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Kunstenaars op reis
De mogelijkheid voor kunstenaars om naar onbekende oorden te reizen en nieuwe
ideeën op te doen, kwam pas in een stroomversnelling toen rond 1500 tussen Noord
Europa en Noord Italië een infrastructuur was ontwikkeld die de mobiliteit van
kunstenaars bevorderde. Al in de 14de en 15de eeuw waren er kunstenaars die van
Noord Europa naar Italië trokken, maar deze reizen stonden nog vooral in het teken
van een pelgrimstocht en een bezoek aan de heilige plaatsen. Vanaf rond 1500 gold
meer en meer de nieuwsgierigheid van kunstenaars naar het onbekende. Vaak was
men in het noorden al op een of andere manier in contact gekomen met moderne
Italiaanse kunstwerken. Nu bestond de mogelijkheid om zélf deze nieuwe wereld te
bezien, hetzij tijdens een kort bezoek, hetzij middels een lang(er) verblijf. Door de
belangrijke economische betrekkingen van steden als Augsburg en Regensburg met
Venetië waren reisactiviteiten intensief geworden. Duitse kooplui hadden in Venetië
een eigen handelspost, de Fondaco dei Tedeschi.
Albrecht Dürer geldt als eerste belangrijke reizende kunstenaar. In het midden van de
jaren ’90 van de 15de eeuw en tussen 1505 en 1507 ondernam hij twee reizen naar
Noord Italië. De tekeningen en aquarellen die hij onderweg maakte, getuigen van een
fascinatie voor onbekende landschappen en stadsgezichten, maar feilloze details van
de wereld van planten en dieren. Zijn eerste reis diende als een soort van verlenging
van zijn leerperiode. De tweede reis stond veel meer in het teken van een verbetering
van zijn economische en artistieke positie door nieuwe technieken en materialen te
leren kennen en een competitie aan te gaan met de inheemse collega’s.

A. Dürer, landschap, aquarel

De uit Henegouwen afkomstige Jan Gossaert verbleef in 1508-9 in Italië in het
gevolg van de humanist Filips van Bourgondië tijdens een diplomatieke missie naar
het hof van paus Julius II in Rome. Filips had Gossaert speciaal gevraagd om hem te
vergezellen met het doel tekeningen te maken van de oudheden om als herinnering
en documentatie mee naar huis te nemen.
In 1518 begon Jan van Scorel aan een lange reis, die hem eerst door Duitsland
voerde. In Neurenberg ontmoette hij Albrecht Dürer. Vervolgens trok hij via Venetië
over zee naar Bethlehem en Jeruzalem in het Heilig Land. Jaren later zou hij in het
beroemde Lockhorst -triptiek het eerste betrouwbare stadsgezicht van Jeruzalem
schilderen. In 1522 werd hij door paus Adrianus VI benoemd tot opzichter van de
pauselijke kunstcollecties. Hij woonde in de pauselijke appartementen. In 1523
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keerde hij na de dood van paus Adrianus VI terug naar Nederland. Hij trad toe tot de
Haarlemse Jeruzalembroederschap en leidde Maarten van Heemskerck op.
Maarten van Heemskerck vertrok na zijn leerjaren in 1532 naar Rome om daar de
klassieke kunst en het werk van eigentijdse meesters te bestuderen. Hij had onderdak
bij de beroemde Nederlandse kardinaal Willem van Enkenvoirt via wie hij ook aan
opdrachten kwam. Giorgio Vasari noemde hem een bekwaam schilder van
landschappen en figuren. Het Rome van de oude ruïnes en de moderne
bouwondernemingen moet hem zeer gefascineerd hebben. Uniek en beroemd zijn de
talloze tekeningen van de ruïnes en het veranderende stadslandschap, in het bijzonder
de registratie van de bouwactiviteiten van de nieuwe Sint Pieter en de moderne
pauselijke paleizen. Zeer verrassend is zijn zelfportret met het Colosseum als
achtergrond.

Maarten van Heemskerck, zelfportret met Colosseum, 1553
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Italianisanten: kunstenaarskolonie in Rome
Op het einde van de 16de eeuw trokken grotere aantallen kunstenaars van Noord
Europa naar Italië. Rubens verliet in 1600 Antwerpen en ging voor de hertog van
Mantua werken, acht jaar lang. Hij reisde in deze periode veel door het land, en
maakte talloze schetsen van weken uit de oudheid en de renaissance. Rome was
daarbij zijn belangrijkste studieobject.
De landschapsschilderkunst ontwikkelde zich in de loop van de 16de eeuw tot een
zelfstandig genre. Daarbij speelde de Vlaamse kunstenaars een leidende rol. Het
uitgangspunt vormden de fictieve landschappen van Joachim Patinir. Pieter Bruegel
de Oudere schilderde al een precieze natuurweergave. In 1551 of 1552 maakte hij
een reis naar Italië. Zijn zoon Jan Bruegel de Oude maakte na zijn reis naar Italië nog
realistisch getrouwer landschappen, gebaseerd op waarnemingen ter plekke in Italië.
Paul Bril was de wegbereider voor het klassiek Romeinse landschap van de 17de
eeuw. Eind jaren ’70 van de 16de eeuw trok hij naar Rome en ging werken in het
atelier van zijn broer Matthijs. Hij werd lid van de Accademia di San Luca, een
kunstenaarsvereniging die in 1577 werd opgericht en bedoeld was om het werk van
kunstenaars als schilders, beeldhouwers en architecten op te waarderen tot boven die
van handwerk. Bril schilderde fresco’s in kerken en palazzi te Rome, maar zijn
grootste bekendheid kregen zijn landschappen. Het atelier van Paul Bril was rond
1600 een trefpunt van kunstenaars, onder wie Adam Elsheimer, Jan Brueghel de
Oude en Frederik van Valckenborch.

Paul Bril, zelfportret, 1595

Rond 1600 was het reizen naar Italië voor veel Noord Europese kunstenaars
inmiddels zó gebruikelijk dat in Rome een kolonie werd gevormd waar
Nederlanders, Duitsers en Fransen persoonlijk en artistiek met elkaar uitwisselden.
Deze zog. Italianisanten waren niet zozeer meer geïnteresseerd in de klassieke
oudheid, maar werden aangetrokken door de landschappen en plaatsen buiten Rome.
Vooral waren zij onder de indruk van het licht in het zuiden.
Utrecht had altijd al een nauwe band met Rome. Rond 1600 trokken schilders van de
Utrechtse School naar Rome en maakten daar kennis met het werk van Caravaggio.
De bekendste onder hen zijn Hendrick ter Brugghen, van Bijlert, en Gerard van
Honthorst.
Onder de schilders uit Noord Europa viel één man zeer op: Pieter van Laer,
‘bamboccio’ genoemd. Hij kwam in 1625 naar Rome en bleef er 14 jaar. Hij
schilderde vooral motieven uit het Romeinse volksleven. Zijn schilderwijze trok
andere collega’s die Bamboccianti werden genoemd. Hun genrestukken werden
enigszins provocerend beschouwd. In een volgende generatie, met o.a. Karel Du
Jardin, werden meer harmonische genrestukken geschilderd.
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De Nederlandse schilders in Rome noemden zich de Schildersbent of Bentvueghels.
Deze namen werden gebruikt voor een broederschap die tussen 1620 en 1720 in
Rome heeft bestaan. Bekende leden waren bijvoorbeeld Jan Asselyn, Cornelis
Poelenburgh en Jacob Jordaens. In Rome verbleven zij meestal enkele jaren, vooral
in de omgeving van de Santa Maria del Popolo en San Lorenzo in Lucina. De
kunstenaarsvereniging had in eerste instantie een sociale functie. Om lid te worden
van de Bentvueghels moest men een inwijdingsritueel ondergaan, waarbij de wijn
rijkelijk vloeide op kosten van het nieuwe lid. Als slot van het ritueel liepen de
Bentvueghels gezamenlijk de stad uit om op het zogenaamde graf van Bacchus in de
Santa Costanza aan de via Nomentana een wijnoffer te brengen. Op enkele plaatsen
zijn in de Santa Costanza nog ingekraste namen van leden van de Bentvueghels te
zien. Al deze namen zijn bijnamen, de bentnaam. Nieuwe leden kregen deze namen
tijdens de inwijdingsplechtigheden, vaak verwezen zij naar een opvallende
eigenschap of karaktertrek.

Pieter van Laer, Bentvueghels in een Romeinse kroeg
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Van Goethe tot de Nazareners
In de loop van de 18de eeuw was een reis naar Italië voor de rijkere klasse een
cultuurgoed geworden. De Grand Tour was voor jonge aristocraten het hoogtepunt
van hun klassieke opvoeding. Op deze reizen werden steden als Parijs, Venetië en
Rome bezocht. Op het einde van de 18de eeuw onderzocht de Duitse reiziger Johann
Joachim Winckelmann het terrein van de kunstgeschiedenis met zijn werk
‘Griechische und Römische Skulptur’. Hij bleef lange tijd in Rome. De meeste
‘Grand Tour’-isten bleven echter korter en werden geacht met souvenirs terug te
komen en kennis van kunst en cultuur. Veel landen werden bezocht, zoals Nederland,
Zwitserland en Duitsland, maar Italië scoorde altijd het hoogst. Veel kunstenaars
profiteerden van de opdrachten van Grand Tourists, zoals Pompeo Battoni en
Giovanni Battista Piranesi.

J.H.W. Tischbein, Goethe, 1787

Johann Wolfgang von Goethe maakte als Grand Tourist in 1786 een reis naar Italië,
en bezocht Verona, Venetië, Pompeï, Capri en Sicilië. Hij overwoog zelfs schilder te
worden, maar stapte van dat plan af. Wél schreef hij zijn beroemde werk
‘Farbenlehre’ naar aanleiding van de observaties van de Italiaanse kleurenpracht.
Goethe was zeer bevriend met Tischbein die een beroemd portret van hem maakte.
Sinds Goethe had Italië een magische aantrekkingskracht op Duitse kunstenaars. Tot
de meest in het oog springende onder hen waren Friedrich Overbeck en Franz Pforr.
Zij studeerden aan de Akademie der bildenden Künste in Wenen. Zij beiden voelden
echter een toenemende onvrede met de in hun ogen gevoelloze, academische manier
van kunst maken. Samen met enkele anderen, zoals Ludwig Vogel, zochten zij
nieuwe wegen en vonden die in het verleden, bij de oude Duitse meesters als
Albrecht Dürer, Hans Holbein en Hans Baldung Grien, maar ook schilders uit de
Italiaanse renaissance zoals Rafaël, Perugino en zelfs Giotto uit het quattrocento. In
1809 richtten de rebellerende studenten een genootschap op, het Lukasgilde. Het was
hun voornaamste doel om ‘de religie te verheerlijken en haar geheimen nog mooier
en duidelijker te maken’. Ondanks hun academische vorming, werden de leden van
het genootschap steeds verder van de kunstopvattingen ervan afgedreven. In 1810
verlieten zij Wenen en vertrokken naar Rome. Zij namen hun intrek in het oude
Franciscaner klooster Sant’Isidoro. Daar leefden zij in eerste instantie afgezonderd.
Sinds 1813 kwamen diverse andere jonge Duitse schilders, die zich tot deze
levenswijze aangetrokken voelden: Julius Schnorr von Carolsfeld, Peter von
Cornelius, Joseph Anton Koch e.a. In deze tijd nam het gezelschap ook geleidelijk de
naam ‘Nazareners’ aan, zoals ze door omwonenden enigszins spottend werd
gebruikt. In Rome was die term in zwang voor mensen die lange haren droegen. De
Duitse Nazareners droegen lang haar, een mantel en sandalen. Zij zagen het als een
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geschikte naam om uitdrukking te geven aan hun pre-reformatorische idealen en
katholieke uitgangspunten. In 1815 kregen de schilders een opdracht van de
Pruisische consul-generaal Jakob Ludwig Salomon Bartholdy om zijn villa, Casa
Bartholdy, te voorzien van een aantal grote fresco’s. Deze fresco’s worden
beschouwd als het hoogtepunt van de Duits religieus-romantische schilderkunst.

