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De kracht van de verbeelding: loop rond op Gedroomde landschappen, een tentoon-
stelling met symbolistische natuurgezichten in het Van Gogh Museum, en zie  
hoe ieder geschilderd object lijkt op iets anders. Een hooiberg: een toetje. Een wolk: 
een broedende kip. Böcklins Dodeneiland: een badende vrouw. Ze ligt achterover,  
de knieën opgetrokken, de benen licht gespreid; een bootje koerst af op het donker 
tussen haar dijen. Je kijkt naar zo’n schilderij en je denkt aan Freud en fallus- 
symbolen en aan allerlei dingen die je niet zonder te blozen op kunt schrijven. 
Wanneer je nog eens kijkt, zie je weer gewoon een landschap.

Metaforen tellen hier. Het was tenslotte een verlangen naar het mystieke dat  
symbolistische schilders eind negentiende eeuw de natuur in dreef. Voor hen was 
een landschap meer dan een stuk grond met wat bergen en bomen. 

Het was óók een utopie, een arcadisch paradijs, een balsem voor de ziel, 
bron van openbaringen en visioenen, vluchthaven uit de stad met  
zijn stank en lawaai en paardentrams waarvan de wielen zo irritant lawaai 
maakten. Bovenal was het een “hoekje van de schepping aanschouwd  
via een temperament” (Zola). Zoveel zielen, zoveel vergezichten. Toon 
me uw landschap en ik zeg u wie u bent.

Het Van Gogh in Amsterdam toont op een prachtige tentoonstelling zeventig 
van zulke werken, vergezeld door muziek van componisten als Sibelius en 
Schönberg. De selectie bestaat uit Nederlanders, Fransen, Finnen, Duisters, 
Polen, hier en daar een verdwaalde Brit. De diversiteit aan stijlen is groot, de  
artistieke kwaliteit wisselend. Kijk naar een zonsopkomst van Frederic Lord 
Leighton en je ziet William Turner op een zwakke dag; kijk naar een zons-
opkomst van George Frederic Watts en je ziet diezelfde William Turner na vier 
kopjes espresso teveel; kijk naar Jens Ferdinand Willumsens Zon op de bergen 
in het zuiden en je ziet, ja, wat eigenlijk? Een parodie op een landschap, waar-
schijnlijk. Het doek zou het goed doen op een plek waar ze paddo’s en  
smartdrinks verkopen.
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Het mooist zijn de Scandinavische naturalisten. Eind negentiende eeuw legden 
schilders als Hugo Simberg, Vilhelm Hammershøi, Albert Edelfelt en Akseli  
Gallen-Kalela (wiens Meer van Keitele het affiche illustreert) de Finse en Zweedse  
natuur vast: spiegelende wateroppervlakten, priemende boomkruinen, een 
stam verbogen als een vangrail na een auto-ongeluk. 

Ze ogen tijdloos, deze landschappen, een wereld waarin menselijke  
aanwezigheid slechts bij hoge uitzondering valt te herkennen. In een 
bootje, bijvoorbeeld. Of in een brug. Of in een bankje waar een visser 
vaak heeft zitten mijmeren over zijn mooie, vroeg gestorven vrouw. 
Iedere vorm van bedrijvigheid is afwezig. De enige verandering hier, 
vermoed je, weet je, is die van de seizoenen.

Mooi voorbeeld: Albert Edelfelts Landrug van Kaukola bij zonsondergang  
(1889 – 1890). Edelfelt was een Finse schilder, opgeleid in Antwerpen, Parijs en 
Sint-Petersburg, geroemd om zijn portretten, onder andere van Nicolaas ii,  
en werkend in een stijl die herinnert aan John Singer Sargent: trefzeker, achte-
loos briljant, vol fonkelende details. Landrug van Kaukola is zijn pièce de  
résistance, een Fins icoon. 

We zien donkere sparren onder een gele hemel met een kreek en een 
eilandje. De dag loopt op zijn eind. De lucht koelt af. De grond begint te 
dampen. Tussen de bomen schroeit het gebladerte langzaam dicht.

