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VERA HILGERSOM

Berthe Morisot



Berthe Morisot
1841-1895

Trouwde in 1874 met Eugène Manet, 

1833-1892, jongere broer van

Édouard Manet. 

Kregen een Dochter Julie Manet

1878-1966



Wie is Berthe Morisot

• Talentvol 

• Geen toelating tot de académie de Beau arts.

• In leer bij Jean Baptiste Corot. Advies om en plein air te gaan schilderen. 

• Biedt werken aan ( landschappen) voor de Salon de Paris, jaarlijkse expo van de académie.

• Werken worden geaccepteerd, zij was immers vrouw en het schetsmatig werk van vrouwen 
bevestigde hun onkunde in de ogen van de academici. 

• Het zijn alleen impressies - L’impressionisme est femine.   

• Ontmoet Édouard Manet, hij vraagt haar bij hem in de leer te komen. Dit weigert zij. Waarom 
zou zij bij iemand in de leer gaan die nauwelijks werd toegelaten tot de salon en wiens werk 
ook nauwelijks verkocht werd. 

• 7 keer, tot 1874, wordt het werk van Berthe gekozen voor de jaarlijkse Salon. 

• Daarna sluit zij zich aan bij de  “rejected Impressionists”

• Na haar huwelijk en de geboorte van Julie blijft ze schilderen wat voor de tijd niet echt 
gebruikelijk was. Eugène ondersteunt haar volledig. Stimuleren elkaar als kunstenaar. 

“no longer shall I paint interiors with men reading and women knitting. I will paint living people
who breathe and feel and suffer and love”



Berthe Morisot: Eugène Manet op island of Wight 1875 -38x46 cm, olieverf op canvas 

Het beeld geeft kleur en licht goed weer. De kleuren in het midden van de compositie geven speels beeld. Het 
licht binnen en buiten lijkt vrijwel gelijk.  Duidelijk is de vlotte  grove toets, geen omtreklijnen.  



Berthe Morisot: jour d’été 1879, 45,7 x 75,2 cm. Olieverf op canvas

Prachtige kleuren groen en blauw die met duidelijke losse vegen en toetsen zijn aangebracht. De lichtweerkaatsing op het 
water. Geen omtreklijnen en de verrassende “afsnijding” van de dame links.



Berthe Morisot:  Eugène Manet met zijn dochter in Bougiva, 1881, 73 x 92 cm. Musée Marmottan, Parijs. Olieverf op canvas.

Het lijkt geschilderd wat later in de middag of een bewolkte dag. Kleuren meer ton- sur- ton. Toch 
duidelijk de vlotte, grove vegen en toetsen kenmerkend voor de impressionisten. 



Berthe Morisot: dochter Julie en Eugène met haar 
Greyhound.  1893, 73 x 80 cm, Musée Marmottan, 
Olieverf op canvas

Prachtig contrast van kleuren. Lichtinval van raam links van 
de stoel met meeste weerkaatsing / verlichting links op 
schilderij. Prachtig geschetst.



DIRK STERCKX

Max Liebermann 

"Terrasse im Restaurant Jacob in Nienstedten an der Elbe" (1902)



"Terrasse im Restaurant Jacob in Nienstedten an der Elbe" (1902)
Max Liebermann (1847-1935)

Olieverfschilderij 100 cm x 70 cm - Kunsthalle Hamburg



In de zomer van 1902 betrok Liebermann een kamer in hotel Louis C. Jacob in Hamburg. Daar 
zat hij op het terras ‘Unter den Linden’ met schetsblok of schildersezel, houtskoolpotlood, 
pastels en tubes. Hij schilderde er de Elbe, stoomboten, zeilschepen en de gasten in de 
schaduw van de bomen. 

Onder een groene luifel van bomen zitten de gasten er aan tafeltjes. 

Het beeld straalt een tevreden sereniteit uit. Het schilderij toont een scène op het terras van 
het restaurant met uitzicht op de Elbe. 