Friedrich Overbeck, Germania en Italia, 1811

Vanaf 1818 werd begonnen aan een serie fresco’s in Casa Massimo. In 1819 keerde
Von Cornelius echter terug naar Duitsland, spoedig gevolgd door Overbeck. Het
uiteenvallen van de Nazareners als groep tekende zich snel af.
In de jaren 1820 tot 1850 zou de Nazareense kunst een hele groep van Duitse
schilders beïnvloeden. Na de revolutie van 1848 liep de invloed van de Nazareners
echter snel terug. De invloed van de Nazareners was na 1850 wellicht nog het meest
herkenbaar in Engeland, waar de prerafaëlieten veel van hun ideeën en principes
overnamen.
Schilderijen van de Nazareners zitten meestal vol symboliek. Dit is met name goed
herkenbaar in de zogenaamde ‘vriendschapswerken’ die de Nazareners vaak voor
elkaar schilderden.

Friedrich Overbeck, Josef door zijn broers verkocht, Casa Bartholdy, 1815
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Barbizon
Toen de romantiek al over haar hoogtepunt heen was ontstond de ‘School van
Barbizon’. Barbizon, dicht bij Fontainebleau, was sinds de 18de eeuw een trefpunt
van landschapschilders. Vanaf ca. 1830 tekende zich daar een verandering af in de
wijze waarop landschappen geschilderd werden. In plaats van de benadering waarbij
het landschap werd ‘geïdealiseerd’ en gestoffeerd met objecten en figuren die er in
werkelijkheid niet waren, ontstond belangstelling voor het ‘naturalistische’
landschap. Daarbij ontwikkelde men een scherp oog voor veranderingen tengevolge
van de wisseling van de seizoenen, de belichting, de weersomstandigheden
enzovoort. De School van Barbizon was ruwweg actief van 1830 tot 1870.

Corot, Fontainebleau

In 1824 exposeerde John Constable in de Salon de Paris. Zijn landschappen spraken
zeer tot de verbeelding, jonge kunstenaars verzetten zich tegen het formalisme en
wilden direct naar de natuur schilderen. Het ‘schilderen in de openlucht’ was één van
de belangrijkste vernieuwingen van deze groep. Tevoren ontstonden landschappen
vooral in het atelier, zij het soms naar schetsen uit de natuur. Een dergelijke
werkwijze kan voor het weergeven van de topografie soms heel geschikt zijn, maar
atmosferische aspecten die te maken hebben met kleur en licht, gaan daarbij vaak
verloren. De Barbizon—schilders echter hebben zich juist op die sfeer
geconcentreerd. En hoewel hun motieven om de natuur op te zoeken passen in de
geest van de romantiek, waren zij door hun belangstelling voor zaken als de werking
van licht en kleur hun tijd vooruit. Zo werd het Franse landschap een nieuw thema op
zich. Daarnaast was de School van Barbizon een belangrijke stap op weg naar de
acceptatie van ‘alledaagse’ taferelen in de schilderkunst en de verheffing van het
‘buitenshuis schilderen’ tot een zelfstandige kunstvorm.
Belangrijke Barbizonschilders waren Jean-Baptiste Corot (1796-1875), Paul Huet
(1803-69), Narcisse Virgile Diaz de la Peña (1808-76), Jules Dupré (1811-89),
Théodore Rousseau (1812-67), Jean François Millet (1814-75) en Charles-François
Daubigny (1817-78). Verder heeft een aantal latere schilders uit de realistische en
impressionistische school banden met Barbizon gehad.
Millet breidde het landschap uit naar figuurstukken, boeren, scènes van het landleven
en werk op het land. Hij verschoof de aandacht van de wereld der rijken naar de
mensen onder aan de sociale ladder. Zijn visie op de boerenstand is vernieuwend.
Boeren werden voorheen nooit geschilderd. Toch kan men niet ontkennen dat hij ook
deze nieuwe thema’s geromantiseerd uitwerkt. Zijn werken veroorzaakten in het
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midden van de 19de eeuw wél heftige reacties. Velen vonden de onderwerpen
ongepast. Bovendien zijn de gezichten van de boeren vaak zonder identiteit. Ze zijn
meer neergezet als iconen van landarbeiders dan als individuen. Zij maken deel uit
van het land, buiten het landschap heeft hun leven geen betekenis.
In de tweede helft van de 19de eeuw waren schilderijen met boeren populair bij een
groot burgerlijk publiek. Ze werden dan ook in overvloed gemaakt en op de Salons
tentoongesteld. Eén van de redenen van de populariteit was het snel verdwijnen van
de cultuur van het landleven. Het land raakte steeds meer ontvolkt; door de
industrialisatie ontstond een trek naar de grote stad en veranderde de natuur.
Opvallend is dat de impressionisten zich niet met het boerengenre inlieten, met
uitzondering van Pissarro. De coryfeeën van het boerenschilderij waren JeanFrancois Millet en Jules Breton, evenals bijv. Léon Lhermitte. Ook Jozef Israëls
bracht het tot internationale faam, en de Haagse schilder Anton Mauve.

Jean François Millet, de Arenlezers, 1857

Het boerengenre had de historieschilderkunst en de religieuze thema’s langzaam
maar zeker van de voorgrond verdrongen. Dat was niet alleen het gevolg van
diepgaande veranderingen in de maatschappij, maar ook van ontwikkelingen binnen
de kunst en dan vooral de landschapsschilderkunst. In de romantiek werd het
natuurlijk landschap ontdekt, waarvoor zowel de ongecultiveerde natuur zélf als ook
17de eeuwse landschapsschilderkunst model stond. Een groot aantal mensen, minder
'belast' met de grote gedachten van de romantiek, had vooral belangstelling voor
dergelijke landschappen. De naturalistische landschapsschilderkunst ontwikkelde
zich dan ook tot een speciaal genre binnen de romantiek.
Geïnspireerd door de Barbizon-schilders werkte sinds de jaren veertig een aantal
jonge Nederlandse schilders in het schilderachtige Oosterbeek. Johannes Warnardus
Bilders had zich in 1842 voor enkele jaren in het dorp gevestigd. In 1852 besloot hij
zelfs zich definitief in Oosterbeek te vestigen. Oosterbeek had zich ontwikkeld tot
een verblijfplaats van welgestelde kunstminnaars uit de grote steden, die op
uitgestrekte landgoederen zomervilla’s lieten bouwen. Eén van de eigenaren was Jan
Kneppelhout, een mecenas die later de artistieke vorming van Bilders’ zoon Gerard
zou bekostigen. Spoedig verzamelde Bilders een groep leerlingen om zich heen,
naast zijn zoon, zoals de gebroeders Maris, Gabriël en Mauve. Net als in Barbizon
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experimenteerde men met het schilderen in de vrije natuur. Het bosachtige
heidelandschap en de oude Wodanseiken bij Wolfheze vormden voor de leden van
de Oosterbeekse School geliefde thema’s.

Willem Roelofs, de regenboog

De Nederlandse schilders ging het vooral om het vastleggen van een indruk, de
stemming en de atmosfeer. Veel schilders die in Oosterbeek werkten, hadden hun
kennis over Barbizon uit tweede hand. Enkelen bezochten Barbizon zélf: Jozef
Israëls, Willem Roelofs, Kuytenbrouwer. Jozef Israëls ging naar Barbizon vanwege
zijn interesse voor het boerenleven. Van de Haagse schilders bezochten er
verschillende Barbizon, zoals J.H. Weissenbruch.
De ‘oude’ Bilders is het meest ‘Óosterbeeks’ van allen geweest. Na 1860 brak, mede
onder invloed van Oosterbeek en Barbizon, het tijdperk van de moderne Nederlandse
landschapsschilderkunst aan.
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Prerafaëlieten
In 1848 werd in Londen de Pre-Raphaelite Brotherhood opgericht door drie jonge
kunstenaars, Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais en William Holman Hunt.
Zij wezen het conservatieve beleid af van de Royal Academy. Deze broederschap
stelde zich ten doel het vroeg- kapitalistische Engeland een geheel eigen,
democratische, spirituele en contemplatieve kunst te geven. De gekunstelde kleuren
en achterhaalde regels van de Academy moesten plaats maken voor levensechtheid
door middel van nauwkeurige studies. Het schilderij moest ook een betekenis
hebben. De kunstenaars van de broederschap kozen voor thema's met een sociale
strekking, die ze putten uit - vreemd genoeg - middeleeuwse legenden en literatuur,
de Bijbel, Shakespeare en boeken van tijdgenoten. Zij keken vooral naar de
Italiaanse vroegrenaissance en de Vlaamse primitieven. Echter ook de eigen tijd
werd symbolisch en moralistisch geduid. De groep was niet langer dan vier jaar een
homogene eenheid, maar al met al voldoende om de leden en volgelingen te vormen
en om de discussie over kunst en leven van de 19de eeuw in een andere richting te
stuwen.
De Prerafaëlieten namen de Nazareners tot voorbeeld. Dat gold ook voor de
kenmerken, goed herkenbaar in het werk van Madox Brown en William Dyce. Maar
waar de Nazareners zich bezighielden met bespiegelingen over nationale kunst en
geschiedenis, lieten de Prerafaëlieten zich inspireren door poëzie van alle tijden.
Daarnaast sloten ze aan bij actuele religieuze en esthetische discussies.
Het succes, dat de Prerafaëlieten kregen, was grotendeels te danken aan de inzet van
de bekende criticus John Ruskin.

