
    Kunstige knuffels 

  



1. Pablo Picasso: “ L’étreinte “ 

  



Deze omhelzing schilderde Pablo Picasso in het jaar 1903. Hij was toen 22 jaar oud. Het schilderij 

toont een innige omhelzing die tederheid maar vooral ook verdriet uitstraalt. Het is een beeld van 

zijn goeie vriend, de schilder Carles Casagemas die kort daarvoor zelfmoord pleegde. Picasso die pas 

aangekomen was in Parijs, vestigde zich in diens atelier en verwerkte in dit schilderij het verdriet om 

de dood van zijn vriend. In het schilderij zien we Casagemas in de armen van een vrouw. Ze zijn 

beiden naakt. De vrouw, Germaine genaamd wees de liefde van Casagemas af, maar in het schilderij 

verenigt hij de twee mensen met elkaar. Alsof Picasso zijn vriend postuum wil troosten. Hij doet dit 

op een heel bijzondere manier. In licht blauwe en roze pasteltinten met een zeer zachte 

penseeltoets, schetst hij het beeld van verdriet en troost op een onwezenlijk manier. Germaine legt 

haar hoofd en hand op de schouder van de man die ze in het werkelijke leven afstootte. De zwaarte 

van het leven wordt op treffende wijze uitgedrukt in de neerhangende lichamen van dewelke een 

enorm verdriet uitgaat. De man staat er moedeloos bij, de vrouw buigt zich naar hem toe. Zelfs haar 

knie die licht geplooid is, zoekt op een troostende manier het lichaam van de man op. De vrouw lijkt 

zwanger maar van de lichamen gaat geen vreugdevol gevoel uit. In de achtergrond zien we het beeld 

van een bed, een alkoof waartegenover de geliefden staan. Ook dat schildert Picasso met zijn olieverf 

op een bijna pastelkrijt –achtige manier. De zachtheid van het beeld wordt daarmee enorm vergroot. 

Het is een schilderij dat verdriet en kracht, tederheid en melancholie, vereniging en afscheid 

uitstraalt. Alsof de geliefden elkaar voor het eerst ontmoeten, elkaar voor het eerst omhelzen en 

tegelijk voorgoed afscheid nemen van elkaar.   



 

2. August Rodin: “De kus” 

 

 



Dit uiterst beroemde werk van de Franse  impressionistische beeldhouwer August Rodin toont ons 

intense, sensuele liefde tussen een man en een vrouw. Rodin die in 1880 door de Franse regering 

gevraagd werd om een monumentale  poort te ontwerpen voor het “Musée des Arts Décoratifs” in 

Parijs, had oorspronkelijk het idee om een poort van de hel te ontwerpen gebaseerd op één van de 

delen van de ‘Divina Commedia’ van Dante Alighieri. De poort kwam er uiteindelijk nooit. Maar veel 

van zijn ontwerpen werden wel voorstudies voor beelden die later een autonoom leven gingen 

leiden. Ook dit beeld was oorspronkelijk bedoeld voor de poort. Voor het beeld baseerde hij zich nl. 

op het verhaal van de twee geliefden Paolo en Francesca uit de Divina Commedia.  

Het verhaal van de twee geliefden is een veel voorkomend thema geweest in de romantische kunst 

van de negentiende eeuw, zowel bij beeldhouwers als schilders. We zien ze onder meer ook 

opduiken in een schilderij van Ingres. Het verhaal gaat over een vrouw, Francesca genaamd, die 

uitgehuwelijkt wordt aan een man maar verliefd wordt op diens onbereikbare broer, Paolo. Wanneer 

ze de liefdesgeschiedenis aan het lezen is van Lancelot komt Paolo bij haar op bezoek en geeft haar 

de fatale kus. De twee liefkozende geliefden worden betrapt door de broer en terstond vermoord. Ze 

komen in de hel terecht (meer bepaald de tweede cirkel, beter bekend als de cirkel van de 

wellustigen) daar ze voor hun dood niet de mogelijkheid kregen om berouw te tonen. In deze cirkel 

zijn ze voor eeuwig met elkaar verstrengeld maar worden continue door een wervelstorm 

meegesleurd waardoor ze nooit meer tot rust of tot tedere liefde komen en voortdurend in angst 

leven om uit elkaar gerukt te worden.  

