
Vrouwelijke kunstenaars  
Femmes fatales 
& de vrouw als object

     
rotatie van kunstwerken in het 
muséefin-de-sièclemuseum



De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten 
een rijke verzameling werken op papier, die voornamelijk 
bestaat uit tekeningen, pastellen en aquarellen uit de jaren 1868-
1914. Onze structurele partnerinstellingen, het prentenkabinet 
en de muziekafdeling van de KBR, de verzameling 20ste 
-eeuwse kunst van de KMKG en de archieven van de Munt, 
bezitten eveneens een rijke en specifieke verzameling, die 
complementair is aan de onze. Al deze verzamelingen tonen 
het belang aan van de technieken op papier tijdens deze 
periode. Omwille van hun gevoeligheid voor licht kunnen 
deze werken niet permanent aan het publiek getoond 
worden. Daarom worden deze werken in welbepaalde 
delen van het tentoonstellingsparcours getoond, telkens 
over een welbepaald thema, en wordt de opstelling, in 
overeenstemming met de strikte beschermingsrichtlijnen, elke 
zes maanden vervangen.

De selectie die van december 2019 tot en met juni 
2020 getoond zal worden, plaatst de tegenstelling tussen 
vrouwelijke kunstenaars en femmes fatales en de vrouw als 
object centraal. Het vertrekpunt van deze selectie zijn de 
schetsen en studies van Alix d’Anethan (1848 – 1921), door het 
museum aangekocht in 1924 als onderdeel van de ‘wens om 
onze verzameling moderne tekeningen te zien groeien.’ 

Alix d’Anethan, net als vele andere vrouwelijke kunstenaars, 
is vandaag nagenoeg onbekend. Hoewel ze deel uitmaakte 
van het groepje vrouwen, die stilletjes emancipeerden in een 
artistieke wereld die gedomineerd werd door mannen. Een 
wereld waarin het voor hen zelfs vaak nog verboden was om 
een officiële opleiding te volgen. Ze zijn dan ook zeldzaam, de 
vrouwen die hier toch in slagen en hun plaats opeisen, zonder 
steun van hun vader of van hun man die ook kunstenaar is. 

We zijn eerder vertrouwd met de muzen van de mannelijke 
kunstenaars dan met deze vrouwen die zichzelf hebben 
gecreëerd. Andere iconische beelden uit deze fin de siècle 
periode zijn de mannelijke obsessie voor de figuur van de 
femme fatale, de mysterieuze vrouw of de vrouw als object. En 
zijn deze twee beelden en de spanning die tussen hun hangt 
niet nog steeds actueel?



Anna Boch
kunstenaar, 
verzamelaar 
en mecenas



Anna Boch
Anna Boch (1848 – 1936)  is zonder twijfel de bekendste vrouwelijke 
kunstenaar uit de fin de siècle periode. Als telg uit een industriële familie, 
zus van schilder Eugène Boch(1855 – 1941), leerling van Isidore Verheyden 
(1846 – 1905) en nicht van Octave Maus (1856 – 1919), stichter van de 
kunstenaarsgroeperingen Les XX en La Libre Esthétique, genoot ze een 
bevoorrechte positie. In  1885 sloot ze zich als enig vrouwelijk lid aan bij Les 
XX, waar ze regelmatig deelnam aan tentoonstellingen.

Daarnaast maakte ze ook naam als verzamelaar, mecenas en stichter 
van een vooraanstaand salon. Ze is de enige die een kunstwerk van 
Vincent van Gogh (1853 – 1890) kocht tijdens zijn leven, namelijk De rode 
wijngaard in 1888. Ze legateerde een belangrijk deel van haar verzameling 
aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, waaronder de 
werken: Russische muziek van James Ensor (geschonken tijdens haar leven), 
De Seine bij de Grande-Jatte van Georges Signac, De inham van Paul Signac 
en Conversatie in de weiden. Pont-Aven van Paul Gauguin. 

Nadat de Musea in 1920 het impressionistisch doek Bretoense kust 
aankochten, verrijken ze hun verzameling ook met enkele portretten 
van de kunstenaar. Waaronder een van de hand van haar leermeester 
Isidore Verheyden en een buste van de hand van een andere vrouwelijke 
kunstenaar, Juliette Samuel (1877 – 1931). 

