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Frantz Charlet  
Het strand van Oostende, s.d. 
Olieverf op doek, 65 x 87 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Madeleine Maus, 1922, 
O.M. 26 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media 
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Théo Van Rysselberghe  
Thee in de tuin (detail), 1903 
Olieverf op doek, 98 x 130 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Octave Maus, 1922, O.M. 184 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media 
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België, dat in 1830 ona7ankelijk werd, kende spoedig 
een uitzonderlijke welvaart. Als gevolg van de 
industrialisering die er bijzonder vroeg op gang kwam 
en mede dankzij een guns�g, open klimaat was het 
koninkrijk aan het eind van de eeuw uitgegroeid tot 
een van de eerste economische wereldmachten. De 
economische expansie zorgde ervoor dat het land in 
een snel tempo verstedelijkte, en onder impuls van 
koning Leopold II (1865-1909) kende Brussel een 
ontwikkeling die we kunnen vergelijken met de 
urbanisa�eprojecten van Haussmann in Parijs. Dit ging 
gepaard met een nooit geziene culturele bloei. De 
jonge hoofdstad had een strategische ligging op de 
grens van Noordelijk en Zuidelijk Europa en wierp zich 
op als een kruispunt van de ar�s�eke avant-gardes. 
Brussel onderscheidde zich door haar bruisende 
culturele leven. Als hoofdplaats van de art nouveau en 
het symbolisme behoorde ze – en daar is het ons hier 
om te doen - tot de eerste steden die de 
impressionis�sche en neo-impressionis�sche 
meesterwerken verwelkomde op de Salons des XX en 
de Salons van La Libre Esthé�que.  
 
Tradi�oneel geneigd om de werkelijkheid te 
beschrijven, gevoelig voor de taal van kleur en licht 
kozen de Belgische schilders, net als de Franse 
impressionisten, voor een thema�ek waarin de 
hedendaagse leefwereld werd afgespiegeld en met 
vrijere technieken  geïnterpreteerd. Zo is James Ensor, 
die heel vroeg al opteerde voor een helder 
kleurenpalet en een gefragmenteerde verHoets – 
voordat hij toetrad tot de symbolis�sche beweging en 
vervolgens het expressionisme zou aankondigen, een 
emblema�sch voorbeeld van deze ona7ankelijkheid. 
En zo veroverden erg verscheiden persoonlijkheden 
als Alfred Stevens, Émile Claus en Théo Van 

Brussel, een impressionis�sche 

hoofdstad 

Rysselberghe in alle vrijheid hun plaats op het 
interna�onale ar�s�eke toneel.  
 Meer nog dan in Frankrijk is ‘impressionisme’ in België 
een woord dat vele ladingen dekt.  
 
Op de tentoonstelling zijn een honderdtal werken te zien: 
hoofdzakelijk schilderijen, maar ook affiches en tekeningen, 
waarvan zowat een derde aMoms�g zijn uit de collec�e van 
het Museum van Elsene. De overige bruiklenen zijn 
aMoms�g uit de Koninklijke Musea van België, het Museum 
Camille Lemonnier, het Charliermuseum, het Museum Van 
Buuren en het Archief voor Hedendaagse Kunst in België, alle 
gelegen in Brussel, aangevuld met werken uit de musea voor 
schone kunsten van Luik, Gent, Oostende, Antwerpen en uit 
de Triton Founda�on. Ook vele Franse musea, met name het 
musée d’Orsay, maar ook de musea van Compiègne, Douai 
en Rijssel, leveren een belangrijke bijdrage aan dit project, 
net als de fonda�on de l'Hermitage van Lausanne, het 
Amsterdamse Van Gogh Museum en tal van Europese 
par�culiere verzamelaars.     
 
Het parcours bestaat uit zes afdelingen: de salons van Les XX 
en van La Libre Esthé�que, De schilders van het moderne 
leven,  Claus en het luminisme,  De landschapsschilders, Het 
tweede vaderland van het neo-impressionisme en ten sloRe 
De dageraad van de 20ste eeuw. 

 

Onder het beschermheerschap 
van De heer Laurent Fabius, 
minister van Buitenlandse Zaken 
en de heer Patrick Vercauteren 
Drubbel Ambassador België 
Frankrijk. 
 