De schilder Max Liebermann onthoudt zich ervan de gezichten van zijn personages individuele 
trekken te geven, en toch lijken ze allemaal te genieten .

De kleuren zijn nogal bedekt, maar ondanks de zonnevlekken op de grond gecreëerd door de 
luifel, lijkt een lichte waas in de lucht. 

Hier gebeurt niets spannends - en dat is precies het mooie er van.

Zitten we  immers niet allemaal graag op een terrasje alles te observeren?





Kenmerk van het impressionisme is niet meer de precieze uitbeelding van de vormen en 
materialen maar vooral de kleurrijke oplossing die zon, licht en lucht aan alles geeft.

De bedoeling is het onmiddellijke beeldend weergeven zoals het zich op dat moment toont.

Het 'moderne leven‘ wordt er uitgebeeld, de schetsachtige werkwijze en het schilderen in de 
openlucht. Ook typische aspecten van het impressionisme.



Om het natuurlijke licht dat een impressionist waarneemt zo natuurgetrouw mogelijk  
weer te geven, kenmerkt zich dat bij voorkeur in combinaties van de regenboogkleuren. 
Pure kleuren worden vlot en met losjes naast elkaar geplaatste penseelstreken op het 
doek gebracht. 
Vanaf enige afstand gezien mengen de penseelstreken zich optisch tot nieuwe kleuren. 
Van dichtbij zie je duidelijk de zichtbare verftoetsen.









Oh ja, het hotel Louis C. Jacob in 
Hamburg bestaat nog steeds, net 
zoals het terras onder de Linden.
Ik kan het iedereen aanraden. 



Max Liebermann (* 1847 † 1935) was een Duitse schilder en graficus. 
Hij werd geboren in Berlijn. In 1873 trok hij naar Parijs en werd daar 
door Jean-François Millet (realisme) sterk beïnvloed, zodat hij 
realistische schilderijen met een sociaal karakter maakte. 
Liebermann kon in die periode niets goed doen voor de Parijse
artistieke gemeenschap die weigerde hem zelfs maar als kunstenaar 
te erkennen, altijd om patriottische redenen.

In 1884 keerde hij daarom naar Berlijn terug en werd er president van de kunstenaarsgroep 
Berliner Sezession. In de jaren tot 1914 bracht hij zijn zomers vaak door aan de stranden van 
Katwijk, Noordwijk, Scheveningen en ook in Laren was hij regelmatig te gast. Samen met 
Lovis Corinth en Max Slevogt vormde hij samen het Duitse impressionisme van die periode. 
Pas dan begint de Franse pers hem ook te bestempelen als een impressionist. De Parijse 
kunstverzamelaar en criticus Ernest Hoschedé schrijft vol enthousiasme aan Eduard Manet: 
“Als jij het bent, mijn beste Manet, die ons kennis heeft laten maken met de geheimen van 
het buitenleven, heeft Liebermann van zijn kant de gave om het licht in een gesloten ruimte 
te vangen".

In 1920 werd hij president van de Pruisische academie voor de kunsten en in 1927 ereburger 
van de stad Berlijn. Maar al een paar jaar later werd hij verguisd. In 1933 trad hij terug als 
president omdat de nationaal socialisten besloten hadden om geen schilderijen van Joodse 
kunstenaars meer tentoon te spreiden. 
Verstoten door de nationaal socialisten stierf hij in Berlijn een paar jaar na Hitlers aantreden. 
Zijn weduwe pleegde zelfmoord in 1943 om aan transport naar een concentratiekamp te 
ontsnappen.

Laatste 
zelfportet
1934



Zelf heb ik Liebermann leren kennen door 
een toevallig bezoekje bezoek aan de villa 
Liebermann aan de Wannsee in Berlijn. Het 
is daar echt een oase van rust daar. Toen 
Liebermann een gevestigd kunstenaar was, 
liet hij de villa en bijbehorende tuinen 
aanleggen (cfr. Claude Monet in Giverny).
De villa is nu een museum.