John Everett Millais, Ophelia, ca. 1851

De schilderijen van de Prerafaëlieten houden het midden tussen fotografisch realisme
en symbolisme, maar missen de algemene geldigheid van Courbets' schilderijen. In
een aantal werken bespeurt men nadruk op ornamentiek en rustiek meubilair, de
aankondiging van een natuurlijke overgang naar de kunstnijverheid.
In 1856 leerde Rossetti in Oxford twee theologiestudenten kennen, William Morris
en Edward Burne-Jones. Beiden wendden zich tot de kunst. Morris speciaal tot de
toegepaste kunst in de architectuur. Al in 1856 hielp Rossetti Morris bij het
schilderen van middeleeuwse motieven op meubels. Hij was ook behulpzaam bij de
oprichting van de firma Morris, Marshall, Faulkner & Co, voor de inrichting en
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decoratie van huizen, het maken van boekbanden, etc.. Vandaaruit hield Morris zich
bezig met de theoretische fundering van een kunst voor allen, als onderdeel van de
strijd voor sociale gerechtigheid. Wat hem voor ogen stond was ' kunst voor het volk
en door het volk, een weldaad voor de maker en de gebruiker ', en een natuurlijke
eenheid van decoratieve vorm en functie. Deze utopie was echter alleen te realiseren,
wanneer de sociale verschillen werden opgeheven. Dan pas zou de algemene smaak
zich verbeteren en zich richten op het eenvoudige, organische en functionele. Dit
wordt de basis voor de Engelse Arts and Crafts Movement, en de daarop
aansluitende Europese Art Nouveau.

William Holmant Hunt, Our English Coasts, 1852

Door het gebruik van de initialen “PBR’ kondigde de broederschap de komst van een
nieuwe beweging in de Engelse kunst gecodeerd aan. Zij beschouwden zich als een
hervormingsbeweging en gebruikten een tijdschrift, ‘The Germ’, als spreekbuis van
hun ideeën. Belangrijk was het uitgangspunt dat de individuele kunstenaars hun
eigen verantwoordelijkheid hadden om hun ideeën te vormen en uit te drukken.
Gemeenschappelijk was hun fascinatie voor de middeleeuwen, omdat deze periode in
hun ogen een spirituele en creatieve integriteit had die sinds lang was verloren
gegaan. Het afbeelden van Bijbelse thema’s met alledaagse figuren viel echter niet
goed. Daarom maakten deze steeds meer plaats voor minder controversiële literaire
en historische onderwerpen.
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Parijs en de impressionisten
Parijs werd in de loop van de 19de eeuw in toenemende mate beschouwd als her
artistieke middelpunt van de wereld. Baron Haussmann voorzag in het midden van
de 19de eeuw Parijs van een metamorfose, door de aanleg van de grote boulevards.
Zo kreeg Parijs een nieuwe stadsstructuur die voldeed aan de nieuwe economische
situatie. In decennia na 1850 groeide de stad snel, er kwamen nieuwe wijken zoals
Montmartre. Hier vestigden zich veel kunstenaars, met name jonge schilders die
enerzijds aangetrokken werden door de dynamiek van de moderne stad, anderzijds
naar nieuwe schildervormen zochten. Het impressionisme werd zogezegd hier
geboren. Een directe invloed ging uit van de schilders van Barbizon met wie veel
impressionisten in de jaren ’60 samenwerkten.
De eerste groep impressionisten was een hechte groep vrienden, overwegend
afkomstig uit de gegoede burgerij, die gezamenlijk optrok en op zoek ging naar
nieuwe wegen. Deze groep bestond uit Camille Pissarro, Claude Monet, Renoir,
Degas, Sisley, Frédéric Bazille en Armand Guillaumin. Gelieerd waren ook Paul
Cézanne en Berthe Morisot. Vanaf 1866 zouden ze elkaar regelmatig treffen in het
Café Gourbois aan de Rue de Battignolles, waardoor ze een tijd de ‘ Battignollesgroep’ werden genoemd. Geleidelijk vonden ze zich in een gezamenlijke visie op de
schilderkunst, die niet meer uitging van het weergeven van een objectieve
werkelijkheid, maar van hetgeen de schilder ervaart bij het kijken naar die
werkelijkheid.
Een belangrijke rol bij het ontstaan van het impressionisme heeft de rol van de
Académie en de jaarlijkse Parijse salon gespeeld. Hier was geen ruimte voor
vernieuwende schilders, werken van de vroege impressionisten werden systematisch
geweerd. Gesterkt door het succes van enkelen van hen bij de Salon des Refusés in
1863 en de aandacht van enkele nieuwe kunsthandelaren en bevriende schrijvers,
ontstond de idee om een eigen weg te gaan. Pas in 1874 konden zij een eigen
tentoonstelling organiseren. In de periode van 1874 tot 1886 zouden er acht grote
impressionisten- tentoonstellingen gehouden worden.

Cl. Monet, brug bij Argenteuil,

Gaandeweg ontstonden ook onenigheden in de aanvankelijk zo hechte
kunstenaarsgroep, onder andere over de inrichting van tentoonstellingen, maar ook
over werkwijzen. Bij de laatste tentoonstellingen ontbraken ook enkele schilders van
het eerste uur. Mede debet aan de spanningen was ook de inmiddels toegenomen
status van de impressionisten. De bedenkelijke positie van opstandige
buitenstaanders werd geleidelijk opgegeven, financieel raakten de meesten in betere
doen. Toen Renoir en Monet in 1878 en 1880 toegelaten werden tot de Salon, wekte
dat bijgevolg wrevel onder veel van hun collega’s. Midden jaren ’80 dreigde het
impressionisme zijn uniforme gezicht steeds meer te verliezen. Dat bleek vooral bij
de achtste expositie.
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De Haagse School
Willem Roelofs vormde vanuit Brussel, waar hij van 1847 tot 1887 woonde, een
verbinding tussen de School van Barbizon en de Nederlandse
landschapsschilderkunst van na 1860. Van zijn op Koekoek en Schelfhout
geïnspireerde landschappen, zorgvuldig gecomponeerd, ging zijn belangstelling in de
jaren vijftig uit naar de Franse meesters. Ondanks de invloed van de Barbizonschilders bleef Roelofs toch altijd een echte Hollandse schilder, die vooral bekend
werd om zijn sfeervolle polderlandschappen, gestoffeerd met koeien, boerderijen en
molens. Hij bezocht vaak Oosterbeek.
De samenhang van de Haagse School was, voor een kunstenaarsgroep, zeer hecht.
Vanaf het einde van de jaren zestig was er sprake van een trek naar Den Haag. De
meeste schilders van de Haagse School waren omstreeks 1870 in Den Haag komen
wonen. In hetzelfde jaar kwamen Jozef Israëls en Anton Mauve naar Den Haag.
Willem Maris, Bosboom en Weissenbruch woonden altijd al in Den Haag. Een
eensluidende verklaring voor deze trek naar Den Haag is niet te geven. Vriendschap
speelde in de groep van de Haagse School-schilders evenwel een belangrijke rol.

Jozef Israëls, Kinderen der zee, 1872

De term ‘Haagse School’ werd voor het eerst gebruikt in 1875 door de criticus J. van
Santen Kolff in een artikel naar aanleiding van de ‘Driejaarlijkse Tentoonstelling van
Levende Meesters’ :“Zonderlinge speling van het lot, dat van dezelfde stad, die zich
op muzikaal gebied door streng conservatisme onderscheidt (...) de nieuwe
ultraradicale beweging in de schilderkunst uitgaat , zoodat wij in dezen zin gerust
van een > Haagse School > zouden kunnen spreken...” . Een bijzondere karaktertrek
van de schilderschool viel hem op: “Bij voorkeur zoekt zij stemming weer te geven;
aan ‘toon’ geeft zij den voorrang boven ‘kleur’. De poëzie van het ‘grijs’ heeft zij
daarentegen op een tot dusverre ongekende wijze ontsluierd. In die grauwe stemming
vindt zij het ideaal harer gezochte toonschakeringen, en bewonderend moeten wij
erkennen, dat zij met een fijn gevoel weet weer te geven waarvan men vroeger geen
denkbeeld had”. .
De grijze tonen zouden één van de kenmerken van de Haagse School worden. De
gedempte tonen en het ‘warme grijs’, waarover Gerard Bilders met zijn vrienden in
Oosterbeek ongetwijfeld heeft gesproken, zette zich voort in het werk van de jonge
Haagse School-schilders. De Haagse School werd wel de ‘grijze school‘ genoemd.
De artistieke discussies tussen de schilders van de Haagse School vonden deels
plaats in het verenigingsverband van het schilderkunstig genootschap ‘Pulchri
Studio’. De jaren zeventig vormden de bloeitijd van de Haagse School. De
samenhang van de kunstenaarsgroep was toen zeer hecht met als centrum Den Haag
en als bindend element de gezamenlijke liefde voor het vlakke Hollandse landschap.
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Net als de schilders van Barbizon en de Oosterbekers, werkten de Hagenaars in de
vrije natuur: aan zee, in de polders, op het platteland. Veel van de buiten gemaakte
olieverfschetsen werden benut in het atelier, waar soms razendsnel, soms zeer
zorgvuldig, de grote grijze landschappen werden opgezet.

Anton Mauve, Schapen op een dijk

Tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Haagse School behoren: Floris
Arntzenius, Gerard Bilders, Bernard Blommers, Théophile de Bock, Johannes
Bosboom, Paul Gabriël, Jozef Israëls, Jacob Maris, Willem Maris, Anton Mauve,
Hendrik Willem Mesdag, Willem Roelofs, Jan Hendrik Weissenbruch. In de periode
van de Haagse School waren de contacten met België intensief. Roelofs, Gabriël en
Mesdag woonden voor korte of langere tijd in Brussel.

J. Weissenbruch, de Trekvliet bij Rijswijk
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Pont-Aven
‘Een armzalig, kaal land en domme, vieze mensen’ schreef Heinrich Heine
anderhalve eeuw geleden als samenvatting van zijn reis. De intellectuelen die rond
het midden of in de tweede helft van de vorige eeuw naar Bretagne kwamen, spraken
vaak met dedain over dit gebied. Bretagne moest in feite toen nog ontdekt worden,
en zou een prima doel blijken te zijn voor de schilders van het postimpressionisme in
de jaren ‘80 en ‘90 die zo op zoek waren naar nieuwe werelden en nieuwe ideeën.
Het was een nieuwe generatie die aan het einde van de 19de eeuw het artistieke milieu
van Parijs verliet en op zoek naar indrukken de meest westelijke uithoek van
Frankrijk ging bezoeken.
Toen Gauguin in 1886 in Quimperlé aankwam, bestond in Pont Aven reeds zestig
jaar een kunstenaarskolonie. Engelsen, Fransen en Amerikanen hadden zich in het
dorpje gevestigd, fotografen, schilders en schrijvers. Zij werden aangetrokken door
de omgeving, de gastvrijheid van de lokale bevolking en de lage kosten van
levensonderhoud.
De opening van de spoorlijn van Parijs naar Quimper in 1862 bevorderde het
toerisme in Bretagne. De eerste kunstenaars die naar Pont-Aven kwamen waren
Amerikaanse kunststudenten uit Philadelphia zoals Robert Wylie, Earl Shinn en
Howard Roberts. Spoedig volgden andere kunstenaars zoals Benjamin Champney en
Moses Wright. De reputatie van de kolonie groeide, zodat ook Franse kunstenaars
hier de zomer doorbrachten. Te noemen zijn o.a. William Bouguereau en Paul
Sébillot. De kunstenaars trachtten los te komen van de academische kunst en het
impressionisme.

