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Parijs Live Museumgids 

Monet, zijn Museum 
 

Van 7 oktober 2010 tot 20 februari 2011 

De sterattracties van het museum zijn aangeduid met ***. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Samenstelling: Inger Camps 

versie 2.1 

 

Korte omschrijving 

Aan de hand van 142 schilderijen en tekeningen geeft de tentoonstelling “Monet, zijn Museum” 

een volledig overzicht van het leven en de werken van de impressionistische schilder Claude 

Monet. Nergens ter wereld is er een zo uitgebreide collectie van Monet-schilderijen te zien. Deze 

tentoonstelling loopt parallel met de tentoonstelling van Monet in het Grand Palais van Parijs.   

Praktische informatie 

Plaats 

Museum Marmottan Monet, 2, rue Louis-Boilly - 75016 Paris 

tel. 01 44 96 50 33 

 

Openingstijden 

Van 7 oktober 2010  tot 20 februari 2011 

Gesloten op maandag  

Gesloten op  1 januari 2011 

Openingsuren van 11u00 tot 18u00, late sluiting op dinsdag om 21u00 

De kassa sluit om 17u30, op dinsdag om 20u30 

 

Tarief en kaarten 

9 € vol tarief 

5 € studenten onder de 25, vrienden van het Louvre 

Gratis voor kinderen onder de 8 jaar en gehandicapten 

Kaarten te krijgen ter plaatse aan de kassa of op voorhand online bij de Fnac (Nederlandstalige 

site, niet online printbaar, af te halen bij om het even welke Fnac in België of Frankrijk).  

 

Transport 

Metrolijn 9, La Muette 

RER C, Boulainvilliers 

Buslijn 22, La Muette – Boulainvilliers 

Buslijn 32, Louis Boilly 

Buslijn 52, La Muette – Boulainvilliers 

Buslijn 63, Porte de la Muette  

Buslijn PC 1, Ernest Hebert ou Porte de Passy 

Voor een eerste kennismaking enkel de lopende tekst lezen, rekenen op  ca. 1,5 uur.  

Voor meer details, zie ook de tekst in de rechterkolom en een goede 2 uur uittrekken.  

Heb je heel weinig tijd, begin dan meeen in de zaal met de karikaturen. 

http://be.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musee---Exposition-CLAUDE-MONET--SON-MUSEE-MUSMO.htm
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  Binnen in de hal meteen naar rechts, een kleine zaal in. 

Inleiding 

Hartelijk welkom hier in het Museum Marmottan Monet. Het is een beetje 

een raar museum, want het museum huisvest diverse verzamelingen, die 

niets met elkaar te maken hebben: we vinden meubelen in Empirestijl, 

schilderijen van Claude Monet en een collectie oude manuscripten. Het is de 

verzameling van Monet die ons hier vandaag interesseert.  

Biografie Claude Monet 

In deze kleine zaal vinden we een chronologisch overzicht van het leven van 

Monet. Hij werd geboren in Parijs, op 14 november 1840 en stierf op 86-

jarige leeftijd in zijn verblijf in Giverny, op 5 december 1926. Onthouden we 

1840!  

Ontstaan van de collectie schilderijen Claude Monet 

Dankzij drie verschillende legaten bezit het Museum Marmottan Monet 

vandaag de grootste verzameling schilderijen van Monet in de wereld. 

Doordat de ruimte van het museum beperkt is, wordt meestal maar een deel 

van deze Monet-verzameling tentoongesteld. Maar, parallel aan de 

tentoonstelling van Monet in het Grand Palais in Parijs, exposeert het 

museum tot 20 februari 2011 alle schilderijen en artefacts van Monet in haar 

bezit. Het gaat om 142 stukken in het totaal, waaronder 130 schilderijen. 

Meer details over de collectie schilderijen Claude Monet 

De eerste schenking is van de dochter van Georges de Bellio, in 1957. De Bellio was de huisarts 

van verschillende impressionistische schilders, waaronder Manet, Monet, Pissarro, Sisley en 

Renoir. Hij was ook een van de eerste grote bewonderaars en verzamelaars van hun kunst. Zijn 

dochter schenkt al de kunstwerken die ze van haar vader erft aan het museum Marmottan, dat 

vanaf Museum Marmottan Monet genoemd wordt. In 1966 volgt een tweede legaat : Monet's 

zoon Michel schenkt het museum zijn landgoed in Giverny én de uitgebreide collectie schilderijen 

van zijn vader. Tot slot, in 1987, wordt de verzameling voor een derde keer aangevuld. Ditmaal 

met schilderijen, die in het bezit waren van Henri Duhem. Henri Duhem, geboren in 1860 in het 

Franse stadje Douaie, kwam uit een oude Vlaamse familie. Hij wordt schilder én groot 

verzamelaar van impressionistische kunst. Bij zijn overlijden laat hij alles achter aan zijn 

geadopteerde dochter, die de uitgebreide collectie later schenkt aan het  museum. 