Er is maar één detail in het beeld van Rodin dat letterlijk verwijst naar het verhaal en dat is het boek 

met de verhalen van Lancelot dat Paolo in zijn handen houdt, wanneer in het verhaal Dante 

Francesca  laat zeggen: “Die dag lazen we niet verder”. Het beeld is een presentatie van tedere, 

innige liefde tussen twee mensen, losgekoppeld van de oorspronkelijke context. Dit is geen 

anekdotiek meer maar sensuele liefde. Oorspronkelijk werd het beeld als schaamteloos bevonden 

maar later algemeen geprezen omwille van de subtiliteit die zit in de ontmoeting van de lippen, maar 

ook in de aanraking en voornamelijk de beweging van ieder deeltje van het lichaam, van botten en 

spieren en huid waaruit liefde spreekt. De kracht van het beeld zit hem ook in de spanningen van de 

marmeren huid die haast echte huid lijkt. Net als Michelangelo die zijn beelden uit de ruwe steen 

trachtte te bevrijden, gaat Rodin hier het ruwe marmer waarop ze zitten laten contrasteren met de 

glad gepolijste marmeren lichamen. De ruw steen lijkt hen aan het aardse gevoel te kluisteren maar 

de voeten van de vrouw raken nauwelijks de grond waardoor haar hele lichaam in extase lijkt op te 

stijgen. De krommingen van de rug van de man stralen kracht en innigheid uit. En de manier waarop 

hij zijn hand op haar bil legt, verraad een uitzinnig mooie tederheid.  Een aards en tegelijk hemels 

gevoel dat op een heel ontroerende manier de liefde in beeld brengt. Rodin werkte voor dit beeld 

samen de 24 jaar jongere Camille Claudel die op dat moment zijn assistente en minnares was. Rodin 

die vooral goed was in boetseren liet het beeldhouwen in hoofdzaak aan zijn assistente over die hier 

uitmuntend in was. Toch wordt het beeld tot op de dag van vandaag nog steeds aan Rodin 

toegeschreven, maar in wezen heeft Camille Claudel een even belangrijke rol gespeeld in het tot 

stand komen van dit meesterwerk. 

  



  

3. Camille Claudel: “De wals”  

 

 

 

 

 

 

  



 

Camille Claudel had een complexe jeugd. Haar moeder die niet over de dood van haar eerst geboren 

zoon, heen raakte, negeerde de jonge Camille. Haar vader daarentegen had wel oog voor de jonge 

Camille en vooral haar bijzondere boetseertalent. Op jonge leeftijd kreeg ze al privélessen en op 17 

jarige leeftijd werd ze door haar vader ingeschreven op de kunstacademie in Parijs (weliswaar niet op 

de academie de beaux arts waar vrouwen niet toegelaten werden). Ze stelde voor het eerst tentoon 

op het Parijse Salon, toen ze 18 was. Daar leerde ze de 24 jaar oudere Rodin kennen. Toen al een 

boegbeeld in de kunstscene. Hij verzocht haar, zijn assistente te worden. Al vlug werd ze zijn muze en 

minnares. 10 Jaar lang werkten ze samen en hadden ze elkaar lief ook al bleef Rodin al die tijd bij 

Rose, de moeder van zijn zoon (waar hij pas in 1917, vlak voor haar dood mee huwde). Uit zijn vele 

geschriften valt op te maken hoe hij onmogelijk zonder Camille kan leven, maar toch beslist ze op 28 

jarige leeftijd uit zijn schaduw te treden en een eigen carrière uit te bouwen. Rodin respecteert haar 

beslissing, ook al heeft hij het moeilijk met haar plotse vertrek. Ze maakt zelfstandig een reeks 

schitterende beelden, maar het uitbouwen van een carrière als vrouw is haast onmogelijk in die tijd. 