Pascal Dagnat Bouveret, Bretonse vrouwen bij perdon, 1887

In Pont-Aven ontmoette Gauguin geestverwanten als Paul Sérusier, Maurice Denis,
Emile Schuffenecker en Charles Laval. Gauguin, bekend onder de naam ‘le sauvage’
(de mensenschuwe), raakte echter enkel met Emile Bernard bevriend. De plastische
religieuze symbolen, de verweerde gezichten van de boeren, hun huisjes, de
volksfeesten met prachtige klederdrachten, het zijn allemaal motieven voor de twee.
De ontdekking van Bretagne wordt een ontdekking van hun eigen stijl. ‘Ik houd van
Bretagne. Hier vind ik een wilde en primitieve wereld. Als mijn klompen op het
graniet klepperen, hoor ik de doffe, donkere en sterke toon die ik in mijn schilderijen
wil bereiken’, schrijft Gauguin.
Paul Gauguin was al snel een soort leider van de kunstenaarskolonie en deelde
adviezen uit aan jonge collega’s. De schilders lieten zich inspireren door het oude
handwerk, Japanse prenten en de techniek van het brandschilderen van ramen. De
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plaatselijke bevolking had geen waardering voor de werken van de zonderlinge
schilders.
In het Bois d’ Amour buiten het stadje wijdden de schilders zich aan de studie van de
natuur. Gauguin gaf hier veel van zijn schilderlessen. Excursiedoelen buiten PontAven kende men ook. Geliefd was Concarneau, een vissershaven. Gauguin heeft ook
in het vlakbij Pont-Aven gelegen Nizon geschilderd.
In 1889 vestigde Gauguin zich met Jacob Meyer de Haan in het kustplaatsje Le
Pouldu, toen Pont-Aven zijn ongerept karakter inmiddels verloren had door de komst
van alsmaar meer schilders. De hoofdmomenten van zijn Bretonse inspiratie zijn dan
echter al achter de rug.

Emile Bernard, Madeleine in Bois d’Amour, 1888

Paul Gauguin (1848-1903) was tot zijn 35e jaar een succesvol zakenman. Vrij laat
ontdekte hij zijn kunstzinnige aanleg. Hij voelde zich een antiheld die zijn eigen
eenzame weg gaat en zich niets aantrekt van wat anderen van hem denken. Gauguin
was echter te zeer gebonden aan de wereld die hij zo graag zou verachten; als
buitenstaander wilde hij net zo succesvol zijn als hij voordien als rechtschapen
effectenmakelaar was geweest. Als kunstenaar vond hij echter weinig of geen
erkenning en na elke mislukking ging hij elke keer heftiger tekeer tegen de
maatschappij die hem links liet liggen. Terwijl Gauguin zich als schilder verwant
voelde aan Giotto, Rafael en Ingres, volgde hij daarnaast een traditie uit de literatuur
waarvan Jean-Jacques Rousseau de bekendste vertegenwoordiger was. Met het
voorbeeld van de gekoloniseerde volkeren voor ogen beschuldigde deze schrijver de
maatschappij, waarin hijzelf leefde, van grootheidswaanzin. In de 'edele' wilde zag
hij de betere mens, omdat hij in harmonie met de natuur zou leven. Deze
harmonieuze manier van leven betekende geluk, en daarnaar was Gauguin op zoek.
Deze ogenschijnlijke zo weemoedige vlucht uit de beschaafde wereld had Gauguin
uit berekening op touw gezet. Het dromen van het verre paradijs deelde hij met de
hele elite van zijn tijd. Hij wilde zijn schilderijen niet alleen als bron van inspiratie,
maar vooral als bron van inkomsten aan het publiek tonen.
Plotseling, na de beurscrach van 1882, liet hij zijn leven in welstand achter zich en
begon zich volledig te wijden aan het schilderen. Hoewel hij zich de
impressionistische manier van schilderen had eigen gemaakt, had hij een andere
manier van kijken.
Om het 'ware leven' te herontdekken reisde hij in 1886 naar het dorpje Pont-Aven in
Normandië (waar het leven bijna niets kostte) om daar te midden van de eenvoudige
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bevolking nieuwe ervaringen op te doen. Daar ontmoette hij Emile Bernard. In 1887
reisde Gauguin samen met Pierre Laval naar Panama en Martinique naar een nieuwe
vluchtweg, die van de ongereptheid van de tropen. Beiden werden ziek en keerden
nog in hetzelfde jaar terug naar Frankrijk.
Na zijn terugkeer in Frankrijk begon voor Gauguin het jaar, waarin hij naar eigen
zeggen de meeste vooruitgang in zijn schilderkunst bereikte. Het grootste deel van
1888 bevond hij zich in Pont-Aven. Met Emile Bernard ontwikkelde hij een eigen
schilderstijl, het cloisonnisme, afgeleid van een middeleeuwse techniek van
emailleren. Hoewel de voorstellingen herkenbaar blijven, vormen de lijnen een
abstract decoratief patroon. Deze decoratieve inslag was zeker voor deel afgekeken
van Japanse houtsneden. Zijn beroemdste werk uit deze periode is 'Het visioen na de
preek of Jacob en de engel '.

P. Gauguin, Visioen na de preek, 1888

In Pont-Aven ontmoette Paul Sérusier Gauguin die hem schildersadviezen gaf. Hij
schilderde hier o.a. ‘de Talisman’, een werkje dat zou bijdragen tot de oprichting van
Les Nabis in Parijs. In 1888 kwam ook Charles Filiger in Pont-Aven, zijn
simplistische werkwijze maakte hem tot een buitenbeentje. Andere kunstenaars die
hier werkten waren de uit Zaandam afkomstige Jan Verkade, Maxime Maufra en
Jourdan.
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Heeze
Sinds de laatste decennia van de 19de eeuw was ook een schildersgroep rondom
Heeze actief was. De ongerepte natuur in dit gebied was daar omstreeks 1880
ontdekt door de Hollandse schilder Paul Gabriël, die toen vooral in België actief was
en in de zomermaanden met bevriende schilders rondtrok door de Kempen, op zoek
naar schilderachtige locaties.
In Heeze vonden ze vaak een goed onderdak, omdat de infrastructuur van het dorp
daarop was voorzien. Het dorp was uitgegroeid tot een soort van hotel- dorp,
vanwege de populariteit van een dominee die ernstige oogziekten kon genezen. Na
het overlijden van de dominee gingen schilders van die mogelijkheden gebruik
maken. Behalve Gabriel kwamen ook Blommers, Israëls, Akkeringa, Lary en vele
anderen naar Heeze toe. Sommigen hebben er zich zelfs voor korte of langere tijd
gevestigd. Tot in de twintigste eeuw bleef Heeze zo een schildersdorp.
Men kan overigens niet van een ‘school van Heeze’ spreken. Daarvoor was er veel te
weinig eenheid in dat wat men deed. Iedereen werkte in Heeze, omdat hij of zij zich
door het landschap voelde aangetrokken, niet omdat men een gemeenschappelijke
benadering zou hebben ten aanzien van de schilderkunst in zijn algemeenheid.
Vandaar ook dat wij kunnen constateren hoe zich in Heeze de grote artistieke
ontwikkelingen uit het internationale vlak, na verloop van tijd, gaan manifesteren.
Lag de nadruk bij de eerste groep schilders nog vooral op het impressionisme, na
1900 verandert dat. Jan Kruijssen was duidelijk beïnvloed door symbolisme en
expressionisme, en deze laatste stroming, het expressionisme, vinden we terug bij de
latere schilders daar. Bij Jan Sluijters bijvoorbeeld of Piet van Wijngaerde.

J. Akkeringa, Bloempjes kijken
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Les XX
In 1883 ontstond de Belgische kunstenaarsgroep LES XX, onder impuls van de
Brusselse jurist Octave Maus. Zijn tijdschrift ‘L’art moderne’ werd het officiële
orgaan van de groep, maar een programma was er niet. Belangrijkste aanleiding tot
het groeperen van een aantal jongere kunstenaars was het meermalen weigeren van
het werk van Ensor ‘De Oestereetster’. In 1886 werd ‘De Oestereetster’ nog
afgedaan als “…voorbeeld van kermiskunst”. De tegenstelling van de officiële salons
en de ‘rebellerende vernieuwers’ was compleet. De leden van de groep waren enkel
Belgen, o.a. James Ensor, Fernand Khnopff, Theo van Rysselberghe en Jef
Lambeaux. In de 10 jaar van zijn bestaan konden maar 3 buitenlanders aansluiten,
Jan Toorop, Auguste Rodin en Paul Signac. Als vrije kunstzinnigen wilden zij elk
academisme verloochenen, en aanvaardden geen enkele esthetiek. Vanwege het
ontbreken van een programma ontstonden vaak stevige discussies. Toch waren hun
tentoonstellingen baanbrekend, in het opnemen ervan van voor die tijd avant-garde
kunstwerken.
In 1893 werd de groep ontbonden, in 1894 werd een nieuwe groep gevormd “La
Libre Esthetique”. De meeste leden van LES XX sloten zich weer aan.

Leiestreek. St Martens Latem
Op het ogenblik dat Valerius De Saedeleer (1867-1941) zich in 1898 in het rurale
Sint-Martens-Latem vestigde en zich rond George Minne (1866-1941) en Karel van
de Woestijne (1878-1929) een hechte vriendenkring ontwikkelde, liet niets
vermoeden dat het Leie-dorp tot één van de bakens van de Belgische kunst zou
uitgroeien. Het dorp telde toen nauwelijks 1400 inwoners. Als men de
dwarsdoorsnede van de bevolking maakt, blijkt al snel dat het dorp zelf voor de
meeste levensvoorzieningen instond; onder de populatie maakten vooral dagloners en
landbouwers de dienst uit. Dit alles maakte van Latem een besloten, op zichzelf
staande gemeenschap, een landelijke oase die echter geenszins een uitzondering
vormde in het Vlaanderen van de late 19de eeuw. Dit ongerepte leven was slechts een
van de aantrekkingspolen voor verschillende generaties kunstenaars.