Daarin bevinden zich vooral 
impressionistische werken van zijn hand, 
waaronder schilderijen van zijn tuinen, de 
villa en de bloemen. Ook zijn er vaak 
tijdelijke tentoonstellingen.
Naast het gebouw zijn ook de tuinen zeer de
moeite waard: prachtig aangelegd en aan de 
achterkant gelegen aan de Wannsee. 

De villa bevindt zich (cynisch genoeg) vlakbij 
de plek waar tijdens de Wannsee-
conferentie werd besloten tot de 
'Endlösung’.



WILFRIED RAUS

CLAUDE DEBUSSY

Prélude á l’ après-midi d’un faune, tss. 1892 en 1894



Impressionisme 

Een voorbeeld uit de wereld van de muziek. 

Claude Debussy ( 1862-1918) 

Componist 

De term "Impressionisme” wordt vaak gebruikt om muziek van 

Debussy te omschrijven, hoewel dit door sommigen (ook de 

toondichter zelf) werd betwist. 

Maar elders merkte Debussy eens op: "Muziek is gemaakt van 

kleuren en afgepaste ritmes".

Enkele kenmerken: 

- het ontbreken van tonaliteit

- de “Debussy toonladder.”  

Invloed op Arnold Schönberg (1874-1951) en 

Gabriël Fauré (1845-1924) 



CORRY STUYTS

PETER SEVERIN KROYER

De Rozentuin (1893) en Zelfportret (1851-1909)



De Rozentuin van PETER SEVERIN KROYER

- 1893

- Eigen tuin

- Marie, zijn vrouw, als model

- Tafereel uit het dagelijkse leven

- Aandacht voor sfeer

- Zonlicht en schaduw





Zelfportret van PETER SEVERIN KROYER, 1888

- 1851 – 1909

- In Noorwegen geboren, later Deense nationaliteit

- Skagenschilders (kunstenaarskolonie in het Deense 

Skagen)

- Film in 1987 “Hip Hip Hurra”

- Film in 2012 “Marie Kroyer”



HILDE BLOCKX

ANNA ANCHER (BRØNDUM)

Solskinn i den blå stue, 1891

Olieverfschilderij uit 1891 

Skagens museum - Skagen Denemarken

65,2cmx58,8cm



Het kunstmuseum in Lillehammer





https://youtu.be/LNTs3UZ8VNE

ANNA ANCHER (BRØNDUM)
Solskinn i den blå stue, 1891
Olieverfschilderij uit 1891 
Skagens museum - Skagen 
Denemarken
65,2cm x 58,8cm

https://youtu.be/LNTs3UZ8VNE


Voor deze opdracht kies ik ‘Solskinn i den blå stue’ van Anna Ancher.

In 2021 bezocht ik een tentoonstelling van Anna Ancher ‘Skagens indre og ytre

rom’ -‘Skagens binnen-en buitenruimten’ in het kunstmuseum in Lillehammer. 

De tentoonstelling was, naast enorm mooi ook zeer verrassend. In Lillehammer, 

waar er nog veel bezienswaardigheden zijn van de Olympische winterspelen van 

1994 (skischans, museum Olympische spelen) kwam ik terecht in het 

kunstmuseum.

Het gebouw op zich is al de moeite waard. De tentoonstelling zelf liep over twee 

verdiepingen. Verschillende thema’s kwamen aan bod: portretten, 

landschappen, eenvoud, kleuren, het dorp, licht en geloof. Ik heb genoten van 

een zeer uitgebreide en gevarieerde tentoonstelling. Ancher heeft me geraakt 

met haar weergave van het licht en haar kleurgebruik terwijl de onderwerpen 

die ze schilderde de dagdagelijkse taferelen zijn.

Werken van Anna Ancher bleven lang op de achtergrond. In de 19de eeuw was 

het niet eenvoudig om als vrouw erkenning te krijgen voor je schilderwerken. 

