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Hollands landschap (het Gein) werd voor het eerst geëxpo
seerd op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel 
Tentoonstelling in Amsterdam in 1883. Roelofs schilderde 
zijn grote stukken speciaal voor belangrijke tentoonstel
lingen. Om een goed zichtbare plek te bemachtigen, 
stuurden kunstenaars over het algemeen graag grote en 
kleurrijke werken in. Daarmee trokken ze de aandacht van 
mogelijke opdrachtgevers, die kleinere versies van het ge
toonde stuk of iets anders op handzaam formaat bestelden. 

Waarschijnlijk daarom stuurde Roelofs in 1883 nog 
een tweede schilderij in, De invoering van de eerste Hollandse 
runderen in Amerika in de 17de eeuw. Hij wilde daarmee 
Amerikaanse kopers bereiken. De kunstkritiek was niet 
bijzonder positief over dit werk, dat we alleen kennen van 
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Dit kapitale Hollandse landschap van Willem Roelofs 
is een bijzonder mooi voorbeeld van zijn latere werk. 
Het is tevens een bewijs voor het meesterschap van 
Roelofs, die niet alleen kon ontroeren met kleine en 
intieme landschapsschetsen direct naar de natuur, 
maar ook wist te overweldigen met grote, zorgvuldig 
in het atelier gecomponeerde stukken. Een schilderij 
van deze grootte in deze kwaliteit ontbrak nog in het 
Nederlands openbaar kunstbezit. Het Dordrechts 
Museum kon dit werk met steun van de Vereniging 
Rembrandt uit een particuliere verzameling aankopen.   
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een afbeelding uit de catalogus bij de tentoonstelling, 
maar het werd wel naar Amerika verkocht en daar op  
verschillende plaatsen getoond.

Een schilderij met zo’n duidelijk verhalend onder
werp is uitzonderlijk in het oeuvre van Roelofs, maar bij 
nadere beschouwing niet zo vreemd. Het hing immers 
op een tentoonstelling voor internationale handel in 
een aparte sectie voor moderne kunst. Nederlandse 
 runderen waren ook toen een belangrijk exportproduct 
en een symbool van nationale trots. Dat waren zeker 
overwegingen bij het idee voor een historiestuk, en 
deze wetenschap werpt een ander licht op Hollands 
landschap. De koeien aan de rivier zijn meer dan alleen 
stoffage, ze staan in het middelpunt. Het schilderij is 
daarmee behalve een evocatie van de zomerse polder 
ook een eerbetoon aan de koe. Anders dan Willem 
Maris, van wie een bekende uitspraak luidde dat hij 
geen koeien maar licht schilderde, was het Roelofs veel 
meer te doen om een zorgvuldige weergave van het vee. 

MELKBOCHT AAN DE SCHIE

In 1908 schonk de weduwe van Roelofs een grote te
kening aan het Dordrechts Museum, Melkbocht aan de 
Schie. Dat was niet zomaar een studie of een schets, 
maar een succesvolle compositie van Roelofs, waarvan 
verschillende varianten bekend zijn. Eén daarvan hing 
in 1886 op een tentoonstelling van de Hollandsche 
Teeken-maatschappij. Over dit werk was de kunstkritiek 
wél enthousiast. De tekening werd geroemd als een 
van de fraaiste werken en hoewel zonder kleuren werd 
het ‘een wonder van kleur en lichttinteling’ genoemd. 
Roelofs zal vereerd zijn geweest met deze opgetogen 
reactie, maar enigszins overdreven was die wel. Zelf vond 
hij het in ieder geval nodig om geregeld de kleuren van 
het landschap op zijn schetsen en tekeningen te noteren 
zodat hij ze kon onthouden. Dat deed hij ook bij schetsen 
van koeien. Dan staat er bij zijn koeien bijvoorbeeld 
‘muisvale vlekken’, of ‘de hals bijna zwart’ of ‘uijer rood’ 

gekrabbeld. Koeien hadden in die tijd namelijk een 
vacht die per dier nogal kon verschillen van kleur en 
tekening. Die verschillen zijn goed te zien op Landschap 
met koeien aan de waterkant van Roelofs, ook in de collectie 
van het Dordrechts Museum. 

HET VEESTUK

In de eerste helft van de 17de eeuw ontwikkelde het vee
stuk zich als een zelfstandig genre. Dat valt mede te ver
klaren uit de bloeiende veehandel en het uitbreidend 
boerenbedrijf. Op schrale gronden zoals in Drenthe 
werd rundvee gefokt dat op de weiden van Groningen, 
Friesland en Holland werd vetgemest. Er was in die tijd 
nog geen sprake van rassen. Rundvee werd geïdentificeerd 
aan de hand van kleur, tekening en herkomst. In de wei 
liepen koeien met verschillende kleuren en patronen 
door elkaar, zoals eenkleurig rood, wit, zwart of muisgrijs, 
daarnaast blaarkoppen, lakenvelders en allerlei tussen
vormen. Rood en zwartbont zag je weinig. Er werd ook 
nog niet gericht gefokt om een specifiek soort rund 
te krijgen. Boeren wisten wel dat bij voortplanting de 
eigenschappen van de ouders aan de nakomelingen 
werden doorgegeven, maar men had geen idee hoe dat 
precies in zijn werk ging. Een wetenschappelijke onder
bouwing van het fokken kwam pas aan het einde van de 
19de eeuw met de theorieën van Darwin en Mendel. 