Met het plotse overlijden van haar vader valt ook meteen haar grootste steun weg.  Stilletjes aan 

zakte ze weg in angst en depressie. De angst dat Rodin haar opnieuw zou domineren en zich haar 

beelden zou toe eigenen leidt stilletjes aan tot ernstige paranoïde gedachten waardoor ze het 

grootste deel van haar beelden stuk slaat. Haar moeder en broer (dichter Paul Claudel) boycotten de 

vrijgevochten Camille en verklaren haar gek. Het is Paul die haar laat opsluiten in een psychiatrische 

inrichting en haar alle contacten met de buitenwereld ontzegt.  Rodin wil haar bezoeken maar wordt 

de toegang tot de inrichting geweigerd. Hij sterft enkele jaren later en laat nog in zijn testament 

opnemen, dat in het museum dat aan zijn werken wordt gewijd een volledige kamer dient toegekend 

te worden aan het werk van Camille Claudel. Het duurt nog tot de jaren ’70, na het overlijden van 

Paul Claudel, eer deze wens in vervulling zal gaan. Camille wordt volledig door haar familie verstoten 

en zal uiteindelijk 30 jaar lang opgesloten blijven in de inrichting (ook al werd ze na enkele jaren al 

door de psychiaters als genezen verklaard). De ook wel wat jaloerse broer laat haar creperen in de 

instelling en ze zal er uiteindelijk in eenzaamheid overlijden. Haar stoffelijke overschotten worden 

niet bijgezet in het familiegraf, haar kleine oeuvre wordt vergeten en genegeerd tot ze in de jaren ’70 

haar plaats terug krijgt in het huis van Rodin. Sindsdien wordt ze terecht gewaardeerd als een van de 

grootste impressionistische beeldhouwsters, naast Rodin. Eén van de meesterwerken die Camille 

maakte heet de wals. Aan de beweging en de boetseertoets kun je heel duidelijk merken dat het hier 

om een impressionistisch werk gaat, maar het werk heeft ook een zeer grote emotionele kracht. De 

wals toont ons een wervelwind. We zien een  koppel (Rodin en zijzelf) dat meegevoerd wordt in een 

opwaartse beweging maar niet bij machte is om de zware steen waar ze aan vasthangen te 

ontstijgen. We krijgen een tegengestelde beweging te zien. De ruw geboetseerde massa die het 

geheel als een draaikolk naar beneden trekt en het gladde oppervlak van de lichamen die elkaar 

raken in hun dans en lijken op te stijgen. Niet alleen de beweging maar dus ook de manier waarop de 

huid geboetseerd is bepaald hier volledig het karakter van het werk. Het is een sterk emotioneel 

geladen beeld dat zijn kracht te danken heeft aan de spanningen waarmee ze het geheel heeft 

opgebouwd. 

 

 



4. Constantin Brancusi: De kus 

 

 

 

 

 



 

 

Brancusi geldt als één van de eerste abstracte beeldhouwers die evenals Rodin naar de essentie wil, 

maar dit op een veel radicalere manier doorvoert. Waar Rodin nog het menselijk lichaam op een 

‘realistische’ manier als uitdrukkingsmiddel neemt, zien we hoe Brancusi menselijke vormen en 

gewaarwordingen tot een kernachtige abstracte vormgeving herleidt. Nemen we het voorbeeld van 

de kus. Brancusi ontleent het gegeven aan Rodin maar gaat op een tegenovergestelde manier te 

werk. Waar bij de klassieke beeldhouwkunst van alle eeuwen daarvoor de vorm als het ware uit de 

steen bevrijd werd, zien we hier hoe hij een omgekeerde beweging maakt en de mens als het ware 

herleidt tot die kubusvorm waarin ze één worden.                                                                 

De figuren vormen één blok waarbij alles tot een minimum herleid wordt. De armen die om elkaar 

heen geslagen zijn als twee horizontale klemmen, de lippen minimaal tegen elkaar gebracht, de ogen 

op elkaar gericht. Het diagonale van de kus van Rodin wordt hier frontaliteit die in werkelijkheid 

onmogelijk is tenzij ze geen neuzen zouden hebben. De realiteit en anatomische juistheid wijken bij 

Brancusi echter voor de weergave van de essentie van het kussen. Het zijn haast twee symmetrische 

delen die één geheel vormen. Twee helften die zich in een lichte buigende lijn als mannelijk en 

vrouwelijk van elkaar onderscheiden. Later zullen we zien dat hij dit thema blijft herhalen maar in 

een heel abstracte vorm waarbij alles herleid is tot een cirkel, of twee helften, twee ogen die op 

elkaar gericht zijn. Deze twee ogen vormen het essentiële uitdrukkingsmiddel van zielsverwantschap. 