Toch kreeg ze tijdens en ook na haar leven erkenning als kunstenares.



Het schilderij

Anna Ancher (Brøndum)

Solskinn i den blå stue

Olieverfschilderij uit 1891

Skagens museum - Skagen Denemarken

65,2cmx58,8cm

Kenmerken

Het alledaagse leven

‘Solskinn i den blå stue toont Helga, de dochter van Anna en Michael Ancher met een 

breiwerkje. Ze zit op het puntje van haar stoel, schuin, met haar rug naar de kijker. Ze 

bevindt zich in ‘de blauwe kamer’ van het Brøndum-hotel - dat nu het Skagen museum 

is - waar ‘de blauwe kamer’ nog steeds te bezichtigen is. ‘De blauwe kamer’ was toen 

de kamer van Helga’s diepgelovige grootmoeder Ane Hedvig Brøndum- de moeder van 

Ancher.

Anna maakte schilderijen van de mensen rondom haar: haar dochter Helga, haar 

moeder, haar man Michael, dienstmeisjes uit

het hotel van haar ouders, mensen die beschikbaar waren. Zo was het voor haar 

gemakkelijk om aan modellen te geraken. 

Het is een dagdagelijks tafereel zonder moraliserende boodschap.

Sfeer

Er is nauwelijks sprake van activiteit. Het schilderij straalt vooral rust uit.

Het is hier niet ‘het kind met het breiwerkje’ dat centraal staat maar wel het zonlicht op 

de achterste wand dat silhouetten creëert van planten en raamkozijnen.

Ancher had niet de bedoeling om haar omgeving waarheidsgetrouw vast te leggen. In 

haar werken zien we hoe ze de onderwerpen vereenvoudigt. Deze vereenvoudiging 

komt vanuit verschillende

hoeken. Enerzijds haar ervaring in Parijs bij Puvis de Chavannes en anderzijds was er 

een invloed van Japanse kunst.

Karl Madsen, haar oude leraar speelde hierin een cruciale rol. Hij publiceerde in 1885 

een boek over Japanse schilderkunst.

Zo ontwikkelde Ancher haar eigen schilderstijl. Vaak keerde ze terug naar 

hetzelfde onderwerp. Door de herhaling van

het thema kon ze experimenteren met verschillende oplossingen. Ze testte uit in 

welke mate ze de achtergrond kon

vereenvoudigen en hoe leeg de picturale ruimte mag zijn. 

Ze ging verder weg van de werkelijke weergave van de wereld. Ze schilderde vanuit het 

vlak. 

Kleur

Er is een contrast tussen de blauwe kleuren van de muur en meubelstoffen met de gele 

banen. Dit contrast wordt in geconcentreerde vorm herhaald in het blauwe jurkje van 

Helga en haar blonde haren.

Anna was gefascineerd door felle kleuren: fel geel, roze en paars, … Met haar 

kleurkeuze onderscheidde ze zich van de

andere Skagenschilders. De Franse impressionisten werkten met complementaire 

kleuren: geel-violet, oranje-blauw,

groen-rood, kleuren die elkaar versterken als ze worden gecombineerd. Dit komt ook 

terug in de werken van Anna Ancher.



Maar Ancher maakte haar eigen kleurexperimenten. Ze combineerde de 

complementaire kleuren zoals de schilders in

Parijs met de traditionele rustieke kleuren van Deense interieurs: aardekleuren zoals 

oker en verbrande sienna. 

Deze keuze maakt haar kleurgebruik bijzonder. 

Hoewel vooral de kleuren van belang zijn weet Anna Ancher een levensecht, intiem 

tafereel te schilderen. Ze legt in dit werk ook sterk de nadruk op een gesloten 

atmosfeer, de ruimte is aan alle kanten begrensd. Hoewel het licht belangrijk is, is er 

een duidelijke scheiding tussen binnen en buiten.