Gedurende het eerste driekwart van de 18de eeuw 
werden relatief weinig veestukken geschilderd. Als 
belangrijkste reden daarvoor geldt de veranderende 
smaakopvatting. De late 17de en de eerste helft van de 
18de eeuw is de tijd van het classicisme. De schoonheid 
van het landschap werd geïdealiseerd en geïnspireerd 
op de klassieke oudheid. Het onderwerp van een schilderij 
moest volgens de toen heersende normen bovendien 
een verheffende waarde hebben; realistische veestukken 
pasten daar niet in. Een tweede, zelden genoemde, reden 
is dat ons land in de 18de eeuw wel drie keer getroffen 
werd door een zeer besmettelijke veepest waardoor in 
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grote gebieden geen koe of os meer te bekennen was. 
Deze ingrijpende gebeurtenissen zullen opdrachten 
voor veestukken zeker niet hebben bevorderd. 

In het laatste kwart van de 18de eeuw trok de  economie 
weer aan en kwam de handel in zuivel en vee weer op 
gang. Dan worden er ook weer veestukken geschilderd. 
Dat lijkt eerder een samenloop van omstandigheden 
dan dat er sprake was van een direct gevolg. Veeleer 
moet de oorzaak van de herleving van dit genre worden 
gezocht in het opkomende nationalisme en de daar
aan gekoppelde herwaardering van het realisme van de 
schilders van de Gouden Eeuw. Paulus Potter en Aelbert 
Cuyp kregen bijvoorbeeld navolging in werken van de 
Dordtse schilders Jacob van Strij (17561815) en Gillis 
Smak Gregoor (17701843).

Hangt over de enigszins gekunstelde en geconstrueerde 
schilderijen van deze generatie nog een zweem van roman
tiek, in de loop van de 19de eeuw zou – onder invloed 

van de Franse schilders van de School van Barbizon – een 
nieuw realisme in de landschapschilderkunst zijn intrede 
doen in het werk van de kunstenaars van de Haagse School. 

TERUG NAAR DE NATUUR

Willem Roelofs wordt beschouwd als de grote wegberei
der van de nieuwe landschapschilderkunst in Nederland 
in de 19de eeuw. Hij ontwikkelde zich van een romanti
cus, met gedetailleerde schilderijtjes van ruïnes en eiken, 
tot een schilder van realistische landschappen waarmee 
hij de ‘adem van de natuur’ direct voelbaar wilde maken. 
De schilder vestigde zich in 1847 te Brussel en daar 
maakte hij kennis met de nieuwe Franse landschapskunst 
die op de Expositions Générales in Brussel, Antwerpen en 
Gent al in de jaren veertig van de 19de eeuw te zien was.  

In 1852 ging Roelofs voor enkele maanden naar 
Barbizon om daar in de omgeving te werken. Hij bracht 
het devies van de schilders van Barbizon retournons à la 
nature over op de Hollandse landschapschilderkunst. 
Zijn invloed was zo groot dat een recensent in 1862 in 
de Kunstkronijk mopperde dat alle landschappen op die 
van Roelofs leken. Zelf bracht hij vanaf ongeveer het 
midden van de jaren vijftig de maanden augustus en 
september op tal van plekken in Nederland door. 

Roelofs maakte veel olieverfstudies, direct naar de na
tuur, waarmee hij het moment wilde vastleggen. Bewolkte 
luchten en schuin invallend strijklicht bij zonsopgang of 
ondergang, de atmosfeer na een regenbui of voor het 
onweer wanneer het Hollandse licht zijn spectaculaire 
kwaliteiten krijgt – Roelofs kon het weergaloos weer
geven. Zijn atelierstukken daarentegen zijn altijd zorg
vuldig opgebouwd. In het atelier moest aan de impressie 
van de natuur, nog ‘het gevoel’ worden toegevoegd. In 
zijn latere jaren werd zijn succes enigszins overvleugeld 
door de schilders van de Haagse School. Roelofs schil
derde wel meer dan in de beginjaren met een lossere 
en snellere toets, maar hij bleef tot op het laatst in zijn 
eigen idioom doorwerken. 
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Hoewel hij verschillende onderwerpen schilderde, zoals 
bosgezichten of plassen met riet, waterlelies en eenden, 
is Roelofs vooral bekend vanwege zijn landschappen met 
koeien aan de waterkant. Door vaak direct in de  natuur in 
olieverf te schetsen en door veel variaties op het thema in 
composities uit te werken, ontwikkelde hij een virtuositeit 
op dit gebied. 

