit dat verleden bewaarde objecten (opus manuum).576 Deze 
verandering kan eveneens niet los worden beschouwd van de vanuit de Romantiek ontstane 
belangstelling voor verafgelegen streken en primitieve culturen. Belangrijk is dat niet alleen in het 

Gooi, maar ook andere zandgebieden zoals Drenthe in de negentiende-eeuw een opbloei 
plaatsvond van de veldarcheologie. Zo zijn in het negentiende-eeuwse onderzoek in Drenthe 
archeologen als Petrus Hofstede, Nicolaus Westendorp, Reuvens, Janssen en Pleyte van belang 
geweest.577  In het Gooi hebben verschillende negentiende-eeuwse archeologen zich met 
onderzoek naar Gooise oudheden beziggehouden, zoals de haardsteden, grafheuvels en kampen. 
Een centrale figuur in de geschiedenis van de Hilversumse haardsteden is Dirk Westbroek (ca 
1800-1877). Westbroek was een landarbeider en behoorde in die zin tot de laagste sociale klasse. 

Hierdoor is er weinig over hem bekend. Vermoedelijk heeft hij niet kunnen lezen en schrijven en 
zijn er daardoor geen ego-documenten aan hem nagelaten.578 Als aanvulling van zijn schamel 

                                                 
568 Hofdijk, 1873, 6. 
569 Hofdijk, 1873, 8.  
570 Hofdijk, 1873, 14.  
571 Hofdijks werken wel geacht onder sterke invloed te zijn van de Duitse Romantiek, waarin de natuur gevaarlijk en vijandig is en de mens 

constant door gevoren wordt omringd. Zie: Arentzen, 2007,39. 
572 Opt.cit., Roenhorst, 2006, 728.  
573 Van Berkel, 2006b, 597-604; Arentzen, 2007, 3.  
574 Van Berkel, 2006b, 602. 
575 Universitaire geleerden hielden zich in toenemende mate met het eigen verleden bezig door vertalingen uit te brengen van klassieke 
auteurs, maar ook door het verzamelen van Romeinse inscripties (epigrafie). De Renaissancistisch- nationalistische geschiedschrijving van 

de zeventiende en achttiende eeuw was voornamelijk erop gericht de geschiedenis van de Nederlanden te verbinden met teksten uit de 

Klassieke Oudheid. Zie: Van der Woud, 1990, 41-42 en Spek, 2004, 59.  
576 Spek, 2004, 60.  
577 Spek, 2004, 60-61.  
578 Arentzen, 2007, 24.  



 

 

138 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

inkomen dat hij verdiende door het omspitten van de heide verkocht hij stenen. Het werk van 

Westbroek is echter van groot belang geweest voor de archeologische bevindingen van Janssen in 

het Gooi.579 Hoewel vanaf de achttiende eeuw enkele pioniers nadere studies in het veld 
verrichtten, is pas vanaf Albertus Perk sprake van een gedocumenteerd (archeologisch) onderzoek. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat Perk‟s bevindingen voor een groot deel de weg geplaveid 
hebben voor latere twintigste eeuwse historici als Enklaar en De Vrankrijker.  
 
In 1881 publiceerde W.G. Brill in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

een levensbericht over Albertus Perk (1795-1880), die de gehele geschiedenis van Hilversum en 
het Gooi met liefde onderzocht en bestudeerd heeft. Volgens Brill zou Perk bekwaam zijn geworden 
met de “meest mogenlijke kennis van de bodem, waarop hij leefde, en den kring, waarin hij zich 
bewoog, toegerust, tot vraagbaak te verstrekken van een‟ ieder, die aldaar op het stuk van 
plaatselijke belangen onderricht behoefde”.580 Zijn liefde en toewijding tot de plaatselijke 
geschiedenis heeft hem volgens Brill gemaakt tot een “schoon voorbeeld” van een navorser die zich 

“geoefend had in de geschiedenis der wording van het Landschap”.581 Perk‟s geschiedschrijving zou 
een rechtstreeks maatschappelijk doel hebben gehad. Al eerder is naar voren gekomen hoe Perk de 
belangen van de erfgooiers behartigde en hoe hij door zijn optreden een van de steunpilaren van 
de lokale gemeenschap werd.  

 
 
Naast belangstelling voor de lokale geschiedenis en de gemeenschap, toonde Perk een grote 
interesse in de (pre)historie van de landschappelijke omgeving. Het eerste gedocumenteerde 

oudheidkundig bodemonderzoek in het Gooi is uitgevoerd door Albertus Perk. Omstreeks 1849 zou 
hij in contact zijn gekomen met de archeoloog L.J.F. Janssen, met wie hij samen Gooise 
grafheuvels onderzocht.582 De plaatsen van prehistorische vondsten zijn bijgehouden op 
kadasterkaarten, zoals blijkt uit een brief van Janssen geschreven op 31 december 1851.583 Uit 
deze brief is eveneens te herleiden hoe ruim de oudheidkundige interesse van Janssen en zijn 
tijdgenoten (waaronder Perk) was. Niet alleen grafheuvels en urnen, maar ook religieuze kunst en 
taalkundige naamsverklaringen boeiden de onderzoekers. In 1853 werd een belangrijke vondst 

verricht door Janssen: de ontdekking van de haardstenen Hilversumse heide, die hij vervolgens op 
basis van hun primitieve uiterlijk schaarde onder overblijfelen met dezelfde ouderdom als de 
hunebedden. Albertus Perk schreef op 26 november zijn verslag over zijn grafheuvelonderzoek op 
de Westerheide bij Hilversum, waarvan Janssen een gedeelte plaatste in zijn Hilversumsche 
Oudheden.584 Hierin gaf Perk exact aan welk kadastraal perceel hij onderzocht nabij het Laarder 
Kerkhof. De reeds eerder genoemde schilder Van Raavenswaaij maakte een aquarel van Perks 

vroege opgraving in de Zeven Bergjes. Op de Larense en Hilversumse heide bevonden zich 
eveneens vierkante kampjes, door een grachtje omsloten. Zowel Janssen als Perk hebben er in hun 

                                                 
579 Arentzen meent dat zonder Westbroek‟s werk er geen haardstenen waren geweest en de relatie van Janssen met het Gooi niet meer zou 

zijn geweest dan een voetnoot in de Nederlandse archeologie. Zie: Arentzen, 2007, 24. 
580 Opt.cit. Arentzen, 2007, 22. 
581 Opt.cit. Arentzen, 2007, 22.  
582 In 1857 komt Janssen met een uitgebreide beschrijving van de een tweetal Larense grafheuvels die hij onderzocht had, waarin Perk 

vermoedde dat er een geruime tijd zou zijn verlopen tussen het plaatsen van de urnen. Volgens Arentzen heeft hij met deze observatie als een 
van de eerste Nederlanders iets van een stratigrafie in een grafheuvel gezien. Zie: Arentzen, 2007, 23, 33.  
583 Arentzen, 2007, 34. 
584 Arentzen, 2007; Addink-Samplonius, 1983b, 66.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Jan van Ravenswaay, 
Grafheuvel op de 
Westerheide te Hilversum, 
1856 
Aquarel, 29,5x195 cm, RMO 
Documentatie Pleyte, West-
Friesland.  
Bron: Addink-Samplonius, 
1983b, 69 
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tijd alles aan gedaan om deze kampjes in kaart te brengen. De vorm was duidelijk, maar veel meer 

dan dat zijn ze, ondanks hun opgravingen, niet te weten gekomen. 

  

 
 

Zowel de opgravingen van Janssen als van Perk zouden volgens Arentzen een duidelijke positieve 
uitwerking hebben gehad op het patriottisme van sommige Gooise intellectuelen.585 De onderlinge 
briefwisselingen tussen Perk en Janssen geven vooral blijk van een aantal archeologische thema‟s. 

Moeilijker te achterhalen is in welk opzicht hun bevindingen de kijk op het landschap veranderde. 
Het denken van deze archeologische onderzoekers stond onder invloed van de gangbare opvatting 
dat technologisch minder ontwikkelde culturen inferieur werden beschouwd in vergelijking met de 
West-Europese. Door dit vooroordeel ontstond bijvoorbeeld het beeld van de prehistorische 
bevolking als “moderne wilden” die in kuilwoningen leefden.586 Perk kwam in 1842, naar aanleiding 
van zijn onderzoek, in zijn Oorsprong en aard der gebruiksrechten op de heiden en weiden van 
Gooiland tot de conclusie dat de oorspronkelijke bewoners van het Gooi Friezen waren. De 

geschiedenis van het Gooi zou getypeerd zijn door een Fries karakter.587 Het is interessant om te 
zien hoe de opgravingen niet alleen Perk en andere archeologen, maar ook plaatselijke historici 
hebben geïnspireerd tot onderzoek.  
 
C.L. Heek en andere Gooise geschiedschrijvers  
De in Hilversum geboren C.L. Heek (1878-1940) begon al jong met het verzamelen van gegevens 

op geschiedkundig gebied. Hij wordt wel beschouwd als een echte authentieke Hilversummer die 

zijn leven lang gewoond en gewerkt heeft in het oude huisje aan de Kerkbrink.588 In 1906 stelde 
Heek het boekje samen Het Gooi. Jaarboekje voor Geschiedenis en Plaatsbeschrijving, waarin hij 
zelf schreef over de opkomst van de tapijtfabrieken te Hilversum in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. Het boekje is ingeleid door een wandeling van Hilversum naar Vuursche die 
Albertus Perk in de Weesper en Gooise volksalmanak plaatste. In zijn openingszin reciteert Perk 
een uitspraak die sinds enige jaren over het Gooi gebezigd werd: “van welke zijde men Hilversum 

nadert, er is geen kant van waar het niet schilderachtig voordoet”.589 Perk laat zijn oordeel op dit 
gezegde in het midden, maar vervolgt wel dat de wijde omtrek zeker bevallige partijen en 
wandelingen biedt. De wandeling waarvan hij verslag uitbrengt is volgens Perk een minder 
bekende wandeltocht, maar met een grote afwisseling in het landschap. De afwisseling blijkt van 
grote waarde in de bepaling van de schoonheid van het landschap. Maar Perk refereert niet alleen 
aan de schoonheid van het landschap als zijnde het resultaat van afwisseling ervan, ook zien we de 
voorkeur voor natuurlijkheid naar voren komen. Dit blijkt onder andere uit zijn beschrijving van het 

landschap voorbij de grenspaal van de Gooijergracht: “…om iets meer zuidelijker tot den ingang te 
komen van het bosch, dat wij regts voor ons zagen, en nu verrast ons bij het inrijden of gaan, een 
der bevalligste plekken van de omtrek, geheel door de natuur en het toeval gevormd, waaraan de 

kunst niet zou vermogen te doen, dan bederven”.590    
Tussen verschillende historische uiteenzettingen van de lakenweverij in Hilversum is 

eveneens een kort relaas te vinden van de houtzaagmolen te Hilversum. Aanleiding tot dit 

                                                 
585 Arentzen, 2007, 107-109. 
586 Arentzen, 2007, 139-140.  
587 De opvatting van de vermeende oorsprong van de Gooise boeren heeft een sterke invloed gehad op latere geschiedschrijvers. Zo meent 

prof. J.G.J.J. de Mol stellig dat het vastberadende en moedige karaker van de Gooise boeren een erfenis is van Friese oorsprong. Zie: De 

Mol, 1876, 24; Arentzen, 2007, 113.  
588 Van der Aa, 1941, 17.  
589 Heek et.al., 196, 3. 
590 Zie: Heek et.al., 1906, 13-14.  
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onderzoek was de afgebeelde molen op de kopergravure van het dorp Hilversum uit De 

Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijver. Volgens de auteur was het bestaan ervan vergeten en 

was ze eveneens in geen enkel ander gedrukt werk vermeld.591 Het onderzoek naar aanleiding van 
de kopergravure toont aan hoe dit verbeelde landschap reeds als bron werd gebruikt in historisch 
onderzoek. De schrijver meldt dat de gravure “een aardige kijkje [geeft] op het dorp Hilversum in 
de laatste jaren der 18e eeuw”, waarop “met groote juistheid alles is weergegeven”.   

 

 
 
In de tweede helft van de negentiende-eeuw zijn vooral verschillende studies verricht inzake de 
reeds genoemde gebeurtenissen rond de erfgooiers. Hier is al aan gerefereerd. Zo bracht Arnoldus 
Fabius onder de pseudoniem van F.A. Buis zijn geschiedkundige bijdrage in zijn Heiden en weiden 
van Gooiland. In zijn werk geeft hij een gesimplificeerd antwoord op de vraag hoe het vaderland er 
tweeduizend jaar geleden uitzag: “Wil men eenigzinds een antwoord op die vraag hebben, dan 
legge men de kaart van Nederland vóór zich en teekene in het midden van de Zuiderzee een klein 

meertje, al wat om dat meer ligt stelt dan het vasteland voor, in het noorden zich uitstrekkende tot 

de eilanden…Denke men zich nu verder alle kanalen, wegen, dijken, steden, dorpen en gehuchten 
weg, de weilanden in de lage streken grenzende aan groote bosschen en aan onafzienbare 
heidevelden in de hoogere deelen, en dit alles hier en daar afgewisseld door poelen en moerassen, 
dan heeft men een tamelijk juist denkbeeld van ons vaderland ten tijde van Christus‟ geboorte”.592 
Vervolgens geeft hij een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van het Gooi vanaf de Germanen 
tot aan de middeleeuwen, waarbij zijn aandacht uitgaat naar het vermeende recht van gezamenlijk 

gebruik op de markegronden. Zoals reeds eerder opgemerkt staat deze geschiedschrijving in het 
teken van de heersende discussie over de gebruiksrechten van de erfgooiers en kan ook dit werk 
worden beschouwd als een pleidooi voor de verdeling van de gemeenschappelijke gronden die als 
niet nuttig werden aangemerkt. Deze mening blijkt uit de laatste woorden van zijn schrijven waarin 
hij aangeeft, dat als eenmaal de gemeenten een scheiding hebben verkregen, hij het volste 
vertrouwen heeft dat het gemeentebestuur naar zijn beste weten de heiden en weiden van het 

Gooiland vruchten te doen dragen en “daardoor medewerken tot den bloei en de welvaart van het 
heerlijk Gooi”.593 Uit Buis‟ geschiedkundige bijdrage zijn een tweetal gangbare veronderstellingen 
te herleiden: dat het landschap van het Gooi in de vroeg historische periode „woest en ledig‟ zou 
zijn en dat de erfgooiers door het verhinderen van de verdeling van gemeenschappelijke gronden 
de groei en bloei van het Gooi zouden hebben tegengehouden. Wat betreft de idealisering van het 

historische landschap is er geen directe verwijzing zichtbaar. De ontginning van gronden zou 
bijdragen aan de welvaart van het Gooi.  

   
In 1908 gaf de Larense pastoor G.I.J. Nieuwenhuis zijn Bijdragen tot de oude geschiedenis van het 
Gooiland en vooral van Laren uit. Zijn aandeel lag met name op het gebied van de 
kerkgeschiedenis.  In het voorwoord door W. Knuif, geschreven op 5 mei 1912, benadrukt hij dat 
Nieuwenhuis aan de Katholieken van Laren en aan het Gooiland een weldaad heeft bewezen door 

                                                 
591 Heek et.al, 1906, 75-76. 
592 Buis, 1887, 7.  
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de geschiedenis van de kerk te beschrijven. Nieuwenhuis‟ geschiedschrijving lijkt ver af te staan 

van een bepaald landschapsbeeld, maar toch zijn uit dit werk enkele interessante zienswijzen te 

halen. Aan het eind van zijn relaas voegde hij namelijk in een bijlage een tweetal legenden toe 
over het Sint Jans Kerkhof bij Laren. Nieuwenhuis merkt daarover op: “Beide verplaatsen den 
oorsprong ervan in nevelachtige oudheid, toen het land nog onveilig werd gemaakt door woeste 
roovers…De eerste daarvan in oude taal en vorm, trekt ons door hare soberheid, de tweede, in 
nieuwen stijl, wint het echter verre door hare eenvoudige en edele voorstelling”.594 De 
laatstgenoemde legende is daarvan het meest interessant. De legende, die zou zijn geschreven in 

het jaar 893 vertelt het verhaal van een pelgrim die met relikwieën op weg is naar het dorp Laren. 
Onderweg wordt de pelgrim vermoord door rovers, waarna de achtergebleven relikwieën de 
volgende dag door een herder worden gevonden die zijn schapen weidde. Opmerkelijk is de wijze 
waarop de verteller de schaapskudden als een vanzelfsprekend element in het middeleeuwse 
landschap benoemde: “Den volgenden morgen bescheen de zon, onbewust van het gepleegde 
misdrijf, weer even vriendelijk over het wakende landschap. Zij koesterde de kudde schapen, die 

daar graasden en welke gaandeweg de plaats naderden waar de moord gepleegd was. Hier zette 
de herder zich neder en liet de zorg voor zijne schapen aan den hond over.”595 Uit het feit dat 
Nieuwenhuis deze legende opneemt in zijn geschiedkundig werk blijkt dat ze naar zijn mening een 
waardevolle aanvulling vormden op zijn Gooise geschiedschrijving. Interessant hierbij is dat de 
schaapskudden op de Gooise heide als een eeuwenoud onderdeel van het Gooise landschap werd 

beschouwd.  
 

Omstreeks de eeuwwisseling publiceerde de in het Gooi woonachtige professor J.A. de Rijk in de 
Gooi en Eemlander een reeks artikelen waarin hij zijn wandelingen door het Gooi beschreef. Hierin 
nam de geleerde gooier zijn lezers al wandelend mee naar de fraaiste plekken. In 1905 werden 
deze wandelingen gebundeld en in boekvorm uitgegeven. De Rijk‟s Wandelingen door Gooi en 
Eemland en omstreken is een belangrijke bijdrage aan de historische kennis van het Gooi. De Rijk 
begint zijn inleiding met een gedicht over de vroegste waterrijke toestand van Holland. Hij vervolgt 
hoe het Gooi afwijkt van deze toestand en als enige streek in Noord-Holland zich ver boven het 

Amsterdams peil verheft en daarmee doet gelden als een van de oudst bewoonde gebieden van dit 
deel van het land.  
 
De genoemde geschiedkundige bijdragen tonen enkele interessante bevindingen ten aanzien van 
de cultivering van de landschappelijke omgeving. De historische verkenningen verleenden het 
landschap een meerwaarde. Wat die meerwaarde was, bepaalden de invloedrijke historici, zoals 

Albertus Perk. Zijn schriftelijke bevindingen maken bijvoorbeeld de heide, die voorheen 

oninteressant was, nu een interessant onderzoeksveld voor (lokale) historici en archeologen. We 
zien hier de opkomst van de musealisering van het landschap, die sterk gedreven is door 
idealistische noties van het landschap als drager van een bepaalde identiteit. Niet voor niets 
opende historicus Heek met de landschappelijke beschrijvingen van Perk. Als authentiek en 
rasechte Hilversummer en kenner van het landschap wist Perk immers als geen ander welke 
plekken in het Gooise landschap van belang zijn. Een tweetal facetten zijn belangrijk, namelijk een 

selectie uit het landschap en een idealisering van deze selectie. Daarin kunnen we een parallel 
bemerken met schilders als Mauve en anderen, die een keuze maakten een specifiek deel van het 
landschap te verbeelden. Ondanks dat de basis waarop de selectie wordt gemaakt onderling 
verschilt, is er wel sprake van de toekenning van overeenkomstige idealen aan het landschap. 
Enkele van deze zijn: een natuurlijk landschap is een schoon landschap en de agrarische bewoners 
zijn de oorspronkelijke bewoners en hun bestaan wordt gekenmerkt door eenvoud en harmonie die 
ook in het landschap zichtbaar is. Deze idealen staan nauw in verband met de vanzelfsprekendheid 

dat bepaalde elementen in het Gooise landschap thuishoren, zoals de herder met zijn 
schaapskudde en de werkende boer op het land.   
 
Natuurschoon: opkomende natuurbeschrijvingen van het Gooi 

Tussen 1873 en 1888 maakte de Haarlemse predikant Jacobus Craandijk een groot aantal 
wandelingen door verschillende delen van Nederland. Hij bracht zijn verslaglegging uit in een acht 

delige uitgave Wandelingen door Nederland met pen en potlood, voorzien van illustraties door P.A. 
Schipperus. In 1884 verscheen de Atlas behorende bij Wandelingen door Nederland met pen en 
potlood. De wandelingen moesten ertoe bijdragen dat niet alles zomaar verdwijnt zonder sporen 
achter te laten. Met zijn historische kennis in combinatie met eigen waarneming en ondervinding 
schetste hij een beeld van landelijk Nederland dat later drastisch zou veranderen. In samenhang 
met zijn liefde voor de natuur leek hij voornamelijk geïnteresseerd te zijn in het platteland. 
Craandijk‟s beschrijvingen zijn terloops al eerder aangehaald. In deze paragraaf is nader aandacht 
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besteed aan de wijze waarop zowel Craandijks beschrijvingen evenals de latere 

natuurbeschrijvingen van onderwijzers en natuurliefhebbers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans een rol 

hebben gespeeld in de cultivering van het landschap.   
 
Craandijk en zijn wandelingen door het Gooi 
In het vierde deel van zijn Wandelingen door Nederland met pen en potlood beschrijft Craandijk 
zijn wandeling door het Gooiland. In een van de eerste passages zien wij beschreven elementen 
die als typerend worden beschouwd voor het Gooise landschap: „Men treft er uitgestrekte 

heidevelden aan, wier ligtroode en paarsche bloemen in den zomer als een onmetelijk tapijt de 
hoogten en laagten tooijen, en in de nabijheid der dorpen vooral bedekken de bouwakkers met 
blinkend witte boekweit, door het gele kooren afgewisseld, de hellingen en de toppen der heuvels. 
Groote boschpartijen volgen de golvingen van den grond, waarin de ranke dennen hun wortels 
uitslaan, waarin de beuken welig tieren, waar de berk met haar fijne zilveren schors en haar luchtig 
netwerk van twijgen groeit en het digte akkermaalshout langs de zandwegen wast‟.596 De poëtische 

wijze waarop Craandijk het Gooise landschap beschrijft wijst op zijn voorliefde voor dit landschap. 
In zijn beschrijving geeft hij eveneens aan hoe vroegere wandelaars het golvende landschap 
hebben gewaardeerd en hoe het voorkeursplek werd van de welgestelde elite, daar het op relatief 
korte afstand van Amsterdam is gelegen. Door de slechte wegen zou dit paradijs lange tijd 
gesloten zijn geweest voor het „gewone‟ volk, maar nu het gebied is ontsloten zijn er volgens 

Craandijk volop mogelijkheden om de natuurschoonheid te ontdekken. Craandijk veronderstelt dat 
het deze landschappelijke schoonheid is, die in de toekomst, doordat het talrijke aantal bezoekers 

dat zij trekt, een milde bron van voorspoed zou worden.  