Aan de ene kant krijg je als kijker het idee dat je deel uitmaakt van de ruimte, aan de 

andere kant ben je een onopgemerkte buitenstaander.

De blauwe kamer komt in verschillende werken van haar terug. Ancher schilderde ook 

haar moeder in deze ruimte.

Licht

Zonlicht dat op een muur valt is het terugkerende motief van Anna Ancher. Vanaf haar 

vroege jaren 1880 tot haar nieuwste

werken in de jaren 1920 verkende ze licht. Hierin was zij niet de enige. In Frankrijk 

zochten impressionisten naar manieren

om onmiddellijke en vluchtige indrukken vast te leggen. 

Anna Ancher

Anna werd geboren in 1859 als Anna Brøndum. Ze woonde in Skagen, waar haar 

ouders een hotel hadden. Haar artistiek talent werd aangewakkerd door de 

verschillende kunstenaars die in Skagen op bezoek kwamen om er te schilderen. Als 

vrouw had ze geen toegang tot de koninklijke Deense academie en moest 

ze genoegen nemen met een lager gekwalificeerde opleiding. Later ging ze naar Parijs 

waar ze in de leer ging bij Pierre Puvis de Chavannes. Terug in Denemarken huwde ze 

in 1880 met Michael Ancher. In 1885 maakten ze samen een rondreis door België en 

Nederland. Ancher had een grote bewondering voor Vermeer. Vermeer fascineert door 

de harmonie van de kleuren, de geslaagde perspectieven en de weergave van het licht. 

Zijn voorkeursmotieven zijn vrouwen in een intieme, rustige binnenscène met lichtinval 

op hen terwijl ze één of andere activiteit verrichten.

Anna maakte deel uit van de Skagenschilders. Ze schilderde in een impressionistische 

stijl, die ze in Parijs had leren kennen. Ze gaf veel aandacht aan samenspel tussen licht 

en kleuren. Ze werd bekend om haar portretten en het vermogen om karakters uit te 

beelden. Daarnaast schilderde ze ook taferelen uit het dagelijkse leven. Ze exposeerde 

veelvuldig in het buitenland o.a. op de wereldtentoonstelling in 1889 in Parijs en in 1893 

in Chicago.

In 1913 kreeg ze de ‘Ingenio et artimedaille’. Deze medaille is een exclusieve Deense 

onderscheiding die sinds 1841 wordt uitgereikt aan zeer verdienstelijke kunstenaars en 

wetenschappers. De medaille past in de traditie waarin Europese vorsten medailles met 

hun portret aan kunstenaars schonken, de hoge waarde van de gouden medaille had 

het karakter van een bijzondere gratificatie.

Anna stierf in 1935. In voormalig huis van Anna en Michael Ancher is er een museum 

gewijd aan de Skagenschilders.

Sinds 1998 staat het portret van Anna en Michael Ancher op het 1000-kronenbiljet.



De Skagenschilders

Rond 1870 ontstond er in Skagen een kunstenaarskolonie: de Skagenschilders

In 1833 kwam de Deense kunstschilder Martinus Rørbye naar Skagen. Skagen was 

toen een afgelegen vissersoord. Rørbye legde het dagelijkse leven op doek vast in 

klassieke Deense stijl. Kort daarna kwam Michael Ancher ook naar Skagen, hij had 

grote bewondering voor Rørbye. Ancher studeerde aan de koninklijke Deense 

academie en verbleef in het Brøndum-hotel in Skagen en begon er, net als Rørbye het 

dagelijkse leven in een realistische stijl op doek vast te leggen.

Kort erna kwamen ook zijn vrienden Karl Madsen en Viggo Johansen naar Skagen. In 

1876-1878 volgden diverse kunstenaars: Laurits Tuxen, Fritz Thaulow, Carl Locher, 

Holger Dragman, Thorvald Niss, Oscar Björck, de invloedrijke Deense schrijver en 

criticus Georg Brandes en de Zweedse regisseur Hugo Alfvèn. Velen van hen verbleven 

voornamelijk in de zomermaanden in Skagen, ze huurden er vissershuisjes of 

verbleven in het Brøndum hotel. Dit is het hotel van de ouders van Ancher.