Emile Claus, koeien in de Leie, 1899
De omgeving van het dorp bood immers een afwisselende natuur, waar akkers,
bossen, duinen en weilanden doorsneden werden door de kronkeling van de Leie.
Het dorp lag daarenboven op loopafstand van Gent, de ‘hoofdstad’ van de
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industrialisering waar deze kunstenaars – in hoofdzaak uit de stad afkomstig – juist
afstand van wilden nemen. Deze drang om zich in de natuur terug te trekken, om het
georganiseerde kunstleven te verlaten, is helemaal niet uniek in de 19de eeuw. Maar
Latem verschilt duidelijk van kunstenaarskolonies als Pont-Aven of Worpswede,
omdat de verschillende generaties die elkaar in het Leiedorp opvolgden niet dezelfde
artistieke wegen bewandelden. Van een theoretisch kader was geen sprake, een hecht
collectief vormden ze ook al niet.
In 1860, vestigden zich Xavier (1818-1896) en later ook zijn broer César De Cock
(1823-1904) al in de omgeving. In wezen toetsten ze hun Franse ervaringen aan de
landelijke omgeving rond Sint-Martens-Latem. Beiden hadden jarenlang in en rond
het woud van Fontainebleau en Barbizon gewerkt.
Artistieke cohesie is vooral in de eerste groep van Sint-Martens-Latem opvallend.
Wat hen verbond situeert zich eerder in een spirituele coherentie. De beeldhouwer
George Minne had zich toen reeds tot een van de protagonisten van het Europese
symbolisme ontpopt, mede door zijn contacten in het Gentse literaire milieu rond
Maurice Maeterlinck (1862-1949). In tegenstelling tot Valerius De Saedeleer en
Gustave van de Woestyne (1881-1947) die rond dezelfde tijd in het dorp neerstreken,
kon hij reeds bogen op een uiterst creatieve carrière die aansluiting vond bij de
internationale avant-garde. In het begin van zijn carrière propageerde Minne een
uitgesproken ascetische beeldhouwkunst, waarin diep menselijke thema’s de
hoofdrol speelden. In tegenstelling tot Minne werden Valerius De Saedeleer en
Gustave van de Woestyne diepgaand beïnvloed door de sfeer in het dorp. Bij De
Saedeleer gaf dit aanleiding tot het ontstaan van tijdloze, verstilde landschappen,
ontstaan in een klimaat van spiritualiteit en bezinning. Gustave van de Woestijne
toonde zich niet zozeer geïnspireerd door het landschappelijke kader rond SintMartens-Latem, maar bracht eerder de sublimatie van de menselijke eenvoud, van
het menselijke handelen. De jaarlijks terugkerende rituelen van planten, zaaien en
oogsten herleidde hij tot een tijdloze, kosmische gebeurtenis.

Gust van den Woestijne, de twee lentes, 1910
In de ontwikkeling van de eerste groep speelde oud-burgemeester en
gemeentesecretaris Albijn van den Abeele (1835-1918) een belangrijke rol. Zijn
doorvoelde empathie voor de natuur belichaamde bij uitstek het natuurgevoel
waarvoor de ingeweken stedelingen, zijn collega-kunstenaars, het dorp opzochten. In
de rand van de eerste groep en als generatiegenoot en intermedium van de gebroeders
Gustave (1877-1943) en Leon De Smet (1883-1966), Constant Permeke (1886-1952)
en Frits van den Berghe (1883-1939), zou Albert Servaes (1893-1966) bij uitstek
sacrale thema’s in zijn oeuvre sluiten. Bij Servaes staan massale monumentaliteit,
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spirituele kracht, vormelijke eenvoud en coloristische soberheid voorop. Rond het
midden van de jaren 1880 raakte Emile Claus geboeid door het Franse
impressionisme; enkele jaren later zou hij voorgoed de voorkeur geven aan
elementaire kleuren. In hun eerste Latemse jaren kwamen zowel Frits Van den
Berghe, Constant Permeke, als Gustave en Leon De Smet in de ban van dit
luminisme. Zelf verzamelde Claus enkele jongeren rond zich, en gaf in een vrij
atelier zijn visie op de natuur mee.
Leon De Smet, die samen met zijn broer, Permeke en Van den Berghe deel uitmaakte
van de tweede generatie kunstenaars die zich rond 1908 in het Leiedorp vestigden,
had met hen de interesse voor het toen modieuze impressionisme en neoimpressionisme gemeen. Als streekgenoot had Emile Claus zeker invloed op deze
generatie, hoewel ook het werk van Théo van Rysselberghe (1862-1926) tot studie
aanzette. Daarnaast namen ze wel degelijk nota van de belangwekkende
tentoonstellingen van de internationale avant-garde die in de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog in Brussel werden georganiseerd. Reeds in zijn impressionistische
jaren profileerde Leon De Smet zich als een meesterlijk technicus, waarin hij een
verfijnd observatievermogen voegde aan een dromerige atmosfeer.

Frits van den Berghe, De idioot bij de vijver, 1926
Leon De Smet, die samen met zijn broer, Permeke en Van den Berghe deel uitmaakte
van de tweede generatie kunstenaars die zich rond 1908 in het Leiedorp vestigden,
had met hen de interesse voor het toen modieuze impressionisme en neoimpressionisme gemeen. Als streekgenoot had Emile Claus zeker invloed op deze
generatie, hoewel ook het werk van Théo van Rysselberghe (1862-1926) tot studie
aanzette. Daarnaast namen ze wel degelijk nota van de belangwekkende
tentoonstellingen van de internationale avant-garde die in de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog in Brussel werden georganiseerd. Reeds in zijn impressionistische
jaren profileerde Leon De Smet zich als een meesterlijk technicus, waarin hij een
verfijnd observatievermogen voegde
aan
een dromerige
atmosfeer.
Voor Gustave De Smet en Frits Van den Berghe waren de oorlogsjaren van cruciaal
belang. De directe confrontatie in Nederland met het kubisme en het Duits
expressionisme ontlokte een kentering in hun oeuvre. Beiden werden in het begin
van de jaren 1920 opgenomen in het Brusselse avant-garde milieu waarin vooral
Franse invloeden de hoofdtoon hadden. In tegenstelling tot De Smet en Van den
Berghe zou Constant Permeke op dat ogenblik vooral het sociale vraagstuk
aansnijden. Het harde landleven, de armoede, de sociale wanverhoudingen kregen
een monumentale gestalte die de absolute vertaling van Permekes empathie, het
medeleven met zijn medemens, belichaamde.
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Laren
In de eerste helft van de jaren tachtig was er in Nederland nog sprake van een
vloeiende overgang tussen de Haagse School en de jongere Haagse en Amsterdamse
schilders. Velen waren immers geschoold door de oudere generatie: Breitner door
Willem Maris, Isaac Israëls door zijn vader, Tholen door Gabriël, De Zwart door
Jacob Maris, Van Gogh en Witsen door Anton Mauve. De jongeren waren
ambitieuzer, in hun onderwerpkeuze breder, en meer betrokken. Breitner koos voor
de onverbloemde weergave van de rauwe realiteit. Verwant aan het werk van Manet
en impressionisten zijn de beelden van het jachtige leven van de stad bij Breitner en
De Zwart. Voor Breitner en Isaac Israëls was Den Haag al spoedig te klein; zij
besloten naar Amsterdam te verhuizen. Voor anderen werd Den Haag te groot:
Weissenbruch en Roelofs trokken de polder in. Mauve besloot Den Haag definitief te
verlaten en in Laren te gaan wonen, waar inmiddels ook Neuhuys zich had gevestigd.
Andere kunstenaars die regelmatig in Laren verbleven, waren van Essen, Kevere,
Steelink en Valkenburg. Al spoedig sprak men van de Larense School, maar in
werkelijkheid betekende deze groepering geen vernieuwing, maar een voortzetting
van een bepaald aspect van de Haagse School, het genre-stuk en het landschap, maar
dan gebonden aan de Larense situatie: heidelandschappen en zandverstuivingen in
plaats van strand en duinen, boerengezinnen in interieurs in plaats van Scheveningse
of Katwijkse vissers.

Ferdinand Hart Nibbrig, de Oogstmaand, 1894
De tweede generatie van de Larense School ontstond rond 1900 met schilders die
meer impressionistisch gingen werken. In 1903 ontstond de Gooise
schildersvereniging “De Tien”. Deze ging groepsexposities organiseren door het hele
land, met het oog op het bereiken van een groter afzetgebied voor het werk van de
leden
Ook buitenlandse schilders kwamen in het Gooi werken: Max Liebermann in 1884
voor het eerst, terwijl in 1911 de Amerikaan William Henry Singer in laren het
landhuis “De Wilde Zwanen” liet optrekken.
Co Breman en Ferdinand Hart Nibbrig schilderden landschappen in andere stijlen, nl.
luminisme en pointillisme. Ook modernisten als Piet Mondriaan, Jan Sluyters en Leo
Gestel vestigden zich in Laren.
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Kunstenaars als Veth en Roland Holst legden vooral de nadruk op het ideaal van
zuiverheid en reinheid dat zij belichaamd zagen in boerenmeisjes uit strenggelovige
dorpen als Laren.