Juliette Samuel was de vrouw van beeldhouwer Charles Samuel (1862 
– 1938) en was zelf ook beeldhouwer, een kunstvorm die toen ongepast 
werd beschouwd voor vrouwen. De technieken op papier, tekenen en 
pastel, die lange tijd als minderwaardige kunstvormen werden aanzien 
– net als vrouwen - waren dan weer wel geschikt voor vrouwelijke 
kunstenaars. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw kwam hier stilaan 
verandering in.



Anna Boch
Bretoense kust, Olieverf op doek, (ca. 1901)

Isidore Verheyden
Portret van juffrouw Anna Boch, 
Olieverf op doek, 1884

Juliette Samuel, geboren Blum
Anna Boch, schilderes (1848-1933), buste, marmer



James Ensor
Russische muziek, Olieverf op doek, 1881

Georges Seurat
De Seine bij de Grande-Jatte, Olieverf op doek, (1888)



Paul Gauguin
Conversatie in de weiden. Pont-Aven Le Pouldu
Olieverf op doek, 1888

Théo van Rysselberghe
Portret van Octave Maus, 
Olieverf op doek, 1885



Ook vandaag is Anna Boch nog steeds de meest zichtbare vrouwelijke 
kunstenaar van de groep Les XX en ook daarbuiten, maar ze was niet de 
enige. We maakten de berekening, maar liefst 364 vrouwen werkten mee 
aan de evenementen georganiseerd door Les XX en La Libre Esthétique, 
dit in alle categorieën, verzamelaars en modellen meegerekend. Hiervan 
waren er 91 actief in de beeldende en decoratieve kunsten. Desondanks 
blijft hun zichtbaarheid beperkt. Vele vrouwelijke kunstenaars, vaak 
eenmalig vertegenwoordigd, hadden een mannelijke ouder in de 
groeperingen. 

Het opnemen van de decoratieve kunsten in de tentoonstellingen 
van La Libre Esthétique doet het aantal exposerende vrouwen stijgen. 
Belangrijk is ook de vereniging Vie et Lumière, die zijn intrede deed tijdens 
de tentoonstelling van 1905, met als leden Jenny Montigny (1875 – 1937) 
en Anna De Weert (1867 – 1950). Toch moet worden erkend dat vrouwen, 
of het nu kunstenaars, sprekers, muzikanten, verzamelaars, patronessen, 
mecenassen of bezoekers zijn, zich voornamelijk in de schaduw bevinden. 
Wij trachten ze enkel in het licht te plaatsen.



Cécile Douard, 
Alix d’Anethan 
& 
Paule Deman: 
vergeten 
vrouwelijke 
kunstenaars



Kunstenaar zijn of worden, het was geen gemakkelijke opgave 
voor vrouwen in de 19de eeuw. Tot het einde van deze 
eeuw, werden ze nog niet toegelaten in het merendeel van 
de academies voor Schone Kunsten en werden ze dan ook 
voornamelijk opgeleid door private leermeesters of in private 
ateliers. Onder leiding van directeur Jean-François Portaels 
(1818 – 1895) opende de Brusselse Academie omstreeks 1880 
een vrouwelijk atelier. In dit atelier was gedurende een korte 
periode een jonge kunstenares uit Bergen te vinden, Cécile 
Douard (1866 – 1941), alvorens ze de leerling van Antoine Bourlard 
(1826 – 1899) werd. 

Andere kunstenaars volgden een vergelijkbaar parcours, 
zoals Alix d’Anéthan (1848 – 1921), die eerst bij Emile Wauters 
(1846 – 1933) werkte, waarna ze naar het vrouwenatelier van 
Alfred Stevens (1823 – 1906) in Parijs trok. Later werd ze de 
leerling van Puvis de Chavannes (1824 – 1898). Bij Alfred Stevens 
was ze in het gezelschap van de Belgische Louise Héger (1839 – 
1933), Berthe Art (1857 – 1934) en Léo Arden (1860 – 1904). 
We weten echter niet welke opleiding Paule Deman (1886 
– 1966), dochter van de Brusselse uitgever Edmond Deman, 
genoot. Het is vanzelfsprekend dat ze sinds ze klein was zich 
in een omgeving bevond die bevorderlijk is voor een artistiek 
ontwaken. Haar vader gaf de teksten van de symbolistische 
schrijvers uit met illustraties van kunstenaars, als Félicien Rops 
(1833 – 1898), George Minne (1866 – 1941) en Charles Doudelet 
(1861 – 1938). 