Terug naar de hal en rechts, de zaal ernaast ingaan. 

Monet, zijn leermeesters en tijdgenoten 

We maken hier kennis met verschillende schilders die een belangrijke 

invloed hebben gehad op Monet's schilderstijl. Boudin en Jongbloed zijn zijn 

eerste leermeesters. Daarnaast onderhoudt hij intensieve contacten met 

tijdgenoten, zoals Manet, Berthe Morisot, Renoir en Caillebotte.  

Boudin 

 Boudin, Op het strand, 1863, aquarel, 19x30 cm, 5035 

Boudin, Hoepelrok op het strand, aquarel, 17x27 cm, 5057 

Laten we beginnen met de schilderijen van Boudin (zie einde rechtermuur). 

Het gaat om twee strandzichten. Het is deze voorloper van de 

impressionisten, Eugène Boudin, die als eerste een enorme invloed zal 

uitoefenen op Monet. Monet is 17 als hij hem leert kennen en zal heel veel 

van hem leren. Op het einde van zijn leven zegt Monet over Boudin: “Ik ben 

alles aan Boudin verschuldigd en ik ben hem erkentelijk voor mijn succes.” 

Meer details over de relatie Boudin – Monet 

Wanneer de  80-jarige Monet terugblikt op zijn leven, schrijft hij: “Ik heb Boudin, die 15 jaar 

ouder was dan ik, ontmoet in Le Havre, op het moment dat ik probeerde naam te maken als 

portrettist. Ik was toen 17. Ik exposeerde mijn tekeningen regelmatig in dezelfde galerie waar 

ook de doeken van Boudin hingen. Op dat moment vond ik zijn schilderijen niet erg mooi, 

http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
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geïndoctrineerd als ik was door de ideeën van de Academie. Op een dag zei Boudin tegen mij: “U 

hebt talent, stop met dit werk dat u snel zal vervelen. Uw schetsen zijn uitstekend, u moet het 

hier niet bij laten. Doe zoals ik, leer goed tekenen en bewonder de zee, het licht, de blauwe 

hemel”. Ik heb zijn raad opgevolgd  [...] Ik heb gezegd en ik blijf het herhalen: “Ik ben alles aan 

Boudin verschuldigd en ik ben hem erkentelijk voor mijn succes.” 

Jongkind 

  Jongkind, Avignon, 1873, huile sur toile, 46x33 cm, 5015  

Jongkind, Port-Vendres, 1880, aquarelle, 17x24 cm, 5004 

Naast Boudin heeft Johan Barthold Jongkind een grote invloed op de jonge 

Monet gehad (zie schilderijen langs weerszijden van de schouw). Jongkind 

was een Nederlands landschapsschilder die naam maakte in Frankrijk en 

steeds in één adem met Boudin als de voorloper van de Impressionisten 

genoemd wordt. 

Meer details over de relatie Jongkind  - Monet 

Monet leert Jongkind kennen in 1862 in Le Havre. Monet is dan 21 en woont daar. Jongkind is er,  

omdat hij na enkele jaren intensief genieten van het Parijse leven, en dan vooral van de drank, 

naar de kust is vertrokken om daar tot rust te komen. Tijdens een strandwandeling maakt Monet 

kennis met Jongkind, een ontmoeting die een blijvende invloed zal hebben op Monet. De werken 

van deze schilder, de manier waarop Jongkind het licht schildert, maken diepe indruk op de jonge 

Claude. Ze raken bevriend en trekken samen op, schilderen zij aan zij.  

Manet 

  Manet, Portret van Berthe Morisot, 1862, olie op doek, 26x34 cm, 6086 

Edouard Manet was 8 jaar ouder dan Monet (zie schilderij tussen de twee 

vensters in). Hij was een rebel, een cultfiguur. Hoewel zijn stijl niet volledig 

impressionistisch is – hij werkte meestal in zijn atelier, niet in de open lucht – 

wordt hij toch  gezien als de vader van de Impressionisten, omdat hij zich als 

eerste afzette tegen de klassieke school en hiermee de baan vrijmaakte voor 

de ontwikkeling van het Impressionisme. Zijn bekendste werk is:  “Le 

déjeuner sur l’herbe” uit 1862. Het schilderij dat we hier zien, uit dezelfde 

periode, is een portret van Berthe Morisot (waarover hieronder meer).   