Het Brøndum hotel was vanaf het begin het centrum van de groepering. Er werden 

levendige besprekingen gehouden over kunst, vernieuwing en elkaars werk.

Het groepje vrienden was onder de indruk van het overweldigende licht, dat nog 

intenser is rond de midzomernacht.

Aanvankelijk werden er voornamelijk landschappen geschilderd, eerst nog in 

academische stijl. Madsen en Johansen brachten invloeden in vanuit het Franse 

impressionisme en de school van Barbizon. Zij introduceerden ook het schilderen en 

plain air. Deze invloeden werden versterkt omdat verschillende leden studiereizen 

maakten naar Frankrijk en vooral ook door de komst van Peder Krøyer. Krøyer had 

gestudeerd in Parijs en was helemaal in de ban van het impressionisme.

Gaandeweg groeiden zij uit tot het belangrijkste centrum van Scandinavische kunst aan 

het einde van de 19de eeuw. De kunstenaarskolonie leek een ideale gemeenschap die 

naar buiten toe een opgewekte, uitgelaten stemming uitstraalde.

In 1890 werd de spoorlijn Frederikshavn-Skagen aangelegd. Dat zorgde voor een 

toeloop van schilders maar ook van toeristen.

Er kwam een haar in de boter in de inspirerende samenscholingen, ook de persoonlijke 

binding tussen de oorspronkelijke leden verminderde. Wel bleven de meeste schilders 

wonen en werken in Skagen.

Binnen de kolonie groeiden er ook verschillende relaties:

Michael Ancher - Anna Brøndum - dochter van de hoteleigenaars in Skagen

Viggo Johansen - Martha Møller = nichtje van Anna Brøndum

Karl Madsen - Helene Christensen

Lauritz Tuxen - Ursele en nadien met zijn tweede vrouw Frederikke Treschow

Peder Krøyer - Marie Triepcke

In 1987 werden de verwikkelingen binnen de kunstenaarskolonie verfilmd door de 

Zweedse regisseur Kjell Grede onder de tittel ‘Hip, Hip, Hurra!’ Naar Krøyers schilderij. 

Ook de stormachtige verhouding tussen Peder Krøyer en Marie Triepcke werd in 2012 

verfilmd door de Deense regisseur Bille August.

In 1908 startten Anna en Michael Ancher samen met Tuxen en Krøyer een stichting die 

tot doel had om zoveel mogelijk schilderijen die in Skagen gemaakt zijn ook in Skagen 

te houden. Er ontstond een aanzienlijke verzameling van schilderijen die in de eetzaal 

van het Brøndum-hotel kwamen te hangen. De eetzaal werd te klein en in 1928 werd er 

een nieuw gebouw ontworpen en gebouwd. De hoteleigenaar, Degn Brøndum, de 

broer van Anna, schonk de complete inrichting van de eetzaal, de plek waar de 

Skagenschilders bijeenkwamen.



Mary Cassatt
(1844- 1926)
Little Girl in a Blue Armchair

KIM STUYCK





Mary Cassatt (1844- 1926)
Little Girl in a Blue Armchair



Mary Cassatt
Little Girl in a Blue Armchair

• 1878

• 89,5 cm × 129,8 cm

• Olie op canvas

• Afgewerkt door Degas



Mary Cassatt
Little Girl in a Blue Armchair

• Revolutionair – portret van een 
meisje en blauwe zetels

• Geen typische impressionist 
‘natuur’, wel ‘figuren, mensen’

• Werken met als thema: vrouw en 
kind, serene huishoudelijke 
taferelen.



I love to paint children. They are so natural and truthful.

• Mary Cassatt.