Omdat hun schetsen en tekeningen deel uit maken 
van de verzameling moderne kunst van de MRBAB en het 
Prentenkabinet van de KBR, werden deze drie vrouwelijke 
kunstenaars gekozen uit de vele andere kunstenaars waarvan 
we een of meerdere werken bezitten. Elke kunstenaar staat voor 
een andere carrière en een andere vrouwelijke bijdrage aan de 
Belgische fin de siècle kunst.



Cécile Douard

Cécile Douard is een opmerkelijk kunstenaar en een opmerkelijke 
vrouw. Reeds op 17-jarige leeftijd toont ze haar talent en krijgt ze van haar 
leermeester Antoine Bourlard de toestemming om deel te nemen aan de 
algemene wedstrijd van de Academie in Bergen. Ze won er verschillende 
prijzen. Ze maakte enkele portretten, zoals dat van koningin Marie 
Henriëtte Anne (1836 – 1902), maar ze was voornamelijk geïnteresseerd in 
het moderne leven en de levensomstandigheden van de arbeiders in de 
Borinage. Men zou haar kunnen zien als de vrouwelijke tegenhanger van 
Constantin Meunier, maar ze legt andere accenten. 

Ze beeldt voornamelijk vrouwelijke arbeiders af die kracht en 
veerkracht weerspiegelen. Haar favoriete model was een zekere 
Racailla, de figuur van Racailla bij Douard staat in schril contrast met de 
broodmagere vrouwen in het werk van Meunier. Het werk Borinage dat 
hier tentoongesteld wordt zou een portret van haar zijn. De aandacht 
gaat niet enkel uit naar haar gezicht, maar ook naar haar handen: deze 
weerspiegelen het lijden onder de dagelijkse fysieke inspanning. 

Cécile Douard ging vaak ter plaatse om de arbeiders te observeren en 
te schetsen. Ze daalde ook zelf in de mijnen af om zich bewust te worden 
van de werkomstandigheden. Ze beschrijft dit in haar autobiografisch 
manuscript: ‘Ik ga de put in, ik wil dit al heel lang en ik ben wat emotioneel. 
[…] Ik ben wat angstig. …’ De schilderijen, schetsen en prenten die Cécile 
Douard naliet tonen haar fascinatie voor het leven in en het landschap 
van de Borinage. Haar laatste werk is De mijnterril, 1898. Nadat ze een 
oog verliest bij een ongeluk in 1892, wordt ze in 1899 helemaal blind. 
Hierna leert ze Braille en zet ze zich, sinds het ontstaan ervan in 1922, in 
voor de brailleliga. Een voorbeeld hiervan zijn enkele postkaarten die 
tentoongesteld worden.



Paul Renouard
Vrouwenatelier in de Royal Academy of Arts in Londen
Zwart krijt op papier, (s.d.)



Alix d’Anethan

De tekeningen van Alix d’Anethan, haar werk staat dicht bij het symbolisme, 
werden deel van de verzameling van de Musea nadat ze gekocht werden 
door de commissie Schone Kunsten van de Belgische staat. Het doel was 
om een verzameling moderne tekeningen aan te leggen voor de Musea, 
toen nog het Musée royal de Peinture et de Sculpture genoemd. De 
commissie verklaarde ook dat ‘omwille van hun aard als studies (studies 
van gebaren, houdingen en enkele hoofden) ze (destijds ingelijst) in de 
reserve zullen worden geplaatst. Plaatsgebrek maakt het moeilijk om deze 
tentoon te stellen in onze zalen.’ Uitgezonderd een set van drie schetsen, 
kon het publiek tot op heden geen van deze tekeningen bewonderen. 

Alix d’Anethan, van wie de Musea sinds 1911 een doek bezitten, 
deelt hetzelfde lot als het merendeel van de 19de -eeuwse vrouwelijke 
kunstenaars uit onze verzameling. Dit wordt versterkt door het feit dat we 
weinig bronnen bezitten over haar leven en haar creaties. Van vaderskant is 
ze afkomstig uit een adellijke familie – ze is barones – en van moederskant 
uit een artistieke familie, de Artan’s. Ze werkte in Parijs en exposeerde 
regelmatig in de Salons. Ze maakte ook deel uit van de beroemde galerij 
Durand-Ruel, waar ze voor het eerst in 1891 exposeerde en die in 1922 een 
retrospectieve van haar werk organiseerde. In België maakte ze deel uit 
van de Cercle des Femmes Peintres - nog steeds enig in haar soort - die 
tussen 1888 en 1893 vier tentoonstellingen organiseerde in het Musée 
Moderne te Brussel. 