Meer details over de relatie Manet  - Monet 

Over de toen nog onbekende Monet zou Manet in 1865 gezegd hebben – Monet was toen 24 jaar 

- : "Wie is die Monet, wiens naam zo lijkt op de mijne en die zo profiteert van mijn beruchtheid?" 

Maar later zal Manet de kwaliteiten van Monet erkennen en zal hij zelfs de lichteffecten 

overnemen, die de schilderijen van Monet zo typeren. 

Berthe Morisot 

 Berthe Morisot, Meisje dat een mandje draagt, 1891, pastel, 58x41 cm, 5039 

Berthe Morisot, Julie Manet met haar windhond Laërte, 1893, olie op doek, 73x80 

cm, 5027 

In deze zaal hangen twee schilderijen van de Berthe Morisot waarvan we 

zojuist het portret zagen (zie rechtermuur ingang). Het gaat om twee 

kinderportretten. Berthe Morisot was een jaar jonger dan Monet. Zij sloot 

zich aan bij de Impressionisten en werd de bekendste vrouw van deze 

kunststroming. Ze trouwde met een broer van Edouard Manet en hun woning 

in Parijs werd de ontmoetingsplaats van veel impressionistische schilders. 

Ook Monet kwam er vaak. Zij schilderde vooral vrouwen en kinderen en haar 

stijl leunt sterk aan bij de strakke, klassieke stijl van Manet.  

Renoir 

 Renoir, Zittende baadster op een rots, 1882, olie op doek, 54x39 cm, 5017 

Ook Renoir was een goede vriend van Monet (zie eerste schilderij 

rechtermuur ingang). In de jaren 1873 en 1874, Monet is dan 33 jaar, trekken 

Monet en Renoir veel met elkaar op en schilderen op dezelfde plaatsen. Hun 

schilderijen uit die tijd lijken veel op elkaar. Alleen, Renoir heeft meer 

aandacht voor vrouwelijke figuren, terwijl Monet zich meestal beperkt tot 

landschappen. 
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Caillebot 
 
 Caillebotte, De pianoles, 1881, olie op doek, 81x65 cm, 5028 

 
Caillebotte was 8 jaar jonger dan Monet (zie schilderij links van de ingang). Ze 
ontmoeten elkaar voor het eerst in 1873. Caillebotte en Monet konden goed 
met elkaar opschieten, want naast hun passie voor schilderen, deelden ze 
ook hun liefde voor tuinen met elkaar. De schilderijen van Caillebotte zijn 
realistischer dan die van de meeste Impressionisten. Daarom gold hij lang als 
een van de mindere, wat vandaag echter niet langer het geval is. 

 Ga de gang in, rechts van de schouw en loop door tot aan de zaal met de portretten.  

In de gang zijn enkele manuscripten en boeken over Monet te zien.  

 

Monet, geschilderd door zijn vrienden 

Wie was Monet en hoe zagen zijn vrienden-schilders hem? Hoewel Monet 

verschillende periodes van armoede gekend heeft, mag hij vanaf 1890 als 

welstellend worden beschouwd. Hij was een dandy, hield van luxe, geld 

speelde een belangrijke rol in zijn leven. Men zegt dat hij erdoor geobsedeerd 

was en niet erg vrijgevig. Maar ondanks dat, was hij ook een non-conformist. 

Hij weigerde militaire dienst, werd vader nog voor hij getrouwd was, begon 

een relatie met een getrouwde vrouw nadat zijn eigen vrouw overleden was, 

wees religie af en op het vlak van de schilderkunst koos hij voor een stijl die 

resoluut brak met het verleden.  

Renoir 

 Renoir, Lezende Claude Monet, 1872, olie op doek, 61x50 cm, 5013a 

Renoir, Portret van Madame Claude Monet, 1872, olie op doek, 61x50 cm, 5013b 

Renoir, Portret van Claude Monet, 19x11 cm, 5031 

We blijven hier even stilstaan voor drie portretten van Monet door Auguste 

Renoir (13 hangt onmiddellijk rechts, 11 en 12 hangen tegen de muur recht 

tegenover de ingang). Zoals we gezien hebben, was Renoir een goede vriend 

van Monet. Hun vriendschap was het meest intens in het begin van de jaren 

zeventig, de periode waarin deze schilderijen gemaakt werden.  