Max Liebermann, Kerkgang
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Worpswede
In 1889 vestigde Fritz Mackensen zich in Worpswede, samen met andere
kunstenaars als Hans am Ende en Otto Modersohn. Worpswede is gelegen in het
Teufelsmoor, ca. 20 kilometer ten noorden van Bremen, een onaangeroerd landschap
waar boeren hoofdzakelijk van turfsteken leefden. Na enkele jaren waren de
kunstenaars al met een hele groep, doordat anderen zich ook hier vestigden: Paula
Becker, Fritz Overbeck, Carl Vinnen. Ook andere kunstenaars als schrijvers kwamen
er: Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, en de beeldhouwer
Clara Westhoff. In 1895 voegde zich Heinrich Vogeler bij de groep. Hij was naast
schilder ook ontwerper en architect. Het ontwerp van het station van Worpswede is
van zijn hand, zijn villa Barckenhoff werd het culturele centrum van de artistieke
wereld van het dorp.
Met de vlucht uit de stad deden deze kunstenaars op zich niets nieuws. In Frankrijk
waren de schilders van Barbizon al in de jaren 30 van de 19de eeuw van Parijs naar
het platteland getrokken om aan het academisme en de toenemende hectiek te
ontvluchten. Duitsland beleefde op het einde van de 19de eeuw een ware bloeitijd van
kunstenaarskolonies. De kunstenaars van Worpswede waren vernieuwend genoeg om
bij de conventionele kunstwereld stof te doen opwaaien, maar conventioneel genoeg
om niet in een Sezessionsbeweging te geraken. Een eerste tentoonstelling in 1895
van deze kunstenaars in Bremen maakte Fritz Mackensen en Otto Modersohn
bekend. Het gevolg was dat veel leerlingen naar Worpswede kwamen om les te
krijgen. Vooral voor vrouwen was dit een uitgelezen mogelijkheid, omdat zij maar
beperkt op officiële academies werden toegelaten. Een van hen was Paula Becker die
later met Modersohn zou trouwen. Ook Clara Westhoff begon haar carrière hier, en
zou later met Rilke trouwen.
In de loop van enkele jaren bleek echter haat en competitie tussen kunstenaars een
splijtzwam voor de kunstenaarsgemeenschap. Vooral tussen Mackensen en
Modersohn ontstonden grote spanningen. In 1899 trad Modersohn uit de
gemeenschap, wat feitelijk ook tot een einde van alles betekende. Mackensen en
Hans am Ende gingen zich met volksnationale ideeën bezighouden, Heinrich Vogeler
richtte zich tot het communisme.

villa Barckenhoff
De eerste generatie kunstenaars werd gevolgd door een tweede. De belangrijkste
onder hen was ongetwijfeld Bernard Hoetger, de ontwerper van de Böttgerstrasse in
Bremen.
Elke kunstenaar zocht zijn eigen onderwerp. Bij Mackensen zijn het de boeren van
het moeras, die in het middelpunt van zijn werk staan. Overbeck specialiseerde zich
in op de weergave van wolken. Modersohn werd de fijnste colorist van de schilders
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in Worpswede. Heinrich Vogeler ging zijn eigen weg, en werd een belangrijke
vertegenwoordiger van de Jugendstil. Paula Modersohn-Becker is tegenwoordig het
meest met Worpswede verbonden. Zij kwam in 1898 als leerling van Mackensen
naar het dorp en behoort daarmee tot de eerste generatie kunstenaars. Zij zou er vaak
verblijven tot aan haar dood in 1907. Haar thema is dat van de mensen, vooral
diegenen die aan de zijkant van de dorpsmaatschappij staan, zoals zieken, kinderen
en armen.
Fritz Mackensen bleef heel zijn leven Worpswede trouw, van 1884 als stichter van
de kunstenaarsgemeenschap tot aan zijn dood in 1953. Precieze studie van de natuur
en een getrouwe weergave is altijd zijn motto gebleven. Hij distantieerde zich van
het echtpaar Modersohn, omdat Otto zijn vrouw Paula naakt in de vrije natuur had
geschilderd. Mackensen had nationaalsocialistische sympathieën, en werd in 1934 tot
directeur van de Nordischen Kunsthochschule Bremen benoemd.

Fritz Mackensen, eenzame vaart
Otto Modersohn leerde Mackensen in zijn studietijd in Düsseldorf kennen. In 1889
ging hij met Mackensen voor het eerst naar Teufelsmoor en was verkocht. Hoewel
hij hier de motieven voor zijn schilderkunst vond, reisde hij ook naar Parijs, en
werkte in Hamburg en Berlijn. Door het succes van de tentoonstelling in München
verscherpten zich de tegenstellingen met de collega-schilders… en vertrok hij
uiteindelijk in 1899. Zijn vrouw Helene Schröder stierf vroeg. In 1898 leerde
Modersohn Paula Becker kennen die als leerling van Mackensen naar Worpswede
was gekomen. In 1901 trouwden beiden. De drie kunstenaarsechtparen Paula en Otto
Modersohn, Heinrich en Martha Vogeler, én Clara en Rainer Maria Rilke werden de
‘familie van Barkenhoff’ waar zij elkaar elke zondag troffen. Na de dood van Paula
in 1907 verliet Modersohn Worpswede en vestigde zich in het nabijgelegen
Fischerhude. In 1909 trouwde hij voor de 3de maal. Op latere leeftijd verbleef hij
voor langere tijd op een boerderij in Allgäu. De natuur in al haar vormen bleef tot het
laatst het beheersende motief in zijn werk. Hij stierf in 1943 in Fischerhude.
Paula Modersohn-Becker verhuisde in 1897 naar Worpswede en werd leerling van
Mackensen. Haar leermeester had vaak kritiek op haar werk. Zij leerde bij hem Clara
Westhoff kennen, met wie zij een nauwe vriendschap kreeg. In 1899 ging zij naar
Parijs en leerde voor het eerst het werk van Cézanne kennen. Sinds 1903 ging zij
diverse malen naar Parijs, uiteindelijk om te scheden van Worpswede en haar
echtgenoot. Daar kwam het niet meer van, op 2 november 1907 werd haar dochter
Mathilde geboren, op 20 november stierf zij.
Omdat na de jaren van de eerste groep kunstenaars Worpswede aantrekkingskracht
bleef houden op nieuwe generaties kunstenaars, is in het dorp veel gebouwd. Omdat
het dorp geen echte kern heeft, werd al snel op elk beschikbaar stuk grond een villa
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gebouwd. Toch werd tijdens de tweede generatie kunstenaars ook in de geest van de
tijd gebouwd. Bijzonder is het in 1926 door Bernard Hoetger gebouwde “Kaffee
Worpswede’ of ‘Kaffee Verrückt’. Het expressionistische gebouw is zonder tekening
en zonder rechte hoek gebouwd. Tot het gebouwcomplex behoort een hotel dat nu als
tentoonstellingsgebouw functioneert. De ‘Grosse Kunstschau’ is ook een werk van
Bernard Hoetger.

Paula Modersohn-Becker, zelfportret
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Sezession in Duitsland: een gedroomd paradijs
Sinds 1871 was Duitsland verenigd in het Duitse keizerrijk. Dankzij Bismarck had
het de weg naar vooruitgang gevonden. De Duitse industrie leverde rond 1900 tal
van prestaties. De staalproductie was er bijvoorbeeld tweemaal zo hoog als in
Engeland.
Ook op cultureel gebied was er omstreeks 1900 beweging te bespeuren. Omdat het
traditionalisme een belangrijke rol speelde, ontwikkelde de Jugendstil zich hier nogal
laat. De vernieuwing kwam uit onverwachte hoek. In München richtte een groep
schilders in 1892 de ‘Münchener Sezession’ op. Zij organiseerde tentoonstellingen
met werk van buitenlandse kunstenaars. In het tijdschrift ‘Pan’ werd aandacht
besteed aan de beeldende kunst en kunstnijverheid. Veel Duitse kunstenaars werden
spoedig beïnvloed door de Engelse Arts and Crafts Movement en de Glasgow
School. De architect Hermann Muthesius was hiervoor in belangrijke mate
verantwoordelijk. München was aan het einde van de negentiende eeuw een
belangrijk cultuurcentrum waar veel kunstenaars zich vestigden. Zo ook de
Hamburgse kunstenaar Otto Eckmann. Toen in 1986 het blad ‘Jugend’ werd
opgericht, kreeg hij opdracht een aantal omslagen te maken. Het blad publiceerde
literaire beschouwingen en kunstkritieken. Het blad was tamelijk conservatief, maar
een aantal progressieve kunstenaars werd uitgenodigd om de illustraties en omslagen
te ontwerpen. Eén van hen was Bernard Pankok. Het tijdschrift ‘Simplicissimus’ was
veel progressiever dan ‘Jugend’ en leverde felle kritiek op het beleid van keizer
Wilhelm.

Tijdschrift Simplicissimus
In navolging van William Morris werden de ‘Vereinigte Werkstätten für Kunst und
Industrie’ opgericht o.a. door Bruno Paul. Hij ontwierp meubels en interieurs. In
tegenstelling tot Morris wenste de Werkstätten juist aansluiting te zoeken bij de
industrie. Ook Otto Eckmann en Bernard Pankok werden lid van de werkplaats. Ook
Herman Obrist sloot zich aan bij de Vereinigte Werkstätten. Hij werd net als Pankok
geïnspireerd door de natuur in zijn ontwerpen. Zijn meubels waren echter over het
© Posterheide Brabant, Helmond

28

algemeen veel strakker van stijl; de nadruk lag hier op de constructie. Eckmann werd
in zijn ontwerpen voor meubels vooral geïnspireerd door de Japanse meubelkunst.
Het werk van Obrist had veel invloed op de architect August Endell. Zijn eerste
belangrijke werk was de fotostudio ‘Elvira’ in München in 1897 - 1898. Met name
de gevel bestond uit levendige Jugendstilvormen.

Darmstadt
Naast München was Darmstadt een belangrijk Jugendstil-centrum. In 1899 vestigde
de Hamburgse kunstenaar Peter Behrens zich in de stad. In Darmstadt hield hij zich
vooral met architectuur bezig. Dankzij de groothertog Ernst Ludwig von Hessen
heerste in Darmstadt rond 1890 een bijzonder gunstig klimaat. Hij was een
kunstliefhebber en steunde progressieve kunstenaars door hen van opdrachten te
voorzien. Rond 1899 vatte hij het idee op om in Darmstadt een kunstenaarskolonie
op te richten. Als locatie werd de Mathildenhöhe gekozen, een heuvel in de nabijheid
van de stad.

Mathildenhöhe, entree expositieruimte
De kunstenaarskolonie van Darmstadt werd in 1899 door groothertog Ernst Ludwig
von Hessen in het leven geroepen. Onder het motto "Mein Hessenland blühe und in
ihm die Kunst " hoopte hij door de verbinding van handwerk en kunst een
economische bloei voor zijn land tot stand te brengen. Het doel van de kunstenaars
moest het ontwerpen van moderne en toekomstgerichte bouw- en woonvormen zijn.
De eerste expositie van de kunstenaarskolonie vond onder de titel 'Ein Dokument
deutscher Kunst' in 1901 plaats. In 1904, 1908 en 1914 volgden drie
tentoonstellingen.
Als gemeenschappelijk ateliergebouw werd naar ontwerp van Joseph Maria Olbrich
het Ernst-Ludwig Haus gebouwd. Aan weerszijden van de hoofdruimte in het
hoofdgebouw werden drie ateliers gebouwd. Op de benedenverdieping waren twee
kunstenaarswoningen en dienstruimten. Twee kolossale beelden van zes meter, Man
en Vrouw, flankeren de hoofdingang en zijn gemaakt door Ludwig Habich.
De huizen van de kunstenaars werden rond het ateliergebouw aangelegd. De
kunstenaars konden onder gunstige voorwaarden grondaankopen om er een woning
te bouwen die tijdens de tentoonstelling als modelwoning moest dienen. Het waren
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echter enkel Olbrich, Behrens, Habich en Christiansen die zich een eigen woonhuis
konden permitteren.

