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Het landschap 
volgens 
Constable

De Britse kunstenaar John 
Constable (1776-1837) wordt 
wereldwijd beschouwd als een 
van de grootste landschap-  
s childers aller tijden, én als een 
van de vaders van de moderne 
schilderkunst dankzij zijn in-
vloedrijke schetsmatige stijl. 
Teylers Museum is bijzonder 
trots als eerste museum in 
Nederland een overzichts-
tentoonstelling te organiseren 
over deze grootmeester van  
de Romantiek. De aanleiding 
hiervoor is de verwerving  
van zeven tekeningen van 
Constable in 2018, waarvan 
drie dankzij ondersteuning 
door de Vereniging Rembrandt.
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NIEUWE AANWINST

De kerk in East Bergholt, vanuit het zuiden
John Constable
1806. Penseel in waterverf, over grafiet op 
papier, 183 x 161 mm
 
De Milford brug, met in de verte de 
torenspits van Salisbury
John Constable
1820. Grafiet op papier, 115 x 185 mm
 
On the Stour
John Constable
ca. 1832. Pen in bruine inkt, over grafiet op 
papier, 114 x 188 mm
TEYLERS MUSEUM, HAARLEM
 
Bijdrage: € 106.500, waarvan € 15.000 uit het 
Liente Dons Fonds
 
Aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt (De kerk in East Bergholt, vanuit 
het zuiden mede dankzij haar Liente Dons 
Fonds) en de BankGiro Loterij in 2018

Het is verrassend dat er niet eerder uitgebreide aandacht 
aan het werk van Constable is besteed in ons land, 
want zijn werk is nauw verbonden met de Nederlandse 
schilderkunst. Hij was een groot liefhebber van 
Nederlandse kunstenaars als Rembrandt, Anthonie 
Waterloo en Jacob van Ruisdael en nam in zijn werk een 
direct voorbeeld aan de manier waarop zij en andere 
schilders het Nederlandse landschap in beeld hebben 
gebracht. Constable keek zijn hele leven zeer goed 
naar werken van oude meesters. Tot op hoge leeftijd 
kopieerde hij hun schilderijen en prenten en soms 
 baseerde hij zijn schilderijen op composities van voor-
gangers. Hij had zelf ook nog eens een mooie en grote 
prentenverzameling met daarin veel reproductiegrafiek 
van deze schilders.

In de manier waarop Hollandse 17de-eeuwse kunste-
naars – maar bijvoorbeeld ook Rubens of Claude 
Lorrain – het landschap verbeeldden, herkende hij  
zijn eigen blik op het landschap van zijn jeugd aan de 
Oost-Engelse kust. Zoals Ruisdael de polders bij Haarlem 
schilderde, bracht Constable het glooiende boerenland 
van Suffolk in beeld. Zijn voorkeur ging uit naar de 
meest natuurlijke, en in zijn ogen de meest authentieke 
verbeeldingen bij zijn ‘old men’: de eenvoudige water-
molen bij Ruisdael, de wegtrekkende regenbui bij 
Rubens en de ‘naar het leven geobserveerde’ herder  
bij Claude Lorrain. Via hun (zogenaamd) directe 
 natuurobservaties leerde hij de natuur in zijn omgeving 
weer beter kennen. Op die manier balanceerde hij op 
het scherp van de snede door directe natuurobservatie 
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Wolkenstudie
John Constable
1821. Olieverf op papier, 
255 x 305 mm
PARTICULIERE COLLECTIE

Het strand bij 
Osmington Mills
John Constable 
1816. Olieverf op doek, 
241 x 324 mm
PARTICULIERE COLLECTIE
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ingenieus te combineren met voorbeelden van voor-
gangers.