Het is duidelijk dat de manier waarop deze compacte beelden de ruimte beschrijven van een heel 

andere aard is dan de bewegende lichamen van Rodin.  

Brancusi maakte in 1918 ook een medaillonversie van de kus wat een soort paradoxaal statement 

was. Een medaillon associeert men vaak met oorlogshelden. Mensen die hebben moeten doden. Na 

de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog is een beeldje als dit te lezen als een antwoord van 

Brancusi op de wreedheden die er plaatsgevonden hebben. Hij maakt een medaillon dat het teken 

van liefde en zielsverwantschap draagt.  

Het grootste beeld van de kus die de figuren in volle lengte toont is te zien als grafmonument  

(Montparnasse) op het graf van een jong Russisch meisje dat zelfmoord pleegde uit liefdesverdriet. 

Op vraag van de familie maakte Brancusi dit beeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Correggio: “Jupiter en Io” en  

    “ De ontvoering van Ganymed 



De twee schilderijen besteld door Federico Gonzaga voor zijn paleis in Mantua tonen de liefdesdaden 

van Zeus of Jupiter, beschreven in de metamorfosen van Ovidius. Beide schilderijen hingen in een 

kamer gewijd aan de liefde naast de Danae uit Rome en de Leda uit Berlijn en werden door hem later 

cadeau gedaan aan keizer Karel. De schilderijen golden dan ook als een ode aan de absolute macht 

van de heerser. Correggio die een tijdgenoot was van Titiaan en zich in de 16de eeuw als schilder 

ontwikkelde in Parma, munt hier opnieuw uit in kleur, dynamiek en licht. Io die hier als een sensuele 

naakte dame op de rug afgebeeld staat, wordt bemind door Zeus die zich opnieuw onder de vorm 

van een wolk (maar deze keer geen gouden) heeft aangeboden aan een vrouw. De grijze wolk die 

varieert van heel donker over bordeaux tot Pruisisch blauw verbergt heel subtiel het gezicht van de 

Godheid bij de smachtende lippen van de vrouw. De schaduwpartijen die hij werpt op haar zachte 

lichaam zijn transparant en geven het geheel tegelijk extra dynamiek. Met de wisselende licht-

donkerpartijen schept hij levendigheid en benadrukt hij de opwaartse arabeske beweging van het 

lichaam dat ondersteund wordt door de draperieën en de aardse kleuren van waaruit ze opstijgt om 

zich tegen de wollige massa aan te schurken. Door de smalle verticale keuze van het doek, wordt dit 

opwaartse nog versterkt. Ze omarmt op een innige manier de God en geraakt duidelijk in vervoering. 

Correggio die we situeren binnen het maniërisme schept hier duidelijk een voorbeeld voor de latere 

barokke kunstenaars. Denken we maar aan Bernini met zijn extase van de heilige Theresa van Avila.  

 

In het andere schilderij, tevens op hetzelfde formaat, zien we de jongeling Ganymed die als 

toonbeeld van de eeuwige jeugd ontvoerd wordt door, opnieuw Zeus. Het betreft een soort homo-

erotische situatie waarbij Zeus zich deze keer vermomd heeft als een adelaar. Ganymed die in al zijn 

rozige naaktheid afsteekt tegen de donkere vleugels van de adelaar vormt een soort spiegeling van 

de puntige driehoek onderin het schilderij. We zien een witte hond op de rug die zijn snuit richt op 

de wegvliegende jongeling. De snuit loopt over in de rots waarmee hij een eenheid vormt. Vanaf de 

punt van de rots ontstaat een tegenovergestelde driehoek die gevormd wordt door het liefdespaar. 

Ganymeds voetjes zweven in de lucht terwijl hij zich vastgrijpt aan de God die zijn arm aan het likken 

is. Hij kijkt naar ons om. Zijn roze gewaad wappert waardoor de dynamiek kracht wordt bijzet.  