Sargent of Monet? 

 Toegeschreven aan Sargent of autoportret, Portret van de artiest in zijn atelier, 

1884, olie op doek, 54x48 cm, 5187bis *** 

Autoportretten van Monet zijn erg uitzonderlijk (zie schilderij tussen de twee 

van Renoir in). Er bestaan er drie, waarvan één deel uitmaakt van de collectie 

van het Museum Marmottan Monet: “De kunstenaar in zijn atelier”(1884). 

Het portret laat ons de schilder zien vijf jaar na het overlijden van zijn vrouw 

Camille. We zien hem in het zwart gekleed, met pet op, sigaret in de mond en 

tegen een muur waaraan verschillende van zijn schilderijen hangen. Dit doek 

is niet afgewerkt, niet gedateerd en niet gesigneerd. Men heeft lang gedacht 

dat het een schilderij van Sargent was, hoewel men vandaag eerder denkt dat 

Monet zelf het schilderde. 

 Ga naar de volgende zaal langs de deur net links van het schilderij “Lezende Claude 

Monet. 

Portretten door Monet 

Monet heeft relatief weinig portretten geschilderd. De portretten die hier 

hangen, zijn grotendeels familieportretten. Het gaat niet om 

karakterstudies. Monet is geïnteresseerd in het lichtspel op een onderwerp, 

terwijl het onderwerp zelf hem minder boeit en dit geldt evengoed voor 

landschappen als voor personen.   

 

http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
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Camille, echtgenote van Monet 

 Camille op het strand, 1870-71, olie op doek, 30x15 cm, 5038 *** 

Beginnen we met een portret van de vrouw van Claude Monet, Camille (links 

van het raam) op het strand van Trouville. Camille was Monet’s eerste model.  

Meer details over Camille Monet 

Na het succes van het schilderij “Le déjeuner sur l’herbe” van Manet, wil ook Monet een schilderij 

maken dat een picknick als onderwerp heeft. Het is de eerste keer dat Monet met een model zal 

werken. Een fris jong meisje uit de streek rond Lyon biedt zich aan. De dan 24-jarige Monet wordt 

meteen stapelverliefd op haar. Ze heeft uitstekende manieren, mooie, maar sobere kleding en 

een vlotte tong. Ze wordt als vanzelfsprekend zijn maîtresse. Ze heet Camille Louise Doncieux  en 

is 7 jaar jonger dan Monet. Op 28 juni 1870 trouwen ze, hun oudste zoon Jean is dan al geboren, 

hun tweede zoon Michel zal later geboren worden, in 1878. Het jonge gezin woont in het 

Normandische kuststadje Trouville. Monet maakt hier verschillende schilderijen van zijn vrouw, al 

wandelend langs het water. 

Kinderen van Monet 

 Portret van baby Michel Monet, 1878-79, olie op doek, 46x37 cm, 5014 

 Portret van Jean Monet, 1880, olie op doek, 46x37 cm, 5021 

 Portret van Michel Monet met  pompoenmutsje op, 1880, olie op doek, 46x38 cm, 

5018 *** 

 Michel Monet in blauwe trui, 1883, olie op doek, 46x38 cm, 5019 

Er hangen hier vier portretten van de kinderen van Monet (drie hangen tegen 

de rechtermuur van de ingang en een tegen de linkermuur). Monet had twee 

kinderen, Jean en Michel. Van Jean zijn er verschillende schilderijen, maar 

van Michel heeft hij er slechts drie gemaakt en ze hangen hier alle drie. Het 

schilderij van Michel met een pompoenmutsje op is het bekendste. De rode 

wangetjes op het portret geven het jongetje een bijzondere vitaliteit.  

Zeeman Poly 

 Portret van  Poly, 1886, olie op doek, 74x53 cm, 5023 *** 

Een portretschilderij waaraan Monet zelf veel plezier beleeft, is dat van 

zeeman Poly (meteen links van de ingang). Monet leert Hippolyte Guillaume 

kennen in Kervilahouen, een klein fleurig dorpje van Belle-Île-en-Mer, in de 

Morbihan. Monet wilde een echte zeeman schilderen, maar vond eerst geen 

model. Als hij na verschillende dagen zoeken Poly ontdekt, is hij in de wolken. 

Hij vat een bijzondere sympathie op voor deze “matroos in hart en nieren”. 