Tentoonstellingscuratoren:  
Marina FerreS, wetenschappelijk 
directeur van het musée des 
impressionnismes Giverny, en 
algemeen tentoonstellingscurator 
de l’exposi�on et Claire Leblanc, 
conservator van het Museum van 
Elsene en wetenschappelijk 
tentoonstellingscurator 

 
Tentoonstelling georganiseerd  

in samenwerking met het Museum van Elsene, Brussel.  
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1. DE SALONS VAN LES XX EN 
VAN LA LIBRE ESTHETIQUE  
De Cercle des XX werd in 1883 in Brussel opgericht door 
twin�g ona7ankelijke kunstenaars. Van 1884 tot 1893 
organiseerden zij een jaarlijkse salon waarop het werk van 
Belgische en buitenlandse avant-gardekunstenaars werd 
getoond. Octave Maus, de bezieler van de groep, had in 
1881 ook het �jdschriH L'Art Moderne opgericht, samen 
met  Edmond Picard, schilder Théo Van Rysselberghe en 
dichter en cri�cus Émile Verhaeren. Behalve 
tentoonstellingen organiseerden ze ook lezingen en avant-
gardeconcerten, die vernieuwend waren door de keuze van 
de kunstenaars en opvielen vanwege de kwaliteit van 
catalogi en affiches. Zo werd Brussel vanaf 1880 een 
brandpunt van de Europese ar�s�eke stromingen, terwijl de 
Salons van La Libre Esthé�que van 1894 tot 1914 de fakkel 
van Les XX overnamen.  
 In deze s�mulerende omgeving betraden de kunstenaars 
allerlei uiteenlopende paden. Alfred Stevens, schilder van 
‘de juiste middenweg’ was in 1844 uitgeweken naar Parijs, 
waar hij een reusach�g succes kende op de officiële salon, 
maar nooit deelnam aan de avant-gardetentoonstellingen. 
Zijn landgenoot James Ensor daarentegen rekende zich bij 
de impressionisten en nam aan al hun manifesta�es deel, 
ook al rezen er soms conflicten met de organisatoren.  
 

2. DE SCHILDERS VAN HET 
MODERNE LEVEN  
Zowel in Brussel als in Parijs werd de historische tradi�onele 
schilderkunst naar de achtergrond verdrongen door 
hedendaagse thema�eken. De scheiding tussen de genres 
werd opgeheven en er leek zelfs een omgekeerde 
hiërarchie te ontstaan. De taferelen van het moderne leven, 
die vroeger als ‘genreschilderingen’ werden be�teld en 
tradi�oneel succes kenden in de Noordelijke scholen, 
werden gewaardeerd door een ondernemende burgerij die 
een nieuwe levenss�jl omhelsde. De Belgische schilders 
legden zich toe op de portretkunst, een genre waarin ze 
uitblonken en waarvan ze de codes moderniseerden. Het 
dagelijkse, huiselijke leven en het moderne bestaan werden 
bezongen door vernieuwende schilders als Georges 
Lemmen. Heel diverse persoonlijkheden als Jan Toorop en 
Frans Smeers hadden een voorliefde voor de schildering van 
modieuze vakan�eoorden.  
 Ook de arbeidersklasse vormde een dynamische kracht in 

de moderne samenleving. Constan�n Meunier beschreef het 
leven van de mijnwerkers, terwijl de werklieden een 
gelieMoosd onderwerp waren van Eugène Laermans. Léon 
Frédéric besteedde dan weer grote aandacht aan het detail, 
wat hem onderscheidt van de impressionisten, maar net als 
zij was hij erg gevoelig voor lichteffecten. In zijn werk maakte 
de arbeiderswereld plaats voor een tradi�onele christelijke 
iconografie.  
 

3. CLAUS EN HET LUMINISME  
In deze snel veranderende wereld koos Émile Claus voor de 
lofzang op het ongeschonden plaReland en een pre-
industrieel buitenleven. Zijn door het realisme beïnvloede 
s�jl getuigt van zijn grote voorliefde voor een lumineuze, 
kleurrijke weergave van dit universum. Van 1889 tot 1891 
bracht Claus de winters door in Parijs en keerde ’s zomers 
terug naar het Vlaamse Astene, een dorpje aan de oever van 
de Leie dat zijn voornaamste inspira�ebron  werd. Het heel 
persoonlijke luminisme van zijn doeken behoort nog al�jd 
tot de origineelste ui�ngen van het impressionisme in België. 
Samen met Georges Morren en Adrien-Joseph Heymans 
richRe hij in 1904 de groep Vie et Lumière op, waarbij tal van 
kunstenaars – en met name James Ensor en Anna Boch – zich 
aansloten.  