ROOD- EN ZWARTBONTE KOEIEN

Rond de tijd dat Roelofs Hollands landschap (het Gein)  
schilderde was het Nederlandse stamboekvee zeer gewild. 
Zo werd omstreeks 1885 de koe Aagje, gefokt door  
G. Stapel te Westblokker, voor 5000 gulden naar Amerika 
verkocht. Dat weten we zo precies door de stamboeken die 
in 1874 en 1879 voor Nederland respectievelijk Friesland 
werden ingevoerd. Stamboeken waren adresboeken van 
fokkers waarin de afstamming van hun dieren werd vastge
legd. Ze waren vooral bedoeld voor buitenlandse kopers 
die graag betaalden voor runderen van ‘goede afkomst’. 
Tussen 1883 en 1885 werd driekwart van al het stamboek
vee door Amerikanen opgekocht en geïmporteerd. 

Wie dus in 1883 naar dit Hollands landschap (het Gein) 
op de Amsterdamse wereldtentoonstelling heeft gekeken 
zal niet alleen de adem van de natuur hebben gevoeld, die 
Roelofs met zoveel kunde op de kijker heeft overgebracht, 
maar zag ook een gewild exportproduct en een economi
sche factor in Hollands welvaren. De opmerkzame kijker 
van toen is het misschien ook opgevallen dat in dit land
schap alleen zwartbonte en roodbonte koeien staan. Voor 
ons heel gewoon, maar toen nog niet. Door de invoering 
van de stamboeken ging men gericht fokken op runderen 
met gewenste eigenschappen omdat buitenlandse kopers, 
alweer vooral de Amerikanen, een voorkeur hadden voor 
koeien met een bepaalde kleur en tekening. Daarom werden 
alleen nog de rood en zwartbonte koeien en blaarkoppen 
opgenomen in de boeken. Die werden beschouwd als  
zuivere Hollandse rassen. De Amerikaanse kopers hebben 
er dus voor gezorgd dat wij zwartbonte runderen als  
authentiek Hollands zijn gaan beschouwens

Gerrit Willems

Conservator moderne en hedendaagse kunst

Met dank aan Marleen Felius, die binnenkort promoveert op een onderzoek 
naar de verwantschap tussen runderrassen en genereus haar kennis deelde 
voor dit artikel. 
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Kunstvragen

Cécile Bloys van Treslong (1982) 
Financiële functie bij de Vereniging Rembrandt, lid van de 
Vereniging Rembrandt sinds 2012

 
Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Als kinderen gingen we altijd met onze 
ouders mee naar musea en ook regelmatig 
naar kijkdagen van veilinghuis Glerum in 
Den Haag. Wij werden gestimuleerd zelf 
rond te kijken om aan het einde aan onze 
ouders te laten zien wat we het mooiste 
vonden. Door zo over kunst te praten  
ontwikkel je je smaak en gevoel ervoor.’ 

Herinnert u zich nog uw eerste  
kunstreproductie?
‘Dat waren de jaarlijkse kunstkalenders 

die bij mijn grootmoeder in Duitsland hingen. Mijn broertje en ik 
bladerden die altijd door. Ik herinner me dat we een keer in het 
Mauritshuis waren en een schilderij ontdekten dat we herkenden, 
waarop we in koor tegen onze moeder riepen “Kijk, daar hangt 
haar schilderij!”’ 

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Op de kunstmarkt op de Lange Voorhout in Den Haag heb ik met 
mijn broertje een ets gekocht van een leeuw. We hadden kort daar-
voor een tentoonstelling van etsen van Rembrandt bezocht en wilden 
graag zelf een zo’n prachtige, échte ets aan de muur hebben...’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Na de middelbare school heb ik een half jaar in Parijs gewoond. 
Daar waren de musea elke eerste zondag van de maand gratis 
en zo heb ik op 18-jarige leeftijd alle musea van de stad gezien. 
Musée Rodin en Musée Carnavalet spraken me aan, beide onder 
andere door de combinatie van museum en tuin. Dat laatste vind 
ik ook leuk aan Museum Van Loon in Amsterdam.

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Maar ik denk dan 
vooral aan aankopen waar iets wordt gered, wanneer een werk 
wordt behouden voor de locatie waar het thuishoort, zoals laatst 
de 16de-eeuwse wandtapijten voor Kasteel de Haar. Met mijn 
Caiuslidmaatschap heb ik een eerste zichtbare stap in deze  
richting gezet.’

Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Het gevoel voor kunst heb ik van jongs af aan meegekregen.  
Daar ben ik dankbaar voor, want dat is iets waar ik gelukkig van 
word. Dat geluksgevoel zou ik graag aan anderen geven door  
dingen te delen.’
 

Willem Roelofs’ Hollands landschap (het Gein) is verworven met 
steun van de Vereniging Rembrandt en de BankGiro Loterij
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