Dit alles tegen de heel lichte achtergrond van de Apennijnen in de verte, waarbij hij het atmosferisch 

perspectief heeft toegepast en daardoor een enorm dieptegevoel heeft weten te creëren. Maar het 

is duidelijk dat het landschap hier nog als een achtergrond gebruikt wordt voor een mythologisch 

tafereel die de volle aandacht opeist.  



6. Agnolo Bronzino: De overwinning van Venus 

 

  



De allegorie van de liefde is een schilderij dat in het 16de eeuwse Italië werd geschilderd door Angelo 

Bronzino op bestelling van Cosimo De Medici als geschenk voor de koning van Frankrijk. Het schilderij 

toont ons de verschillende hoedanigheden van de liefde via symbolische figuren, waarbij we een 

onderscheid kunnen maken tussen de genietingen van de liefde en de gevaren ervan. De genietingen 

worden eerder getoond als bedrieglijke voordelen en de kwellingen als de bittere waarheid. Het 

beeld dat we hier krijgen van de liefde is dus niet bepaald positief maar eerder moraliserend. Wie 

zien we op het schilderij? Centraal is er Venus met haar zoon Cupido. We herkennen Venus aan de 

appel, een verwijzing naar het oordeel van Paris, die haar als mooiste vrouw uitkoos. Ze is afgebeeld 

volgens een gedistingeerde schoonheid met blanke huid en slanke handen en voeten. De centrale 

Venusfiguur wordt hier omarmd door haar zoon Cupido die we herkennen aan zijn vleugels en pijlen. 

De pijlen worden hier door Venus ontvreemd, als straf voor de ellende die hij vaak aanricht. Cupido 

omarmt zijn moeder en raakt haar linkerborst aan terwijl hij haar kust, wat het beeld een vrij erotisch 

en dus incestueus karakter geeft. We zien hoe Cupido op een rood kussen knielt – een symbool voor 

ontucht – en hoe een ‘tortelduif’ aan zijn voeten zit. Naast de centrale figuren zien we allegorische 

personages die verwijzen naar de verschillende hoedanigheden van de liefde, met links de meer 

negatieve connotaties en rechts de positieve. Over de betekenis van deze figuren wordt heel vaak 

gediscussieerd. We moeten dus rekening houden met verschillende interpretatiemogelijkheden. Kort 

een overzicht van de mogelijke betekenissen. We zien in de achtergrond links de schreeuwende 

figuur die zich de haren uit het hoofd trekt en met grote zekerheid symbool staat voor de jaloezie, 

hoewel sommige interpretatoren beweren dat het gaat om de verwoesting die syfilis kan aanrichten 

en de waanzin die het teweegbrengt. In contrast daarmee zien we rechts een naakte putti die rozen 

uitstrooit en een enkelbandje met belletjes draagt. Hij zou volgens sommigen symbool staan voor het 

genot maar ook voor de dwaasheid van de liefde. De rozen zijn mooi, zoet en verleidelijk maar 

dragen stekelige doornen. Aan zijn voeten zien we twee maskers liggen. Het masker is een symbool 

van bedrog, van valsheid. Hier zien we een masker van een jonge vrouw en een oudere figuur, 

vermoedelijk een verwijzing naar schoonheid en lelijkheid. Persoonlijk vind ik dat het masker van de 

vrouw erg lijkt op de figuur links achteraan. Achteraan rechts zien we de tijd (zandloper) die het 

blauwe doek wegtrekt dat vastgehouden wordt door de maskerachtige figuur links achteraan, door 

sommigen ook beschouwd als een symbool  van het bedrog. Hij zou met andere woorden in dit geval 

de waarheid aan het licht brengen. Een andere interpretatie zegt dat de oude man die de tijd 

voorstelt het blauwe doek juist ophoudt om het nogal incestueuze tafereel dat zich tussen moeder 

en zoon afspeelt af te schermen van de figuur links achter. Zij zou dan symbool staan voor de 

vergetelheid en hij voor de tijd die voorbijgaat. De tijd probeert hier in zekere zin de liefde te 

behoeden tegen de vergetelheid. Anderen zeggen dan weer dat de dame rechts de waarheid 