Het toont de wil van de vrouwelijke kunstenaars om hun plaats in 
dit door mannen gedomineerde veld in te nemen en om het imago van 
‘amateur’, hen gegeven door de kunstcriticus, tegen te gaan. Het succes 
bleef echter beperkt. In het geval van Alix d’Anethan werd haar doek 
De heilige vrouwen bij het graf pas later door de Musea aangekocht. Dit 
werk vertaalt de invloed van haar Parijse leermeester Puvis de Chavannes, 
die haar eigenlijk had aangemoedigd om zich op het muurschilderen te 
focussen. Dankzij de steun van de violonist Vincent d’Indy kon ze enkele 
monumentale werken, echter wel op doek, uitvoeren voor de kerk van 
Boffres. 



Vandaag zijn er slechts weinig werken van haar hand gekend en 
het tekeningenfonds is qua aantal de grootste verzameling die van 
haar gekend is. Het zijn waarschijnlijk studies die bedoeld waren om 
op doek uit te werken. Desondanks dat we deze tekeningen niet aan 
een welbepaald schilderij kunnen linken lijkt het waarschijnlijk dat Alix 
d’Anethan vertrok vanuit haar academische studies van naakten om 
geklede figuren te schilderen en dit vaak in een monumentale stijl, zoals 
De heilige vrouwen bij het graf. In tegenstelling tot schilderijen geven 
tekeningen ons de kans om in de intimiteit van het atelier van de kunstenaar 
binnen te treden voordat de sensualiteit en de individualiteit van de 
modellen gewist wordt.

Alix d’Anethan geeft in De heilige vrouwen bji het graf een religieus 
onderwerp weer, namelijk paasochtend, het cruciale moment waarop 
verdriet plaats maakt voor hoop. Het schilderij getuigt niet alleen 
van een zekere voorkeur in het symbolistische milieu voor religieuze 
onderwerpen, maar ook van de invloed die Pierre Puvis de Chavannes 
had op zijn Belgische leerling. Een statisch en gestripte monumentale stijl 
en een harmonie van kleuren en nuances. Deze interpretatie kan worden 
vergeleken met het werk dat beeldhouwer George Minne maakte. Hij 
maakte dit in een stijl die verwijst naar middeleeuwse kunst en hij werkte 
in een meer hermetische vorm, en legde de focus op zichzelf en het 
gevoel van stille rouw. De gemeenschappelijke punten van de twee 
interpretaties die overigens heel verschillend zijn, zijn de eenvoud en de 
monumentaliteit van de vormen en de concentratie op de essentie.

Léo Arden, volledige naam Charlotte Léonie Arden, een medeleerling 
van Alix d’Anethan bij Alfred Stevens in Parijs, geeft in En ik bleef alleen! een 
ander symbolistisch thema weer, namelijk de dood en de eenzaamheid. 
Tussen droom en werkelijkheid toont ze een oude man die huilt om de 
dood van zijn vrouw, terwijl zijn vrouw meegevoerd word door engelen. 
Gezien het feit dat we slechts over een beperkt aantal bronnen over het 
leven en werk van Léo Arden beschikken, lijkt dit haar meest belangrijke 
werk.



Alix d’Anethan
De heilige vrouwen bij het graf, Olieverf op doek

Léo Arden
En ik bleef alleen!, Olieverf op doek, 1896



Paule of Paulette Deman 

Paule of Paulette Deman is de dochter van Edmond Deman (1857 – 1918), 
uitgever van kunstreproducties. Ze groeide op in een artistieke omgeving 
en omstreeks 1900 begon ze te tekenen en te schilderen. Dankzij haar vader 
leert ze Léon Spilliaert kennen, met wie ze vermoedelijk een liefdesrelatie 
had, maar die haar vooral artistiek advies gaf: ‘Stuur de figuren naar de 
duivel … Maak natuurstukken, landschappen of interieurs zonder iets weg 
te nemen of iets toe te voegen. […] Doe nooit maar dan ook nooit aan 
imaginaire schilderkunst, symbolisme, mysticisme, …, ….’ Spilliaert vindt in 
de landschappen van Paule Deman het leven en het licht. 