 
 
Craandijk‟s eerste deel van zijn wandeling door het Gooi begint bij Hilversum. Vervolgens gaat de 
reis via het herstellingsoord de Trompenberg en de rijke lustwaranden van „s-Gravenland naar de 
Hilversummer meent. De tocht over de heide gaat over de Bussumer weg en de Meent- of 
Melkweg, die hij beschrijft als een breed woest zandspoor. Craandijk‟s beschrijving van dit traject 
vertoont enige overeenkomst met Mauve‟s heidelandschappen: “Een onafzienbare heide breidt zich 
tegenover ons uit. Soms breekt een strook hakhout, of een hooge wal, met berken begroeid, het 

ruime uitzigt af. Nu en dan vertoont zich een groep dennen of een rij beuken. Een breede zandweg, 
overwelfd door wijd uitgeslagen takken van forsche sparren, onder wier hoede de witte 
berkenstammen zich als schuchtere maagdekens hebben geschaard, komt daar ginds uit het bosch 

nevens ons en strekt zich naar de verre wazige heuvelen uit. Eenzaam blijft het rondom ons. Maar 
‟t is een eenzaamheid, die een‟ diepen machtigen indruk maakt. Boeide ons het bosch om haar 
afwisseling van vormen en kleuren, hier treft ons de natuur door de grootschheid van haar strenge 

lijnen, haar sobere tinten, haar plegtige stilte.597 Het de eenzaamheid en stilte van de heidevelden, 
maar ook de boekweitakkers waar hij langs reist, die hij benadrukt. Ondertussen besteedt hij 
eveneens aandacht aan het (pre)historisch erfgoed dat het landschap herbergt, waarbij hij zijn 
tocht door dit deel van het landschap beschrijft als een bedevaart naar het geheimzinnige plekje, 
het raadselachtige overblijfsel uit overoude tijden.  
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In het tweede deel van Craandijks wandeling doet hij de dorpen Bussum, Blaricum en Laren aan. 

Aanvankelijk noemt hij zijn eerdere omzwerving langs ‟s-Gravenland als een „nieuwe, kunstmatige 
schepping in een landstreek‟, die volgens hem maar weinig vertoont van „het eigenaardige 
Gooische karaker‟.598 Naar de eerstgenoemde plaats neemt Craandijk de spoortrein; dit traject is 
hem kennelijk niet boeiend genoeg en hij noemt de Grintweg als “tamelijk eentonig”. Vervolgens 
gaat zijn voettocht van Oud-Bussum naar Blaricum waarbij hij de lezer regelmatig trakteert op 
historische achtergronden van de verschillende plekken die hij bezoekt. In een volgende paragraaf 

zal de rol van de geschiedkundige onderzoek en beschrijving in de cultivering van het landschap 
nog ter sprake komen. Vooralsnog is kenmerkend dat Craandijk in zijn beschrijvingen meerdere 
malen de lezer attendeert op de verscheidenheid van de streek. Een afwisseling van klimmende 
bospaden, slingerende wegen, bosschages; beuken en hakhout in verschillende kleurnuances en de 
bloeiende boekweitvelden beheersen het beeld.599 In de omgeving van het herenhuis, het oude 
Hoog Bussum, geeft Craandijk een beschrijving van de sinds eeuwen bewerkte akkers en 

bosgronden van het kleine, eertijds in de heide verloren, buurtschap. De beschrijving van dit deel 
van het landschap heeft een opmerkelijke overeenkomst met het karakter van de boekweitvelden 
die Co Breman tal van jaren later schilderde: “De rogge-oogst is hier reeds begonnen. De schoven 
zijn daar ginds reeds opgezet en wij zien in ‟t voorbijgaan, dat het landsgebruik ze hier veel 
breeder hoopen, dan doorgaans de gewoonte is, bij elkander plaatst. De stilte van den 

zomermiddag rust op het landschap. Stroomen van licht tintelen over de sluimerende velden, waar 
de vruchten rijpen in den zonnegloed, en als goud stralen de korenschoven tegen de digte kronen 

der eerwaardige beuken, die den achtergrond vormen van de lieflijke schilderij”.600 Ook hier 
benadrukt hij de stilte en rust die het landschap uitstraalt. Alsof natuur en mensenwereld in een 
diepe slaap verzonken schijnt te zijn, waarbij het enige dat zich beweegt de warme lucht is, die 
danst en wemelt boven de rijpe halmen. 
 
Het heidelandschap vanaf Crailoo tot aan Blaricum is volgens Craandijk wild en ruig, van een 
geheel ander karakter dan de bouwlanden en weiden. Op dit traject prijst hij de uitzichten vanaf de 

Tafelberg en dat vanaf de Rotonde van Blaricum; een fraai gebouwde belvedère die in het lot van 
slopershanden is gevallen. De op deze plaatsen verkregen vergezichten beschouwt Craandijk als de 
“schoonste van ons land”, waarbij alle landschappelijke elementen meewerken aan het tafereel.601 
Opmerkelijk is Craandijk‟s wijze van schrijven; hij geeft advies en nodigt de lezer uit zelf de tocht 
te ondernemen. Zijn beschrijving leest als een breedvoerige reisgids die de bezoeker leidraad geeft 
waar zich in het landschap de mooiste plekken zich bevinden. En hiermee komen we op een 

belangrijk punt in de cultivering van het Gooise landschapsbeeld. Craandijk maakte een (esthetisch 

overwogen) keuze bepaalde plekken wel en niet aan te doen en geeft daarmee aanzet tot een 
bepaalde wijze van erfgoedbehoud. Met zijn nadruk op bepaalde (landschappelijke) elementen 
geeft hij aan wat hij zinvol vond om voor de toekomst te bewaren.  
 
Craandijk karakteriseert Laren als een dorp met een somber en zwaarmoedig voorkomen. Aan zijn 
tocht vanaf Laren naar Hilversum met enkele fraaie uitzichten van bouwakkers van de Laarder Eng 

tussen het hakhout en het daarna volgende uitzicht op de heide en het dal waarin Hilversum ligt, 
besteedt hij slechts enkele zinnen. Kennelijk bracht hem in deze omgeving landschappelijk gezien 
weinig bijzonders. Dit in tegenstelling tot een kunstenaar als Anton Mauve die juist wel veel  
aandacht had voor dit deel van het Gooi. Craandijk‟s aandacht lijkt meer uit te gaan naar de 
historische aspecten in het landschap, waarbij hij de lezer te kennen geeft dat enkele lage ronde 
grafheuvels, verspreid gelegen in de heide tussen Laren en Hilversum, omstreeks 1855 door 
Albertus Perk werden onderzocht.602  Zijn tocht laat hij vervolgens in Hilversum eindigen. 

Interessant is de afsluitende passage, die het verschil aangeeft tussen het landelijke Gooi en de 
moderne maatschappij: “Onze togt is ten einde. Het laatste deel brengt ons weêr te midden van 
den tegenwoordigen tijd. Wij vinden weêr nieuwe villa‟s, burgerhuizen en arbeiderswoningen, aan 
deze zijde van de spoorbaan, als een nieuwe wijk van Hilversum vormend. Wij gaan de ijzeren 

lijnen over, wij zijn bij het groote, drukke stationsgebouw…in het vrolijke gewoel van de kinderen 
der 19e eeuw‟.603 Uit dit laatste citaat blijkt hoe Craandijk, evenals andere negentiende-eeuwse 

bezoekers, het Gooi beschouwen als “een andere wereld”. Hij ging op zoek naar het “eigenaardige” 
van het Gooi. Naar aanleiding van zijn wandeltocht kunnen we een aantal elementen duidelijk naar 
voren halen: zijn voorliefde voor de vergezichten, de rust en stilte van het landschap, het 

                                                 
598 Craandijk, 1879, 189.  
599 Craandijk, 1879, 194-195 
600 Craandijk, 1879, 195.  
601 Craandijk, 1879, 199.  
602 Craandijk, 1879, 206-207.  
603 Craandijk, 1879, 208.  



 

 

144 Het land van Mauve. Christina van Staats-Vlasma. Rijksuniversiteit groningen. 

geheimzinnige aspect van de (pre)historische overblijfselen in dit landschap en de aanwezige 

armoedige boerencultuur die het tot een andere wereld maakten. Craandijks voorliefde voor de 

natuur blijkt eveneens uit zijn jaren na zijn dood uigegeven werk Een weitasch vol herinneringen. 
In deze reflectie van een aantal van zijn zwerftochten door allerlei jachtgebieden verbond hij naar 
eigen zeggen “een beetje fantasie” met “veel werkelijkheid” aan elkaar.604  Ze geven een beeld van 
Craandijk als een fervent natuurliefhebber.  
 
In 1888 verscheen het achtste deel van de oorspronkelijke serie onder de titel Nieuwe Wandelingen 

door Nederland met pen en potlood. Omstreeks 1882 was Craandijk begonnen met een tweede 
druk op kleiner formaat, waarbij de wandelingen per provincie werden geordend. De tweede druk 
was in 1888 gereed; een derde, grotendeels gelijk aan de tweede, verscheen in 1887-1888.605 In 
1892 verscheen zijn werk Wandelingen door de schoonste streken van Nederland. Het boekje is 
geschreven in dezelfde stijl als zijn Wandelingen, maar geeft een gerichter en beknopter overzicht 
van enkele van zijn (voorkeurs)uitstapjes in Nederland. De eerste hoofdstukken geven verslag van 

zijn vierdaagse reis door het Gooi. In het voorwoord legt hij de nadruk op het genot van verfrissing 
en verkwikking in de vrije natuur, dat gelukkig nog geen onbereikbaar ideaal was voor krachtige 
mannen.606 Ondanks dat er in deze tijd inmiddels verschillende wandelgidsen voor het Gooi 
bestaan, beoogt Craandijk met deze uitgave een vrijere vorm van wandeltochten door het Gooi 
voor te willen stellen. De inhoud van deze specifieke wandelgids is gebaseerd op zijn eerdere 

wandelingen en de reeds besproken voorkeurselementen van Craandijk komen ook hier duidelijk 
naar voren. Ze worden vanwege de beknoptheid van het boekje zelfs benadrukt. Het heerlijke Gooi 

was voor Craandijk een heel specifiek landschap dat zijn onverdeelde bewondering afdwong. Dat 
hij met de beschrijvingen van zijn wandeltochten de ogen van de bezoeker opende voor de 
schoonheid van het landschap en daardoor bijdroeg aan de bekendheid van het landschap blijkt uit 
de vele uitgaven van zijn wandelingen. Tot op de dag van vandaag spreken zijn wandelingen tot de 
verbeelding.  
 
Uit Craandijk‟s beschrijving blijkt dat hij het Gooi bewonderde om haar typische agrarische 

boerenlandschap. Dit landschap wordt nadrukkelijk geschetst als een andere wereld, een 
premoderne wereld. De moderne mens is daar geen bewoner of onderdeel van, maar een 
toeschouwer. Een onderscheid tussen de heide en de akkers kan hier worden gemaakt. Heide lijkt 
in Craandijk‟s beschrijvingen synoniem te staan aan een wild en ruig terrein, dat niet betreden 
wordt, maar waar hij alleen geniet van de vergezichten. Het liefelijk karakter van de streek ligt 
hem vooral in de uitzichten over de akkervelden.  

 

Heimans en Thijsse´s  “Hei en Dennen” en Jac. P. Thijsse‟s “Bosch en Heide”  
Anders van karakter zijn de latere natuurbeschrijvingen van Jac. P. Thijsse. Reeds in het 
voorgaande hoofdstuk is naar voren gekomen hoe hij een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan 
de veranderende natuurbeleving en opkomende natuurbescherming in Nederland. Ter inleiding 
zullen enkele achtergronden van Thijsse en diens werk worden geschetst. Vervolgens richt zich de 
aandacht op een tweetal van zijn werken: het omstreeks 1897 verschenen boekje Hei en dennen 

en zijn jaren later (in 1913) verschenen uitgave Bosch en heide. In beide werken geven de auteurs 
geen specifieke aandacht aan het Gooi, maar naar aanleiding van zijn werken zal gepoogd worden 
bepaalde aspecten te benadrukken die van invloed zijn geweest op de toenemende populariteit van 
het heidelandschap.  
 
Jac. P. Thijsse had de belangstelling voor de natuur niet van een vreemde. Vader Thijsse was een 
goed tekenaar en trok er met zijn zoons regelmatig op uit. In zijn jeugdjaren ontwikkelde hij een 

sterke voorliefde voor de natuur en alles wat daarmee verbonden was. Na zijn studie ging hij als 
onderwijzer werken. De samenwerking met collega onderwijzer Eli Heimans bleek in de daarop 
volgende jaren enorm vruchtbaar. De reeks samengestelde boekjes over levensgemeenschappen 
van plant en dier voor de jeugd kenden een enorme populariteit. Deze uitgaven, zoals 

Geillustreerde Flora en het Wandelboekje waren vrijwel uitsluitend gebaseerd op eigen 
waarnemingen in de natuur.607  Met E. Heimans en J. Jaspers begon Thijsse in 1896 een tijdschrift 

De Levende Natuur. Vanaf 1901 had Thijsse wekelijks een column in het Algemeen Handelsblad. 
Hij was niet de eerste die een natuurrubriek in de krant had, maar de stijl waarmee hij deze 
presenteerde was wel nieuw. Thijsse liet de lezer al wandelend met hem meekijken in de hoop dat 
deze zijn voorbeeld zou volgen en ook een intieme relatie met de natuur zou opbouwen. In dit licht 

                                                 
604 Craandijk, 1943, 212.  
605 Kolkman, 2004/2006, 4. 
606 Craandijk, 1892, 1 
607 Van Loon, 1996, 6.  
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wordt hij wel beschouwd als propagandist van de natuur en de opkomende natuurbescherming.608 

Het meest populair is Thijsse geworden vanwege „zijn‟ Verkade-albums, die vanaf 1906 

verschenen. De populariteit van deze albums zou vooral te danken zijn geweest aan de losse 
illustraties die bij de tekst konden worden gevoegd.609 Aanvankelijk verschenen plaatjesalbums 
met teksten van Thijsse over de jaargetijden. Vanaf 1910 werden een aantal Nederlandse 
landschappen uitgegeven. Daarna volgden tussen 1914 en 1938 een aantal reisalbums waaronder; 
Langs de Zuiderzee, De Vecht, Waar wij wonen en Onze groote rivieren.  

 

Zowel Thijsse‟s als Heimans belangstelling voor de natuur wordt wel gezien als een „bijproduct‟ van 
een „pedagogisch reveil‟ van begin jaren negentig in Amsterdam. Hierin zou de natuurstudie en –
onderwijs de ontwikkelingen in de schilderkunst en literatuur, zoals zichtbaar werd in het werk van 
de landschapsschilders van de Haagse School en de natuurlyriek van de Tachtigers, hebben 
gevolgd.610 Overeenkomstig is de wijze waarop nadruk wordt gelegd op de directe observatie in de 

natuur. Een groot verschil is echter de relatie van de mens tegenover de hem omringende natuur. 

Anton Mauve, evenals tijdgenoten zoals Frederik van Eeden, schilderden de moderne mens vaak af 
als een vijand van de natuur. In dit opzicht was Thijsse optimistischer gestemd: als man van het 
harmoniemodel had hij een groot vertrouwen in de mensheid. In zijn visie waren economische 
ontwikkeling en natuurbehoud beide van even groot belang voor de welvaart en het welbehagen 
van de mens. Het is het verenigen van deze twee tegenovergestelde belangen, dat wel beschouwd 
wordt als de sleutel tot succes in de natuurbeweging van Thijsse en Heimans.611 Men kreeg steun 

van wetenschappelijke autoriteiten zoals Dr. C. Kerbert, die de onderwijzers vroeg om voor Artis 
lezingen over natuurhistorische onderwerpen te verzorgen. Kenmerkend in Thijsse‟s werk is de 
veldbiologische gerichtheid, gebaseerd op de eigen waarnemingen. Het is hierdoor moeilijk om dit 
werk in verband te brengen met een bepaald landschapsbeeld, of de popularisering van bepaalde 
landschapstypen. Thijsse‟s popularisering van de natuurstudie wordt wel beschouwd als een eigen 
soort ervaringswetenschap: een experimentele ervaring aan gemakkelijk herkenbare objecten, met 
eigen door iedereen zelf na te volgen ontdekkingen op kleine schaal.612  Hij “promoveerde” de 

heide tot een vriendelijk en aantrekkelijk oord. Deze benaderingswijze kreeg veel aanhang. 
Daarom zal de uiteenzetting over beide boekjes ook niet zo gedetailleerd zijn als het werk van 
Craandijk. Gekeken is naar de wijze waarop Thijsse een zekere schoonheid in het heidelandschap 

onderkent en naar voren brengt.   
 

                                                 
608 Van Loon, 1996, 8.  
609 De firma Verkade trok hiervoor schilders aan als L.W.R. Wenckebach, J. van Oort en J. Voerman Jr. en later ook H. en C. Rol. Zie: Van 

Loon, 1996, 8.  
610 Van Loon, 1996, 9.  
611 Coesèl, 1996, 27 
612 J.Heimans noemde het geen tweedehandswetenschap, maar detailwetenschap, geen speciaal ud usum delphine geprepareerd decoet, maar 

een volwaardig vers en rijp vollegrondsgewas van eigen bodem. Zie: Besemer et.al., 1949, 12-13. 

5.5 Jac P. Thijs, Bosch en Heide, 1913 
 
De afbeeldingen werden los bij de Verkade-albums 
geleverd en konden in de uitgespaarde ruimten in het 
boek worden geplakt. V.l.n.r: Landweg door de Drentse 
hei, Heide bij Hoogt van ‟t Kruis, Veluwsche heide, Jong 
mastbosch in Brabant, Hofstede in den Achterhoek en 
Landweg bij De Vuursche.  
De illustraties zijn vervaardigd naar tekeningen van L.W.R 
Wenckebach, Jan van Oort en Jan Voerman Jr. 
 
Bron: KB Den Haag 
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De uitgave van Hei en Dennen is het vierde boekje van de reeks die Thijsse en Heimans in juli 

1897 uitbrachten. Dit populaire werk, gericht op een jeugdig publiek, kan worden beschouwd als 

aansporing om de natuur te gaan ontdekken. Het boekje is vermoedelijk geschreven door Eli 
Heimans: de ondertekening met E. Hs. lijkt hiernaar te verwijzen. In een van de eerste passages 
benadrukt de auteur de ruimtelijkheid van het heidelandschap: “De heide heeft voor mij iets van 
een zee, zoo groot, zoo ruim; even golvend, maar met veel meer afwisseling voor een kenner en 
liefhebber van de natuur”.613 In het ophemelen van de heide gaat hij verder dan alleen te 
verwijzen naar haar ruimtelijkheid en openheid. Heimans verbindt zelfs een gemoedstoestand aan 

het landschap. “De hemel is er zoo ruim, en de horizon zoo ver, de borst ademt vrijer en dieper en 
het denken is er gemakkelijker dan ergens anders; zelfs de prachtige en trotsche bergen benauwen 
onze laaglanders op den duur, de heide verruimt altijd het gemoed en verfrischt de geest.”614 Hij 
geeft echter ook de keerzijde aan van de heide voor degene die de heide niet van jongsaf heeft 
gekend het iets stars, eentonigs en weemoedigs heeft, maar zo vervolgt Heimans, “dat verdwijnt 
bij inniger kennismaking”.  

 
Het is niet alleen in de positieve invloed op het gemoed waarin een parallel te bemerken is, maar 
vooral in de rust die een van de belangrijkste kwaliteiten van de heide is. Heimans beschrijft hoe 
hij te midden van het gewemel van de stad uitziet naar die heerlijke vakantie waar zijn eerste 
uitstapje altijd die rustige heide is, en zijn tweede naar het stille bos.615 De rust en schoonheid die 

hij ervaart in de heide probeert hij in zijn boekje duidelijk over te brengen en te propageren. Hoe 
de heide door meeste mensen anders wordt beleefd blijkt uit zijn advies: “Wie dit jaar op jaar zoo 

doet, krijgt langzamerhand van de heide een heel ander beeld dan de meeste menschen ervan 
hebben, voor wie de heidestruik niets anders is dan een toekomstige bezem of boender.”616 
Vervolgens moedigt de auteur de lezer aan zelf een tocht naar de heide te ondernemen en 
gewapend met plantenbus, vlindernet en schop neemt hij de lezer mee op een eerste tocht om 
deze kennis te laten maken met de flora en fauna van de heide. Opmerkelijk is de aandacht naar 

de beschrijving van de herder met zijn schaapskudde op de heide. In de volgende passage vinden 
we een parallel met de wijze waarop Mauve het heidelandschap bewonderde: “Kijk maar eens op: 
daar ginds heel in de verte tegen die donkere heuvel bewegen zich een groot aantal witte plekken 
vrij regelmatig voort; nu scheiden ze zich langzaam in twee of drie groepen en even langzaam 
spreid een groep zich uit tot dertig, veertig vlokken… hond en herder steken nauwelijks af tegen de 
achtergrond.” Het contrast van de kudde schapen op de heide en de in het landschap opgaande 

herder zien we eveneens terug op de vele Gooise heidelandschappen die Mauve schilderde. Dat dit 
vriendelijk geschilderde beeld niet geheel met de werkelijkheid overeenstemde blijkt uit de 
woorden als de auteur oppert dat een praatje met de herder wel eens teleurstellend zou kunnen 
zijn: “De schaapsherder is in de romans altijd zoo‟n dichterlijk wezen en heeft op schilderijen vaak 
een mooie sprekende kop; maar ge treft er van de zeven hoogstens één, die spraakzaam is en een 
open oog heeft voor de mooie ruime wereld om hem heen.”617 Werkelijkheid en 

landschapsschilderij zijn vanuit dit oogpunt volgens Heimans twee verschillende werelden. Maar op 

het gebied van  op de idealen van de heide is een overeenkomst te bemerken met die reeds uit het 
verbeelde landschap naar voren zijn gekomen. Dit komt het meest duidelijk naar voren in het 
boekje hei en dennen. Niet alleen de flora en fauna van de heide wordt beschreven, maar eveneens 
de heilzame werking van het landschap wordt in het boekje benadrukt. Een volgende passage geeft 

                                                 
613 Jac. P. Thijsse, 1897, 25.  
614 Jac. P. Thijsse, 1897, 25. 
615 Jac. P. Thijsse, 1897, 25.  
616 Jac. P. Thijsse, 1897, 26. 
617 Jac. P. Thijsse, 1897, 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Heide bij 
Hilversum  
Bron: Bosch en 
Heide van Jac P. 
Thijsse, 1913, 93 
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daar een voorbeeld van: “Ziezoo, daar zitten we hoog en droog; wat een heerlijk vergezicht over 

de heide; het torentje in het verschiet, dat even boven de heuvels uit komt kijken, is het eenige, 

dat ons aan de bewoonde wereld herinnert. Die rustige stilte, die zachtjes drukt op heuvels en 
dalen, doet iemand goed. Van tijd tot tijd moest ieder mensch eens een dagje op de heide kunnen 
doorbrengen, dat werkt zoo kalmerend, het geeft zoo‟n rust aan de zenuwen.” Vooral voor de mens 
die in het gewoel van  de stad woont heeft de heide volgens Heimans een verkwikkende 
uitwerking:…zoo‟n dagje op de kalme, ruime heide, waar een liefelijk, niet te warm lentezonnetje 
boven staat te stralen, (heeft) dezelfde uitwerking, dezelfde geneeskracht tegen overspanning, als 

een versterkende koud-water kuur.”618 Als klap op de vuurpijl stelt hij stoutmoedig dat degene die 
de heide eentonig noemen er nooit zijn geweest of al “een ongeneeslijk stads-mensch” geworden 
zijn.619 Het gehele relaas kan duidelijk worden opgevat als een defensief tegen de schijnbaar 
gangbare opvatting dat de heide nutteloos en eentonig zou zijn.  
 