Ze worden goede vrienden, ondanks hun  verschillende levensstijl. 

Details over het paneel met stamboom Claude Monet  

Rechts van de ingang zien we een plakkaat met de familiestructuur van Monet.  We zien 

linksboven het huwelijk van Claude met zijn eerste vrouw Camille. Uit dit huwelijk komen twee 

kinderen voort, Jean en Michel. In 1879 overlijdt Camille aan kanker. Monet blijft dan alleen over 

met zijn twee zonen. De jongste is dan nog geen twee jaar oud. Toch staat Monet er niet 

helemaal alleen voor. Enkele jaren ervoor had hij kennis gemaakt met Ernest Hoschedé , de rijke 

eigenaar van een grootwarenhuis in Parijs en kunstverzamelaar. Monet had een half jaar 

gewerkt in diens kasteel Rottembourg in Montgeron. Het is hier dat Monet ook Hoschedé’s vrouw 

Alice leert kennen en voor wie hij veel genegenheid voelt. Wanneer Ernest Hoschedé enkele 

maanden nadat Monet de werken beëindigd heeft, bankroet verklaard wordt, trekt het hele gezin 

Hoschedé - Ernest, Alice en hun zes kinderen -  in bij de Monets, Camille leeft dan nog en is in 

verwachting van zoon Michel, een bevalling die zeer moeizaam verloopt. Ernest is maar zelden 

daar,  het grootste deel van de tijd verblijft hij in Parijs of het buitenland. Het is druk in huis met 

zoveel kinderen en Camille herstelt niet goed van de bevalling. Ze overlijdt anderhalf jaar later. 

De uithuizige Ernest laat zich steeds minder vaak zien en Claude en Alice beginnen een 

verhouding. In 1891 overlijdt Ernest en in 1892 zullen Claude en Alice trouwen, na een 

buitenechtelijke relatie van 13 jaar. De zoon van Monet, Michel, en de dochter van Alice, Blanche, 

trouwen eveneens, in 1897. Blanche was gek op Claude Monet en al vanaf haar elfde wilde ze dat 

Claude haar leerde schilderen.  Blanche groeide op en werd een goede schilderes. Vaak 

schilderden ze tegelijkertijd dezelfde scènes en met hetzelfde kleurenpalet. Van sommige 

schilderijen is dan ook bijna niet te zeggen of ze van Claude dan wel Blanche zijn.  

 De hal in en de trap naar boven nemen.  

 Boven in dehal vind je meteen twee schilderijen uit Italië. 

 

 

http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
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Monet de reiziger 

Monet heeft veel gereisd, langs de oevers van de Seine en de Normandische 

kust, maar ook dwars door Europa, van Noorwegen tot Italië, passerend 

langs Nederland en Engeland. Hierna volgen verschillende zalen waarin we 

de schilderijen zien die Monet op deze reizen maakte.   

Italië 

 Vallei van Sasso. Effect van de zon, 1884, 65x81 cm, 5009 

 Het kasteel van Dolceacqua, 1884, 92x73 cm, 5012 

De twee schilderijen bevinden zich onmiddellijk rechts als je boven bent. 

Monet is in de jaren 1870/1871 al in het buitenland geweest, omwille van 

politieke instabiliteit in Frankrijk. Maar deze reizen maakte hij níet met de 

bedoeling om in het buitenland te schilderen. Pas in de jaren 1880 komt dit 

idee bij  hem op. Zijn eerste reis, in 1884, voert hem naar de Italiaanse 

bloemenriviera. Hij installeert zich eerst in Bordighera, daarna in het dorpje 

Dolceaqua dat een 30 km verderop als een arendsnest in de Vallei van Sasso 

ligt. We zien hier twee schilderijen uit deze periode: De vallei van Sasso en 

het kasteel van Dolceacqua. Later, in 1907, zal Monet nog eens naar Italië 

reizen, met name naar Venetië en hier onder meer het Dogenpaleis 

schilderen (niet te zien hier).  

 We komen nu een beetje in een doolhof. 

 Vertrekkende van de traphal, ga je eerst naar de grote zaal die het meest links ligt.  