Mathildenhöhe, Olbrichhaus
Het huis voor Wilhelm Deiters, de zakelijk leider van de kunstenaarskolonie, werd
door Joseph Maria Olbrich ontworpen en is het kleinste van alle. Olbrich was ook de
architect van het huis voor Julius Glückert, het grootste huis van de tentoonstelling.
Glückert was meubelfabrikant en belangrijke mecenas van de kunstenaarskolonie.
Het zog. kleine Glückerthaus, oorspronkelijk voor Rudolf Bosselt bestemd, is ook
naar ontwerp van Olbrich gebouwd en nog bijna geheel in oorspronkelijke staat
bewaard.
Peter Behrens ontwierp als architect-autodidact zijn eigen woonhuis, inclusief de
gehele inrichting. Hij woonde er nooit, maar verkocht het.
Josef Olbrich ontwierp ook zijn eigen huis, inclusief de gehele inrichting. De tegels
van de facade zijn nog origineel. Hij ontwierp ook het Haus Habich, woonhuis en
atelier van de beeldhouwer Ludwig Habich. De zog. Driehäusergruppe werd in 1904
naar ontwerp van Joseph Maria Olbrich gebouwd. Het ensemble was bestemd voor
mensen met een middeninkomen.
In de architectuur op Mathildenhöhe blijkt dat de Duitse Jugendstil naar de abstract geometrische richting ging neigen als gevolg van de invloed uit Oostenrijk. Alleen
Olbrich bleef tot zijn dood in 1908 in Darmstadt. Daarvóór waren alle andere
Jugendstil-kunstenaars reeds vertrokken. Op de Mathildenhöhe werden ateliers en
woonhuizen gebouwd. Van de kolonie werd een bouwtentoonstelling gemaakt.
Viermaal waren er grote publiekstentoonstellingen. Het meest in het oog springende
gebouw is de Hochzeitsturm, ontworpen door Olbrich voor de tentoonstelling van
1908. Deze toren was een geschenk van de stad ter ere van het tweede huwelijk van
de groothertog.
Olbrich ontwierp voor de tentoonstelling van 1908 het Oberhessisches
Ausstellungshaus, als tentoonstellingsgebouw voor de producten van industrie en
handwerk uit Oberhessen. Het is één van de laatste ontwerpen van Olbrich, en toont
zijn groeiende afkeer van het vormenrepertoire van de Jugendstil.

Berliner Sezession
De Berliner Sezession was een afsplitsing van schilders en beeldhouwers op het
einde van de 19de eeuw van de tot dan toe dominerende academische kunstproductie.
De vereniging werd opgericht in 1898, maar de strijd om afsplitsing ging al terug tot
1891 toen de schilderijen van Edvard Munch werden afgewezen. In 1898 werd door
de jury een landschapsschilderij van Walter Leistikow afgewezen. Daarop werd de
Berliner Sezession met 65 kunstenaars gesticht. Leistikow werd organisator, Max
Liebermann de president. In 1899 vond in Berlijn een eerste tentoonstelling plaats, in
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1902 scheidde een conservatieve minderheid zich weer af. In 1909 bestond de groep
uit 97 leden, onder wie Lovis Corinth. In 1910 kwam het tot een breuk toen 27
vooral expressionistische schilders werden afgewezen. Na een heftige briefwisseling
werd Emil Nolde uit de Sezession verwijderd. In 1912 werd Paul Cassirer voorzitter,
de tentoonstelling een jaar later werd het laatste grootste succes. Lovis Corinth bleef
tot aan zijn dood in 1924 voorzitter. Max Liebermann werd erevoorzitter van de
Freie Sezession, in 1914 opgericht door kunstenaars uit de Berliner Sezession waren
getreden. Deze vereniging zou blijven bestaan tot 1924.

Lovis Corinth, kunstenaar en zijn familie, 1909
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Abramtsevo
Niet ver van Sergiev Possad, het belangrijkste klooster van Rusland, ligt het
landgoed van Abramtsevo. In 1843 kocht de schrijver Sergei Aksakov het landgoed.
Hij was een vurige Slavofiel die Europese invloed op het Russisch leven en literatuur
afwees. Tot zijn vrienden behoorden Turgenev en Gogol die vaak op Abramtsevo te
gast waren. Na de dood van één van de zonen van Aksakov werd het landgoed in
1870 gekocht door Savva Mamontov, één van de belangrijkste vertegenwoordigers
van de ontwikkeling van Russische nationale kunst. Hij stichtte een
kunstenaarskolonie in Abramtsevo. De groep kunstenaars die zich om hem
verzamelde bestond uit o.a. Ilya Repin, Valentin Serov, Mikhail Vrubel en de broers
Vasnetsov. In de jaren ’80 en ’90 bloeide er een kunstenaarskolonie die de geest van
de middeleeuwse Russische kunst weer probeerde te doen herleven. Diverse ateliers
werden opgericht voor de productie van handwerk, zoals meubels, zijde en
tegelwerk. De kunstenaars werkten ook aan een aantal bouwprojecten zoals de kerk
van Zaligmaker –naar voorbeeld van kerken in Novgorod- met ikonen van Repin en
Nesterov, een vloermozaïek van Victor Vasnetsov en een betegelde stoof van Vrubel.

Abramtsevo

Ilya Repin, Abramtsevo
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Rusland en Mir Iskusstva
Omstreeks de eeuwwisseling speelde in Rusland de Mir Iskusstva-beweging (Wereld
van de Kunst) een grote rol. De kunstenaarsgroep werd in 1898 opgericht door een
aantal studenten, onder wie Leon Bakst. In 1899 werd voor het eerst een tijschrift
gepubliceerd, waarvan Sergei Diaghilev de hoofdredacteur was. In 1910 vond een
heroprichting plaats met Roerich als voorzitter, en o.a. Victor Tatlin en Nathan
Altman als leden. Tot aan 1924 bleef zij van grote betekenis. De aangesloten
kunstenaars richtten zich op een vernieuwing van de Russische kunst. Dat wilden zij
bereiken met behulp van de westerse ontwikkelingen in de beeldende kunsten:
impressionisme, symbolisme en jugendstil. Er bestonden nauwe contacten met Parijs
en over en weer werden tentoonstellingen georganiseerd. Van de l’art pour l’artopvatting ging een grote aantrekkingskracht uit. In veel gevallen kozen de
kunstenaars voor de eigen, typisch Russische thematiek, oude iconen en mozaïeken
bijvoorbeeld. Volgens deze opvatting werkten kunstenaars als Boris Koustodiev,
Valentin Serov en Leon Bakst. Ook de choreograaf Diaghilev en de Ballets Russes te
Parijs werkten vanuit de idealen van de Mir Iskusstva. Een van de meest bijzondere
Jugendstil monumenten is het Ryasbushinski-huis (tegenwoordig Gorki-huis) van de
architect Shekhtel in Moskou.

L. Bakst, balletfiguur voor ‘Vuurvogel’, 1910
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Nieuwe kolonies aan het begin van de 20e eeuw
Domburg
Domburg op Walcheren genoot al in de 19de eeuw grote bekendheid als badplaats en
kuuroord. Voor een deel was die faam te danken aan Johan Georg Mezger, die hier
vanaf 1887 als dokter werkzaam was en Domburg als kuuroord op de Europese kaart
zette. Domburg werd een geliefde badplaats voor de Europese elite. Sommigen van
hen lieten er riante villa’s bouwen.
Als schildersdorp kende Domburg zijn bloeiperiode tussen 1900 en 1920. Jan
Toorop, die in die tijd werd gezien als een vernieuwer en op het toppunt van zijn
roem was, woonde na 1903 vele zomers in Domburg. Hij werd al spoedig het
middelpunt van een grote kring schilders en schrijvers. Tot de kring rondom Toorop
behoorden: Lodewijk Schelfhout, Conrad Kickert, Henri Le Fauconnier, Jacoba van
Heemskerck, Otto van Rees, Ferdinand Hart Nibbrig. Piet Mondriaan kwam in 1908
naar Domburg. Hij was zeer geïnteresseerd in de ideeënwereld van de theosofie
onder andere te zien in zijn drieluik ‘Evolutie’ uit 1911.

Piet Mondriaan, Evolutie, 1909
In de jaren ’70 van de 19de eeuw brachten de schilders Emile Claus, Camille van
Camp en Euphrosine Beernaert enkele zomers door op Walcheren. Zij verbleven in
het landhuis van de rijke Belgische industrieel Emile De Harven bij Domburg. Het
eiland werd onderwerp van hun schilderijen. Een echte kunstenaarskolonie werd
echter pas gesticht op het einde van de 19de eeuw.
Rond 1900 was Domburg bekend als een badplaats voor de Europese elite dankzij de
Duitse physicus Johann Georg Mezger. Jan Toorop kwam als eerste kunstenaar, maar
werd gevolgd door andere moderne kunstenaars. Toorop bracht bijna elk jaar een tijd
door in Domburg tussen 1908 en 1922. Samen met Mondriaan werd hij op
Walcheren de toonaangevende schilder van het luminisme. Tussen 1908 en 1916
bracht Mondriaan bijna jaarlijks enige tijd door in Domburg. Het was hier waar hij
een essentiële verandering in zijn schilderwijze doormaakte van neo-impressionisme
naar abstractie.
Een grote rol speelde Marie Tak van Poortvliet, afkomstig uit een welgestelde
Zeeuws-Brabantse familie. Sinds 1905 raakte zij bevriend met de schilderes Jacoba
van Heemskerck. In de tuin van haar villa in Domburg richtte zij een atelier voor
haar in. Achter de schermen trad zij op mecenas. Beiden waren zeer geïnteresseerd in
de antroposofie en de expressionistische kunst.
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Samen met de schilderes Mies Elout-Drabbe en met hulp van vrienden als Ferdinand
Hart Nibbrig, Jacoba van Heemskerck en Jan Heyse, organiseerde Jan Toorop de
zog. Domburgsche Tentoonstellingen tussen 1911 en 1922.