Théo Van Rysselberghe  
Émile Verhaeren (detail), 1915  

Huile sur toile, 77,5 x 92 cm 
Paris, musée d'Orsay, RF 1977-357 

© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Photo : Hervé Lewandowski   
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4. DE LANDSCHAPSSCHILDERS  

Het realisme werd in België guns�g ontvangen, en dat al 
heel vroeg. In feite knoopte het aan bij een tradi�e die 
reeds vanaf de 15de eeuw in het gebied was verankerd. De 
voorliefde voor observa�e bereidde de weg voor een 
vernieuwende esthe�ca die niet alleen op het vlak van het 
genre, maar ook op technisch gebied tot ui�ng kwam. In 
het zog van de school van Barbizon en de eerste Franse 
impressionis�sche ervaringen  zorgde een ware 
landschapsgolf voor een nieuwe adem bij de Belgische 
schilders. De beweging verzamelde zich vooral rond de 
Société Libre des Beaux-Arts die in 1868 was opgericht 
door onder anderen Louis Artan, Louis Dubois en Félicien 
Rops. De openluchtschilderkunst nam een hoge vlucht in 
de school van Tervuren met Hippolyte Boulenger, en ook 
aan de oevers van de Noordzee. De Belgische schilders 
lieten zich inspireren door het contrastrijke klimaat en 
uiRen dat door een vrijere kleurtoets en een lichtend palet 
met vibrerende �nten. Via de interpreta�e van het 
landschap baanden de beeldende experimenten van 
individuele persoonlijkheden de weg voor de gedurfde 
vernieuwingen van de 20ste eeuw.  
 

5. HET TWEEDE VADERLAND VAN 

HET NEO-IMPRESSIONISME  

In februari 1887 stelde Georges Seurat zijn Dimanche après-

midi sur l'Ile de la Grande Ja e (1884-86, Chicago, The Art 

Ins�tute) tentoon op de Salon des XX. De schilder was een 

paar maanden voordien bij zijn eerste openbare 

verschijning op de Salon des ar�stes indépendants 

opgemerkt door Emile Verhaeren en Théo Van 

Rysselberghe. Net als in Parijs zorgde het symbolische 

schilderij van het neo-impressionisme ook in Brussel voor 

grote ophef. NieRemin werd de term ‘neo-impressionisme’ 

voor het eerst gebruikt in het Belgische �jdschriH L'Art 

Moderne, en dit in een stuk van Felix Fénéon. De Belgische 

kunstenaars waren meteen in de ban van de nieuwe 

techniek die gebaseerd was op het principe van de op�sche 

vermenging. Na Willy Finch en Herny Van de Velde kozen 

ook  Georges Lemmen, Georges Morren en Théo Van 

Rysselberghe, de belangrijkste vertegenwoordigers van de 

nieuwe school, voor het divisionisme. Ze lieten de 

wetenschappelijke rigueur van Seurats esthe�ca weldra 

varen en gebruikten de techniek als een origineel middel 

om de werkelijkheid weer te geven.  

 

6. DE DAGERAAD VAN DE 20STE 

EEUW 

In 1904 wijdde La Libre Esthé�que een grote tentoonstelling 

aan het Franse impressionisme. Het was het begin van een 

hele reeks retrospec�eve tentoonstellingen gewijd aan de 

vernieuwende stromingen van de voorbije twin�g jaar, die 

meteen ook de weg vrijmaakten voor nieuw ar�s�eke 

ervaringen. Rik Wouters, Jos Albert en Auguste Oleffe kozen 

voor een radicale aanpak van verHoets en kleur, en 

kondigden aldus het fauvisme aan, terwijl het werk van 

James Ensor, gebruik makend van dezelfde middelen, zou 

aanleunen bij het expressionisme.   