 

Nederland 

 Zicht op de Voorzaan, 1871, 18x38 cm, 5239 

Tulpenveld in Holland, 1886, 54x81 cm, 5173 

Onze aandacht gaat hier eerst uit naar twee Nederlandse taferelen (links van 

het venster en iets verder rechts van het venster). Monet was al eens in 

Holland geweest in 1871, maar het is tijdens dit tweede verblijf in 1886 dat 

hij er speciaal naartoe gaat om te schilderen. Aangetrokken door het bonte 

kleurenpallet in de natuur, raakt Monet toch ontgoocheld, omdat hij er niet 

in zal slagen de rijkdom van het landschap op doek weer te geven. We zien 

hier een schilderij uit zijn eerste verblijf “Zicht op de Voorzaan”, en een doek 

dat uit de tweede periode dateert, “Tulpenveld”. Met molen! 

Londen 

 Charing Cross Bridge , 1899-1901, 60x100 cm, 5101  

Charing Cross Bridge. Rookslierten  in de mist. Indrukken, 1899-1901, 73x92 cm, 

5001 

Londen. Het Parlement. Weerkaatsing op de Thames, 1905, 81,5x92 cm, 5007 *** 

De derde internationale reis voert Monet naar Noorwegen, in 1895. Hierover 

meer in zaal 7. Voor zijn vierde reis kiest Monet Londen als bestemming. Ook 

hier was hij al even geweest in 1871. Hij gaat er opnieuw naartoe in 1899 en 

raakt gefascineerd door de weerspiegelingen in het water van de Thames en 

de wazige dampen van de Londense mist. Monet maakt verschillende 

schilderijen van Charing Cross Bridge, die te zien zijn rechts van de ingang en 

aan de lange wand tegenover de ingang. Ook schilderde hij verschillende 

malen het neogotische Parlementsgebouw, de Westminster, waarin hij keer 

op keer deze combinatie van water en mist probeert te vatten (zie schilderij 

in het midden op de linkermuur van de ingang). 

 Neem de deur meteen rechts van de ingang van deze zaal. 

 Steek de hal over en ga het kleine ronde zaaltje in. 

 

 

http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
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Normandische kust 

 Het strand bij Pourville. Ondergaande zon, 1882, 60x73 cm, 5008*** 

We bekijken het schilderij “Het strand bij Pourville”, dat rechts hangt. In 
februari 1882 is Monet alleen in Pourville, aan de Normandische kust. 
Dagelijks schrijft hij brieven naar Alice Hochedé, zijn nieuwe levensgezellin, 
sinds het overlijden van zijn eerste vrouw Camille in 1879. In een van deze 
brieven lezen we: "Ik heb Dieppe verlaten om naar een klein dorpje te gaan 
dat er vlakbij ligt. Ik zal daar eerder vinden wat ik zoek en me beter voelen."  
Iets later hetzelfde jaar gaat hij opnieuw naar dit kleine badplaatsje. Hij huurt 
Villa Juliette en brengt  er de zomer door met Alice, zijn twee kinderen Jean 
en Michel en de zes kinderen van Alice uit haar eerste huwelijk. Op een punt 
op de rotsen gezeten schildert hij het strand van Pourville. Tijdens deze twee 
korte verblijven zal hij meer dan honderd doeken maken. 

 Ga terug naar de hal en bekijk de schilderijen die hier hangen. 

De Seine 

 De boot, 1890, 146x133 cm, 5082 *** 

Boten vormen een steeds terugkerend motief in het werk van Monet. Het 
Museum Marmottan Monet bezit één van de meest fascinerende hiervan (zie 
uiterst rechts). Al in 1887 probeert Monet de grilligheid van de groene algen 
in het water te schilderen. Drie jaar later neemt hij deze schetsen terug op en 
schrijft : “Ik ben opnieuw begonnen met iets dat bijna onmogelijk is om te 
doen: het schilderen van water met grassen die op de bodem deinen… het is 
prachtig om te zien, maar het is gekkenwerk om dit te willen schilderen. Het 
lijkt wel of ik me iedere keer weer in onmogelijke zaken vastbijt.” 

 Neem de deur links van het schilderij met de boot en ga meteen rechts een klein 

zaaltje in. 

Noorwegen 

 Noorwegen. De rode huizen bij  Björnegaard, 1895, 65x81 cm, 5170 

Landschap in  Noorwegen. De blauwe huizen, 1895, 61x84 cm, 5169 

De Berg Kolsaasien Noorwegen, 1895, 65x100 cm, 5100 

Na Denemarken en Zweden, reist Monet in 1895 naar Noorwegen. Hij raakt 

in de ban van het landschap, en dan vooral van het licht. Het licht geeft zo´n 

mooie effecten, dat Monet bijna niet weet waar hij beginnen moet. Maar hij 

vindt het moeilijk om al die mooie landschappen op doek vast te leggen. Het 

meest boeien hem de sneeuwlandschappen, met hun eindeloze gradaties van 

wit. Monet legt de weerkaatsing van het zonlicht op de sneeuw vast door het 

wit te vermengen met nuances van lichtblauw en roze. 