OLIEVERFSTUDIES

Hij deed dit op ongekend groot formaat en in een 
 onopgesmukte, schetsmatige schilderstijl die zijn  
tijdgenoten in Engeland aanvankelijk niet konden 
waarderen, maar die direct veel indruk maakte op 
Franse romantici als Eugène Delacroix en Théodore 
Géricault. Zijn stijl was van grote invloed op de schil-
ders uit de School van Barbizon en vervolgens op de 
Impressionisten. Deze laatsten waren bovenal onder 
de indruk van Constables losse olieverfstudies. Geen 
kunstenaar vóór hem schilderde zo veel in de open lucht. 
Aanvankelijk deed hij dit om bepaalde landschappelijke 
motieven vast te houden of een compositie goed voor 
te bereiden. Later werd de olieverfschets steeds meer 
het medium om bijzondere, vluchtige weersomstandig-
heden of lichteffecten vast te leggen. 

Hoe onconventioneel en artistiek deze schetsen  
ook mogen lijken, Constable ging te werk als een soort 
wetenschapper. Heel precies noteerde hij de datum, 
tijd, plaats en weersomstandigheden waaronder hij had 
gewerkt. Dat alles met als doel een zo groot mogelijk 
realisme in zijn uiteindelijke schilderijen te brengen. 
Als geen ander wist Constable zo op zijn doeken atmos-
feer en landschap tot een eenheid te laten smelten.  
De lucht en de wolken zijn bij hem nooit een soort 
 ‘toneeldoek’ zoals hij andere kunstenaars verweet, 
maar onlosmakelijk onderdeel van de wereld die hij  
in verf opriep, net zoals dat het geval was bij zijn grote 
voorbeelden als Ruisdael en Lorrain.

WEEMOEDIGE HERINNERINGEN

Maar het meest bijzondere is hoe zijn schilderijen door 
dit realisme heen op het gevoel werken, zoals een mooie 

zomerdag of een zware regenlucht dat kunnen doen. 
De geschilderde landschappen van Constable lijken 
ons deelgenoot te maken van zijn weemoedige herin-
neringen aan zijn gelukkige jeugd, of het onstuimige 
verdriet om zijn overleden echtgenote.

De met hulp van de Vereniging Rembrandt door 
Teylers Museum verworven tekeningen ondersteunen 
dit verhaal. Zij tonen de meester op verschillende 
 momenten tijdens zijn leven, in uiteenlopende tech-
nieken, werkend aan onderwerpen die hem na aan  
het hart lagen en van groot belang waren in zijn leven: 
de rivier de Stour waaraan zijn vaders watermolens 
stonden, de torenspits van de kathedraal van Salisbury 
waar zijn vriend John Fisher bisschop was, de kerk van 
zijn geboorteplaats East Bergholt waar de grootvader 
van zijn grote liefde preekte. Het zijn de eerste werken 
van zijn hand in een museumverzameling in Nederland, 
waar Engelse landschapskunst tot voor kort nauwelijks 
was vertegenwoordigd.

Mede dankzij deze aanwinst is Teylers Museum in 
de aankomende maanden de perfecte plek om kennis 
te maken met Constables genie. De kunstenaar verliet 
zijn vaderland nooit, maar wanneer hij Haarlem zou 
hebben bezocht, was hij zeker in Teylers Museum komen 
kijken naar de schilderijen van zijn Nederlandse tijd-
genoten en de tekeningen en prenten van zijn grote 
Nederlandse voorbeelden. 

Terry van Druten

Hoofdconservator kunstverzamelingen Teylers Museum

           De tentoonstelling John Constable is 
in Teylers Museum te zien van 19 september 
t/m 31 januari. Tickets zijn uitsluitend 
online verkrijgbaar via teylersmuseum.nl.  
De ticketverkoop start op 1 september. 

De molen en sluis  
van Dedham
John Constable
1820. Olieverf op doek, 
53,7 x 76,2 cm
VICTORIA AND ALBERT 

MUSEUM, LONDEN 

Geschonken door John 
Sheepshanks in 1857