Théo Van Rysselberghe   
La Libre Esthé(que -Arts graphiques & Arts plas(que, 1896 
Lithografie, 90,5 x 68 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Joseph BoRe, 1906, 
B. 508 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media  



 

Lijst 

van de 

bruikleengevers 

George Morren  
Le Verger (detail), 1890 
Huile sur toile, 100 x 75 cm 
Bruxelles, collec�on par�culière par l'intermédiaire de la galerie Lancz 
© Bruxelles, galerie Lancz  
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België 

Antwerpen, Collec�on Caroline et Maurice Verbaet 
Anvers, Fonda�on Triton 
Brussel, par�culiere verzameling via  galerie Patrick Derom 
Brussel, par�culiere verzameling via  la galerie Lancz 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te  
Brussel, musée Charlier 
Brussel, musée d'Ixelles 
Brussel, musée d'Ixelles, collec�on Camille Lemonnier 
Brussel, musée d'Ixelles, depot van de Franse gemeenschap 
van België 
Brussel, musée van Buuren 
Charleroi, musée des Beaux-Arts 
Gand, Museum voor Schone Kunsten 
Luik, musée des Beaux-Arts - BAL 
Linkebeek, par�culiere verzameling 
Namen, Musée Félicien Rops 
Oostende, Mu . ZEE  

Spanje 
Madrid, collec�on Juan San Nicolas  
 

Frankrijk  
Douai, musée de la Chartreuse 
Lille, Palais des Beaux-Arts 
Paris, galerie Berès 
Paris, musée d'Orsay 
Paris, musée d'Orsay, dépôt au musée na�onal du château 
de Compiègne 
 

Zwitserland 

Lausanne, fonda�on de l’Hermitage 

 

En vele par�culiere bruikleengevers die anoniem wensen 
te blijven 
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Constan�n Meunier  
Hiercheuse descendant à la fosse (détail), s.d. 
Huile sur toile, 84 x 50 cm 
Musée des Beaux-Arts de Charleroi, achat Ville 1954, inv. 219 
© Musée des Beaux-Arts de Charleroi / Photo : Luc Schrobiltgen  
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Émile Claus  
Het ophalen van de ne en, 1893 
Olieverf op doek, 130 x 200 cm 
Museum van Elsene, Brussel, C.C. 102 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media 

Théo Van Rysselberghe   
Thee in de tuin, 1903 
Olieverf op doek, 98 x 130 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Octave Maus, 
1922, O.M. 184 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media 

Théo Van Rysselberghe   
La Libre Esthé�que -Arts graphiques & Arts plas�que, 1896 
Lithografie, 90,5 x 68 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Joseph BoRe, 1906, 
B. 508 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media 

George Morren  
Le Verger, 1890 
Huile sur toile, 100 x 75 cm 
Bruxelles, collec�on par�culière par l'intermédiaire de 
la galerie Lancz 
© Bruxelles, galerie Lancz  

Constan�n Meunier  
Hiercheuse descendant à la fosse, s.d. 
Huile sur toile, 84 x 50 cm 
Musée des Beaux-Arts de Charleroi, achat Ville 1954, 
inv. 219 
© Musée des Beaux-Arts de Charleroi / Photo : Luc 
Schrobiltgen  

Anna Boch  
Duinen in de zon, Ca 1903 
Olieverf op doek, 62 x 95 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Octave Maus, 
1906, O.M. 20 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media  

Alfred Stevens  
Consola(on ou La Visite de condoléances, 1857 
Huile sur toile,  75 x 98 cm 
Bruxelles, collec�on par�culière par l'intermédiaire de 
la galerie Patrick Derom 
© galerie Patrick Derom / Photo : Vincent Everats 

James Ensor  
Vue de Bruxelles, 1885 
Huile sur toile 100 cm x 81 cm 
Liège, musée des Beaux-Arts - BAL, AM 64/628 
© Liège, musée des Beaux-Arts - BAL  
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Henri Evenepoel  
Portret van Albert Devis, 1897 
Olieverf op doek, 120 x 50 cm 
Museum van Elsene, Brussel, verworven in 1995, C.C. 
3777 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media  

Frantz Charlet  
Het strand van Oostende, s.d. 
Olieverf op doek, 65 x 87 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Madeleine 
Maus, 1922, O.M. 26 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media  

Théo Van Rysselberghe  
Émile Verhaeren, 1915  
Huile sur toile, 77,5 x 92 cm 
Paris, musée d'Orsay, RF 1977-357 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Photo : Hervé 
Lewandowski   