 Ga terug naar beneden en neem de zaal schuin links tegenover de traphal. 

 

Karikaturen 

We beginnen aan het tweede deel van de rondleiding. Tot nog toe hebben 

we kennis gemaakt met de persoon Monet, als echtgenoot, als vader, als 

vriend en als man van de wereld, of toch Europa. We gaan nu  in op zijn 

artistieke werk. 

Als 17-jarige ontpopt Monet zich als karikaturist. Herinneren we hier eraan 

dat het de schilder Boudin was die na het zien van deze karikaturen Monet 

aanraadde om  zich toe te leggen op het veel boeiendere schilderen van 

landschappen.   

Meer details over de karikaturen van Monet 
Als jongetje van vijf vertrekt Claude Oscar Monet met zijn familie uit Parijs om in het 

Normandische stadje Le Havre te gaan wonen. Op de middelbare school blijkt Claude Oscar’s 

voorliefde voor het tekenen van karikaturen en al snel versieren ze de kantlijnen van zijn 
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schoolschriften. De lessen van de leraren interesseren hem maar matig, liever maakt hij schetsen 

van hen. Het zullen zijn eerste werken zijn. Wanneer zijn moeder in 1857 overlijdt, Monet is dan 

16 jaar, geeft hij zijn studies op en trekt in bij een tante die hem zal aanmoedigen zijn 

tekentalenten te ontplooien. In Le Havre exposeert hij zijn eerste schetsen en portrettekeningen 

van bekende plaatselijke politici. Hij ondertekent ze meestal met “O. Monet”. De “O”van Oscar. 

Het lukt hem om er enkele te verkopen en zo een zekere bekendheid op te bouwen. In deze zaal 

zien we voorbeelden van deze schetsen van de jonge Monet, allemaal uit de jaren 1857/1858.  

 Neem de deur links van de ingang.  

Je komt in een lange gang. We doen eerst de rechtermuur van deze gang. 

 

Eerste landschappen 

Aan deze muur vinden we enkele voorbeelden van de eerste schilderijen van 

Monet. Wat opvalt in deze landschapstaferelen is de interesse van Monet 

voor de metamorfose van de lucht,  de beweging van het water. Deze 

fascinatie voor de veranderlijkheid van  vormen is er al vanaf het eerste uur 

en hij zal die heel zijn leven blijven houden.  

De periode tussen zijn 17 en 22 jaar is cruciaal voor Monet. Het is inderdaad 

een heel andere Monet die na wat heen en weer gereis tussen Le Havre, 

Parijs en Algiers op zijn 22e terug in Le Havre woont. Hij heeft op die paar 

jaar tijd kennis gemaakt met de oudere Boudin en Jongkind, maar ook met 

schilderleeftijdgenoten zoals Camille Pissarro, Frédéric Bazille en Auguste 

Renoir. Met hun goede raad en voorbeelden in zijn achterhoofd trekt Monet 

er enthousiast op uit om in de open natuur te schilderen. 

Meer details over de jonge Monet  

In een brief aan Bazille in 1864 schrijft Monet : “Hier, mijn dierbare vriend, is het heerlijk en ik 

ontdek elke dag opnieuw nog mooiere zaken. Het is om gek van te worden, zo ontzettend veel zin 

heb ik om alles te schilderen, mijn hoofd barst ervan. […] maar ik zal vechten en bijten […]  in de 

natuur zal ik alles vinden, maar ze zal zich pas volledig aan mij openbaren als ik haar ten volle 

bestudeer [...]".  

 Wandeling bij Argenteuil, 1873, olie op doek., 60x81 cm, 533270*** 

Dit schilderij maakt deel uit van een serie van zes, die Camille en haar zoon 

Jean afbeelden in een bloemenweide, aan de voet van een groep populieren. 

Op dit doek worden ze begeleid door een man. Het schilderij illustreert 

Monet’s gave om de beweeglijkheid van de natuur weer te geven. 