In zijn in 1913 uitgegeven Verkade-album Bosch en Heide is niets van dit felle verweer terug te 

vinden. Thijsse begint zijn voorwoord met een nogal obligate vraag: “wie zwerft niet graag door de 
bosschen of over de heide? De tijden, dat ze onveilig werden gemaakt door verscheurende dieren 
of door rovers zijn lang voorbij…”.620 In de daarop volgende hoofdstukken neemt Thijsse de lezer 
mee op een wandeling door verschillende gebieden, waar hij op eenvoudige en vertellende wijze de 
nadruk legt op allerlei flora en fauna die te vinden is in de natuur. Over de heide merkt hij op dat 

deze “een weinig afwisseling” bezit in plantengroei of dierenwereld en de schoonheid vooral in “de 
ruimte” zit; in “het vergezicht en het plezier van eens flink te kunnen doorstappen”.621 Toch biedt 

deze latere uitgave minder aanknopingspunten ten aanzien van het heidelandschap dan het eerder 
uitgegeven Hei en Dennen.  
 
We zien uit de beschrijvingen van Thijsse en Heimans dat de cultivering van de landschappelijke 
omgeving, een andere wending aanneemt. Het landschap blijft van belang om haar weidse 
uitzichten, maar daar blijft het niet bij. De heide wordt beschouwd als een onontdekte wildernis, 
die niet alleen van een afstand moet worden waargenomen, maar juist van dichtbij moet worden 

betreden en ontdekt. De mens wordt niet alleen toeschouwer, maar zijn dichte kennismaking 
maakt hem verbonden met het landschap.   
 
Toerisme in het Gooi 
“Het reisseizoen is weder daar en “wie slechts eventjes doen kan” (wat geld en wat tijd betreft) 
heeft reeds zijn plan gereed…Men meene niet dat ik de spot wil drijven met die algemeene 

reisliefhebberij. Ik reken haar – en de gelegenheid om haar te bevredigen – tot de gelukkige 

teekenen van onzen tijd”.622 Zo luidden enkele passages van een artikel over toeristen uit 1883 dat 
verscheen in het volkstijdschrift Eigen Haard. Uit deze woorden is op te maken dat het reizen 
inmiddels behoorde tot een geliefde vorm van vrijetijdsbesteding. De cultivering van het Gooise 
landschapsbeeld staat sterk in verband met de opkomst van het toerisme eind negentiende-eeuw. 
Aan de basis van de groeiende stroom toeristen naar het Gooi lag de ontsluiting van het Gooi door 
middel van spoorlijnen, maar ook van verbeterde wegen, wandel- en fietspaden. Vanaf 1883, het 

oprichtingsjaar van de A.N.W.B., verschijnen de eerste fietsgidsen. De daarop volgende decennia 
doorkruisten groepen fietsers het land en werden tal van pittoreske plaatsen overspoeld door 
toeristen. Zo werd in De Kampioen van de ANWB regelmatig verslag gedaan van de bonds- en 
andere fietstochten. Door de nieuwe vervoersmiddelen kwam landelijk Nederland steeds meer op 
de route te liggen voor reizigers en toeristen.  
  
De opkomst van het toerisme kan eveneens niet los worden beschouwd van opkomende ideeën 

over gezondheid en de toenemende populariteit van het buitenleven. In 1899 schreef J. de Vries 
een artikel in Eigen Haard getiteld “Onze vaderlandse Arcadia‟s”. Interessant is de opmerking die 
hij plaatst over de vele reisgidsen die dan al op de markt zijn. Van uitgebreide geografische 
beschrijving tot kleine brochures, zo “zwerven er over ons land een menigte van boekjes, die in 

druk en prent en kaart u een denkbeeld trachten te geven van de heerlijkheden van dit of dat 
vaderlandsch oord” aldus de Vries.623 Enkele reis- en wandelgidsen van het Gooi zullen de revue 

passeren, waarbij vooral is gekeken welk landschapsbeeld in de gidsen naar voren wordt 
geschoven.  
 

                                                 
618 Jac. P. Thijsse, 1897, 49-50.  
619 Jac. P. Thijsse, 1897, 50. 
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J.G. Broese‟s  gidsen voor ‟t Gooi en Baarn uit 1889 en 1892 

Omstreeks 1889 verscheen de Gids voor ‟t Gooi en Baarn, uitgegeven door J.G. Broese te Utrecht. 

De gids bevatte een drietal wandelkaarten, twee plattegronden, een twaalftal platen en dertien 
illustraties met tekst. De openingstekst luidt: “hoog en laag – hei en bosch! – welke eenvoudige 
motiven, maar wat prachtig geheel heeft de natuur daarvan gemaakt; ‟t ware schone is 
eenvoudig”.624 In deze uitspraak komt opnieuw de eenvoud naar voren, als een veelgeprezen 
kwaliteit van het Gooise landschap. Interessant is te zien hoe vervolgens de schoonheid van het 
Gooise landschap wordt aangeprezen niet om haar kunstmatige (aangelegde) natuur, maar juist 

om de “onbedorven natuur”, die omschreven wordt als “een dartelen overmoed boom en struik her 
en der plaatsend, woest en grootsch soms, den spot drijvend met de stijve vormen der 
maatschappij”.625 Opmerkelijk is dat in de eerste pagina duidelijk elementen terugkomen die ook in 
het landschapsbeeld dat Mauve en andere schilders van het Gooi creëerden eveneens worden 
benadrukt. De plechtige stilte van de heide, evenals de golvende oppervlakte van de bruine hei zijn 

terugkomende karakteristieken. Het panorama op de 

hoogste toppen van de heuvel wordt beschreven als een 
schoon schilderij: “Daar strekt zich voor uit een 
panorama, zoo schoon, dat we twijfelen aan de 
werkelijkheid. Van de heuvels in de verte dalen de 
rogge- en boekweitakkers, in den bloeitijd helder wit, 

tot in de diepte af en verschuilen zich enkele huisjes in 
‟t groen. Overal steken kerktorentjes boven uit…en 

slingeren de witte zandwegen zich al ver en verder, 
terwijl geheel in ‟t verschiet de heuvels, onbestemd en 
grijs, samensmelten met de lucht”.626 Hoe kan uit deze 
woorden een ander beeld ontstaan dan dat van een 
volkomen volmaakt arcadisch Gooi?  
In de gids worden achtereenvolgens de plaatsen 
Hilversum, Naarden, Oud-Bussum, Laren, Blaricum, 

Huizen, Muiden en Baarn behandeld. Opmerkelijk is dat 
bijna al de door Craandijk aangestipte 
bezienswaardigheden in het Gooi in de gids zijn 
opgenomen. Nabij Hilversum is aandacht gegeven aan 
herstellingsoord De Trompenberg, een negentiende-
eeuws lustoord, gebouwd in de eeuwenoude, 

onafzienbare heide. Cornelis Tromp, die in het nabij 

gelegen ‟s-Gravenland woonde, zou er deels zijn gaan 
wonen omdat hij dan iets van het machtig, ruime en 
eenzame der zee weervond.627 Het eerste deel van de 

tocht wordt afgesloten langs de veenplassen aan de 
weg naar Oud-Loosdrecht en Breukelerveen, waarna via 

“Eikenrode” het landschap op de grens weer verandert 
in het typische karakter van het Gooi. De woorden 
spreken voor zich: “het echte Gooi strekt zich voor u 
uit. Langs woeste gronden met diepe zandsporen 
bereiken wij het Loosdrechtse bosch”.628 Het echte 

Gooi, dat betekende vanzelfsprekend woeste grond en diepe zandsporen, maar gaandeweg blijkt 

uit de reisgids dat al veel veranderd is. Niet alleen in toenemende (villa)bebouwing, maar ook 
verbetering van de wegen. De Laarderweg richting het Sint Janskerkhof is omschreven als 
aanvankelijk smal en aan weerszijden begroeid door struikgewas, maar al snel “verbreed zich de 
weg en hooge sparren tooien het eigenaardige Gooische schoon. Waar links het akkermaalshout 
afbreekt, hebben we een ruim vergezicht over de golvende heide…De weg is nu zeer breed 
geworden, met voetpaden, links zelfs laantjes aan de zijden”.629 Het lijkt erop dat het Gooi al is 

ingespeeld op een toenemende hoeveelheid bezoekers. Een andere aanwijzing hiertoe kan 

gevonden worden in de beschrijving van Laren, waar zijdelings de volgende informatie aan ons 
wordt verstrekt: “Dat Laren druk bezocht wordt, bewijst deze nette flinke inrichting, die ook nog in 
een grote stad veel bezoek zou trekken. De warande en de overtuin onder de boomen van den 
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626 Broese, 1889, 1-2. 
627 Broese, 1889, 7. 
628 Broese, 1889, 18.  
629 Broese, 1889, 27. 

5.7 Gids voor Gooi en Baarn, 1889  
Uitgegeven door J.B. Broese te Utrecht 
Met drie wandelkaarten, twee 
plattegronden, twaalf platen en dertien 
illustratiën.  
Bron: Streekarchief Gooi en Vechtstreek 
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Brink, bieden eene uitstekende gelegenheid tot rusten, maar tevens ook voor langer verblijf”.630 De 

route van Laren naar Blaricum gaat via de Torenlaan, waar ook de tram heen gaat. De schrijver 

merkt hier op: “een laan is ‟t echter niet, maar een breed zandspoor met enkele sparren en 
akkermaalshout aan beide zijden”.631 Blaricum is omschreven als een landelijk dorp met 
welvarende landbouwers. Het dorp Huizen zou, behalve het strand, de aangelegde haven en de 
eigenaardige klederdracht van de vrouwen weinig belangrijks te bieden hebben.  
 
J.W. Draaijer‟s Gids voor ‟t Gooi en Baarn  

De Gids voor ‟t Gooi en Baarn kent meerdere keren uitgaven. Een uitgave van 1896 werd bewerkt 
door J.W. Draaijer. Deze werd vervolgens in meerdere drukken uitgegeven. In de vierde uitgave 
van 1915 wordt in het woord vooraf duidelijk dat de gids aanpassingen heeft ondergaan in kaarten 
en tekst, die noodzakelijk waren omdat er vele belangrijke veranderingen in de streek hadden 
plaatsgevonden. Omdat dit jaartal tegen het eind van onze 
onderzoeksperiode valt is het interessant bijzondere 

aandacht te besteden aan enkele reisgidsen uit deze 
periode. Draaijer gaf aan dat “gelukkig voor het Gooi” de 
“Erfgooierskwestie” eindelijk zou zijn opgelost. Omdat er 
door meerdere bezoekers wordt gesproken over de Meent in 
dit verband nam Draaijer een artikel op geschreven door 

J.H. de Ruwe, die er een bijzondere studie van de erfgooiers 
maakte. Eveneens refereerde Draaijer aan de vrouwelijke 

stem die zich in de De Kampioen van 28 mei 1915 liet horen 
over de aanleg van een goed fietspad tussen Baarn en 
Laren. De ANWB liet daarop de wegencommissie een goed 
plan maken en richtte zich op de belangstellenden, die voor 
het onderhoud zouden zorgdragen terwijl de Bond de kosten 
van aanleg zou dragen. Zo ontstond de Wegen Vereeniging 
Gooi- en Eemland.632 Draaijer moedigt deze ontwikkeling 

aan. Hij hoopt van harte dat het bestaan van de fietspaden 
zal bijdragen aan de bloei van ‟t Gooi. Men onderkende dat 
het opkomend toerisme een belangrijke bron van 
(toekomstige) inkomsten zou gaan worden. Opmerkelijk is 
de eerste openingszin van deze vernieuwde reisgids: “In ‟t 
Gooi woont de mensch van de 20ste eeuw in een nieuwe 

woning, te midden der aloude natuur”. Draaijer refereerde 

aan de Tromp en zijn luxe buitenhuis, temidden van de stille 
natuur: “Rondom hem was de oneindigheid, de wijde verte: 
hooge heuvels en deinende zandgronden met heide en 
bosch”.633  
 
Wat betreft de beschrijving van het Gooise landschap, zien 

we dat in de tweede uitgave dezelfde elementen worden 
aangeprezen als in de eerste uitgave: “de aloude natuur met 
een overvloed aan schoon, waaraan menschenhand en 
kunstzin vreemd bleven” is het schoon dat tot “peinzen en 
droomen” stemt. Veel heide is er nog: “eeuwenlang 
onaangeroerd en weinig betreden”.634 De grootsheid en 
uitgestrektheid van de heide wordt benadrukt, evenals de 

kleuren ervan, die de mens haar eigen nietigheid doen 
ervaren. En omdat het Gooi alles biedt “wat de mensch in de loop der eeuwen heeft geleerd zich 
dienstbaar te maken”, namelijk “om een woning te bouwen van de meest verfijnde 
weelde…temidden van een natuur, die door haar talloze uitingen en vormen in ons wakker roept al 

wat goed is en edel”, wordt het Gooi volgens Draaijer beschouwd als een van de schoonste streken 
van het vaderland.635 Hoe temidden van deze geprezen schoonheid de dorpen een sterke 

verandering hebben ondergaan wordt duidelijk uit de volgende pagina‟s. Hilversum, Bussum en 
Baarn zijn inmiddels uitgestrekte tuinsteden met reusachtige villaparken geworden. Waar voor 
enkele jaren nog bosch en heide was, is de golvende bodem nu bedekt met een net van brede 

                                                 
630 Broese, 1889, 28.  
631 Broese, 1889, 29.  
632 Draaijer, 1915, 1-2. 
633 Draaijer, 1915, 7.  
634 Draaijer, 1915, 8.  
635 Draaijer, 1915, 8-9. 

5.8 Advertentie Gezond wonen in 
J.W. Draaijer‟s Gids voor Gooi en 
Baarn, 1896. In de advertentie 
wordten de prachtige beboste 
percelen van ‟t Hoogt van ‟t Kruis 
aangeboden als beste gelegenheid om 
mooi en gezonde te wonen. We zagen 
dit gebied ook verbeeld in de 
aquarellen van Jac P Thijsse‟s 
Verkade-album Bosch en Heide. 
Bron: Streekarchief Gooi- en 
Vechtstreek Hilversum 
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gladde wegen, omsluitende bloemperken en vijvers. Daartussen liggen de schijnbaar ordeloos 

verspreide villa‟s in alle mogelijke stijlen, gebouwd van alle bruikbare materialen, beschilderd in 

alle denkbare kleuren.636 Niet alleen de veranderende dorpsaanzichten is beschreven, in deze 
versie van de reisgids wordt expliciet aandacht besteed aan Mauve, die “Laren‟s schoon op het 
doek toverde”. De verandering van het dorp is in enkele zinnen beschreven: “Sindsdien is het dorp 
de woonplaats geworden van vele schilders. Er worden daar ‟s zomers tentoonstellingen gehouden, 
die telkenjare door Amerikaansche en Engelsche kunstkoopers worden bezocht; er is dus een 
bepaald soort „markt‟. Ook treft men hier, vooral langs de hoofdwegen naar de naburige dorpen, 

den nieuwen villabouw aan.”637  
 

 
 
Uit de beschrijving van de reisgids blijkt dat geen van de dorpen verschoond is gebleven van de 

nieuwe villabouw, behalve ‟s-Gravenland, dat nog even rustig is gelegen als een eeuw ervoor, maar 
alleen omdat de omstandigheden hier een grens stellen aan enige uitbreiding. Inmiddels is het Gooi 
al dé woonplaats voor aanzienlijken. Opmerkelijk is dat gelijktijdig met het verschijnen van de 
moderne ontwikkelingen in het Gooi, eveneens Laren in de gids wordt aangeprezen als “het land 
van Mauve”. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de “Villa Mauve” in Laren, geopend op 16 Mei 1915. 
De reputatie van Laren staat in het teken van Mauve: “Na den dood dezer ouderen, heeft zich hier 

een gansche kolonie jongeren gevestigd, wier werken „Larens faam‟ immer verder verspreiden”.638 
Opmerkelijk is eveneens de beschrijving van de Torenlaan. Hier wordt de lezer nu geattendeerd op 
het „Bosch van Mauve‟, waar de schilder zijn motieven vond voor zijn “heerlijke scheppingen”.639 
Eveneens wordt direct daarop de transformatie van deze weg beschreven, die tot voor enkele jaren 
nog een breed, rul zandspoor was, met een enkel huisje aan weerszijden, maar nu door de nieuwe 
villabouw is veroverd. De onvrede over deze uitbreidingen wordt duidelijk nadat de auteur 
vermeldt dat een groot gedeelte van het “heerlijke wilde bosch”, bestemd is tot bouwterrein. Hij 

stelt verontwaardigd: “De gemeente behoorde het te bewaren als een reliqui – er trotsch op te zijn 
als op den oorsprong van haar welvaart en bloei – het den vreemdeling te wijzen als een heilige 
erfenis van den grooten meester!”640 De verwoesting van het landelijke schoon ten gevolge van de 
toenemende grondspeculatie is volgens de auteur een feit dat ten zeerste door hem wordt 
betreurd.  
 
In het kader van ons onderzoek is het opmerkelijk hoe terugkerende landelijke elementen van het 

Gooi worden aangeprezen. Belangrijke plaatsen langs de route zoals die als door Craandijk werden 
reeds werden beschreven keren terug. Daarnaast is een verandering op te merken in streken die 
voorheen als niet interessant of eentonig werden aangewezen, in de latere reisgids van 1915 een 

waardevolle vermelding krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het traject Eemnes – Laren, wat in 
1896 nog niet werd aangeprezen als doel voor een wandeltocht, daar de route te eentonig en te 
uitgestrekt zou zijn. Maar ook het dorp Huizen, dat in 1896 als nog redelijk onbelangrijk wordt 

geacht, is volgens Draaijer aan te bevelen aan de “ernstigen bezoeker, die een studie van ‟t Gooi 
maakt, of voor hem, die nog iets anders wil zien dan de bekende villabouw in de bekende 

                                                 
636 Draaijer, 1915, 9.  
637 Draaijer, 1915, 9.  
638 Draaijer, 1915, 45.  
639 Draaijer, 1915, 48.  
640 Draaijer, 1915, 48.  

 
5.9 De oude heide en 
de nieuwe villa's,  
Deze foto van de herder 
met zijn schaapskudde 
tegen de achtergrond 
van de nieuw villa-bouw 
verscheen in de  
bekende  vroeg 
twintigste-eeuwse 
aardrijkskundige serie 
Samen op reis, 
uitgegeven door Ligthart 
en Noordhoff. Foto uit:  
A.F. Cremer, 1909, 14 
 
Bron: KB Den Haag, afd. 
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parken”.641 Over het algemeen blijkt echter dat het landschapsbeeld in beide gidsen 

overeenkomstige elementen van het landschap worden aangeprezen zoals die ook uit het 

verbeelde landschap naar voren komen, namelijk de golvende heuvels met boekweitakkers, de 
slingerende wegen en de woeste heidegronden met diepe zandsporen. Opvallend is dat dit 
ideaalbeeld de nadruk legt op het Gooi als een niet door de mensenhand, maar natuurlijk gevormd 
landschap. En dit natuurlijke landschap is oud. Dat blijkt wel uit de opvatting dat de bewoner in het 
Gooi kon wonen temidden van de aloude natuur. We zien dezelfde waarde die Perk aan het Gooise 
landschap toekende, namelij die van natuurlijkheid. En dit is ook de wijze waarop de landschappen 

door de schilders als Mauve, Breman en Hart Nibbrig is verbeeld: als een natuurlijk landschap, 
waarin de mens een harmonieuze, dan wel ondergeschikte rol speelt. Bij Mauve maakt de herder 
met zijn schaapskudde een onderdeel uit van deze natuur. Beide vervloeien in elkaar tot één 
landschap. Bij Breman en Hart Nibbrig wordt de dominerende natuur benadrukt door de eenzame 
figuren in het uitgestrekte weidse landschap. Verder blijkt uit deze paragraaf hoe, wanneer deze 
„natuurlijke‟ werkelijkheid verdwijnende is en steeds meer toeristen en stedelingen het landschap 

gaan „bevolken‟, de mythe van het „land van Mauve‟ een grote rol gaat spelen. Die natuurlijkheid 
die eens vanzelfsprekend onderdeel was in het landschap, werd nu belichaamd in de schilderijen 
die Mauve achterliet.   
 
Enkele overige reisgidsen van het Gooi begin twintigste-eeuw 

Broese en Draaijer waren niet de enige die (reis)gidsen van het Gooi op de markt brachten. Vooral 
na de eeuwwisseling nam het toerisme een enorme vlucht, met als gevolg dat tal van andere 

reisgidsen van het Gooi verschenen.642 Omstreeks 1900 bracht de uitgeverij Meindert Boogaerdt Jr. 
te Zeist Gids voor het Gooi en omstreken uit, met als bijlage een wandelkaart. De gids, rijk 
voorzien van advertenties, geeft per plaats een overzicht van de hotels, cafés en andere 
voorzieningen. Vervolgens is aandacht gewijd aan de plaatselijke geschiedenis. Opvallend is een 
relatief beperkte aandacht die uitgaat naar het landschap, maar meer naar de verschillende 
voorzieningen die in het Gooi zijn ontwikkeld en de enkele bekende toeristische attracties. Zo 
wordt aandacht besteed aan een aantal herstellings- en kuuroorden zoals Trompenberg en 

Heideheuvel.643 Maar ook de verschillende buitenplaatsen in het Gooi worden behandeld. Verder is 
aandacht gegeven aan de grafheuvels tussen Hilversum en Laren en het Sint Jans Kerkhof. In 
Laren wordt het eersteklas familiehotel van Jan Hamdorff aanbevolen. Ter hoogte van de Tafelberg 
wordt gewezen op het aanwezige panorama waar de bezoeker de zee en in de verte Amsterdam en 
Utrecht kan zien liggen. In de vermelding van de Tafelberg en de Rotonde als mooiste punten van 
het Gooi is een parallel te trekken met de beschrijving van Craandijk.  