Het oogt vanzelfsprekend, zo’n landschap, maar dat is het niet. Achter het masker 
van nonchalance gaan jaren van training schuil. Neem alleen al die nevel aan  
de einder: een strook loodwit, kronkelend als een waterslang, uitdunnend naar de 
voorgrond toe. Je kijkt naar zo’n effect, en stelt je de kunstenaar voor op het mo-
ment dat hij het schilderde: tong tussen de lippen, de vrije hand gebald onder zijn 
kiel, de spieren van zijn schildershand aanspannend en ontspannend bij iedere 
bocht die zijn kwast maakt. Wanneer het penseel loskomt van het canvas klinkt  
er een zucht van verlichting door het atelier. Missie volbracht.

Eén manier om Landrug van Kaukola bij zonsondergang te zien is als nationa- 
listisch symbool. Edelfelt schilderde het doek als stil protest tegen de bezetting  
van Finland door tsaristisch Rusland, een episode die meer dan een eeuw 
duurde en waaraan pas met de Eerste Wereldoorlog een eind kwam. Het werk  
is een brevet van vaderlandsliefde.

Een andere manier om Landrug van Kaukola bij zonsondergang te zien is als 
weergave van het sublieme. Deze fijne, romantische stoplap werd tweeduizend 
jaar geleden gemunt door de Griekse filosoof Longinus, en heeft sindsdien nog 
altijd geen vastomlijnde betekenis. Het ís ook niet eenvoudig te definiëren.  
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Een subliem landschap is mooi, maar nooit alleen maar mooi; het is óók over- 
weldigend, angstaanjagend, bedreigend, er moet iets te vrezen en te huiveren  
zijn, iets dat je knieën doet knikken en je hoofd licht maakt. Ter illustratie: een 
Zwitserse bergketen is subliem, een Hollands heidelandschapje niet.

We associëren het sublieme in de eerste plaats met negentiende-eeuwers, maar  
het landschap heeft onverminderd een balsemend effect. Zet mensen in een  
overweldigend landschap als de Gobiwoestijn of op het eiland Rügen en zie hoe ze 
verlost raken van zorgen en statusangst, de besognes in de kantoortuin, die vurig 
begeerde promotie. Weinig dingen zijn meer relativerend dan een weerbarstig berg-
massief of een uitgestrekte woestijn. Als remedie tegen de koorts van het leven  
valt de natuur niet te overtreffen.

Voor geschilderde landschappen geldt iets soortgelijks. Ook zij bieden een ticket 
naar verre, onbestemde oorden. Ook zij hebben het vermogen om je je problemen 
te doen vergeten en je zinnen te verzetten; om je geest vrij te maken en je ogen  
te laten dwalen: over paden, langs bomen en meren, helemaal tot aan de lijst van 
het schilderij. 

Landschapschilders als Edelfelt, maar ook Eugen en Gallen-Kalela, hebben  
het vermogen om de kijker, wat New Yorker-criticus Peter Schjeldahl ooit 
noemde: “vakantie van zichzelf, te geven. Ze laten hem opgaan in iets  
groots en exotisch – al is het maar voor een paar minuten”.

Tot 1910. Toen kwam de traditie ten einde. Schilders werkten minder naar  
de waarneming, het landschap verloor zijn herkenbaarheid. In Domburg maakte 
Mondriaan zeegezichten waarin strand en branding slechts met grote moeite 
zijn te herkennen, één en al spikkels en strepen. In Murnau deed Kandinsky zijn 
eerste stap richting abstractie, in Moskou: Malevitsj. 

Voor hen was de natuur niet langer een leidend motief, eerder een springplank 
naar bovenwereldse noties: de kosmische orde, de ziel van het universum –  
onnodig om die hele riedel te herhalen. Het landschap had afgedaan als imaginair 
toevluchtsoord én als psychologisch canvas. Voortaan was een rotsig eiland weer 
gewoon een rotsig eiland.
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