symboliseert die samen met vader tijd het doek wegtrekt en de naakte realiteit onthult. Daarnaast 

zien we ook nog de jongedame met geschubd lijf die in haar ene hand een honingraat houdt en in de 

andere hand een giftig stekelig dier, of misschien juist wel de bij met zijn verraderlijke angel. Ook zij 

is vermoedelijk het symbool van het genot met zijn dubbele natuur: mooi en zoet enerzijds maar 

verraderlijk, bedrieglijk anderzijds. De figuur zelf heeft ook deels een mooi verleidelijk gezichtje en 

aan de andere kant een geschubd slangenlijf met panterklauwen. Vormelijk maakt Bronzino hier 

gebruik van een slangenbeweging die hij aanwendt voor de drie blanke naakte figuren, wat een 

gebruikelijke vormgeving was in de 16de eeuw. Tegelijk passen deze beweeglijke lichamen binnen 

een strak kader dat gevormd wordt door de verticale blanke rompen links en rechts, bovenaan de 

arm van vader tijd en onderaan de benen van Venus. Het geheel straalt sensualiteit uit maar tegelijk 

een zekere koelheid, juist door de marmerachtige lichamen die afsteken tegen dat heldere blauw.  



 

7. Henri de Toulouse Lautrec: “De kus” 

 

 

 

 

 



Henri de Toulouse Lautrec was een Franse adellijke man uit het zuiden van Frankrijk die omwille van 

zijn dwerggestalte verstoten wordt door zijn vader en op die manier met zijn moeder in Parijs 

belandt. Lautrec, niet in de mogelijkheid om een Heer en ruiter te worden blijkt al vlug over een 

meesterlijk artistiek talent te beschikken en wordt als jonge man door menig gerenommeerde 

kunstenaars opgeleid. In het Parijs van de belle époque wordt hij al vlug geconfronteerd met de 

minder mooie kanten van de adel, het schrille contrast met de armoede waar veel mensen in 

vertoeven en het decadente uitgaansleven. de Toulouse Lautrec, weerbarstig van natuur, vestigt zich 

in Mont Martre, een buurt die vooral bevolkt werd door de armste. Hij raakt er uitermate 

gefascineerd door het werkelijke leven en komt er in contact met menig kunstenaars. Degas is er een 

tijdlang één van zijn buren en ook met Vincent Van Gogh raakt hij bevriend. Van Degas neemt hij de 

experimenteerdrift en eigenzinnige lijnvoering over, van Van Gogh de drang naar expressie en het in 

beeld brengen van de gewone mens, hoewel de Toulouse Lautrec helemaal niet het neerslachtige 

karakter van Van Gogh heeft, maar zich eerder op een cynische manier door het leven bijt. 

Door zijn vluchtige lijnvoering en vastleggen van tijdelijke momentopnames, wordt de Toulouse 

Lautrec vaak tot de impressionisten gerekend, nochtans heeft hij meer gemeen met de figuren die 

later tot het expressionisme zullen gerekend worden (net als Van Gogh trouwens). Het is duidelijk 

dat voor de T.L. ook de beweging essentieel is. De T.L. schildert met olieverf op een tekenkundige 

manier. Het was trouwens hoogst ongebruikelijk in die tijd om met olieverf op bruin karton te 

schilderen. Bovendien gaat hij experimenteren met zijn olieverf. Hij duwt zijn olieverf uit op 

vloeipapier waardoor hij de olie uit verf weg laat trekken. Daardoor ontneemt hij de verf zijn vettige 

karakter en krijg je een soort krijtachtig effect, bovendien zuigt de ondergrond de verf meer op 

waardoor je een nog matter effect bekomt. Lautrec gaat bovendien de verf sterk aanlengen met 

terpentijn waardoor hij zeer soepel en tekenkundig met de verf kan omspringen en de verf veel 

vlugger droogt dan de gebruikelijke droogtijd die olieverf nodig heeft. Dit geeft hem een heel eigen 

manier van schilderen die sterk aanleunt tegen het tekenen of zelfs schetsen. 

De T.L  schilderde graag roodharige vrouwen en gebruikte daarbij de expressieve kracht van de kleur. 

