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Misschien heb ik mijn baan wel te 

danken aan de spraakverwarring die 

ontstaan is tijdens de bouw bij de Toren 

van Babel. Ik vind het een mooi 

gedetailleerd schilderij waarin vooral de 

huisjes klein maar nauwkeurig zijn 

weergegeven. Ook kan men aan de 

oever een stad met een haven, een 

aantal kalkovens, havenarbeid 

ontdekken. Dit doet mij denken aan 

Antwerpen. Het sluit aan bij kopieën 

van het gelijknamige werk van Pieter 

Bruegel de Oude.

TRUKE



Gaston en zijn zuster
(1923) 

• Gustave Van De Woestyne (1881 – 1947)

• Afmetingen 202,5 x 202,5 cm

• Olieverf op doek

• Expressionisme

KIM en WALTER



WALTER

GUSTAAF VAN DE WOESTIJNE, De twee lentes 1910



WALTER

BOY & ERIK 
STAPPAERTS, 2 Conflict 
Paintings + Color 
Method in 7 Layers



De wasvrouw (1887) - Henry Van de Velde (1863-1957) – schilder/architect
Olieverfschilderij 112,7 cm x 148,6 cm - KMSKA Antwerpen (1945) – gerestaureerd in 2020
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Karel Appel, Vliegend man, 1958

ARDI



JOHAN
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Emile Claus - Zomer

‘Zomer’ is van de Vlaamse schilder Emile Claus. Het is een olieverf op 

doek uit 1893 en meet 59x91 cm. Het behoort tot de collectie van het 

Koninklijk museum voor Schone Kunsten. Het werk werd geschonken 

aan het museum door mevrouw Edmond Wappers geboren als 

Gabriëlle Jeanne Marie De Poorter. (Nieuwe meesters zaal 1.4 - licht)

Emile Claus werd geboren in 1849 in Waregem. Hij studeerde aan de 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Na zijn 

studies vestigde hij zich in Antwerpen waar hij vooral portretten en 

realistische genrestukken schilderde. Bv. Vlaswieden in Vlaanderen 

1887 ( oude meesters zaal 2.15 - helden)

Zijn eerste succes oogstte hij in 1882 met ‘Hanengevecht in Vlaanderen’ 

dat op het Parijse salon werd tentoongesteld. Claus reisde verschillende 

keren naar Parijs.

In 1883 vestigde hij zich aan de Leie in Astene en huwde in 1886 met 

Charlotte Dufaux.

Hij werkte in open lucht en probeerde de vluchtige, wisselende 

seizoenen en weersomstandigheden te vatten. De werkende 

boerenbevolking en het landschap rond de Leie boeiden hem zijn hele 

leven.

Aangespoord door zijn vriend en schrijver Camille Lemonnier en onder 

invloed van de Franse impressionisten zoals Monet veranderde Claus 

zijn stijl. Van een naturalistisch realisme naar een impressionistische 

stijl. Later reisde Claus veel o.a. naar de VS en Venetië. Tijdens WO I 

verbleef hij in Londen waar hij een reeks zichten van de Theems 

maakte. Na de oorlog ging Claus terug naar Astene.

Men beschouwt Claus als leider van het Belgisch luminisme. In 1904 stichtte hij ‘de Kring Vie et 

Lumière. In de traditie van de landschapsschilderkunst streefden ze naar een meer nationale of 

zelfs Vlaamse identiteit. Ze wilden afstand nemen van de Franse invloed. Het luminisme legt de 

nadruk op sterke lichteffecten. De academische vorming werd getoond door hun nauwkeurige 

tekeningen en de opbouw van de composities. Er was een voorkeur voor Vlaamse 

landschappen. Het luminisme gold als Belgische variant van het Franse impressionisme. Zijn 

villa Zonneschijn, waar Claus woonde, werd een aantrekkingskracht voor andere schilders. Hun 

werken werden bestempeld als “academisch impressionisme” en een aantal onder deze 

kunstenaars begonnen een nieuwe richting te beoefenen die later bekend zou worden als het 

Vlaamse expressionisme.

Hij raakte zo bekend als ‘de zonneschilder’ en ‘schilder van de Leie’. ‘De bietenoogst’uit 1890 

en ‘De ijsvogels’ uit 1891 zijn belangrijke scharnierwerken in deze evolutie. Beide werken zijn 

opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

Na het zien van het schilderij ‘De ijsvogels’ besloot Jenny Montigny, een schilderes, les te 

volgen in het atelier van Claus. Montigny en de 26 jaar oudere Claus begonnen een relatie.