 

Anders van karakter is de omstreeks 1915 verschenen uitgave van de Geillustreerde Gids voor „t 
Gooi en Baarn, door de gebroeders Graauw te Amsterdam. De inleiding van deze gids is 
doorwasemd van lofuitingen op het natuurschoon in het Gooi. Daarnaast wordt eveneens 
benadrukt hoe het Gooi geschikt is als herstellingsoord dat zijn weerga niet kent.644 De streek 
wordt aangeprezen vanwege het gezonde en mooie wonen en, in tegenstelling tot Draaijers 
uitgave, wordt met geen woord gesproken over enige teloorgang van de schoonheid van het 

landschap. De omgeving van Laren is omschreven als “het zoo overschone en schilderachtige „land 
van Mauve‟… waar de bezoeker “dwaalt tusschen korenvelden, door bosschen, over de heide, 
waarbij beide kerktorentjes ons voor afdwalen behoeden, en de vele binnenwegjes ons steeds weer 
naar den Brink terugvoeren. En bij dat ronddolen kan het gebeuren dat men “een Mauve” in 
werkelijkheid ontmoet; een herder met zijn kudde schapen en honden”.645 Een foto van een 
drenkende kudde schapen op de Kroesweerd maakt het beeld dat deze reisgids naar voren schuift 
compleet (afbeelding 5.10).  

                                                 
641 Draaijer, 1915, 59.  
642 Naast Broese en Draaijer en verschenen gidsen van uitgeverij Meindert Boogaerdt Jr, Schipper en Vleming; 1902 en gebr. Graauw, 1915. 

Gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw leverde eveneens de ANWB een belangrijke impuls ten aanzien van het toeristen 

(vreemdelingen)verkeer.  
643 Gids voor Gooi en omstreken, 1900, 17-18.  
644 Gebr. Graauw, 1915, 3-4.  
645 Gebr. Graauw, 1915, 26-28.  
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In deze gids zien we doorwerking van een ideaalbeeld zoals Mauve dit in het Gooi vereeuwigde. 
Naast lokale gidsen werden ook reisgidsen op provinciaal niveau uitgebracht. Zo kwam in het 
voorjaar van 1904 de gids Door Noord-Holland uit, een uitgave uit van W.H.J. Dicke te Amsterdam. 
Het voornaamste doel van de gids was de aandacht te richten op het landelijke schoon van de 

provincie Noord-Holland. Interessant is dat in het voorwoord de uitgever het landschap direct 
relateert aan de verbeelding ervan door de schilders: “Want waren het niet die groote stille heiden, 
die ruischende groene bosschen en die rustige lage beemden, die groote schilders inspireerden, om 
hunne landschappen op het doek te tooveren?”.646 Het is opmerkelijk hoe de auteur in deze uitgave 
het verbeelde landschap direct relateert aan het werkelijke landschap van het Gooi. En op deze 
wijze lijkt het landschapsbeeld in toenemende mate te worden gecultiveerd en het “eigen” van de 
Nederlandse natuur naar voren gebracht. 

 
Historisch geografische beschrijvingen 
Ons heerlijk vaderland  
Begin twintigste eeuw verschenen niet alleen streekgebonden gidsen, maar ook relatief veel 

boeken over het Nederlandse landschap. In deze rijk geïllustreerde werken, veelal met een 
vaderlandslievende ondertoon, werd de (landelijke) schoonheid van het Nederlandse landschap 

bezongen.647 Een tweetal werken in de periode 1900-1910 verschenen zullen in het kader van het 
Gooise landschapsbeeld nader worden belicht: Hendrik Blink‟s Wandelingen door Oud en Nieuw 
Nederland (1902-1909) en de ANWB jubileumuitgave Ons Eigen Land (1908). Beide hebben in 
grote mate bijgedragen aan de cultivering van het Nederlandse landschapsbeeld in het algemeen 
en dat van het Gooi in het bijzonder.  
 
In 1902 werd een serie geografische beschrijvingen uitgegeven onder de titel Van Eems tot 

Schelde. Wandelingen door Oud en Nieuw Nederland, geschreven door historisch geograaf Hendrik 
Blink. In een viertal delen behandelde hij het natuurschoon van de verschillende provincies, met 
verwijzingen naar de bouwkunst, volkskunde en geschiedenis. De werken zijn geïllustreerd door 
van Holkema en Warendorf (uitgevers). Blink legt in zijn beschrijvingen vooral de nadruk op de 
vrije natuur, de dorpen en steden en besteedt eveneens aandacht aan de gevaren die het 
natuurschoon bedreigen. De vierde band is deels gewijd aan het landschap van het Gooi. In de 
openingszin van het deel over de Gooise natuur steekt hij zijn lof over het landschap niet onder 

stoelen of banken: “Het Gooi! Wie, die het kent, heeft het niet lief! Wat biedt het veel, dat men 

vruchteloos zoekt in de kommervolle beursstad! Hoe vriendelijk golven er de lijnen van het 
bodemreliëf, afwisselend overal, niet overweldigend, maar opbeurend, verheffend, bemoedigend. 
De natuur plooit zich hier wel niet tot uitbundige vreugde, maar tot een gullen, hartelijken, 
gemoedelijken lach”.648 Opnieuw wordt ook door Blink verwezen naar de uitzichten over de heide, 
de graan- en boekweitakkers en de grote bossen, maar hij plaatst er vervolgens wel een 

kanttekening bij: “Toch is in enkele opzichten het Gooi in de laatste halve eeuw achteruit gegaan. 
Het Gooi is te veel bekend geworden; de natuur van het Gooi heeft ook geleden door 

                                                 
646 Dicke, 1904, 2. 
647 Er ontstond een ware stroom aan “ons mooie land” boeken. Enkele werken die gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw op de 

markt kwamen  zijn: Blink, 1902-1909; Blink, 1908, Feith, 1908; van de Ven, 1918; Loosjes, 1926; Polak, 1929. Zie: Montijn, 2002, 37-42. 
648 Blink, 1902, 115. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10 Laren, De 
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Graauw in 1915 
 
Bron: Streekarchief Gooi en 
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bouwspeculatie; de „Gooische kinderen‟ zijn verdrongen door stedelingen…de boerenwoningen 

wijken voor villa‟s, de bouwlanden voor bouwterreinen en zogenaamde villaparken”.649 “Nog 

weinige jaren” waarschuwt Blink “en het Gooi zal zijn bosschen te veel zien verdwijnen en zijn 
open plekken zien inkrimpen om tot één complex van moderne huizen en tuintjes 
gemetamorphoseerd te worden”.650 In Blink‟s beschrijving komt een zekere afkeur naar voren 
tegenover deze veranderingen. De schilderachtigheid en het karakteristieke van de streek boet 
volgens hem in door een toenemende mate van modernisering door de bouw van nieuwe 
villaparken en buitenplaatsen, waarbij de afwisseling verloren gaat.651   

 

 
 
Blink‟s beschrijving van de omgeving van Laren staat in het teken Anton Mauve zoals deze de 
streek tot in vreemde werelddelen bekend maakte: “Als de naam van dit dorp genoemd wordt, ziet 
ieder, die eenigszins op de hoogte is van de kunststroomingen, onderscheidene arcadische 
tafereelen voor het oog des geestes opdoemen”. Waarna hij op poëtische wijze enkele typerende 
elementen van het Gooise landschapsbeeld schetst: “In de eerste plaats zijn het de kleine 

schaapskudden, onder geleide van een grof gebuisden, hoekigen herder bij avond van het veld 
huiswaarts keerend, en het land overgoten met een zacht mystiek licht, dat de nederige hut bijna 
wegdoezelt in de schaduw van hoog geboomte, terwijl aan den verre gezichtseinder over de 
heuvels de hemel opgloort met laaiende helderheid. Voor de opflikkerende herinnering rijzen dan 

van die eenige berkenlaantjes aan de zijden van een mullen zandweg…men ziet de ploegende 
boeren met hun magere knollen op het golvende korenveld; de groepjes dennen aan den rand der 
heide met brede zandwegen, die uitlopen over de ledige vlakte.”652 Voor Blink weerspiegelen deze 

herinneringen niet alleen voor degene die Mauve kent, maar ook de bezoeker die menige zomer in 
het vriendelijke Laren doorbracht. Van deze Larense landschapsbeelden meent Blink dat de meest 
diepe indruk wordt achtergelaten door de “sociale eenvoud als uit den tijd der oude markedorpen, 
die bij de Erfgooiers met een soort aristocratisch conservatisme bewaard wordt”.653 In de daarop 
volgende pagina‟s gaat Blink voort aandacht te besteden aan Mauve en de andere schilders in 
Laren die door de Gooise omgeving werden geïnspireerd. Hij blikt terug op de jaren dat Mauve zich 
in het Gooi vestigde toen het landschap nog “in vollen, natuurlijken eenvoud” kenmerkte en 

vervolgt dat het landschap nog steeds in trek door zijn trek is door zijn rust, licht en schaduw, 
maar dat het “te bekend” is geworden.654 Uit Blink‟s woorden is duidelijk op te maken dat het 
toerisme in het Gooi in de jaren rond de eeuwwisseling een sterke groei doormaakte. Laren werd 
bezijden kunstenaarsoord ook toeristische trekpleister en dat maakte het dorp volgens Blink er wel 
welvarender maar niet mooier op. Uit het voorgaande is gebleken hoezeer het ideaal weerspiegelde 
landschapsbeeld daar invloed op heeft uitgeoefend. Voor Blink was het najaar daarom geschikte 

tijd om van het landschap te kunnen genieten; “Dan zijn de vacantiegasten met hun drukte 

vertrokken en daalt er weder iets van de heerlijke landelijke rust neer…”655  
 
ANWB Jubileumuitgave Ons Eigen Land  

                                                 
649 Blink, 1902, 116. 
650 Blink, 1902, 116.  
651 Blink, 1902, 119. 
652 Blink, 1902, 123.  
653 Blink, 1902, 123. 
654 Blink, 1902, 124.  
655 Blink, 1902, 125. 
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“Ons eigen land. Daar zat gedachte in. En gevoel ook. Dàt “ons” ging er zoo hollandsch branie 

voor-op. Wellicht wat overmoedig? Nooit! Wanneer het wèl-begrepen gevoel van eigen waarde 

is.”656 Het zijn de eerste openingszinnen van het rijk geïllustreerd vierdelig werk, dat de A.N.W.B. 
in 1908 uitbracht ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. Niet alleen dorps- en natuurschoon, 
maar ook moderne landhuizen en villaparken werden gerekend tot bezienswaardigheden van 
Nederland. De titel draagt een sterk vaderlandslievende ondertoon. In de inleiding refereert de 
auteur aan de veelheid van landschappen die de vaderlandse bodem herbergt. Hij maakt gewag 
van het feit dat het geen eenvoudige opgave is om dit landschap in de juiste woorden te 

beschrijven. “Daar ligt het landschap…De fotograaf zet zich schrap, hij stelt in, schat nog even de 
opname in zijn verklikker. Zoo is het goed. En – knip! – hij drukt af. Scherp en duidelijk heeft hij 
het beeld vastgelegd…maar de beschrijver....Hoe heeft die te werken? Waar is de volledigheid? 
Waar is het begin! Waar is het eind! Waar is zelfs de grens, die hij om zijn beeld mag trekken!”.657 
Feith schetst hoe moeilijk het is om in de rijke geschiedenis van het landschap een selectie te 
maken: “Gij weet dat dit alles vertelt van eeuwen her; gij tracht terug te leven, wilt u herinneren, 

poogt te begrijpen; de dorre geschiedenis smukt gij op met uw fantasie…”658 Maar hier is aldus de 
auteur in het werk van Ons Eigen land geen sprake van. De beschreven landschappen zouden in dit 
werk een herinnering moeten oproepen van de plekjes die elke toerist na een bezoek beter heeft 
leren kennen. En vanuit deze toeristisch-geladen ideologie is het boek geschreven.  
 

Opmerkelijk is daarbij hoe het Gooise landschap rond Hilversum door Feith ter sprake wordt 
gebracht. Hij beschrijft het landschap in een tocht om Hilversum als een schouwspel waarin de 

verschillende elementen het toneeldecor complementeren: “Het toneelgebouw is in het 
wijdglooiend landschap gekozen; een weistrook hier, een gelend korenland daar; voor achtergrond 
het omheinende houtriggeltje. Daarnaast is er een plukje bomen tot schaduwgroepje bedacht, vol 
en statig neergeplant…daar ligt het weggetje, sierlijkjes bedacht, voerend zoo de toneelzaal binnen 
over het zand, dat zacht voor den voetdruk wijkt, langs de randen der loopertjes in gala 
uitgespreid, van blauwe, gele, paarse heibloempjes”.659 Feith betreurt enigszins de popularisering 
van het mooie uitzicht in het Gooise landschap; een “effectstukje natuur” dat verzoetelijkt  is met 

de naam “schöne Aussicht” waarover hij meent: “als die naam maar niet zo opzettelijk was gaan 
klinken, met handwijzers en Beadekersterren en aanbevelende obers! Want „schön‟ zijn die 
„aussichten‟ op slot van rekening dan toch meestal wel”.660 Uit Feiths beschrijving mag blijken 
hoezeer het Gooise landschapsbeeld van de omgeving van Hilversum in deze periode al 
gecultiveerd is. En hoezeer dit beeld berust op de schoonheid van de natuur blijkt uit de 
slotpassage van zijn beschrijving van het Gooi, waarin hij de omgeving van Hilversum omschrijft 

als een streek met “de treffelijkste schoonheid van de Gooische natuur!”661 

 
In dit idyllisch omschreven landschap blijft ook de term het rustige „land van Mauve‟ niet 
onbesproken voor de omgeving van Laren. Opmerkelijk is echter dat het uiterlijk van de heide in 
de beschrijving een ander karakter weergeeft dan het clichébeeld: “De hei komt te zien, met de 
hooge schijfschiet-heuvels op den voorgrond; want hier is de plaats van het Kamp van Laren, dat 
in September door de soldaten betrokken wordt voor de herfstmanoeuvres. Dan staat dat hele 

effen stuk hei, geel het zand, bruin de heiplekken, daarover de zachte lilakleur van erica, vol met 
witte soldatententen! Daartegenover, aan den anderen kant van den straatweg, over de rails van 
den Gooischen Stoomtram, komt tusschen het kreupelhout het geblikker te zien van groot, wit-
gepleisterd gebouw; een stuk of wat frisch-kleurige villa‟s staan er bij”.662 Geen herder met 
schaapskudden en kneuterige boerderijen, maar een schietterrein en moderne villa‟s. Het is het 
voortvloeisel van een verandering die niet door iedereen werd omarmd. De deceptieve toon van in 
de beschrijvingen van Draaijer en Blink geven daar een duidelijk beeld van.  

 
Aan het eind van de beschrijving van het Gooi vindt een korte uiteenzetting plaats over de Gooise 
geschiedenis en enkele naamkundige wetenswaardigheden. Van elk van de dorpen is een  
karakteristiek beschreven. En zo besluit Feith met de woorden dat het Gooi een streek van 

“eigenaardige bekoring” is, met een volstrekt eigen karakter zo tussen de Hollandse provincies in 
gelegen. En in deze bijzonderheid wordt ook de ligging meegenomen, want nauwelijks een half uur 

sporen van Amsterdam en onder de rook van Amersfoort ligt het hoge Gooi: “de heiden strekken 
zich in lange lage heuvels, in bruine dorheid uit; de bosschen groeien woest en dicht; maar, 

                                                 
656 Feith, 1908, 1. 
657 Feith, 1908, 4.  
658 Feith,1908, 5. 
659 Feith, 1908, 40. 
660 Feith, 1908, 40. 
661 Feith, 1908, 62. In 1892 verscheen in het volkstijdschrift Eigen Haard een artikel over het (militaire) vrijwilligerskamp bij Laren 

geschreven door H.W. Groeneveld. Zie Eigen Haard, 1892, 75-78.   
662 Feith, 1908, 43. 
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onmiddellijk daaraan grenzend, liggen ook de sappigste weiden, de Gooische meentgronden”663 Het 

is in de verscheidenheid van het landschap dat het Gooi in Ons Eigen Land wordt geprezen. En 

daarin gaat de beschrijving zelfs over tot een manifest met de woorden: “Wilt ge de hollandsche 
natuur zien in haar verassendste meest plotselinge afwisselingen? Zien het arme land van Holland, 
het rijke land van Holland, het waterland van Holland, hei, bosch, wei en bouwland van Holland, dit 
alles in één handgreep, bij elkaar – daar is dan ons Gooi!”.664 In de jubileumuitgave zijn naast de 
„gangbare‟ dorpen ook andere plaatsen als Baarn, Hoge en lage Vuursche, het paleis Soestdijk, het 
slot Muiden en de Loosdrechtse plassen worden gerekend onder het hoofdstuk “In het Gooi”.      

 
 

 
Uit de beschrijving van enkele vroeg twintigste-eeuwse geografische beschrijvingen zijn een aantal 
noties op te merken. Allereerst blijkt dat het Gooi in die periode veel minder „ongerept‟ is dan dat 
de landschapsschilderingen doen vermoeden. De toenemende populariteit zou deze schoonheid ten 
onder doen gaan. Het heil wordt nu gezocht in het „land van Mauve‟, want enkele (teleurgestelde) 

auteurs troosten zich met de woorden dat Mauve deze „ongerepte‟ natuur nog wel heeft vast weten 
te leggen. Ook hier is het opvallend hoe het „land van Mauve‟ in verband wordt gebracht met het 
dwalen te midden van uitgestrekte korenvelden, bossen en heide. In deze paragraaf zagen we ook 
hoe historisch-geograaf Blink de idealen van het „land van Mauve‟ associeert met de herinnering 
van menige stedeling die een onbezorgde zomer doorbracht op het Gooise platteland. Op deze 
wijze zien we de idealen van het verbeelde landschap weerspiegeld in de recreatieve bestemming 

van het fysieke landschap.  
 
Ideeën over gezondheid en buitenleven 
Al begin twintigste eeuw wordt geschreven over de veranderingen die de oorzaak zouden zijn van 
de grote villaparken in het Gooi. Draaijer merkte daarbij in 1915 al een tweetal oorzaken op die in 

deze nu nader zullen worden behandeld. Een eerste oorzaak lag volgens Draaijer in de 
ondervinding van geneeskundigen dat de hoge, droge zandbodem voor iedereen gezonder zou zijn 

dan een woonoord in lage waterrijke streken.665 De tweede is de opvatting dat het buiten wonen 
voor iedereen gezonder is, dan het wonen in de stad. Bovendien zou het klimaat van het Gooi 
volgens de toenmalige opvattingen van de geneeskundigen uitstekend zijn. Hier zal gekeken 
worden naar de wijze waarop ideeën over gezondheid en het buitenleven een rol hebben gespeeld 
in de cultivering van het Gooise landschapsbeeld. Daartoe is in eerste instantie gekeken naar 

                                                 
663 Feith, 1908, 49.  
664 Feith, 1908, 49.  
665 Draaijer, 1915, 10.  

 
5.12 Foto‟s van Laren 
uit Ons Eigen Land, 
1908 
 
Opvallend is de 
landelijkheid die naar 
voren komt uit de foto‟s 
van de omgeving Laren.  
Ook hier zien we de 
weerspiegeling van het 
„land van Mauve‟ zoals dit 
er idealiter uit zou hebben 
gezien.  
 
Bron: KB Den Haag 
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enkele contemporaine werken waarin het Gooi als gezonde omgeving wordt aangeprezen zoals de 

Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland door J.F. Hengel uit 1875 en het jaar later 

uitgebrachte werk Hilversum en de Trompenburg als herstellingsoord, geschreven door J.G.J.J. de 
Mol. Voor de ideeën omtrent het buitenleven is dankbaar gebruik gemaakt van Ileen Montijn‟s 
studie Naar buiten! die het fenomeen behandelt van het verlangen naar landelijkheid in de 
negentiende-eeuw. Enkele opmerkingen dienen vooraf te worden geplaatst. Deze paragraaf zal 
geen betoog zijn over Hengel‟s Geneeskundige plaatsbeschrijvingen, noch van Mol‟s werk over 
Hilversum en de Trompenberg als herstellingsoord. Gepoogd is om zoveel mogelijk uit  

contemporaine werken aanknopingspunten te halen die in verband kunnen worden gebracht tot het 
(ideale) landschapsbeeld. Het tweede deel van deze paragraaf zal daarbij ingaan op enkele latere 
opvattingen over het buitenleven die vooral vanaf de eeuwwisseling een belangrijke rol gaan 
spelen in de maatschappij. Over de beweegredenen van het ontstaan van een toenemend 
verlangen naar landelijkheid heeft Ileen Montijn‟s studie een belangrijke bijdrage geleverd. Enkele 
van de door haar aangekaarte ontwikkelingen zijn te plaatsen in het licht van hun doorwerking 

naar het Gooise landschapsbeeld.  
 
Geneeskundige plaatsbeschrijvingen 
Omstreeks 1860 verscheen de brochure Algemeene Gezondheid en Fabrijk-Nijverheid, een rapport  
aan de gedeputeerde staten van de provincie Groningen, geschreven door L. Ali Cohen. Met het 

schrijven poogde de auteur een verband te leggen tussen beide en de wijze waarop beide (toen 
nog tegenstrijdige) belangen konden worden verenigd. Dit was zeker niet een van de eerste 

uitgaven die een lans braken voor een gezonde levensstijl. Het grote belang van de algemene 
gezondheid werd in deze periode op landelijk niveau steeds meer begrepen en onderkend.666 In het 
algemeen worden de omstandigheden in de fabrieken gedurende de negentiende-eeuw beschouwd 
als deplorabel en slecht. Zo schreef Craandijk over Hilversum dat getooid is in een”zwarte sluier” 
vanwege de slechte omstandigheden waaronder de lokale bevolking in de nijverheid werkte. Het is 
nuttig deze achtergrond te belichten eens te meer omdat wij zullen zien hoe het Gooi wordt 
aangeprezen als gezondheidsoord voor (welgestelde) zieken.  

 
In 1875 bracht J.F. Hengel zijn Geneeskundige plaatsbeschrijving van Gooiland uit, een onderdeel 
van de serie Bijdragen tot geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland. Het werk bevat naast 
een beschrijving van de natuurkundige ook de geneeskundige topografie van het Gooi, die het 
resultaat is van 38 jaar plaatselijk onderzoek.667 Het werk is een nuttige bron ten aanzien van de 
bevolking en maatschappelijke toestand. Hengel begint zijn beschrijving van het Gooi met het 

aanduiden van de geografische coördinaten waarbinnen het gebied valt, waarna hij direct vervolgt 

dat het Gooi zich zowel door de hoge ligging als haar schilderachtig voorkomen van de rest van de 
provincie scheidt.668  Het is daarom volgens hem niet verwonderlijk dat de streek beschouwd kan 
worden als het lustoord van Noord-Holland: “Het oog glijdt hier over schoone natuurtafereelen, die 
zich, zoo rijk in afwisseling, bijna overal vertonen”.669 Vervolgens noemt hij de karakteristieken van 
het Gooise landschap: de glooiende heuvelen bedekt met gelende golvende graanakkers of waarop 
het boekweit afgewisseld wordt door het zachte groen van de aardappelvelden en daaromheen de 

donkerbruine tinten van het heideveld, waarover de nijvere bij rondzweeft en dat gestoffeerd wordt 
door een herder die met zijn hond de wijd verspreide kudde hoedt.670 In de daarop volgende 
hoofdstukken beschrijft hij de armoedige toestand van het merendeel van de Gooise bevolking.671 
De landbouw in het gebied geschiedde onder ongunstig omstandigheden: weinig landbouwers 
waren in bezit van eigen land, terwijl de huurwaarde van veel landerijen sinds tien jaar sterk 
gestegen was. Daardoor waren in die jaren volgens Hengel al verscheidene akkers omgebouwd tot 
tuin of buitenplaats. De uitkomst van schrijvers beschouwingen is somber genoeg volgens Hengel. 