Émile Claus  

Enfants jouant sur la glace, 1891 

Huile sur toile, 148 x 205 cm 

Gand, Museum voor Schone Kunsten, collec�on de la 

Communauté flamande 

© Lukas - Art in Flanders VZW, foto Hugo Maertens 

Théo Van Rysselberghe  
Voiliers et estuaire, vers 1892-1895 
Paris, musée d'Orsay, RF 1982-16 
Huile sur toile, 50 x 61 cm 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) 
Photo : Hervé Lewandowski   

Victor Charles Hageman  
Jonge boerin, s.d. 
Olieverf op doek, 40 x 90 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Octave Maus, 1906, O.M. 99 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media 

Jos Albert  
Le Grand intérieur ou Le Déjeuner, 1914 
Huile sur toile, 201 x 149,5 cm 
Bruxelles, musée d'Ixelles, dépôt de la Fédéra�on 
Wallonie-Bruxelles (acheté en 1987 par l'État), etat. 
17.382  
© Bruxelles, musée d'Ixelles / Photo : Vincent Everats  



 

Tarieven voor individuele bezoekers 

 

Musée des impressionnismes Giverny 

99 rue Claude Monet | 27 620 Giverny 

T 02 32 51 94 65 | contact@mdig.fr | 

www.mdig.fr 

 

Open van 28 maart tot 2 november 2014 

Elke dag van 10 u tot 18 u (laatste bezoek  

om 17.30 u) 

Van 30 juni tot 10 juli 2014 zijn 

met uitzondering van Autour de Claude Monet 

 

Tarieven voor individuele bezoekers 

 

Enkelvoudig entreekaartje 

Volwassene: 7 € 
Kind van 12 tot 18 jaar/reduc�e: 4,50 € 
Kind van 7 tot 11 jaar: 3 € 
Mindervalide: 3 € 
Kind - 7 jaar : gra.s  

 

1e zondag van de maand: gra.s voor 
individuele bezoekers 
 
Forfait voor gezinnen: bij aankoop van 3 
toegangskaartjes één gra�s entree voor een 
kind. 
 
Jaarpas: 20 €| Duopas: 35 € 
Audiogids : 3 € 
 

Combi.cket ** 

Musée des impressionnismes 

+ Maison et Jardins de Claude Monet 

Volwassene: 16,50 € 

Kind van 12 tot 18 jaar / student: 9,50 € 

Kind van 7 tot 11 jaar: 8 € 

Mindervalide : 7 € 

Kind  - 7 jaar: : free 

 

Musée des impressionnismes 

+ Musée de Vernon 

Volwassene: 9 € 

Student en - 26 jaar : 6,50 € 

Kind - 7 jaar: gratuit 

 

Wie in het bezit is van een combi�cket hoeH 
niet aan te schuiven aan de kassa. 
Individuele kaartjes en combi�ckets te koop 
in het museum of online* op www.mdig.fr  
www.fnac.com 

 

 
*toeslag vanwege beheerskosten 

** uitsluitend te koop aan de balie van het Musée des 

impressionnismes, het  Musée de Vernon, het Maison et Jardins de 

Claude Monet, de Dienst voor toerisme van Vernon en op 

www.mdig.fr * 

Anna Boch  
Duinen in de zon (detail), Ca 1903 
Olieverf op doek, 62 x 95 cm 
Museum van Elsene, Brussel, schenking Octave Maus, 1906, 
O.M. 20 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media  





Musée 

des impressionnismes Giverny 

 

99 rue Claude Monet 
BP 18 
27620 Giverny 
France 
 
T : 33 (0) 232 51 94 65 
F : 33 (0) 232 51 94 67 
Open op feestdagen  
 
contact@mdig.fr 
www.facebook.com/mdig.fr 
www.mdig.fr 
 
Open van 28 maart tot 2 november 2014 
Elke dag van 10 u tot 18 u (laatste bezoek  
om 17.30 u) 
 
Van 30 juni tot 10 juli 2014 zijn 
met uitzondering van Autour de Claude Monet 

Contact : 

 

 

Anne Samsom Communica.ons 

Léopoldine Turbat 
T : 01 40 36 84 35 
leopoldine@annesamson.com 
 
Au musée  

Responsable de la communica�on et des partenariats 
Géraldine Brilhault 
T : 02 32 51 92 48 
g.brilhault@mdig.fr 
 

 

En couverture 

Émile Claus  
Het ophalen van de ne en, 1893 
Olieverf op doek, 130 x 200 cm 
Museum van Elsene, Brussel, C.C. 102 
©Museum van Elsene,  Brussel / Foto : Mixed Media 