Hij zei zelf: “ Als een vrouw roodharig is, en dan ook echt roodharig in de ware zin van het woord, 

kies dan het rood van de Venetiaanse schilders! “ Deze diepe kleur zie je trouwens overal opduiken in 

zijn werk. Daarmee is trouwens de basis gelegd voor het latere expressionisme, waar kleur een 

basisonderdeel zal zijn. In zijn schilderstijl tracht de T.L. het karakter van vrouwen te grijpen, 

sommige vrouwen komen uit de burgerij, vaak zijn het ook danseressen of prostituees. Maar wat hun 

klasse ook is, het is hun aard en hun natuur die de T.L. tracht te grijpen. Zo maakte hij ook een hele 

reeks schilderijen van lesbiennes op intieme momenten. Hij vangt ze met zijn verf op een moment 

dat ze net ontwaken. Tussen de lakens zie je de gezichten van twee geliefden opduiken. We zien 

geen idealisering of moralisering maar kijken binnen in het intieme leven van twee eenvoudige 

mensen. Hij weet de gloed van de ochtend te vangen door op een heel transparante manier op bruin 

karton te schilderen en de warme kleur zijn werk te laten doen. In ‘de kus’ zien we een nog grotere 

intimiteit tussen de twee vrouwen. De geliefden zijn gekluisterd aan elkaar, niet bij machte elkaar los 

te laten. De warmte van de daad wordt nog versterkt door de warme kleuren van de lichamen en het 

haar, die contrasteren met de eerder koele lakens. De beweging van de plooien leidt ons naar het 

centrum van het beeld, waar de innigheid te zien is. De intimiteit tussen mensen is iets wat vanaf de 

romantiek, symbolisme  en het impressionisme  vaak als onderwerp genomen wordt in de beeldende 

kunst.  



 

8. Rembrandt Van Rijn: “De verloren zoon” 

  



 

Geen kunstenaar heeft beter het contact tussen menselijke lichamen onder de vorm van een 

omhelzing weergegeven dan Rembrandt. Rembrandt is de meester van de lichamelijkheid, waarin de 

fysieke ruimte weergegeven wordt door huid en licht. Als we Rembrandts schilderijen bekijken dan 

zien we heel vaak dat de proporties niet kloppen en de ruimtelijkheid absurd en onjuist is. Het gaat 

bij Rembrandt echter om een andere vorm van ruimtelijkheid, nl. dat van de fysieke ruimtelijkheid en 

het willen komen tot het innerlijke van de mensen die hij portretteert. Daarbij vertellen de handen 

veel. Het zijn geen handen die wijzen, duwen of grijpen. Het zijn heel vaak handen die vasthouden, 

omhelzen, strelen. Het contact dat de mensen maken met elkaar is bij Rembrandt heel belangrijk. 

Het gaat heel vaak om het tonen van tederheid. In het schilderij “de verloren zoon” zien we een oude 

vader die zijn knielende zoon liefdevol omhelst. Hij buigt zich naar hem toe en we zien een moment 

van verzoening. Als we de handen bekijken zien we aan de ene kant een grote mannelijke hand die 

hem stevig vasthoudt, de andere hand is iets vrouwelijker en toont meer een liefkozing. De andere 

zonen kijken berustend toe (in tegenstelling tot het oorspronkelijke verhaal). Rembrandt speelt hier 

heel mooi met licht. Door de omhelzing en het warme licht lijken de figuren uit de duisternis te 

treden. Zijn lichtwerking vergroot daardoor de emotie. Dit schilderij is een heel laat werk van 

Rembrandt, dat hij schilderde in zijn laatste levensjaar. Ook zijn tot dan toe enige overlevende zoon 

Titus, bezweek in die zelfde periode aan een longaandoening. Korte tijd later zou Rembrand zelf 

sterven. We kunnen hier spreken van een persoonlijke emotie die Rembrandt tot een universeel 

gevoel van geborgenheid, verzoening en tederheid heeft weten om te vormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Gustave Klimt: “De levensboom” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De levensboom van Gustav Klimt is een ornamenteel werk waarin hij zijn liefde voor de mozaïek 

kunst – die gevoed werd door de prachtige mozaïeken die hij te zien kreeg in Ravenna – tot leven 

bracht. Het schilderij is eigenlijk een voorontwerp voor een mozaïek dat werd uitgevoerd in het 