De bevolking, die in ‟t Gooi van den landbouw leeft, noemt hij arm en dom. Anderen noemen dit 
oordeel over ‟t algemeen te ongunstig voor eene streek waar nog verscheidene gegoede 
landbouwers te vinden zijn, waarvan velen, ofschoon niet ontwikkeld, met een goed oordeel 
begaafd zijn. – In medio tutissime ibis.672 Het Gooise beeld dat naar voren komt uit de 

                                                 
666 Cohen, 1860, 2. 
667 Aan het boek werkte eveneens de Haveltse arts S. Stratingh Tresling (1836-1898) mee, die naderhand Hengels Hilversumse praktijk 

overnam. Zie daartoe het nawoord geschreven door Johan van Minnen in een heruitgave van 1987. Deze uitgave is gebaseerd op een 
fascimile bij antiquaritaat Cees Hoog Altink te Loenen aan de Vecht in samenwerking met de Hilversumse Historische Kring “Albertus 

Perk”. Zie: Hengel, 1875, 322-323.  
668 Hengel, 1875, 3.  
669 Hengel, 1875, 3. 
670 Hengel, 1875, 3.  
671 Het is opmerkelijk hoe uit Hengel‟s beschrijving de woedende sociaal-hygienische elementen op de voorgrond treden. De genoemde 
elementen zouden echter exemplarisch zijn voor de negentiende eeuwse toestanden. Zie voor landbouwkundige beschrijvingen de armoede: 

Hengel, 1875, 95-112 en 150-165.   
672 Hengel, 1875, 97. 
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geneeskundige plaatsbeschrijving van Hengel contrasteert met de idyllische beschrijving van het 

landschap.  

  
Hengel vermeldt in zijn geneeskundige plaatsbeschrijvingen dat het Gooi -  en met name de 
omgeving van Hilversum – al sinds lange tijd een plaats is geweest voor zwakke en zieke personen 
om “er in de heerlijke natuur nieuwe levenskracht op te doen, of om daar voor hunne kwalen zoo 
al geen genezing, dan toch eene verbetering te vinden, die in andere streken en onder andere 
omstandigheden, te vergeefs zou mogen worden verwacht”.673 Dit ondanks de ongunstige cijfers 

ten aanzien van levensduur en sterfte in Hilversum. Interessant is het deel van de klimatologische 
geneeskundige plaatsbeschrijving, waarbij Hengel een poging ondernam om na te gaan wat 
vochtigheid en droogte, warmte en kou op het Gooi vermogen. Hij geeft daarbij de relatie aan van 
de poreuze zandige bodem die snel regenwater opneemt, waardoor het Gooi over het algemeen te 
maken heeft met een drogere dampkring en hetere zomers. Deze kunnen, in combinatie met de 
zuivere lucht, volgens Hengel geneeskrachtig werken voor bepaalde aandoeningen.674 In het Gooi 

zou daarnaast ook een juiste verhouding van beplanting aanwezig zijn; niet teveel zodat het 
nuttige zonlicht zou beletten, maar voldoende om schaduwrijke wandelplaatsen aan te bieden. 
Opmerkelijk is dat het groen herhaaldelijk als “liefelijk” en “schoon” wordt bestempeld, vooral de 
uitgestrekte (aangeplante) bossen van de heren Corver, Hooft, Bake, Ruis, Moorman en anderen 
die de natuur volgens Hengel “zeer verfraaien”.675 De uitgestrekte heidegrond tussen ‟s-

Gravenland, Bussum en Hilversum, die met dennen, beuken en eiken was begroeid, zouden een 
zeer merkbare invloed geven op de luchtgesteldheid, waar ook het (latere) herstellingsoord 

Trompenberg is gelegen. In een aanhangsel wordt de lezer op de hoogte gebracht dat begonnen is 
de 38 hectare aangekochte grond – aangekocht door de naamloze vennootschap de Trompenberg - 
in exploitatie te brengen.676   
 
Een jaar na Hengels geneeskundige plaatsbeschrijving verscheen Hilversum en de Trompenberg als 
herstellingsoord (1876)van J.G.J.J. de Mol, waarin de auteur beide oorden vanuit medisch-
hygienisch en sociaal oogpunt beschouwd. In de eerste zinsneden van dit werk refereert de auteur 

al aan de schoonheid van de natuur en het genot naar het buitenleven. “Liefde voor de vrije 
natuur, zucht tot bewondering van des Scheppers werken in de natuur, is een ieder als 
aangeboren… ‟t Is, of met het verlaten der stadspoorten, de boeijen van maatschappelijke dwang 
worden afgeschud en men zich nu eerst regt vrij gevoelt, als men de buitenlucht met volle teugen 
geniet” zo meent de auteur.677 Vervolgens schetst hij enkele achtergronden van de opkomende 
Duitse kuuroorden en schrijft hoe het Gooi na de opening van de Oosterspoorweg langzaam 

aantrekkelijk uitspannings- en herstellingsoord werd voor bewoners van de hoofdstad.678  De Mol 

roemt daarbij de uitzichten van het Gooise glooiende landschap die hij beschouwd als fonkelende 
diamanten in de kroon van het Gooise natuurschoon. Evenals Hengel refereert ook De Mol aan de 
gunstige ligging van het dorp (beschut van de wind) en de zandige bodem met een leemlaag even 
onder de oppervlakte. Belangrijk is het voor een moment stil te staan bij de beschrijving van de 
omgeving van Hilversum. Hij benadrukt de schraalheid van het natuurlijke landschap. In 
vergelijking met de weilanden van de Laarder, Huizer, Bussumer en Naarder boeren was het in 

gebruik gegeven land van de Hilversummer boer sober en de heide hier het schraalst.679 Niet alleen 
de schraalheid, ook het esthetisch gehalte van de boerenomgeving liet te wensen over; de 
mesthopen en straatgoten werden midden in de plaats bewaard. Bovendien waren deze slecht voor 
de gezondheid. Maar desondanks diende daarover volgens de Mol niet lichtvaardig te worden 
geoordeeld, want zonder mest kon het onvruchtbare land niet worden veranderd in vruchtbaar 
land. Opvallend is de tweedeling die blijkt uit de Mol‟s beschrijving. Enerzijds wijst hij op de 
natuurlijke gesteldheid van het terrein als droog en kaal heidegebied. Daar tegenover benadrukt hij 

hoe het onvruchtbare land door een noestige arbeid van de Gooise boeren in een paradijs is 
herschapen, want “laat hier een akker eens twee jaar onbebouwd liggen en zie dan, wat er van is 
geworden. Heide!”.680 In tegenstelling tot het idyllisch beeld van de heide met schaapskudden als 
onderdeel van het agrarische boerenlandschap, is de Mol‟s beschrijving een duidelijk (esthetisch) 

                                                 
673 Hengel, 1875, 308. 
674 Hengel, 1875, 296-297. 
675 Hengel, 1875, 307.  
676 Hengel, 1875, 311.  
677 De Mol, 1876, 1.   
678 De Mol beschrijft eveneens hoe zieke of zwakke kinderen van Amsterdamse welgestelden ook wel naar een boer in Laren of Hilversum 
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680 De Mol, 1876, 33. 
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onderscheid op te merken. Want door het toedoen van de boerenstand kwam de rijke 

Amsterdammer naar het Gooi om te genieten van de schilderachtige vergezichten die de, door de 

boer geholpen natuur aanbood.  
 
Naar buiten! De landelijkheid en gezonde omgeving van het Gooi 
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken hoe een opkomende toeristische reisbeschrijvingen en de 
gezondheidsideeën direct en indirect een ideaal agrarisch landschapsbeeld verkondigden. Een 
belangrijk aspect dat hiermee in verband staat is het verlangen naar landelijkheid en de daarmee 

samenhangende popularisering van het buitenleven vanaf de tweede helft van de negentiende-
eeuw. Nu zal worden getracht enkele achtergronden daarvan te belichten die in verband staan tot 
de idealisering van een bepaald landschapsbeeld. Ileen Montijn richtte in haar studie de aandacht 
vooral op het woon-aspect en de doorwerking van landelijke ideeën in de architectuur.681 In het 
kader van dit onderzoek is vooral het eerste deel van haar studie interessant, die enkele  
negentiende-eeuwse uitingen waarin een aureool om het buitenleven wordt geplaatst. In feite zijn 

veel van de reeds behandelde aspecten nauw in verband te brengen tot een verlangen naar 
landelijkheid en de trek naar buiten, zoals de natuurbeschrijvingen van Jac. P. Thijsse en Heimans, 
de schoonheidsboeken over het Nederlandse landschap, de opkomst van het toerisme etc. 
Belangrijk is op te merken dat de popularisering van het buitenleven een veel groter tijdsbestek 
bevat dan het gekozen tijdskader van deze studie.682 Zo verschenen na 1910 nog talloze boeken 

over het Nederlands schoon zoals Henri Polak‟s belangrijk werk Het kleine land en zijn grote 
schoonheid, dat in 1929 werd uitgebracht. En ook de in 1911 opgerichte bond Heemschut heeft 

vooral gedurende de latere decennia van de twintigste eeuw een belangrijke invloed gehad op 
ideeën omtrent het (agrarische) landschap. Zij publiceerde vanaf de Tweede Wereldoorlog een 
reeks boekjes om de lezer zich te laten verdiepen in de natuurlijke en culturele schoonheid van het 
land.  
 
De aantrekkingskracht van het platteland geen fenomeen dat zich pas vanaf de negentiende-eeuw 
voordoet. Al in de geschiedenis van het oude Rome deed zich de behoefte voor om het middelpunt 

van de beschaving te ontvluchten. De campagna waren het gevolg: hier bouwden rijke patriciers 
hun villa‟s om de stad (en haar ziekten) te ontvluchten.683 Het was slechts weggelegd voor de 
welgestelden onder de bevolking. Ook in de zeventiende eeuw trokken vermogende 
Amsterdammers naar het platteland om er zomerverblijven te bouwen. Na de aanleg van de 
Amsterdamse vaart, die een verbinding legde tussen de hoofdstad en Naarden, trokken de eerste 
rijke Amsterdamse patriciërs naar het Gooi, waar zij in ‟s-Gravenland buitenplaatsen lieten 

aanleggen. Dit buitenleven was echter alleen voor de toplaag mogelijk. Een tijdlang had de term 

“buiten” een chic cachet. De buitenlucht werd ook aangeprezen binnen verschillende 
gezondheidsleerboeken die vanaf begin negentiende-eeuw werden uitgebracht door de 
Maatschappij tot nut van ‟t algemeen. Zo verscheen in 1857 het boekje Leven en Gezond zijn 
waarin een vijftigtal recepten werden gegeven voor een lang en gelukkig leven. Een ervan luidt: 
“het beste blanketsel is dagelijkse beweging in de open lucht”.684  
 

De tweede helft van de negentiende-eeuw wordt gekenmerkt door het begin van de trek naar 
buiten, dat wil zeggen vanuit de stad naar het platteland, als een van de grote sociale bewegingen 
van de afgelopen eeuw.685 Niet alleen was er sprake van een toenemende democratisering van het 
“buiten” zijn, ook was er sprake van vervaging van de eeuwenoude grenzen tussen stad en 
platteland. Door de modernisering van het vervoer werd het „buiten‟ snel bereikbaar voor een 
grotere groep stedelingen.686 Vanaf 1870 werden de stadsmuren en bolwerken afgebroken en in 
plaats ervan singels aangelegd, waar nieuwe villa‟s verrezen. De slechte (hygiënische) 

omstandigheden in de stad speelden ook een rol in de trek naar buiten. Vooral tegen het eind van 
de negentiende-eeuw werden de verschrikkingen van de stad door literatoren als Aletrino en 
Querido steeds somberder geschetst.687 De slechte hygiënische toestanden in de stad werden 
eveneens in verband gebracht met morele degeneratie. Het naar buiten gaan werd niet alleen 

gedistingeerd, maar kreeg eveneens een vorm van morele verhevenheid, tegenover het leven in de 

                                                 
681 Montijn, 2002. 
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stad dat gejaagd was, oppervlakkig en moreel riskant.688 Het buitenleven beantwoordde eveneens 

aan de behoefte tot bezinning, zoals Henri van Booven het formuleerde: “buiten, waar de stilte en 

de natuur tot rustig nadenken en meer intellectuelen arbeid stemmen, daar ontluikt de onbevlekte 
en zuivere gedachte gemakkelijker…”689 Burgers die het zich konden veroorloven trokken in 
toenemende mate naar het platteland om daar voorgoed, of alleen in de zomers, te gaan wonen.  
 
De beweging naar buiten die omstreeks 1870 op gang was gekomen nam vanaf 1900 nam een 
grotere vlucht. De Nederlandse bovenlaag van de bevolking begon massaal naar plaatsen als 

Bussum, Bloemendaal, Hilversum, Haren, Hilligersberg en Wassenaar te trekken.690 Het Gooi was 
inmiddels een geliefd buitenoord. Het verlangen naar het „hooge, reine natuurgenot‟ was bijna 
altijd de mooiste reden voor een verhuizing naar een van de vele villagebieden. Toch waren er 
maar weinigen voor wie dit herstel van zenuwen in de natuur een werkelijkheid was. Zo het 
merendeel van de forenzen, zo meende landhuisarchitect J.P. Fokker, volgde de grillen van de 
mode en zochten daarbij een geldelijk voordeel onder het mom van liefde voor de natuur.691 De 

popularisering van het buitenleven werd eveneens gestimuleerd door de groter wordende 
hoeveelheid tijdschriften en boeken. In Nederland verscheen vanaf 18 mei 1907 het tijdschrift 
Buiten. In de inleiding schreef de redactie: “Want wij allen die ons wonderheerlijk vaderland 
kennen en liefhebben, wij weten ook, dat er vooral door de eigenaardige gesteldheid van de 
Nederlandse bodem, nergens ter wereld een land bestaat, dat zóó als het onze tot het buitenleven 

uitlokt”.692 Het weekblad diende als belangwekkend, nuttig en leerrijk voor allen die buiten wonen, 
de steden willen ontvluchten, of er over nadenken tot de natuur terug te keren. En niet alleen op 

het woongebied, maar ook in de ideeën of onderwijs en opvoeding werd de idylle van het landelijk 
leven uitgedragen. Nieuwe artistieke kinderboeken, zoals de prentenboeken met illustraties van de 
Engelse Kate Greenaway die een beeld van een liefelijke, gestileerde soort landelijkheid, waren al 
vanaf 1880 zeer geliefd.693 Veel van de populaire begin twintigste eeuwse kinderboeken, zoals het 
geliefde jongensboek Dik Trom door C. Joh. Kievit en de leesboekjes van Ligthart en Scheepstra, 
geïllustreerd door Cornelis Jetses, waren doortrokken van het ideale landelijk leven.     
 

De verschillende ideeën over het buitenzijn en de landelijkheid belichaamden een toenemende 
idealisering van het platteland. Ver van de harde werkelijkheid van het boerenbestaan ontstond de 
landelijke idylle. Hoezeer deze idylle het product is vanuit stedelijke kontrijen kan worden 
opgemaakt uit een klein artikel „Schetsen uit het volksleven ten plattelande‟ in het volkstijdschrift 
Eigen Haard uit 1892: “Toch ligt het verre weg van de groote wereld, dat kleine verscholen 
dorpsleven, zoo verre weg, dat schrandere stedelingen met een blik op de menschen en een goed 

inzicht in algemeene zaken, ja met ver reikende en heldere oordeelen soms aangegrepen worden 

door de meest sentimentele gevoelens en zich van het lieve dorpje een voorstelling maken als ware 
ieder boerenerf een idylle en iedere herder een beeld van den aandoenlijksten eenvoud en iedere 
boerendeern de frischheid en de onschuld zelve, vriendin der natuur, wars van opschrik en geheel 
en al landelijkheid.”694 De idylle van landelijkheid was geenszins een in de negentiende-eeuw 
ontstaan fenomeen. Al sinds de oudheid werden de genoegens van het landleven bezongen, zoals 
in de gedichten van Horatius. Echo‟s van Horatius‟ idealen klinken eveneens door in latere 

gedichten over de vreugden van het landleven zoals Vondels Palamedes (1615) en het werk van 
Jan Luyken waarin hij schrijft: “Hoe genoeglijk rolt het leven. Des gerusten landmans heen…”.695 In 
de in brieven geschreven roman van Elizabeth Maria Post uit 1788 komt een passage naar voren 
waarin briefschrijfster Emilia vertelt over een wandeling die zij gemaakt heeft door het landschap 
van de Utrechtse Heuvelrug. De beschrijving die zij maakt toont een volmaakte wensdroom van 
landelijkheid met een bemost rieten dak en groene kozijnen van de boerderij en een drie rustieke 
bomen ervoor.696  

 
Het is opmerkelijk hoe sterk de droom van het landelijk leven zich manifesteerde in het Gooi. De 
streek was rond 1900 waarschijnlijk de enige in Nederland waar het denkbaar was dat leden van 

                                                 
688 Dit clichébeeld werd niet alleen vertolkt in de literatuur, maar ook in de journalistiek en conversatie. Een van de meest gedreven 

vertolkers van deze opvatting is Frederik van Eeden. Zijn boek Kleine Johannes is doordrenkt met opvattingen waar hij de zieke stad plaatst 

tegenover het regenerende platteland. Zie: Montijn, 2002,23. 
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250.    
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de maatschappelijke bovenlaag in een boerderijtje woonden.697 De reeds behandelde kolonies als 

Walden en de christen-anarchisten kolonie van Jacob van Rees tonen aan dat de drang naar 

eenvoud van het landelijk leven omstreeks de eeuwwisseling in het Gooi zelfs in extreme mate 
werd doorgevoerd. In hutten, houten huisjes, trokken verschillende mensen zich terug uit het 
gewoel van de moderne wereld. Hoe sterk het gevoel van eenvoud eind negentiende-eeuw 
verbonden was aan de opvatting van het schone agrarische landschap blijkt uit de woorden van de 
architect Willem Bauer, die eveneens anarchist en dromer was. Hij schreef omstreeks 1897 een 
artikel in het Weekblad Architectura met de titel „Eenvoud‟, waarin hij opmerkt: “Als wij in dorpen 

op het platte land genieten van rust en vrede, worden wij zóó vaak getroffen door de harmonische 
schoonheid van dorpshuisjes, landelijke woningen en boerenplaatsen, dat meer dan eens de vraag 
zich opdringt: vanwaar zijn die dingen zoo mooi en dikwijls zooveel beter dan het „artistieke‟ 
gebouw in steden?”698 Volgens Bauer kon de ware schoonheid alleen voorkomen uit een innerlijke 
schoonheid en geestelijke eenvoud. Dit ideaal zag hij weerspiegeld in het agrarische landschap. En 
het is eveneens een van de pijlers waarop het ideale landschapsbeeld berustte. De eenvoud en 

harmonie van het agrarische landschap vond eveneens haar weerspiegeling in de 
landschapsschilderijen van Mauve met haar herders en schaapskudden, maar ook in vele andere 
boerenlandschapjes die in het Gooi werden geschilderd.  
 
5.3 Commercialisering van het landschapsbeeld  

Een van de grote „successen‟ van het Gooi is de exploitatie van de schilderkunst ver buiten de 
streekgrenzen. Hierdoor kreeg niet alleen de kunstenaar, maar vooral de streek een grote mate 

van bekendheid. Deze bekendheid was grotendeels gebaseerd op de geschilderde landschappen en 
binnenhuizen die werden beschouwd als “typisch Goois”.    
 
Reproducties van Mauve‟s heidelandschappen  
Al tijdens Mauve‟s werkzame periode werden reproducties vervaardigd van zijn werk. Een van de 
belangrijk vervaardigers van reproducties van Mauve was de etser Philip Zilcken (1857-1930). Een 
van de eerste memoires van Mauve die door Berckenhoff werd geschreven, was geïllustreerd met 

reproductie-etsen door Zilcken. Hij was nauw bevriend met Mauve en beiden werkten veel samen 
bij de reproducties van Mauve‟s schilderijen en tekeningen. De ets Winteravond is een van de 
twintig reproducties die Zilcken maakte naar Mauve‟s werk.699 De prent- en druktechniek was 
daartoe een geschikt technisch hulpmiddel om eenvoudig een grote hoeveelheid reproducties te 
kunnen maken. Meestal nam Zilcken het initiatief tot reproductie. Hij maakte etsen naar het 
origineel en voordat hij deze bijna had voltooid maakte hij een proefdruk die hij vervolgens aan 

Mauve overlegde.700 Hij bracht vervolgens met waterverf wijzigingen aan die meer recht deden aan 

zijn oorspronkelijke werk. Het vervaardigen van deze reproducties was geen eenvoudige klus. 
Vooral het subtiele lichtwerk in Mauve‟s schilderijen bleek voor Zilcken moeilijk te vertalen naar 
een ets. In een brief van Mauve daterend van 1886 lichtte de schilder het commentaar op Zilcken‟s 
reproducties toe. Daaruit blijkt dat de schilder voor het aanpassen van de reproductie vaak de 
originele tekening als voorbeeld gebruikte.701 Zilcken was echter niet de enige prentmaker die 
reproducties maakte van Mauve‟s werk. Andere specialisten op het gebied van Mauve‟s 

reproductie-etsen waren Carel Dake, Petrus Johannes Arendzen, Johannes Graad van Roggen en 
Willem Steelink.702 Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld reproducties van Franse 
schilders, in Nederland weinig lithografen actief waren. Dit betekende dat de meeste reproducties 
in etstechniek zijn uitgevoerd. Daarnaast werden ook fotografische reproducties vervaardigd van 
tekeningen en schilderijen die op de markt waren uitgebracht. Bekend is dat Mauve tijdens zijn 
leven deze foto‟s nauwlettend in het oog hield.  
 

De grote verspreiding van reproducties heeft bijgedragen aan de bekendheid van Mauve‟s 
landschapsbeelden. De reproducties werden aanvankelijk verkocht via de prentmakers en 
(internationaal) verspreid via de netwerken van de kunsthandel en de uitgeverij.703 Vooral bij 
bekende Amsterdamse firma‟s zoals Buffa& zonen en Schalekamp konden op ruime schaal 

reproducties worden aangeschaft. Voor de liefhebbers die zich de dure originele schilderijen niet 
konden permitteren waren de reproducties een betaalbaar alternatief. Daarnaast werden de 

werken van Mauve vermenigvuldigd in (kunst)tijdschriften als l‟Art en Kunstkronijk, in de 
zogenoemde “prachtalbums” van reproducties, gewijd aan tentoonstellingen. In 1900 bracht de 
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firma Schalekamp een Mauve-kalender op de markt en verscheen ook zijn werk op aardewerk van 

de firma Rozenburg. Mauve‟s landschappen bereikten hierdoor in steeds toenemende mate het 

grote publiek. Mauve‟s landschappen op beschilderde sierborden, op tegeltableaus of ingelijst aan 
de muur hingen in menige huiskamer. De reproducties hebben vanaf de jaren ‟70 van de 
negentiende-eeuw bijgedragen aan het succes van Mauve‟s werk.  
 