Bekende luministen zijn naast Emile Claus en Jenny Montigny ook Anna De Weert, Georges 

Buysse, Modest Huys, Hendrik Jan Wolter, Anna Boch,…

Claus stierf in 1924 en werd begraven op het gemeentelijk kerkhof in Astene. Later werd hij 

door toedoen van zijn echtgenote ontgraven en begraven in zijn eigen tuin omdat Montigny het 

graf vol bloemen bleek te leggen.

‘Zomer’ 1893

Dwars door het schilderij loopt een landweg. Op de achtergrond zie je een boerin met een 

grazende koe. Ze staat middenin de velden.

De horizon is hoog en er is geen lucht zichtbaar owv de hoge bomen.

Voor de schaduw gebruikte Claus violet, voor het zonlicht geel.

Hij gebruikte heldere pasteltinten, kleine veegjes lila, roze, groen en wit.

Het lijkt alsof Claus verblind werd door het zonlicht.

Op de achtergrond is te zien hoe de warmte zindert in de blauwe schaduwen. Door het 

afwisselende gladde en in reliëf aangebrachte verf lijkt het alsof het licht trilt.



De hemel 
weent over de 
puinen –
Jakob Smits

Periode 1918

Medium: olieverf op doek

Afmetingen: 128 × 121 cm

Jakob Smits (1855-1928)

KMSKA

https://www.jakobsmits.be/
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De hemel weent over de 
puinen – Jakob Smits

Een reusachtig luchtruim 
boven een smalle strook 
desolate aarde met niet meer 
dan een boerderij, twee 
kruisen en een afgebroken 
boom. 

Aanleiding : Wereldoorlog I.

Smits raakte na WO I 
geobsedeerd door licht en 
hoe dit weer te geven : het 
licht zag hij als ‘de evidente 
getuigenis van het 
levensmysterie’. 



De hemel weent over de 
puinen – Jakob Smits

Smits werkte liefst in de halve 
duisternis door de meeste ramen van 
zijn atelier met planken af te dekken. 
Het licht dat via de overige ramen 
binnenviel werd bovendien gefilterd 
door ‘een aantal schermen van 
doorzichtig papier’, aldus de dichter 
Jan Van Nijlen die de schilder bezocht. 
Smits deed er alles aan om het 
natuurlijke licht zoveel mogelijk 
indirect op het doek te laten vallen. Zo 
trachtte hij op picturale wijze uiting te 
geven aan zijn typerende irreële licht. 
‘Elke fase [elke verflaag] rijpt, geeft een 
rijkere glans en intensifieert alles’, 
schreef Smits. 



De hemel weent over de 
puinen – Jakob Smits

Kenmerkend gebruik olieverf : 
Dikke lagen verf , aangebracht 
met verfborstels (30 à 40 per 
dag), zelfs overschilderend als 
verf van vorige dag nog niet 
droog was. 

Hij schilderde nooit op een wit 
doek: eerst een dunne laag 
aardverf, gele oker,…zoals 
Rembrandt en Vermeer. 

(bron Dirk Baksteen)



De hemel weent over de puinen – Jakob 
Smits vs Jules Schmalzigaug

Jules Schmalzigaug, - futurist 

Schmalzigaug richtte zijn atelier in naar het model 
van Smits, als een "licht-laboratorium". 

Bron: brief van 1913 waarin hij beschrijft hoe hij 
principes van Jakob vertaald in zijn eigen atelier

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/04/futurisme-
in-de-kempen-expo-confronteert-kunstenaars-
jakob-smit/

Werk: snelheid (kmska)



FRANK



Berlinde De Bryckere

De kunstenares Berlinde de Bruyckere werkt onder andere met was, hout, wol, paardenhuid en 

-haar, waarmee ze meeslepende vormen creëert die misvormde menselijke en dierlijke 

lichamen suggereren.

Haar figuren zijn vaak gezichtsloos en fragmentarisch, gevaarlijk neergestreken op hoge 

krukken of opgehangen aan muren, plafonds of hoge ijzeren kolommen.