Het verbaast dan ook niet dat Deman kort geassocieerd wordt met de 
groep Vie et lumière, gesticht door Emile Claus. Deze vrouwelijke artiest 
heeft zich echter nooit zo geprofessionaliseerd als Cécile Douard, Alix 
d’Anethan en Anna Boch. Ze vertegenwoordigt een groep vrouwen die 
opgroeiden in een welvarende en cultureel geïnteresseerde omgeving, 
en die kunst eerder als een tijdsbesteding zien. De KMSKB bezitten een 
verzameling tekeningen van haar hand van 1905 tot het eind van haar leven, 
enkele worden hier tentoongesteld.

Cécile Douard
Boraine, Vrouw in de Borinage
Olieverf op doek, 1892

G. Jamotte
Portret van Paulette Deman
Pastel en houtskool op papier op doek, 1909



Femmes fatales |
kwetsbare 
vrouwen in 
het werk van 
Félicien Rops 
en Fernand 
Khnopff



Aan het eind van de 19de eeuw bevinden vrouwelijke kunstenaars zich 
nog vaak op de achtergrond, in de schaduw van de mannelijke meesters. 
Daartegenover is de vrouw op dat moment wel alomtegenwoordig in haar 
rol als muze en model en zelfs gewoon als onderwerp. Ook bij de twee 
grootmeesters van de Belgische Fin de Siècle periode is dit het geval: 
Félicien Rops en Fernand Khnopff.
De twee kunstenaars geven de vrouw echter op een bijna 
tegenovergestelde manier weer: de ene verheerlijkt het vrouwelijk 
lichaam met een nieuwe, zeer moderne visie voor die tijd, de andere 
maakt dit lichaam in de meeste gevallen juist onzichtbaar door het te 
verhullen in jurken die gesloten zijn tot aan de nek en verbergt vaak hun 
handen in handschoenen. Een voorbeeld hiervan is het portret van zijn zus 
Marguerite of Memories (Lawn tennis). Deze werken verwijzen vaak naar 
een diep geworteld gevoel van eenzaamheid. Soms sluit de kunstenaar dit 
vrouwelijke lichaam ook volledig uit, bijvoorbeeld in het beeldhouwwerk 
Een Engelse jonge vrouw. Met uitzondering van enkele boekillustraties die 
giftige vrouwen tonen, verschijnt bij Khnopff de vrouw voornamelijk als 
sfinx of engel. Eén soort vrouw met een raadselachtig gezicht achtervolgt 
hem en neemt meestal de gelaatstrekken van zijn zus Marguerite aan.

Félicien Rops & Fernand Khnopff

Fernand Khnopff
Portret van Marguerite Khnopff
Olieverf op doek, gemaroufleerd op paneel
(1887)

Fernand Khnopff
Masker van een jonge Engelse vrouw
Buste, gepolychromeerd gips, 
(1891)



Terwijl Khnopff de burgerlijke conventies in zijn werk integreert en meestal 
vrouwen mysterieus en zelfs onbereikbaar weergeeft, gaat Rops hier 
tegenin door de andere kant van de burgerlijke cultuur te verkennen. 
Rops antwoord op de immateriële vrouw van Khnopff met een lustvolle 
vrouw. Bij Rops is de vrouw niet alleen naakt, maar ze leeft ook en kan 
zelfs een vernietigende kracht hebben. Dit is vooral zo wanneer ze wordt 
geassocieerd met Satan. Deze associatie veroorzaakte op dat moment 
schandaal, net als de voorstelling van de vrouw als een erotisch wezen en 
de voorstelling van seks, die soms de limiet van perversie overschrijdt. 
Rops provoceerde opzettelijk om zo de onverdraagzaamheid en 
de hypocrisie van de samenleving aan te tonen. De receptie van de 
kunstenaar en zijn werk (voornamelijk gravures) buiten België getuigt 
van deze hypocrisie en dubbelzinnigheid: de beroemdste onbekende 
kunstenaar, zijn werk wordt vaak gereduceerd tot het erotische en werd 
als enkel voor ‘kenners’ toegankelijk beschouwd.

Fernand Khnopff
Memories (Lawn tennis)
Pastel op papier gemaroufleerd op doek, (1889)