Niet alleen binnen de kringen van kunstliefhebbers, ook bij het algemene publiek werden Mauve‟s 
landschappen bekend. Het populaire volkstijdschrift Eigen Haard nam in de periode 1880-1910 

verschillende landschappen van Mauve op als plaat met een kleine beschrijving van het 
landschapstafereel. In het voorjaar van 1886 is verscheen een reproductie van het werk Een 
morgenstond op de heide van Anton Mauve (afbeelding 5.12). Bij de plaat werd een klein gedicht 
gerepresenteerd met de titel “Wat mag het zijn?”. Het gedicht omhult het geschilderde landschap 
van Mauve met een glans van koninklijkheid bij de morgenstond:  

“Een jonggeboren dagvorst, pas aan d‟oosterkimmen opgedaagd, die opziet uit de laagte 

naar de wereld, en zijn leden rekt en op de teenen staat, en tuurt; die, wijl de 
westerheuvelkling nog in een doffe schemer rust, juist over zijnen ruigen rug kan kijken, en 
niets vindend dan een kudde schapen, in zijn luim en vorstengulheid, al zijn glans neergiet 
op hare vacht, en al de matte vlokken vlammen doet, en heel de boersche kudde slaat tot 
“ridders van het gulden vlies”.    

 
 
Niet alleen het feit dat de plaat in het volkstijdschrift is afgedrukt, maar ook het bijgaande gedicht 
zorgen voor een ideaalbeeld dat van het platteland gepresenteerd wordt. Hierbij is Mauve 
representatief voor het Gooise landschap, dat in eerste instantie wordt geassocieerd met de 
heidevelden en haar schaapskudden. Een beschrijving bij de plaat Bij de schaapskooi in 1886 geeft 
eveneens een aanwijzing dat de herder en zijn schaapskudde werd beschouwd als landelijk 
ideaalbeeld. De anonieme auteur schrijft hier “Voorts herinneren wij ons welke schoone tafereelen 

de kunstenaars ons schetsen, waar zij de breede, paarsche hei stoffeeren met een kudde schapen, 
als zachte wolkjes op een donkeren hemel. De herder loopt er achter, de hond loopt bedrijvig heen 
en weder…Stil en rustig, blatend en grazend en luidend met de kleine klokjes aan den hals, breidt 
zich de kudde uit over hei en veld, als een toonbeeld van landelijken eenvoud en vrede.”704  
 
In 1904 werd in Eigen Haard een artikeltje geplaatst over het Gooi, geschreven door J. de Vries. 

Enkele karakeristieke citaten uit dit artikel zijn al eerder in deze scriptie naar voren gebracht. Het 

artikeltje is een bijschrift bij een plaat naar Mauve‟s aquarel met een schaapskudde in een bosje. 
Belangrijk is de wijze waarop Mauve in het artikel met het Gooi wordt vereenzelvigd: “Mauve” 
zeggen wij als wij het zien. Mauve en het Gooi zijn één”.705 Een tweetal aspecten vallen op: 
allereerst is Mauve in deze tijd dusdanig bekend dat zijn naam vanzelfsprekend in verband 
gebracht wordt met het Gooi. Ten tweede zien we eveneens hoe het Gooise landschap 
vanzelfsprekend gekoppeld wordt aan de schilderijen van Mauve die schaapskudden op de heide 

als onderwerp hebben.  
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In het najaar van 1904 verscheen in Eigen Haard eveneens een reproductie van Mauve‟s aquarel 
Een Kruisweg bij Laren. Dit werk kenmerkt een Goois landschapsbeeld met enkele typische 
elementen zoals de schaapskudde met de herder, de karresporen in de heide, de achtergrond van 
enkele bosjes en enkele verspreide (kale) berken en jonge eikenbomen. De Vries geeft een korte 
uitleg bij de plaat, die gekozen is vanwege haar onderscheiden karakter. Het najaar is voelbaar op 

het schilderij en de auteur benadrukt hoe wel de natuur past bij de penseel van Mauve. Volgens de 
Vries is dit de beste tijd om in het Gooi te zijn. De bedrijvige, drukke zomer is voorbij en het 
landschap is niet langer meer uitspanningsgebied of speelplaats. Opmerkelijk zijn de woorden: “Het 
land is zich zelf weer…Stil dwaalt gij verder langs de stille paden en zandsporen. Hoe frisch is de 
lucht, hoe vol van kruiige geuren, tusschen de vallende eikenbladen.”706 Het schilderij van Mauve 
wordt middels het bijschrift door de Vries direct in verband gebracht tot een stil, eenzaam en 
dromerig Goois (heide)landschap. En hoewel een kaal najaarslandschap in eerste instantie niet tot 

bekoring zou strekken, schrijft de auteur: “Als niets meer te zien is buiten, heeft Mauve mee ons 
geleerd, onze oogen en onzen zin voor de natuur en haar oneindige schoonheid op te doen”.707 Niet 
alleen wordt Mauve beschouwd als de schilder die de ogen van de beschouwer opent voor de 
schoonheid van de natuur, maar uit de ondertoon van het artikel wordt eveneens duidelijk dat 

Mauve het typische, kenmerkende van het Gooise landschap op het doek weergaf. In 1905 noemde 
de Vries Anton Mauve de “hofpoeet van de schaapskooi” en “dichter van de kar met paard”, maar 
ook schilder van een uitgewerkt (Goois) landschap. In dit landschap vertegenwoordigde hij zowel 

natuurlijke elementen zoals de “rijzende Gooische hei”, als de typisch cultuurelementen:“de 
Gooische schuren op de hoogte”, en “het Gooische huis, gezonken in het zand in de laagte”.708 
 
Uit de verschillende voorbeelden van Mauve‟s landschappen die in Eigen Haard werden 
gepubliceerd wordt duidelijk hoe het landschap dat Mauve schilderde in verband wordt gebracht tot 
een ideaal landschap. Mauve‟s schilderij Ochtendstond wordt vergezeld met een gedicht over de 

zonsopgang alsof dit de woorden zijn die het landschap zou vertellen. Hierdoor kregen niet alleen 
de sfeervolle landschapsbeelden een bepaalde bekendheid, maar werden zij eveneens geassocieerd 
met bepaalde dichterlijke idealen. In de volgende paragraaf zal ter sprake komen hoe dit ideale 
landschapsbeeld ook zijn weerslag vond in de popularisering van het platteland en de heide door 
middel van verhalen.   
 
Verhalen: platteland en heide in de populaire literatuur 

Al eerder in dit hoofdstuk is ter sprake gebracht hoe de idealen van het buitenleven 

doorschemerden in artistieke kinderboeken die begin twintigste eeuw op de markt kwamen. In dit 
onderdeel is een selectie gemaakt van een aantal verhalen, die specifiek ingaan op de platteland en 
de heide. De verhalenboeken zijn bestudeerd in de afdeling Bijzondere Collecties van de Koninklijke 
Bibliotheek te Den Haag. Omstreeks de eeuwwisseling verschenen tal van populair geschreven 
verhalen die zich afspeelden op of rondom de heide en het platteland. Van de veelheid aan werken 
zijn enkele bestudeerd op het landschapsbeeld zoals deze in de verhalen wordt gepropageerd. 

Ondanks het feit dat deze verhalen grotendeels op fantasie berusten leveren de boekjes wel inzicht 
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in de wijze waarop bepaalde elementen van het agrarische landschap tot de verbeelding spraken. 

Idealen als rust, eenvoud en stilte komen in de verhalen veelvuldig terug, maar zijn tot op de dag 

van vandaag herkenbaar. Veel kinderen werden met dit soort verhalen grootgebracht, wat sterk 
bijdroeg aan de beeldvorming van de heide en het platteland. De behandelde verhalen geven zeker 
geen compleet overzicht, maar aan de hand van enkele voorbeelden kan wel worden aangetoond 
hoe het beeld van de heide vanaf eind negentiende-eeuw werd gepopulariseerd.  
 
In 1902 verscheen de vierde druk van een drietal verhalen getiteld Heide en veld, geschreven door 

Suze Andriessen. Interessant is hoe de heide in het begin van het verhaal aan de lezer wordt 
voorgesteld: “Zijt ge allen wel eens op een heideveld geweest! Zoo‟n groote plek grond waarop 
geen boomen of struiken groeien, maar alleen zulk een droog, stoppelig plantje dat wij hei 
noemen…”.709 Een tweetal vanzelfsprekendheden zijn opvallend: het heideveld is kaal en 
uitgestrekt. Maar dit kale en uitgestrekte landschap wordt in de verhalen een plaats voor 
ontspanning. Omstreeks dezelfde periode verscheen het werk Op de heide. Een verhaal voor de 

jeugd door Cella. In het verhaal wordt een wandelende vreemdeling (Daan Stanrol) onwelkom 
ontvangen in een lokaal dorp, waarna hij zijn tocht naar de heide voortzet. De achterdochtige en 
onheuse behandeling door de lokale bewoners wordt goed gemaakt door het prachtige landschap, 
want “toen hij meer op het landschap begon te letten verhelderde zijn vriendelijk gezicht zich hoe 
langer zoo meer en gevoelde hij weer het genotvolle van in de wijde schepping vrij rond te 

dwalen”.710 Zodra de jongeman het bos achter de rug heeft strekt zich de golvende heide voor hem 
uit, vanwaar “de zoete honinggeur der duizenden paarsche bloempjes hem verkwikkend toegemoet 

kwam”.711 Het contrast tussen beide werelden is hier evident. Bij de lokale bevolking, die zich 
kennelijk op een geheel andere golflengte bevindt, ondervindt de wandelaar onbegrip, maar in de 
natuur vindt hij verkwikking.  
 
Hoe de heide eveneens verwijst naar de armoede 
van de plaatselijke bewoners blijkt uit het in 1898 
verschenen Het hutje op de heide. Een ware 

geschiedenis, geschreven door A. van Hulshorst:  
“‟t Is er stil en eenzaam, daar bij het kleine hutje 
aan den heidezoom!...Maar om die eenzaamheid en 
stilte bekommeren de bewoners zich minder, dan om 
de vraag: “Hoe zullen wij aan de kost komen?” 
Armoede en gebrek zijn geene onbekenden in de 

kleine woning…”712 Ondanks de armoede komt in het 

verhaal het ideaal naar voren van de eenvoud en 
tevredenheid die heerst in het kleine huisjes op de 
heide.713 Het ideaal van de heide werd echter lag 
alleen in de eenvoud van de enkele (armoedige) 
bewoners, maar ook in de rust, ruimte en gezonde 
lucht. De bekende schrijfster A.C. Kuiper benadrukte 

in het Het huis op de heide vooral het aspect van de 
heide als ideaal landschap voor ontspanning. Een 
tweetal Amsterdamse vriendinnen maken plannen 
om een zomerverblijf op de Drentse heide te 
betrekken. Ze kunnen hun geluk niet op: “Wat een 
heerlijkheid! Een huis op de heide…Midden op de 
heide, waar de lucht om je heen rein is en frisch, 

waar geen geuren zijn van visch en uien en kool en 
roet en petroleum en nog eens petroleum…”714 In 
het verhaal wordt duidelijk de drukte van de stad 
afgezet tegenover de rust en stilte op de heide. Een Drentse boer is “stoer” en de het mooi woeste 

landschap wordt door de enthousiaste stedelinge “poetisch” genoemd.715   
 

Naast de heide ontstonden eveneens tal van verhalen die zich afspeelden in het decor van het 
agrarische platteland. Niet alleen verhalen, maar ook moraliserende boekjes verschenen over het 
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platteland. Het in 1909 uitgegeven boekje Op den akker van A.J. Hoogenbirk geeft een voorbeeld 

van een loftuiting op het platteland. De landbouw wordt beschouwd als een „eerste‟ vorm van 

bestaan, want “Door den landbouw toch worden de menschen bij het leven behouden. Wordt de 
grond niet bearbeid, dan levert hij weinig of niets op, en ontstaat gebrek, ja hongersnood”.716 In 
het werk worden een aantal interessante (vanzelfsprekende) noties naar voren gebracht, die 
eveneens in verband staan met het religieus gedachtegoed. De landbouw wordt vergeleken met 
een vreedzame wijze van overleven. De jacht met de wilde, ongetemde en gewelddadige vorm van 
bestaan. Uiteindelijk kan een ieder die een geregeld bestaan wil hebben niet volstaan met de jacht, 

maar is verplicht het koren te kopen of te verbouwen. De landman komt daardoor met het volste 
recht de nodige eer toe.717  
 
Een belangrijk werk dat van invloed is geweest op de vorming van het Gooise landschapsbeeld is 
het werk van mevrouw Wilbrink, die schreef onder haar meisjesnaam Truida Kok. In 1900 bracht 
zij het boekje uit getiteld Uit het Gooi. De inhoud bevat een aantal typisch Gooise verhalen van het 

platteland. Kok schreef enkele jaren ervoor in 1898 een verhaal voor Eigen Haard met de titel „‟t 
Bodevrouwtje. Een schets uit het Gooi‟.718 Dit verhaal schetst een typisch karakter van het Gooise 
platteland. Het verhaal volgt het wel en wee van een Goois bodevrouwtje, in haar armoedig en 
dienstbare bestaan. Interessant zijn een tweetal passages die het Gooise landschap in de zomer en 
herfst beschrijven. “De zomermaanden…als ze met het zwaar beladen karretje over den schitterend 

witten grintweg ging, die zoo blonk in de zonneschijn. Als de insecten zoemden over de boekweit 
en aardappelvelden en over de onafzienbare hei, hoe ze dan kleine malsche puntjes Sint-Jansgroen 

afplukte, die zoo bitter en tegelijk zoo frisch smaakten…719 Opmerkelijk is overeenkomst van het 
landschapsbeeld dat in het verhaal wordt beschreven met de zomerse boekweitvelden die 
Ferdinand Hart Nibbrig en Co Breman op doek weergaven. Het herfstlandschap beschrijft een 
levendig beeld. Het beschrijft eveneens de zwaarte van het menselijk handelen in dit seizoen. 
“Over de boomen kwamen kleurige tinten, op ‟t veld klonken de stemmen der aardappelrooiers, 
heldere, vroolijke klanken in de ijle herfstlucht. ‟t Was levendig en druk op den anders zoo stillen 
weg tot de regens kwamen en de wielen zóó diep in de modder drukten, dat ze soms nog maar 

liever over de hobbelige heide reed.”720 Enkele jaren na de publicatie van haar verhalenboek Uit 
het Gooi maakt J. de Vries een interessante opmerking over haar verhalen. Als hij schrijft over de 
luchtigheid van Mauve‟s landschap, waar alleen de donkere herder met zijn wijze hond de ernst 
vertegenwoordigt, vervolgt hij: ‟t Is het land van den droom van Mauve en van de landelijke 
verhalen als Mevr. Wilbrink die onder haar eigen naam van Truida Kok zich evengoed met het Gooi 
heeft vereenzelvigd, als Mauve.”721  

  

De besproken voorbeelden geven slechts een top van de ijsberg aan van vroeg twintigste-eeuwse 
verhalen waarin een bepaald landelijk ideaal wordt uitgedragen. Een nader onderzoek naar de 
wijze waarop populaire verhalen hebben bijgedragen aan de vorming van een (ideaal) 
landschapsbeeld strekt hier zeker nog tot aanbeveling. Het is niet onwaarschijnlijk dat de 
moraliserende gedachte van bepaalde invloed is geweest op de popularisering van het platteland. 
Belangrijk is dat zowel vanuit de landschapsschilderingen als in de verhalen sprake is van de 

erkenning van de schoonheid van het platteland door mensen van buitenaf. De lokale bewoners 
worden in veel van de verhalen afgeschilderd als naïef, zowel in de positieve als negatieve zin van 
het woord. In het boekje Op de heide wordt deze naïviteit vooral in het begin van het verhaal 
benadrukt, maar blijkt later dat bij nadere kennismaking dat de stedeling veel van de boeren kan 
leren. In zowel de verhalen van Truida Kok, als de boekjes van van Hulsenhorst en het 
moraliserende boekje van Hoogenbrink worden ze juist beschouwd als vertegenwoordigers van het 
eenvoudige leven dat meer diepgang zou hebben dan het oppervlakkige stadsleven.  

 

                                                 
716 Hoogenbirk, 1909, 2. 
717 Hoogenbirk, 1909, 3, 5. 
718 Kok, „‟t Bodevrouwtje. Een schets uit het Gooi‟, Eigen Haard,1898, 289-292. 
719 Ib.Idem, 305. 
720 Ib.Idem, 305. 
721 J. de Vries, „‟t Gooi‟, Eigen Haard, 1904, 216.  
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5.3 Doorwerking in natuur- en landschapsbeheer 

Nu de doorwerking van landschappelijke idealen naar voren is gebracht in de 

landschapsbeschrijvingen, toerisme en commercialisering van het landschapsbeheer, zal in deze 
paragraaf gekeken worden wat de invloed is van het ideaalbeeld op de werkelijkheid. Daartoe is 
gekeken naar de wijze waarop deze idealen doorschemeren in het huidige landschapsbeheer. In 
deze paragraaf zal aandacht besteed worden aan de landschappelijke kwaliteiten die in het Gooi 
van vandaag voorop worden gesteld. Als hulpmiddel is gebruik gemaakt van het door de in 2010 
uitgegeven boekje Te Gooi, te grabbel. Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi, van de 

Vereniging Vrienden van het Gooi. In het boekje wordt de meerwaarde van de groene 
infrastructuur in het Gooi naar voren gebracht. Verder is gekeken naar de visie van het Goois 
NatuurReservaat, die tot op vandaag een groot deel van de heidegronden in haar bescherming 
heeft.  
 
Te Gooi, te grabbel. Over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi 

In het voorwoord van het op 10 februari 2010 uitgebrachte boekje Te Gooi, te grabbel, schrijft 
Arnold Heertje over de monetarisatie, die veel slachtoffers in het Gooi heeft geëist door het 
zorgeloos vernietigen van natuur en cultuur, „ten gunste‟ van de economie. De druk van 
bestuurders en projectontwikkelaars zouden meer schade hebben toegebracht aan de het Gooise 
erfgoed, dan de legers die de afgelopen eeuwen in de landsstreek hebben gevochten.722 Volgens 

Arnold Heertje is tijd dat het Gooi participeert in een kwalitatief, duurzame ontwikkelling die streeft 
naar het behoud van wat nog rest aan natuur, milieu, leefbaarheid en cultuur. In de korte 

beschrijving die volgt van het Gooi is gerefereerd aan het landschap dat nog altijd een hoge mate 
van groen en rust uitstraalt, maar waar de druk op verstedelijking zowel van de omgeving als van 
binnenuit steeds groter wordt. De Vereniging Vrienden van het Gooi, van wie het boekje een 
initiatief is, heeft zich gericht op het behoud van zowel het stedelijk als landelijk gebied. Vooral 
interessant is dat het aangeeft “het eigen karaktervan het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te 
bewaren”.723 Dit karakter ligt volgens de vereniging zeker niet in de grootstedelijke ambities van 
de bestuurders, maar in de groene ruimten van het Gooi en de cultuurhistorische rijkdommen. En 

degene die deze kwaliteiten het beste begrijpen zijn de lokale bewoners en bezoekers van het 
Gooi. Bovendien bezitten deze kwaliteiten zelfs een soort “eeuwigheidswaarde”.724 Hoe opmerkelijk 
kan hier een parallel gelegd worden met de voornoemde idealen in het verbeelde landschap. En 
vooral de begin twintigste-eeuwse geografische beschrijvingen zoals van Blink en Feiths, die het 
Gooi prezen om hun eigenaardige karakter en landelijke schoonheid. Toch is dit karakter waar zij 
naar verwijzen inmiddels verdwenen, maar de idealen van het verbeelde landschap leven door. 

Hoewel niet meer wordt gerefereerd aan de boeren – die zijn immers al jaren vrijwel geheel in het 

Gooi verdwenen – of een agrarisch landschap, ligt schoonheid van het landschap nog steeds in de 
rust en ruimte van het Gooi. En het zijn nu de plaatselijke bewoners, in tegenstelling tot de 
bestuurders, die deze kwaliteiten, als geen ander zouden landschap begrijpen. “Burgerinitiatieven 
zijn essentieel geweest in de ontwikkeling van „t Gooi” zo verwoordt Karel Loeff.725 We zien in dit 
boekje vooral een overeenkomst in de fundamentele wijze waarop aan de natuurlijke elementen in 
het Gooise cultuurlandschap een eeuwigheidswaarde wordt toegekend. Anno 2010 blijkt dat idealen 

van rust en ruimte in het Gooi nog net zo krachtig aanwezig zijn in de beeldvorming als in de tijd 
van Mauve. Dit ideaal wordt nu niet meer belichaamd door de uitgestrektheid van de heidevelden 
of de bloeiende boekweitakkers in het gebied, daarvoor is het te verstedelijkt. Deze idealen worden 
nu belichaamd door de aanwezigheid van het groen, de “groene ruimte”. Opmerkelijk genoeg staan 
de genoemde kwaliteiten in contrast met de bevolkingsdichtheidcijfers van het gebied. Deze tonen 
aan dat het Gooi met 17 mensen per hectare een ver boven het gemiddelde van Nederland ligt 
(4,9 mensen per ha) en zelfs hoger is dan het gemiddelde van de Randstadprovincies (9,4 per 

hectare).726 Duidelijk wordt dus dat deze rust en ruimte dus eerder een kwestie van een „illusie‟ is. 
En deze illusie is nu één van de belangrijkste kwaliteiten van het Gooi. Volgens de Vereniging 
Vrienden van het Gooi heeft de streek tot op de dag van vandaag haar recreatie en een gunstig 
woon- en vestigingsklimaat te danken aan deze oude, inmiddelse illusionaire, landelijke idealen.  