De Bruyckere werd geboren in Gent in 1964, kreeg internationale aandacht op de Biënnale van 

Venetië in 2003 en was sindsdien te zien in Parijs, Berlijn en Londen.

Vanaf begin jaren 1990 staat het menselijk lichaam centraal in haar kunst.[2]

Terugkerende thema's in haar werk zijn kwetsbaarheid, vergankelijkheid en eenzaamheid.

Eerst maakte ze zogenaamde "dekenmensen": kwetsbare, gehavende figuren met dekens over 

het hoofd. De dekens beklemmen maar bieden ook bescherming.[3]

Later ging ze vervormde lichamen boetseren uit was, bedekt met wol, vaak zonder hoofd en 

geslacht.

De Bruyckere staat ook bekend om haar sculpturen en installaties met bomen en met 

vervormde paardenlichamen.

De Bruyckeres werken zorgen vaak voor controverse.

Drijvende sculpturen van vrouwen in de Gentse binnenwateren en in bomen opgehangen dode 

paarden zorgen voor opschudding en afkeer.

FRANK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlinde_De_Bruyckere#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlinde_De_Bruyckere#cite_note-3


ENSOR EN ALBRECHT BOUTS, Ecce Homo

FRANK



FRED BERVOETS, Bevreemdend personage, 1976. 
Studie van een figuur. Zelfmoordenaar

FRANK



Mijn eerste keus was Henri De Breakeleer 1840 1888.

De man in de stoel 1876.

De man zit in gedachten verzonken in de vergaderzaal van het 
Antwerpse Brouwershuis. De voorstelling van een open venster 
het verbindt binnen met buiten. Glas, fluweel, goudleer en 
terracotta heel prachtig.
Wat deed die man daar? In de tijd dat het schilderij gemaakt is 
was het gebouw een opslag van water voor brouwerijen te 
bevoorraden. Men denkt dat de man een supoost voorstelt, dat 
was een vooruitziende blik van de schilder want nu is het 
inderdaad een Museum.

ANGELIA



Iets totaal anders, René Magritte Zestien september uit 1956.

Een eenzame boom bij valavond en de maan. Maar er klopt iets 
niet. De maan schijnt niet mysterieus door de boom maar zit 
op de kruin. Van de titel word je niet veel wijzer.  Die versterkt 
juist de absurde visuele humor. 

Bij de man in de stoel blijf je kijken naar details. Bij de boom is 
het een blik en je houdt ervan of niet.

ANGELIA



JEAN FOUQUET,  Madonna, 1453-54

YOUP



JAN VAN EYCK, Madonna bij de Fontein, 1439, 19 x 12,5 cm

OOK NOG



MARINA F.



The disposition of the painting in the space of the museum also made an impression on me.

Small but eye-catching. De nabijheid van het grote, kleurrijke schilderij van Alechinsky...

Een heel klein schilderij, maar ook veel gevoelens, veel emoties daarin (in mijn ogen).

Ik ben een fan van Ensor, dus de keuze was vrij gemakkelijk. Desondanks een aantal schilderijen die me deden twijfelen.

Over het algemeen was het prachtig om zo veel van Ensor te zien. Hoe veelzijdig hij was.

Eerlijk gezegd snap ik niet waarom ik zijn fan ben. Het zou veel logischer zijn dat ik hem niet mag. He’s not my type. En 

toch. Er beweegt iets in mijn buik als ik zijn werk zie. Maar dat zijn geen vlinders. Het is meer in de richting van walging,

angst, puking. Is het omdat het me raakt, me onverschillig maakt, dat ik daarvan hou?!

Tegelijkertijd ben ik enorm enorm gefascineerd over de schoonheid van zijn schilderijen. De kleuren, de levendigheid. Het 

ademt, het bewegt. Er is leven, veel leven in alles wat er daarop staat (zelfs als het een doodskop is, een geraamte). Dat zijn 

geen memento mori doodskopjes van een paar eeuwen vroeger waarover we hebben geleerd die een symbool voor iets staan. 

Deze is leven en dood tegelijkertijd. Gevaarlijk, cunning/sluw, maar lief, begripvol. Die weet iets wat we niet weten.

Torment of being a creator, van een schilder te zijn, but also the joy of it…Impossibility of not being one. 

Dat blik bleef, blijf me lang achtervolgen…

En zelfs als de schilder had helemaal iets anders in zijn gedachten toen hij die creëerde…het roert iets in mijn ziel. 
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