Domburg, het ‘kotje’

Bergen
De Eerste Wereldoorlog sloot Nederland af van het verkeer met omringende landen.
Omdat de bronnen voor de beeldende kunst opdroogden, werkten veel ideeën van
voor 1914 nog een tijdlang na. Zo ontstaat tussen 1915 en 1920 een mengsel van
expressionisme en kubisme. De eigen synthese van buitenlandse invloeden is
herkenbaar in het oeuvre van kunstenaars in Amsterdam en Bergen: Colnot, Filarski,
Gestel, Van Wijngaerdt, Van Blaaderen, de gebroeders Wiegman en Weyand.
Tussen de twee centra bestaat een voortdurende wisselwerking. Het zoeken van
Gestel naar een evenwicht tussen ratio en intuïtie staat in zekere zin model voor de
wisselende voorkeur van de kunstenaars van Amsterdam en Bergen. De ene keer
overweegt de discipline van het kubisme, de andere keer het elan van het
expressionisme. De gemeenschappelijke ideeën krijgen organisatorisch vorm in de
stichting van de Vereniging Het Signaal (1916). Er ontwikkelt zich een stijl uit (in
eerste instantie bij Le Fauconnier), waarin het expressionisme een romantiek kent die
de verstandelijke ordening overheerst. Dit expressionisme is vrij van de constructieve
dwang van het kubisme en zonder de bittere tendens van het Duitse expressionisme
Enkele leden van Het Signaal woonden in het kunstenaarsdorp Bergen. Dit gaf aan
de ideeën van de vereniging gemakkelijk verspreiding. Het typische Signaal- idioom
met zijn donkere palet en zijn zware massieve vormen vond zo ingang bij een aantal
Bergenaren. Weldra werd de intuïtieve aanzet van de Signaal- schilders echter
geneutraliseerd door de behoefte aan compositorische helderheid (invloed van
Cézanne). De meeste Bergenaren gaven de voorkeur aan het landschap en stilleven
als onderwerp. De verbondenheid met de natuur stond voor de meesten centraal.
Opvallend is het verdonkeren van het koloriet, waar bruinen, groenen en okers
overheersen. De typisch Nederlandse mengvormen van kubisme en expressionisme
heeft men in de literatuur vaak samengebracht onder de term ‘Bergense School’.
Toch past bij de artistieke gemeenschap in Bergen eerder het begrip ’kolonie’ dan
‘school’. Niemand van de kunstenaars is bereid geweest het individuele op te offeren
aan een gezamenlijke opzet. Er is maar tot op zekere hoogte een onderlinge
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verwantschap in kunstopvatting: voorkeur voor een donker palet, trouw aan de
figuratie, het idioom van het ruwe, massieve vormen, de keuze van het landschap en
het stilleven. Maar het individualisme overstemt in de regel het gemeenschapsgevoel.
Er zijn te veel schilders ook die regelmatig het beeld van een ‘Bergense School’ met
hun werk bruskeerden: Filarski met het lichte, zuidelijke temperament, de
eigenzinnige Charley Toorop, Else Berg met haar mystieke landschappen, de
religieuze Matthieu Wiegman met zijn rooms- katholieke onderwerpen.

Leo Gestel, landweg in Bergen
In Bergen (NH) hebben al veel Nederlandse kunstenaars geleefd en gewerkt; het
staat bekend als 'kunstenaarskolonie'. Tussen 1915 en 1925 kreeg hier de Bergense
School in de Nederlandse schilderkunst vorm. De meeste schilders van de groep
vonden dicht bij elkaar huisvesting aan de Buerweg, in de buurtschap Bergen
Binnen, tussen Bergen en Bergen aan Zee.

Piet Wiegman, zelfportret, 1916
Grondleggers van deze stroming waren de Franse schilder Henri Le Fauconnier en de
Nederlandse schilder Piet van Wijngaerdt. Ze kregen veel navolging van jonge
schilders die ageerden tegen het Impressionisme, net zoals dat in Frankrijk gebeurde
met het Fauvisme en in Duitsland met het Expressionisme. De schilderkunstige
theorieën van de groep zijn voor een groot deel opgeschreven in het tijdschrift 'Het
Signaal'. Het zijn vooral de mecenas Piet Boendermaker en de vroegere directeur van
het Stedelijk Museum C. Baard die aan de Bergense School bekendheid hebben
gegeven.
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Collioure
Collioure werd een schilderskolonie met de komst van Henri Matisse in 1905.
Waarschijnlijk koos hij voor dit vissersdorpje aan de voet van de Pyreneeën omdat
zijn vrouw het gebied goed kende. Paul Signac was er al 18 eerder geweest en zal de
plaats zeker aanbevolen hebben. De aanwezigheid van Matisse was voor andere
kunstenaars aantrekkelijk om naar Collioure te komen. Matisse werkte er intensief
samen met Derain. In Collioure werd zogezegd het fauvisme geboren. Andere
schilders die hier werkten waren o.a. Picasso, George Braque en Charles Rennie
Mackintosh.

André Derain, boten in haven Collioure

Saint-Tropez
In 1892 arriveerde Paul Signac met zijn zeiljacht l’Olympia in Saint-Tropez. Signac
had al naam gemaakt als impressionistisch schilder. Bij de stichting van de Salon des
Artistes Indépendants in 1884 had hij Georges Seurat ontmoet en kennisgemaakt met
diens kleurtheorie. Signac werd een overtuigd aanhanger van het divisionisme en met
deze ideeën arriveerde hij in Saint-Tropez. Hij huurde eerst enige jaren een huis bij
de Plage des Graniers om in 1897 het huis ‘La Hune’ te kopen, dat al gauw het
middelpunt werd voor avant-gardistische kunstenaars die voor het mediterrane licht
naar het zuiden van Frankrijk trokken.
Vanaf 1892 werkten in Saint-Tropez behalve Signac ook Maximilien Luce, Théo van
Rysselberghe en Henri-Edmond Cross in de stijl van het neo-impressionisme. Door
de invloedrijke positie van Signac en zijn vernieuwingsdrang was het voor veel
schilders aantrekkelijk naar Saint-Tropez te komen. Rond 1895 veranderden de
opvattingen van Signac over het pointillisme. De penseelstreek werd vrijer en de
starheid van het pointillisme werd verlaten.
Henri Matisse kwam in 1904 en discussieerde met Signac over de betekenis van
kleur. Signac had zijn opvattingen over kleur neergelegd in ‘D’Eugène Delacroix au
neo-impressionisme’ (1899), een invloedrijk boek. Matisse schilderde er zijn
befaamde ‘Luxe, Calme et Volupté’, een sleutelwerk in zijn artistieke ontwikkeling
en het laatste dat direct de invloed van Signac verried. Kort daarna gaf Matisse in
Collioure het startsein voor het fauvisme. Henri Manguin vond in 1905 in SaintTropez onderdak in Villa Demière. Hij was er in de periode 1905-1920 regelmatig te
vinden en nodigde dan collega’s uit te logeren. Onder hen Henri Lebasque en Pierre
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Bonnard. Francis Picabia kwam naar Saint-Tropez in 1909. Na de Eerste
Wereldoorlog verhuisde Paul Signac naar Antibes. Hij kwam daarna nog slechts zo
nu en dan naar Saint-Tropez.

Paul Signac, Port St. Tropez, 1899

Szentendre
Ten noorden van Aquincum legden de Romeinen een castrum aan. Daaruit ontstond
vele eeuwen later een dorp, voor het eerst in 1002 in een document genoemd.1389 en
1689 vluchtten duizenden Serviërs naar hier. Zij bliezen het stadje nieuw leven in. In
de 18e eeuw ging het zó voor de wind dat zij hun stad konden verfraaien met
barokke koopmanswoningen en zes orthodoxe kerken.

Szentendre
Tussen 1889 en 1892 woonde hier Károly Ferenczy die als de stichter van de
Hongaarse schilderkunst wordt beschouwd. Hij was ook een van de oprichters van
de kunstenaarskolonie in Satu Mare in Roemenië. Deze plaats lag in Hongarije, maar
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kwam in 1926 aan Roemenië. Daarop vertrok een aantal kunstenaars naar
Szentendre. Het was het begin van Szentendre als kunstenaarsdorp.
Ferenczy wordt voornamelijk gerekend tot het impressionisme. In Szentendre
schilderde hij vooral naturalistische landschappen aan de Donau. Daarna werd zijn
stijl meer impressionistisch. In zijn latere werk bespeurt men symbolisme.

Károly Ferensczy, tuin, 1893

Céret
Céret, een kleine stad met een oude stadskern, is de hoofdplaats van Vallespir (het
dal van de Tech). In het begin van de 20e eeuw, was het de plaats waar het kubisme
belangrijke impulsen kreeg. In 1910 kwamen drie kunstenaars naar Céret. Het waren
Manuel Martinez Hugué, bekend als Manolo, Deodat de Séverac en Frank Burty
Haviland. Manolo, een Catalaanse beeldhouwer, bleef er 15 jaar wonen, de
componist Séverac bleef tot zijn dood in 1921 in Céret en de schilder Haviland bleef
er (met onderbrekingen) wonen tot zijn overlijden in 1971. Deze drie kunstenaars,
met ieder een omvangrijk netwerk, maakten Céret tot een attractief
kunstenaarscentrum. Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Aristide Maillol,
Auguste Herbin, Max Jacob en Francis Picabia verbleven korte of lange tijd in Céret.
De criticus André Salmon kwalificeerde Céret als het ‘Mekka van het kubisme’. Dat
is vooral te danken aan het werk van Picasso en Braque. Hun reeds bestaande
samenwerking werd in Céret voortgezet en intenser. Beiden ontwikkelden er het
synthetisch kubisme als reactie op het analytisch kubisme. Belangrijk in die
ontwikkeling waren de door Picasso en Braque vervaardigde ‘papiers collés’ en
collages. In het analytisch kubisme was de relatie met de werkelijkheid op de
achtergrond geraakt ten gunste van het spel met geometrische vormen. De
experimenten met ‘papiers collés’ brachten de materie direct op het platte vlak van
het schildersdoek. Eerst werden typografische elementen gebruikt maar al gauw ook
delen van kranten, juten zakken, etiketten, zand of glas. De intense samenwerking
tussen Picasso en Braque is terug te zien in hun artistieke productie. Zo ontstonden in
augustus 1911 de ‘Man met gitaar’ van Braque en de ‘Accordeonist’ van Picasso met
sterke stijlovereenkomsten. Beiden gebruikten het karakteristieke gotische lettertype
van de lokale krant l’Indépendant zoals te zien in Picasso’s ‘Stilleven met Fan’ en de
‘Kandelaar’ van Braque.
Juan Gris, Auguste Herbin en Max Jacob bezochten Picasso in Céret in 1913. Picasso
had de benedenverdieping van ‘Maison Delcros’ gehuurd. Dit grote huis, midden in
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een park, werd een plaats waar de kubisten hun ideeën ontwikkelden. Herbin
realiseerde tijdens dit verblijf een serie kubistische landschappen met de omgeving
van Céret als onderwerp.
Pierre Brune heeft een grote rol gespeeld in de culturele ontwikkeling van Céret. Hij
liet een atelierwoning bouwen waar hij regelmatig zijn collega’s uit Parijs en
Centraal-Europa kon ontvangen en laten werken. Onder hen waren Pinchas
Krémègne en Chaïm Soutine. Soutine schilderde tussen 1919 en 1922 zijn befaamde
Céret-landschappen, die hij bij zijn terugkeer in Parijs overigens voor een deel weer
vernietigde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Céret een toevluchtsoord voor
onder andere Jean Cocteau, Marc Saint-Saëns, Raoul Dufy en Albert Marquet.

Georges Braque, kandelaar,1910
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Juan Gris, landschap te Ceret, 1013
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