                                                 
722 Arnold Heertje in: Bade en Enzerink et.al, 2010, 8.  
723 Badem en Enzerink et.al, 2010, 11.   
724 Badem en Enzerink et.al, 2010, 11. 
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Goois Natuurreservaat (GNR) 
De druk op ruimtelijke ontwikkeling in het Gooi heeft nagenoeg gezorgd dat bijna alle gebieden 
buiten de dorpen in aanmerking kwamen voor nieuwbouw. De enige uitzondering in het landschap 
zijn de gebieden die onder het beheerregime van het Goois Natuurreservaat (GNR) vallen.727 In 
hoofdstuk 2 kwam al naar voren dat de gronden die deze vereniging in beheer kregen de laatste 
gronden waren waar de erfgooiers in 1932 afstand van deden. De bijzondere geschiedenis van 
deze landschapsbeheerder maakt dat het natuur en landschap zeer goed beschermd worden. Het is 

daarom interessant om te kijken naar de wijze waarop de verbeelde idealen doorwerken in de 
visies van het Goois Natuurreservaat. Daarvoor komen we terug op enkele passages in de inleiding 
van deze scriptie. In het voorwoord van het boek Erfgooiers. Ten Eeuwigen Dage, geeft scheidend 

rentmeester een interessant opening: “De Stichting Gooisch Natuurreservaat bestaat 75 jaar, en 
dat wordt gevierd, onder andere met dit jubileumboek. Al zo‟n duizend jaar slagen de stichting en 
haar voorgangers erin om de rijkdom aan natuur en natuurlijke hulpbronnen in het Gooi te 

beschermen en te herstellen…Er is alle reden om kennis te nemen van die geschiedenis en haar te 
koesteren. In eerste plaats is het plezierig en verrijkend om te weten wie onze voorouders waren 
en waar zij zich druk om maakten. Het brengt ons een historisch besef dat van grote waarde is. 
Daarnaast is dit historisch besef een steun in de rug bij het voorkomen dat natuur, landschap en 
cultuurhistorie moet wijken voor oprukkende bebouwing en infrastructuur”.728 Met zijn woorden 
refereert Korten aan het feit dat de vereniging zichzelf ziet als een ware opvolger van de 
erfgooiers. De erfgooiers krijgen zelfs het predicaat als “hoeders van het landschap”, omdat zij zich 

eeuwenlang verzetten tegen de aantasting van „hun‟ gronden. Door het Goois Natuurreservaat 
wordt nu de legacy van het eeuwenoude boerenbestaan op de Gooise heiden voortgedragen. 
Ondanks dat dus het agrarische landschap in werkelijkheid is verdwenen, worden idealen 
overgedragen in het landschap middels het beheer van het Goois Natuurreservaat. Laten we enkele 
concrete voorbeelden daartoe onder de loep nemen.  
 
Allereerst zorgde door het toedoen van het Goois Natuurreservaat dat de herder met zijn 

schaapskudde „terugkeerde‟ naar de Gooise heide. Een meer directe doorwerking van Mauve‟s 
verbeelde idealen naar de werkelijkheid is bijna niet mogelijk dan met de folkloristische vorm 
waarin deze gebeurtenis op 13 September 2008 werd gegoten. Een heus Mauve-tafereel werd 
nagespeeld in de vorm van een tableau vivant van Mauve‟s sheep coming, sheep going. Hoewel de 
terugkeer van de schaapskudde op de heide niet beschouwd kan worden als een uitsluitend 
ideologisch geladen actie van de landschapsbeheerder – de kudde zorgt er namelijk voor dat de 

heide niet dichtgroeit en blijft bestaan - speelt het verbeelde ideaal van Mauve‟s schaapskudden op 
de heide zeker mee. De vorm van het heidelandschap en de daarop behorende herder met zijn 

                                                 
727 Badem en Enzerink et.al, 2010, 38.  
728 Henk Korten in: Kos en Abrahamse, 2007, 8-9.  
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schaapskudden belichamen het idee van het ideale „land van Mauve‟ als een cultuurhistorisch 

erfgoed. Ook in de doelstelling en visie van het Goois Natuurreservaat werken de landschappelijke 

idealen door. Het behoud van natuurschoon en het verzekeren van het genot dat natuurschoon 
biedt, zijn de tweetal dragers van de doelstelling van het Goois Natuurreservaat.729 In dit hoofdstuk 
werd duidelijk hoe de term het „land van Mauve‟ vanuit landschappelijk oogpunt stond voor rust en 
ruimte, maar ook expliciet voor het genot van de natuur en het landschap. Daartoe worden de 
gebieden van het Goois Natuurreservaat beheerd om te kunnen voorzien in de behoefte naar rust 
en ruimte.  

 
Tot slot kan nog een opmerking worden gemaakt over een recentelijk ontwikkeling. Daarin is het 
Goois Natuurreservaat een samenwerking gestart met de Willem Kooning Academie onder het 
motto Kunst in de Gooise natuur. In het project Wilde woorden wordt gepoogd om woorden en 
natuur aan elkaar te verbinden. Woorden zijn per definitie gevangen in zinsstructuren, waar ze 
slechts als slaven kunnen functioneren binnen ijzeren wetten van spelling en grammatica.730 In de 

verschillende projecten worden woorden aan de natuur verbonden. Van de output zijn verschillende 
korte videos gemaakt. De thema‟s die in deze videos naar voren komen zinspelen eveneens op 
landschappelijke idealen. Zo is bijvoorbeeld een filmpje Limiet gemaakt over het contrast tussen 
vrijheid in de natuur en de begrenzing door de mens in de vorm van het fietspad. Een project waar 
nog aan gewerkt wordt is bijvoorbeeld Er was eens & er is nu, waar op plekken die een bepaalde 

sfeer oproepen woorden zijn opgehangen die naar het verleden wijzen. Op deze wijze wordt 
gerefereerd aan het thema van het heden en verleden die samenkomen in het landschap.    

 
5.3 Conclusies: het Gooi als groen illusielandschap? 
Na verschillende contemporaine geschriften op het clichébeeld te hebben onderzocht is het tijd om 
de balans op te maken. Uit de genoemde voorbeelden is duidelijk geworden dat vanaf de tweede 
helft van de negentiende-eeuw sprake is van een opkomende mate van cultivering van het Gooise 
landschapsbeeld. De idealisering vertaald zich deels door in de historisering van het landschap. Het 
landschap krijgt daardoor niet alleen een meerwaarde, maar ook een verhaal of „gezicht‟. Concreet 

is dit gebleken uit de wijze waarop de geschiedschrijving lucht gaf aan enkele krachtige 
veronderstellingen. Deze zijn te vergelijken met de idealen die later in het verbeelde landschap zijn 
meegegeven. Perk‟s opvattingen van de vermeende Friese afkomst van de Gooise boeren droegen 
bijvoorbeeld bij aan het beeld van de erfgooiers als „oorspronkelijke‟ bewoners van het Gooi. Een 
ideaal dat zelfs tot op de dag van vandaag door het Goois Natuurreservaat nog levend wordt 
gehouden. Ferdinand Hart Nibbrig gaf met zijn „erfgooiersportretten‟ een gezicht aan dit ideaal.    

Uit Buis‟ geschiedschrijving kwam bijvoorbeeld het beeld naar voren dat het land ten tijde van de 

prehistorie woest en ledig was en dat de mens door ontginning dit „lelijke‟ land heeft 
getransformeerd tot een arcadisch landschap. De schoonheid van het landschap in het Gooi ligt niet 
alleen in het natuur-, maar vooral ook in het cultuurlandschap besloten. Denk bijvoorbeeld aan de 
boekweitvelden van Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig, maar ook Craandijk‟s beschrijvingen en 
anderen na hem. Bij deze conclusie dient een belangrijke kanttekening  te worden geplaatst. 
Ondanks dat het landschap in feite een cultuurlandschap is, wordt niet het door de mens gemaakte 

aspect benadrukt, maar de ogenschijnlijke natuurlijkheid van het landschap. En daarin ligt de 
idealisering van het landschap: in de schijnbaar ogende natuurlijkheid van het Gooise 
cultuurlandschap. 
     
Een belangrijk aspect waarin de idealen van het verbeelde landschap doorwerken in de cultivering 
van het landschapsbeeld is de wijze waarop een selectie wordt gemaakt uit het fysieke landschap. 
Craandijk maakte een keuze bepaalde plaatsen te beschrijven en andere achterwege te laten. Zijn 

beschrijvingen geven een typisch voorbeeld van de cultivering van het Gooise landschapsbeeld. 
Opvallend is Craandijks aandacht voor de vergezichten in het glooiende landschap. Bepaalde 
plaatsen die worden aangedaan laat hij afhangen van het criterium of de plekken historisch van 
belang zijn. De vraag kan hier gesteld worden of Craandijk deze keuze laat afhangen van het 

typisch Gooise landschap, of dat zijn beschrijvingen gebaseerd zijn op een algemeen tijdbeeld. Dit 
laatste neigt de overhand te hebben, vooral als we deze beschrijvingen naast de illustraties van 

achttiende eeuwse landschapsbeschrijvingen leggen zoals die van Abraham Rademaker en Andrie 
Schoemaker. Verheven locaties zoals de Tafelberg en het Sint Janskerkhof en hun vergezichten 
werden ook hier belicht. Craandijk‟s selectie van het landschap, die tot stand kwamen enkele jaren 
voordat Mauve het Gooi schilderde, lijkt dus aanvankelijk ver af te staan van het ideaal dat Mauve 
in zijn landschapsbeelden naar voren bracht. Geen verhevenheid of verre uitzichten, maar een 
landschap dat dichtbij en bijna „tastbaar‟ is, zagen we bij Mauve. Toch zijn wel overeenkomsten op 
te merken met karaktertrekken in geschilderde landschap van Mauve – het landschap boeit om 
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haar sobere tinten en plechtige stilte – maar bij Craandijk is de reis door het Gooi vooral een 

mysterieuze ontdekkingstocht vanwege de raadselachtige overblijfselen uit oeroude tijden. Het 

idyllisch landschap toch voornamelijk beschouwd als een panoramisch tafereel dat van veraf 
bekeken wordt en waar de beschouwer vooral toeschouwer is.  
 
Hoewel de veldbiologische gerichtheid in eerste instantie zich moeilijk laat verbinden met een 
bepaald landschapsbeeld, is een belangrijke parallel op te merken ten aanzien van Mauve‟s 
landschapsbeleving. In de natuurbeschrijvingen van Thijsse en Heimans zien we een drietal 

landschappelijke idealen zoals die ook gevoeld worden bij Mauve, namelijk de directe observatie, 
kennismaking en de ervaring van het in de natuur zijn. Door directie kennismaking wordt de mens 
betrokken en komt het landschap dichtbij te staan. Daartoe was niet alleen het vergezicht, maar 
ook de observatie van dat juist zo onbeduidende detail van belang. Het ideaal dat waarneming van 
de natuur voor de beschouwer genot en liefde voor die natuur opleveren kan hier worden 
gesignaleerd. Evident is echter ook de ervaring die aan het heidelandschap wordt toegekend. De 

heide heeft een positieve invloed op de gemoedstoestand van de mens: het verruimt de geest en 
brengt vooral het beste in de mens naar voren. Het krijgt een waarde als oord van rust en kalmte, 
ver weg van de drukke en gecompliceerde maatschappij.  
 
Met de opkomst van het toerisme wordt het beeld van het Gooise landschap verder verfijnd en 

gepopulariseerd. We zien hier een langzame transformatie van de hoogverheven esthetische 
idealen van het vergezicht, naar landelijke idealen die vooral „dichtbij de mens‟ staan. Het gaat niet 

langer om het op afstand bezien van het landschap, maar het dwalen door het „land van Mauve‟. 
Dit ideaal wordt ook letterlijk in de praktijk gebracht: steeds meer mensen trekken naar het Gooi 
voor ontspanning, met als keerzijde dat dit schoon in toenemende mate verdwijnt. Opvallend is 
hoe - naarmate het landschap in steeds toenemende mate gecultiveerd wordt-  de term het „land 
van Mauve‟ gaat leven in reisgidsen en geografische beschrijvingen. De lezer wordt nu op reis 
genomen door het landschap vanuit het oogpunt van Mauve. De motieven die Mauve gebruikte in 
zijn heerlijke scheppingen zijn de idealen van het Gooise landschap. We zien deze opvatting in tal 

van reisgidsen doorschemeren, waarbij het „land van Mauve‟ gepusht wordt als „het echte Gooi‟. Dit 
was het landschap zoals Mauve het heeft gezien en geschilderd voordat het verdween. En dat 
stond logischerwijs in verband met de heerlijk landelijke rust en de sociale eenvoud uit tijd van de 
oude markedorpen. Dat dit „land van Mauve‟ in werkelijkheid werd overspoeld door een 
toenemende stroom toeristen die drukte en vertier meebrachten deed niet af aan de term: het 
bleef levend. Hieruit is te concluderen dat het „land van Mauve‟ dus steeds meer verwordt tot een 

bepaalde illusie van een premodern agrarisch landschap van bloeiende akkervelden en woeste 

heide dat er eens was. Het is interessant te zien hoe naarmate het landschap steeds een 
toenemende recreatieve bestemming krijgt, de gekunsteldheid van het landschap toeneemt. 
Treffend is bijvoorbeeldde wijze waarop Feith in de ANWB jubileumboek Ons Eigen land het 
landschap rond Hilversum als een toneeldecor beschreef. Duidelijk wordt hoe, ondanks de 
teloorgang van het originele karakter door een toenemende popularisering en commercialisering 
(de handwijzers, Baedekersterren en aanbevelende obers), het beeld van het premoderne Gooi 

doorleeft.  
 
De idealen van het landschapsbeeld vinden niet alleen hun weerslag in natuurbeschrijvingen en het 
opkomend het toerisme, maar ook in het onderwijs en de ideeën over het gezonde buitenleven. Dit 
is gebleken uit de wijze waarop landelijkheid wordt gepopulariseerd in talloze verhalenboeken. 
Ondanks Mauve‟s landschappen niet letterlijk werden gebruikt in onderwijs- en populaire literatuur 
zijn de idealen van een idyllisch en onveranderlijk heide- en het boerenlandschap duidelijk 

aanwezig. Opmerkelijk is de wijze waarop Mauve‟s landschappen, en dat van andere Haagse School 
schilders, in het volkstijdschrift Eigen Haard, worden gereproduceerd. Ze worden als “plaat” 
opgenomen, voorzien van een versje en gedichtje en worden op deze wijze ondergedompeld in een 
“ideale” landelijke sfeer. Dit is een kenmerkend voorbeeld voor de wijze waarop de landschappen 

van Mauve zich verder (buiten kunstzinnige kringen) gaan verspreiden. De toenemende 
commercialisering van Mauve‟s landschappen middels reproductie, kalenders, beschilderde 

sierborden en tegeltableaus zorgden voor de nodige bekendheid. In een verdwijnend landschap 
zoals het agrarische Gooi, gaat een bepaald (ideaal) landschapsbeeld een steeds sterkere rol 
spelen en wordt dit beeld steeds meer gecultiveerd. Dit is al in het begin van de twintigste eeuw 
merkbaar, ondanks het feit dat de heidevelden voor een groot deel toen nog relatief onontgonnen 
waren. De dreiging van een komende verandering lijkt al in deze periode een eerste aanzet te zijn 
geweest het heil te zoeken in een ideaal agrarisch onveranderend landschapsbeeld.      
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6. CONCLUSIES  

 

“Maar het Gooi was het lichte Gooi, het uitverkoren Gooi, dat het blijven zal…zoolang de 
menschenhand en het Vreemdelingenverkeer het voor den immer verder verjaagde vriend der 
natuur niet bederven. Gebeurt dit onverhoopt, dan zal, als bij een gezegende zielsverhuizing, al dit 
schoon in de kunst van Mauve voor het nageslacht blijven leven.”731   
 
Wij zijn aangekomen bij het einde van een uitvoerig relaas. Verschillende onderwerpen een 

gezichtspunten zijn de revue zijn gepasseerd. Nu  is het tijd, op basis van het gedane onderzoek, 
enkele bevindingen te concretiseren. De belangrijkste conclusies zullen aan de hand van een viertal 
kernwoorden nader worden toegelicht. Vervolgens zal in het Post Scriptum gemaakt kort aandacht 
besteed worden aan enkele relevante noties.  Tenslotte zullen enkele aanbevelingen worden 
gegeven voor nader onderzoek. 
 

6.1 Verleden… 
In het primaire deel van dit onderzoek is een zo getrouw mogelijk beeld geschetst van de 
historische werkelijkheid van het Gooise landschap in de periode 1880-1910. Uit de historisch 
topografische kaarten van 1905 kwam op het eerste gezicht een beeld naar voren van een 
agrarisch esdorpenlandschap met verspreid gelegen dorpen, akkervelden en grote vlakten van 

onontgonnen heide. Nadere analyse van dit kaartbeeld toonde een aantal „afwijkende‟ elementen 
op dit onregelmatig aanzicht: strak aangelegde buitenplaatsen rond ‟s-Gravenland en Crailoo en de 

regelmatig aangelegde infrastructuur zoals de wegen tussen de dorpen Bussum, Hilversum, Laren 
en Blaricum en de spoorlijnen door het gebied. Vergelijking van de eerdere historische kaarten 
rond 1873 met die omstreeks 1910 brachten wel enkele veranderingen in het landschap aan het 
licht, maar de geleding van het esdorpenlandschap bleef tot 1910 nog grotendeels ongewijzigd.  
 
Toch bleek dat intussen reeds allerlei ruimtelijke ontwikkelingen op gang gekomen waren die het 
karakter van de streek drastisch zouden veranderen. De aanzet tot veel van deze ruimtelijke 

ontwikkelingen werd gegeven vanaf de tweede helft van de negentiende-eeuw. Zo zorgde de 
aanleg van het spoorwegennet voor de ontsluiting van het gebied, waardoor het Gooi toegankelijk 
werd voor tal van reizigers. Het Gooi was een aantrekkelijk buitengebied, op korte afstand van de 
hoofdstad. De streek werd geroemd om haar vriendelijk, idyllische boerenlandschap dat op het 
gemoed een rustgevende en heilzame werking had. Maar in ditzelfde idyllische landschap 
ontbrandde in dezelfde tijd een roerig conflict tussen de lokale Gooise boeren (erfgooiers) en de 

overheden ten aanzien van de verdeling van gemene gronden. De boeren die sinds de 

middeleeuwen een gezamenlijk gebruiksrecht kenden van de onontgonnen gemeenschappelijke 
gronden, wilden dit gewoonterecht in stand houden. Maar de druk tot ontginning werd steeds 
groter. Met de heideverdeling van 1837 en 1843 werd hun lot echter bezegeld en kwamen een 
groot aantal gronden in bezit van de overheid. Deze werden doorverkocht aan villa-exploitanten. 
De toenemende villa-exploitatie veranderde veel heide- en bosgebieden in regelmatig aangelegde 
villaparken. Het areaal agrarische gronden werd steeds kleiner en viel in toenemende mate ten 

prooi aan grondspeculatie en projectontwikkeling. De welvaart in het gebied nam toe. En met de 
welvaart groeide ook het aantal inwoners. De keerzijde van de medaille: een steeds minder groot 
areaal van dit „origineel‟ agrarische landschap. De historische ontwikkeling van het Gooise 
landschap illustreert daarmee een dilemma dat zelfs tot op de huidige dag nog aanknoopt aan een 
belangrijke discussie: de bedreiging van het cultuurlandschap. Het „buitenwonen‟ en de recreatie 
blijken een rêverie te zijn waarvoor men een aantrekkelijk cultuurlandschap nodig heeft. 
Tegelijkertijd vormt deze woonvorm een bedreiging voor het zo gewaardeerde „oer‟ landschap waar 

ze haar bestaansrecht aan ontleent. Geconcludeerd kan worden dat het Gooi vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw vermoedelijk veel minder premodern was dan dat de historische 
beschrijvingen van dit landschap doen vermoeden.   
 

6.2 Verbeelding…  
Rond het thema verbeelding is gekeken naar de wijze hoe het landschap is afgebeeld in de periode 

1880-1910. De aanzet tot dit thema is gegeven door een aantal Gooise landschapstaferelen uit de 
periode voor 1880. Deze vertoonden de kenmerken van een agrarisch esdorpenlandschap met 
verspreid gelegen boerderijen, akkervelden met rogge- en boekweitvelden. Opvallend zijn een 
tweetal specifieke karakteristieken van dit landschapsbeeld: het landschap is afgebeeld als een 
oord van rust en kalmte en zowel dorp als platteland zijn hier als een eenheid voorgesteld. Dit 
wordt vooral duidelijk door wijze waarop menselijke activiteit is afgebeeld: wandelende, zittende of 
rustende figuren verlevendigen het landschap. Zelfs de werkende boeren op het land stralen een 

                                                 
731 J. de Vries, „‟t Gooi‟ in: Eigen Haard, 1904, 216.  
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rust uit. Verder werd duidelijk dat de landschappen een panorama-achtig effect beogen. Een 

relatief lage horizon zorgt voor een wijds vergezicht over het uitgestrekte landschap.  

 
Het beeld van het Gooise landschap in de periode na 1880 blijkt grotendeels bepaald te zijn door 
het werk van landschapsschilder Anton Mauve. Met zijn heidelandschappen ontstond een ander 
soort van landschap, dat minder gekunsteld en gestileerd oogde en meer beschouwd kan worden 
als een afspiegeling van de werkelijkheid. Zijn landschappen bestaan vaak uit een uitgestrekte 
vlakte, gestoffeerd met een eenzame wandelaar of een herder met zijn schaapskudde. Op enkele 

dennen- en berkenbomen en wat laag struikgewas na is het landschap relatief open en „leeg‟. De 
inventarisatie van de Gooise landschappen in deze periode leverde echter meer op dan alleen het 
heidelandschap van Mauve. Co Breman bracht de boekweitvelden in heldere kleuren en 
pointillistische techniek sprekend naar voren. Zijn tijdgenoot Ferdinand Hart Nibbrig had ook 
aandacht voor dit landschap. Hij wist eveneens de Gooise boeren op een dusdanig karakteristieke 
wijze te verbeelden dat ze een vanzelfsprekend „onderdeel‟ vormen van dit premoderne Gooise 

landschap. Kenmerkend is dat het verbeelde Gooi een typisch agrarisch landschap laat zien. Het 
laat zich goed vergelijken met de verbeelding van andere Nederlandse zandgebieden, zoals de 
Veluwezoom, Nunspeet en Drenthe. Ook van deze streken ontstond een beeld van een agrarisch 
esdorpenlandschap, een ideaallandschap, alwaar de tijd heeft stilgestaan. Een poging om enkele 
van de door Mauve geschilderde Gooise landschappen te vergelijken met de geografische 

werkelijkheid bracht aan het licht dat, ondanks dat de schilder het landschap zo echt mogelijk 
verbeelde, hij daarin wel degelijk gebruik maakte van een zekere dichterlijke vrijheid. Tekenen van 

modernisering, zoals telegraafpalen, elektriciteitsdraden en stoomtramrails werden (bewust) 
vermeden in het landschapsbeeld. 
 