Stocklet Paleis in Brussel –de prachtige ‘villa die door de Oostenrijkse architect Joseph Hofmann werd 

ontwerpen en dat binnenin gedecoreerd werd door diverse kunstenaars-. “De levensboom" toont 

een centrale gouden boom met krulmotief die op een zeer esthetische manier het beeld vult. Links 

zien we een dansend meisje, dat de verwachting symboliseert. Rechts zien we een koppel in 

omhelzing dat de vervulling symboliseert, een beeld dat later zal uitgroeien tot het schilderij “De 

kus”. De levensboom is hier een ode aan het leven. De boom is een symbool van de levensboom van 

het gouden tijdperk, het rijk Gods, dat nabij is. In de boom gaan de bloemen en het gebladerte zich 

verenigen met het lichaam van de vrouw. Het dansende meisje wordt ook haast een boom. Het is 

een paradijselijke weergave waarin het leven vervat zit via verlangen en vervulling. Maar ook de 

dood zit verborgen in het schilderij, want de dood, die onlosmakelijk met het leven verbonden is, zit 

in de gedaante van een zwarte vogel op de tak van een boom. Waar later in de kus de man en de 

vrouw duidelijk onderscheiden zijn maar tegelijk één geheel vormen dat haast als een boom, een 

lichtende zuil oprijst uit het bloemenveld, zien we hier hoe ze duidelijk een eenheid vormen die door 

elkaar loopt en hoe de vrouwelijke ronde vormen zich verenigen met de rechthoeken en de 

vierkanten die dan eerder het mannelijke symboliseren.  



 

10. Constantin Meunier: “ De verloren zoon” 

 

  



Het beeld “ De verloren zoon” van Constantin Meunier is een voorbeeld waarin het gebaar nog 

volledig getoond wordt. Meunier die valt onder het sociaal realisme van de 19de eeuw en 

voornamelijk werkzaam was in Brussel, toont menselijke emotie via de manier waarop lichamen 

samen komen. De manier waarop ze elkaars lichamen vasthouden, elkaar in de ogen kijken en de 

rugspieren en beenspieren gespannen zijn, toont een intensiteit die niet te harden is. Niet alleen de 

handen, maar de volledige lichamen tonen hier de spanning van de ontmoeting na jaren verlies. 

Tegelijk is het treffend te bedenken dat Meunier dit beeld creëerde op het moment dat zijn jongste 

zoon, die zeevaarder was, vertrok op een verre zeereis. Het afscheid was intens en droevig en de 

beeldhouwer werd door een enorme angst bevangen dat hij zijn zoon nooit meer zou terug zien. De 

intensiteit van de ontmoeting die spreekt uit dit beeld is misschien tegelijk een uitdrukking van de 

intensiteit van het los laten, het voor de laatste keer in elkaars ogen kijken. Meunier trachtte in klei 

de emoties uit te drukken. Op het moment dat het beeld af is krijgt hij het droevige nieuws dat zijn 

zoon omgekomen is op zee. Korte tijd later verliest hij ook zijn oudste zoon. Het duurt drie jaar eer 

de kunstenaar in staat is om dit beeld in brons af te gieten. Het is ook niet helemaal duidelijk of hij 

nog wijzigingen heeft aangebracht na het droevige nieuws van het overlijden van zijn kinderen. 

Tegelijk zien we -ook al gaat het hier om een christelijk tafereel- hoe de kunstenaar het beeld niet op 

een hoge sokkel plaatst maar het gewoon op de grond zet. Iets wat ongewoon was in de 19de eeuw. 

Maar door dit te doen is er geen drempel meer tussen beeld en werkelijkheid. Door dit te doen, 

plaatst hij het beeld tussen de mensen en krijgt de emotie iets heel menselijks. We kunnen de 

figuren langs alle kanten bekijken, mee beleven, meevoelen. Het beeld laat in die zin het verhaal uit 

het Nieuwe Testament los maar toont ons een heel diep menselijke gevoel, nl. het contact tussen 

ouder en kind. 

 

 