6.3 Beleving…  
Op basis van analyse Mauve‟s brieven kan worden geconcludeerd dat hij aanvankelijk sterk door de 
natuur was geïnspireerd en dat hij deze waargenomen natuur zo getrouw mogelijk op het linnnen 
wenste over te brengen. Natuur betekende voor hem niet alleen natuurlijke elementen zoals bos en 

heide, maar een bepaalde verwevenheid van de mens met zijn omgeving. Deze verbondenheid 
ervoer hij in de agrarische omgeving van het Gooi. Hij zag in dit landschap een bepaalde mate van 
ongereptheid, eenvoud en zuiverheid, waarmee zijn innerlijk (onbewuste) verlangen naar rust en 
eenvoud correspondeerde. Duidelijk werd dat hij echter grote moeite had om zijn beleving van het 
landschap op het doek over te brengen. De strijd van werkelijkheid versus verbeelding wordt 
treffend verwoord in zijn correspondenties. Wij treffen een schijnbaar onoverwinnelijke kloof aan 

tussen het verbeelde landschappen als uiting van zijn artistieke talent en zijn innerlijke 

gevoelsmatige landschapsbeleving. De studies die hij door zijn scherpzinnige waarneming in eerste 
instantie aan het papier toevertrouwde, liggen vanuit dit perspectief „dichter‟ bij zijn directe 
landschapsbeleving, dan zijn later in het atelier uitgewerkte geschilderde landschappen. Toch 
kenmerken zijn werken een grote natuurlijke realiteit omdat Mauve door meesterlijke weergave 
van lijn en kleur het karakter van de door hem waargenomen wereld in zijn werken wist weer te 
geven.  

 
Een analyse van de externe omgevingsfactoren die de van invloed zijn op de verbeelding van het 
landschap toonde aan dat het verbeelde landschap niet alleen beïnvloed wordt door de waarneming 
kunstenaar en zijn beleving van het landschap. Ook economische, sociale en maatschappelijke 
factoren spelen een belangrijke rol. Door economische omstandigheden is Mauve gebonden en 
afhankelijk van de kunsthandelaren en kopers, waardoor zijn landschappen al snel verworden tot 
een product. Hij past werken eventueel op wens van de kopers aan ten gunste van de esthetische 

verbeelding. Dit gaat ten koste van de „werkelijkheid‟. Nadat Mauve‟s heidelandschappen 
bekendheid  krijgen wordt zijn atelier wel beschreven als een „fabriek‟. Vooral na zijn dood wordt 
het landschap dat Mauve schilderde sterker en sterker geëxploiteerd als een commercieel product. 
Het is dan evident dat deze heidelandschappen berusten op een door Mauve ontdekt concept, of 

een bepaalde vorm van “gecomponeerde” werkelijkheid.  
 

De sociale omgevingsfactoren toonden aan dat Mauve deel uitmaakte van een geheel ander milieu 
dan de mensen voor wie dit landschap een vaak een rauwe realiteit was. Mauve behoorde met zijn 
bohemienachtige levensstijl tot een van de weinigen die – op de welgestelde elite na - de 
mogelijkheid had om van het landschap te genieten. Hij ondervond geen last of zwaarte die het 
moeizame en inspannende werk op het land met zich mee bracht. Voor hem was het Gooi een 
esthetisch aantrekkelijk tafereel. Bovendien werd duidelijk dat de keuze van Mauve voor het 
Gooise landschap niet geheel arbitrair was. De aanwezigheid van andere geestverwante 

kunstenaars, een goede afzetmarkt en het nodige vertier speelden in de keuze van het 
“werkterrein” zeker mee. Wij zien een wisselwerking tussen Mauve‟s sociale milieu en de 
landschappen die hij verbeelde. Uit de analyse van de maatschappelijke karakteristieken van het 
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einde van de negentiende-eeuw is gebleken dat Mauve met zijn drang naar de natuur en het 

platteland geen exceptie vormde. Mauve‟s gevoelsmatige wijze van natuurbenadering komt 

overeen met het gedachtegoed van de Tachtigers, een groep Amsterdamse jongeren die in die 
periode voor een golf van maatschappelijke vernieuwingen zorgde. De neiging naar de natuur en 
het platteland kan worden beschouwd als uitvloeisel van de fundamentele drang naar vernieuwing 
binnen de maatschappij. Vooral in de jaren rond de eeuwwisseling manifesteerde deze 
natuurideologie zich in het Gooi op krachtige wijze. Mauve‟s verbeelde landschappen kun niet los 
worden gezien van deze natuurideologie die sterk gedreven werd door een bepaalde tijdgeest. 

Geconcludeerd kan worden dat Mauve‟s verbeelding van het landschap niet alleen het product is 
van zijn artistieke geest, maar ook onder invloed staat van de genoemde economische, sociale en 
maatschappelijke factoren.  
 
Geconcludeerd kan worden hoe sterk de term „het land van Mauve‟ in verband kan worden 
gebracht met de beeldvorming van het Gooise landschap. Mauve landschappen werden ongekend 

populair in binnen- en buitenland. Talloze schilders kwamen naar het Gooi. Het Gooi was 
veranderende en daarbij werd op een bijna krampachtige wijze gepoogd dit verdwijnende 
kleinschalig agrarisch cultuurlandschap te behouden, althans in de verbeelding ervan. Zeker zal het 
Gooise landschap aan de beginjaren van de twintigste eeuw er op bepaalde plekken nog zo uit 
hebben gezien, zoals op de schilderijen van Mauve en anderen te zien is. Uit de kaartbladen van 

die tijd is nog een agrarisch esdorpenlandschap zichtbaar en ook tekeningen van lokale amateurs, 
zoals de sprekende beelden van Prins, tonen dit aan. Maar de ontginningsproblematiek en andere 

ontwikkelingen in het landschap toonden de andere, vaak in de beeldvorming onderbelichte kant 
van het Gooise landschap. Het „land van Mauve‟ stond voor dát landschap dat Mauve verbeelde, 
een premodern agrarisch landschap, maar dat in werkelijkheid sterk aan het veranderen was. Dit 
was het landschap dat aansloot bij het ideaalbeeld. Door de exploitatie en commercialisering van 
zowel het landschap als het landschapsbeeld verwijderde dit ideaalbeeld zich steeds meer van de 
levende werkelijkheid. 
 

6.4 Heden…  
De studie naar de doorwerking van het landschapsbeeld toonde aan hoe de idealen van het 
verbeelde landschap zichtbaar zijn in de wijze waarop het Gooise landschap in toenemende mate 
wordt gecultiveerd. Het ideaal van het premoderne agrarische landschap is evident aanwezig in 
landschapsbeschrijvingen zoals die van Jacobus Craandijk en klinkt ook door in latere reisgidsen en 
boekwerken zoals Ons Eigen Land. Het agrarische Gooi wordt daarin nadrukkelijk voorgesteld als 

een andere wereld. Deze wereld wordt naar voren geschoven als oorspronkelijk en authentiek. 

Hierin zien we de opkomst van de musealisering van het agrarische landschap als het enige „echte‟ 
landschap. Aanvankelijk boden de panoramische uitzichten een ideaalbeeld van het Gooi (zoals die 
bij Craandijk nog te vinden zijn), maar de directe observatie van de natuur werd rond de 
eeuwwisseling een steeds krachtiger credo. Het door Thijsse en Heimans aangespoorde genot van 
de individuele natuur en landschapsbeleving is te vergelijken met Mauve‟s individuele 
landschapsbeleving. Opmerkelijk waren enkele overeenkomstige cliché-elementen in het beeld dat 

Thijsse en Heimans van de heide schetsten. De musealisering van het landschap ging gelijk op met 
de opkomst van de lokale historische verkenningen. We zien hier hoe het “wij”-gevoel overheerst 
en hoe de Gooise boeren (erfgooiers) naar voren worden geschoven als de „oorspronkelijke‟ 
bewoners van de streek. Ook volkslegenden spelen mee in de versterking van dit agrarische 
landschapsbeeld.  
 
De doorwerking van het landschapsideaal zagen we het meest terug in de ideeën over gezondheid, 

het buitenleven en het opkomend toerisme. De reisgidsen waren vooral bepalend voor de wijze 
waarop de blik van de buitenstaander door het Gooi werd getransporteerd. Geconcludeerd kan 
worden dat met een toenemende cultivering van het Gooise landschap, tevens het zuivere  „land 
van Mauve‟ wordt gepropagandeerd. De lezer wordt in toenemende mate gestimuleerd het Gooise 

landschap “door de ogen van Mauve” te bekijken. En daarin hoeft de kijker zich niet te beperken 
tot de heide met schaapskudden, maar de aandacht richten op het agrarische landschap in het 

algemeen. Hoezeer het werkelijke landschap ook aan het veranderen is, het premoderne beeld dat 
Mauve in het Gooi vastlegde krijgt steeds meer aandacht. Ook waar dit verdwenen is wordt de 
bezoeker aangespoord af te dwalen en tussen enkele vergeten akkers dit beeld op te sporen. Hoe 
eenvoudig kan een verband worden gelegd met het Gooi van vandaag, waar tussen de luxe 
villahuizen zo af en toe een verdwaald akkerveld ligt, dat expliciet staat gemarkeerd als “engh-
restant”. Of let maar op de naamborden van de gemeenten Laren en Blaricum, waarop Mauve‟s 
schaapskudden prominent zijn afgebeeld. Ze staan als het ware symbool voor de eens landelijke 

dorpen: een arcadische metafoor.  
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Opmerkelijk is hoe de idealen van landelijkheid een weerslag vinden in het onderwijs. Kinderen 

worden grootgebracht met verhalenboeken over de heide en het platteland die dezelfde idealen 
uitdragen. Op deze wijze wordt het agrarische landschap in toenemende mate gemusealiseerd. 
Binnen deze musealisering wordt het agrarische landschap lof toegezongen als zijnde het „échte‟ 
Nederlandse landschap. Een directe weergave van Mauve‟s landschappen - en die van andere 
Haagse School meesters – met inbegrip van de idealen van het platteland kon gevonden worden in 
de uitgaven van het volkstijdschrift Eigen Haard. De reproducties worden voorzien van een versje 
of gedichtje en zijn mede daardoor vertegenwoordigers van een ideale en landelijke sfeer. Ook de 

toenemende commercialisering van Mauve‟s landschapsbeelden door afbeeldingen op vaatwerk, 
sierborden en tegeltableaus zorgen voor een verdere doorwerking van dit ideaalbeeld. Hierdoor 

„leeft‟ het Gooise landschapsschoon voor eeuwig door in de landschappen van Mauve. Dit gaat 
echter verder dan slechts de koestering van de verbeelde landschappen. In het landschapsbeheer 
tracht men deze idealen opnieuw naar voren te brengen. Dit is in het Gooi direct zichtbaar in de 
wijze waarop de schaapskudde op de Gooise heide bij Blaricum werd geherintroduceerd. En 
ondanks dat de uitgestrekte heidevelden en de bloeiende boekweitakkers grotendeels zijn 

verdwenen, leven de dromerige, rurale idealen voort. 
 
6.5 Het land van Mauve: utopie of werkelijkheid?  
Op basis van deze bevindingen kan nu de vraag beantwoord worden of het „land van Mauve‟ 
beschouwd kan worden als een utopie of werkelijkheid. De vraag is of de verbeelding van het 
landschap de werkelijkheid benadert. De term „land van Mauve‟ worden zowel verwijzen naar de 

verbeelding van het landschap door Mauve, als naar de landschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze 
tweeledige betekenis kan de volgende conclusie worden gegeven. Daarbij kijken we naar de 
wezenskenmerken van beide. Het landschap kent een van oorsprong dynamisch karakter, een 
steeds veranderende omgeving. Dit verwoordde Fred Inglis in 1977 met de treffende woorden: “A 
landscape is the most solid appearance in which a history can declare itself. It is not background, 
nor is it stage… There it is, the past in the present, constantly changing and renewing itself as the 

present rewrites the past”.732 „Herinneringen‟ in het landschap vormen hierbij de schakel tussen het 

heden en het verleden. Daar kan nog een extra dimensie aan toegevoegd worden, namelijk die van 
de beeldvorming, die grotendeels de herinnering van het landschap leidt. We zagen dit in de 
toenemende cultivering van het landschap, hoe een selectie wordt gemaakt vanuit het werkelijke 
landschap en in feite het beeld van de beschouwer manipuleert. En het wezenskenmerk van het 
beeld is dat het statisch is. Het land van Mauve als gefixeerd landschapsbeeld veranderd vanuit dit 
opzicht niet, zolang Mauve‟s landschapsschilderingen gekoesterd worden als cultuurhistorisch 
erfgoed. En daarin ligt de kern en de kracht van het „land van Mauve‟. We raken hiermee eveneens 

een belangrijk aspect van het huidig landschapsbeheer, namelijk het spanningsveld tussen behoud 

                                                 
732 F. Inglis, „Nation and community: a landscape and its morality‟, Sociological Review, 25, 1977, 489-514. Gecit. in: Bender, 1992, 736. 
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en ontwikkeling. De relicten die wij aantreffen in het landschap wensen wij te fixeren, om te 

bewaren voor generaties na ons. Het is opvallend hoe keuzes tot op de huidige dag bepaald 

worden door datgene wat historisch interessant of esthetisch aantrekkelijk is. Een bepaald 
ideaalbeeld speelt daarin vaak onbewust sterke rol dan dat doet vermoeden. Mensen lijken van 
nature sterk geneigd te zijn tot visualisatie. De kracht van het beeld kan daarin niet worden 
onderschat. Zo blijkt de geschiedenis van een landschap vooral aantrekkelijk als het in een 
verhaalvorm wordt gepresenteerd, of als een aantrekkelijk „plaatje‟. In principe is sprake van een 
vorm van historische selectie. Gepoogd wordt, door de selectie van bepaalde typische elementen, 

het karakter van het historisch cultuurlandschap te behouden .  
 
Bij Mauve bleek dat de omvorming van het door hem waargenomen landschap naar de verbeelding 
ervan naast persoonlijke, ook economische, sociale en maatschappelijke factoren meespeelden in 
het omvormingsproces van het door hem waargenomen werkelijkheid naar een verbeelding. We 
zagen hoe het milieu waaruit het verbeelde landschap tot stand kwam tot een ander milieu 

behoorde dan de landschappelijke werkelijkheid van die tijd. De armoedige boeren op de 
zandgronden kenden een bestaan dat verre staat van de idyllisch verbeelde „werkelijkheid‟. Het 
mooie Gooi, zoals we dit zien op de verschillende beelden, is het beeld zoals de buitenstaander het 
zag. We zullen ons bewust moeten zijn van de kracht van het elitaire beeldvormingsproces. De 
schoonheid van het ideaalbeeld van een premodern agrarisch landschapsbeeld blijkt onaantastbaar 

te zijn. Engelse Historisch-geograaf Johnson gaf in zijn studie Ideas of landscape een sprekend 
voorbeeld van dit ideologisch probleem: hoe de neiging bestaat dat de schoonheid van het 

landschap „onaantastbaar‟ is.     
 
En daar zal de onderzoeker zich terdege van bewust moeten zijn. Visueel bronmateriaal zal 
zorgvuldig mee moeten worden gebruikt in de interpretatie naar werkelijkheid. En beeldvorming 
van het landschap ontstaat niet alleen door landschapsschilderingen, tekeningen of foto‟s. Bedenk 
maar eens hoe eenvoudig uit de interpretatie van historisch materiaal een ditzelfde 
landschapsbeeld ontstaat, van het premoderne agrarische landschap als „authentiek‟. Een beeld dat 

naar alle waarschijnlijkheid slechts een deel vormt van de dynamische werkelijkheid. Maar juist dit 
deel is gefixeerd en lijkt op deze manier een soort eeuwigheidswaarde te worden toebedeeld. We 
zagen dit bij het Gooi. Analyse van historische kaarten en verbeeldingen uit het Gooi in de periode 
1880-1910 gaven het beeld van een premodern, agrarisch landschap. Bij nadere bestudering van 
contemporaine geschriften blijkt dat de werkelijkheid van het Gooi vermoedelijk veel minder 
premodern was, dan de beelden doen vermoeden. Maar hoe juist dit premoderne beeld een grote 

rol vervult binnen de moderniserende werkelijkheid. Dit onderzoek heeft gepoogd aan te tonen hoe 

het ideale beeld van het Gooi als premodern landschap steeds meer verwordt tot een utopie. Het 
„land van Mauve‟ toont de werking van een esthetisch onveranderend agrarisch landschap als 
ideaalbeeld in een veranderend landschap. Het spanningsveld tussen de esthetische vormgeving – 
vooruitlopend op het natuur- en cultuurbehoud – tegenover de landschappelijke verandering kwam 
daarin duidelijk naar voren. Door commercialisering en exploitatie wordt het „land van Mauve‟ een 
ideaal en komt het steeds verder van de werkelijkheid af te staan die Mauve beleefde en op zijn 

doeken verbeelde. 
 
En hoewel Mauve‟s landschappen niet letterlijk in verband kunnen worden gebracht met een 
Arcadia, ofwel een ideaal fantasielandschap, zien we in het landschapsbeeld de idealen 
doorschemeren van een landelijk paradijs. Het Arcadia, als centrum van onze verbeelding, vormt 
het Gooise landschap om tot een paradijs, waar de mens zich in kan ontspannen en laven aan de 
overvloed van het natuurlijk leven. Het „land van Mauve‟ kan beschouwd worden als een stukje 

ingericht Arcadia: een paradijs van rust en ruimte. Maar de schijn bedriegt, want de reisgidsen 
wezen de weg en nadat anderen de weg hadden gevonden, was het gauw gedaan met de rust en 
zaligheid in het werkelijke land van Mauve. Toch leven de idealen van de verbeelding voort. En als 
het niet meer letterlijk mogelijk is om deze idealen terug te vinden in het landschap, wordt 

tenminste een poging gedaan om de illusie te wekken dat het Gooise landschap nog altijd staat 
voor deze Mauviaanse rust en ruimte. Het landschap is zo een manier van kijken, van zien 

geworden: een compositie en een structurering van de werkelijkheid. Door de verbeelding kan de 
ruimte als zodanig op een bepaalde manier „toegeëigend‟ worden door een afstandelijke 
toeschouwer. Impliciet is dus sprake van een visuele ideologie die verder gaat dan alleen de 
schilderkunst, maar in principe bepalend kan worden gezien voor de relatie van de mensen met de 
werkelijkheid. Van de beroemde Duitse schilder Caspar David Friedrich werd door tijdgenoot David 
d‟Angers gezegd: “Voilà un homme qui a découvert la tragédie du paysage” (ziedaar een man die 
de tragedie van het landschap heeft ontdekt). Voor Mauve geldt dat hij ondanks zijn worsteling “le 

bonheur dans le paysage” (het geluk in het landschap) heeft ontdekt. Hij maakt er zelfs de huidige 
beschouwer nog steeds deelgenoot van! 
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6.6 Post scriptum 

“Landscapes are not only constructed, they are also perceived through representations of ideal 
versions in painting and poetry, as well as in scientific discourse and academic writing....the 
landscape is retheorized as not only the material outcome of interactions between the environment 
and a society (the old man[sic]/land nexus) but also as the consequence of a specific way of 
looking. The notion of an objective, neutral or specifically geographic way of looking at the land is 
thus questioned”733  

 
In de afronding van dit onderzoek vond ik dit veelzeggend citaat van filosoof John Henry McDowell 
over de wijze waarop de het landschap niet alleen het speelveld van interactie tussen mensen en 
hun omgeving vormt, maar het gevolg is van een bepaalde manier van kijken. Bij de start van dit 
onderzoek heb ik mij niet gerealiseerd hoezeer dit onderwerp niet alleen betrekking zou staan tot 
de verbeelding en poëzie, maar ook relevant is binnen het wetenschappelijk discours. Dit 

onderzoek heeft zeker geleid tot een zekere bewustwording in de manier van kijken naar het 
landschap. De kracht en de werking van een bepaald landschapsbeeld is een fenomeen dat vaak 
als vanzelfsprekend wordt geacht. Landschap en beeld lijken daardoor sterk met elkaar verbonden 
te zijn. Ook ten aanzien van andere (Nederlandse) landschapstypen is deze wisselwerking 
zichtbaar. Het door mensenhand gemaakte cultuurlandschap wordt daarin door een groeiende 

schare aan reizigers, schilders, dichters en ontwerpers tot ongekende nationale verworvenheid 
gebracht. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de ongekende reputatie van het Nederlandse 

polderlandschap.734  
 
6.6 Aanbevelingen    
Uit dit onderzoek is gebleken dat er tussen het fysieke landschap en de verbeelding ervan sprake is 
van een wederzijdse invloed. Het schema voor de relatie tussen beeld en landschap, zoals 
ontwikkeld voor „het land van Mauve‟, kan verder worden uitgediept en verfijnd. Het verbeelde 
landschap is van grote invloed geweest op het (cultuur)landschap en de wijze waarop dit landschap 

in vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot op de dag van vandaag wordt gecultiveerd 
en behouden. De meest directe uiting hiervan wordt zichtbaar in het landschapsbeheer. Het is een 
interessante vraag wat de rol van de verbeelding van het landschap is in de huidige idealen van het 
landschapsbeheer. Dit onderzoek heeft hier deels licht op geworpen. Een diepgaander onderzoek 
van dit fenomeen strekt zeker tot de aanbeveling. 
 

Binnen de traditioneel historisch-geografische onderzoekstraditie van het Nederlandse landschap is 

het sociale en mentale aspect van het (historische) landschap vaak onderbelicht gebleven. Dit 
terwijl deze dimensies van het landschap een grote invloed zijn geweest op de beeldvorming van 
het landschap. Hierin liggen veel mogelijkheden voor nader onderzoek. De periode 1880-1910 valt 
daarin nauw samen met een veranderende natuuropvatting in Nederland. Enkele aspecten hiervan 
zijn in deze scriptie ter sprake gebracht. Duidelijk werd dat er sprake is van een nauwe relatie 
tussen een veranderende beleving en de waardering en beeldvorming van het landschap. Binnen 

de relatieve beperktheid van dit onderzoek is van deze ontwikkelingen slechts een globale schets 
gegeven. Verschillende aspecten van een veranderende kijk op het landschap vragen nadere 
toelichting. Een vervolgonderzoek naar de relatie tussen een veranderende natuurbeleving en de 
vorming van een ideaal landschapsbeeld strekt tot de aanbeveling. Hoe werden verschillende 
landschapstypen gewaardeerd en hoe is dit veranderd? Welke landschappelijke elementen kregen 
de voorkeur en waarom? Welke rol speelt de beeldende kunst in de beeldvorming van andere 
landschapstypen?  

 
Dit onderzoek kan eerder worden beschouwd als een begin, dan een einde. Er is op het gebied van 
de arcadische beeldvorming van het Nederlandse landschap nog een scala aan 
onderzoeksmogelijkheden. Nader onderzoek kan worden verricht naar de beeldvorming voor 

andere (Nederlandse) landschapstypen, zoals de veen-, rivier- en zeekleilandschappen.  Het is 
interessant hoe de esthetisering van het landschap, maar ook de cultivering van een bepaald 

landschapsbeeld kunnen worden beschouwd als voortekenen van het huidige natuur- en 
cultuurbehoud.  
 

                                                 
733 McDowell, 1994. 
734 Adriaan Geuze en Fred Feddes gaven in de inleiding van het boek Polders! Gedicht Nederland aan hoe het karakter van het opvallend 

genivelleerde en gecompartimenteerde karakter van het polderland is verbonden met de Nederlandse cultuur. Zie: Geuze en Feddes, 2005, 6.  
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