Meer details over “Wandeling in Argenteuil” 

Het schilderij is een mooi voorbeeld van Monet’s capaciteit om natuurfenomenen op doek vast te 

leggen. De grillige vormen van de wolken en van de witte rok van Camille suggereren dat er een 

aardige bries staat en door het aanbrengen van snelle pennenstreken in contrastkleur zien we 

hoe het veld van klaprozen en grashalmen meedeint met de wind.  De twee parasolletjes dienen 

als achtergrond voor de amper geschetste gezichten van Camille en haar begeleider. Wat opvalt 

is dat Camille en de andere personages volledig opgaan in de gehele sfeer van het schilderij; ze 

worden niet uitgewerkt als personages, maar zijn één met de natuur. Monet schildert de 

personages inderdaad net zoals hij de natuur schildert: hij wil vooral het effect van het licht op 

hun verschijning weergeven, hij is niet geïnteresseerd in het uitbeelden van hun persoonlijkheid. 

 Ga naar de linkerkant van de gang 

 Hooibergen, 1889-90, olie op doek, 65x100 cm, D.2009.1.1 

Zoals van zoveel onderwerpen, maakte Monet ook een hele serie rond het 

thema “hooibergen”. Het Museum Marmottan Monet heeft hiervan een 

exemplaar in permanente bruikleen.  

 Kathedraal van Rouen. Effect van de zon. Einde van de dag.  1892, olie op doek, 

100x65 cm, 5174 *** 

In 1892 besluit Monet om de majestueuze architectuur van de Kathedraal 

van Rouen te schilderen. Hoewel het zijn eigen keuze is, valt deze opdracht  

Monet  erg zwaar en hij krijgt er zelfs nachtmerries  van. Wat Monet het 

meest bezighoudt, is het effect van de ondergaande zon op de westelijke 

façade. De schaduw op de poort is al voor een deel opgeschoven van onder 

naar boven, maar de timpaan baadt nog in het zonlicht. Het schilderij is met 
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een relatief dunne laag verf geschilderd, behalve daar waar de zon en 

schaduw elkaar raken heeft Monet dikke lagen verf in rood en goud 

aangebracht, als om de illusie van een momentopname te versterken. Monet 

huwt ditzelfde jaar met Alice. Misschien is de onderwerpkeuze van een 

Kathedraal hieraan niet vreemd.  

 Waterlelies. Effect van de avond, 1897-98, olie op doek, 73x100 cm, 5167 *** 

In 1983 verhuist Monet naar Giverny, een dorpje dat 80 km ten noordwesten 

van Parijs ligt. Het huis heeft een mooie tuin, die voor Monet een grote bron 

van inspiratie zal worden. Vooral de vijver en de reflectie van de lucht en de 

planten op het water boeien hem. Hij begint aan een serie “Waterlelies” en 

zal dit thema blijven schilderen tot aan zijn dood in 1926. We zien hier al 

enkele voorbeelden, meer doeken – vooral grotere - zijn straks te zien.  

Op het eerste gezicht lijken de vele waterlelieschilderijen op elkaar, toch is er 

sprake van een evolutie in de benadering van het onderwerp. Aanvankelijk 

schildert  Monet het volledige plaatje met de vijver, de waterplanten, de 

oevers en de lucht. Maar naarmate de tijd vordert, beperkt hij zich tot het 

water en de waterplanten en laat hij de omgevingsfactoren weg. Het is 

hetzelfde effect als wanneer we zouden inzoomen met een fototoestel. De 

schilderijen worden ook met de tijd abstracter. Dit schilderij is een van de 

eerste experimenten van Monet waarin hij zich nog op het geheel 

concentreert. 

 Meteen na de schilderijen van de waterlelies is er een zaal links. Ga hier binnen.  

 

 

 

Impressies 

In deze zaal hangt tegen de muur tegenover de video het  schilderij 

“Impressies, Opgaande zon”. Het is dit schilderij dat haar naam zal geven 

aan de kunststroming in haar geheel. Er hangt hier ook een schilderij van 

het station St. Lazare in Parijs. Net zoals water is stoom een geliefkoosd 

onderwerp van Monet. Je kan hier uitrusten en een video over Monet 

bekijken.  

  Impressies, opgaande zon, 1873, olie op doek, 48x63 cm, 4014 *** 

Het schilderij is opgebouwd uit drie delen: de opgaande zon, oranje, met een 

felle kleur, maar met een lage lichtintensiteit, dan vooraan het water dat 

door de opgaande zon een flauwe blauwe schijn krijgt en op de achtergrond 

in tegenlicht grote zeilboten aan de kaaien, schoorstenen, hijskranen op de 

loodsen, zwarte silhouetten als Chinese schaduwen. Het schilderij illustreert 

perfect Monet’s stijl, een momentopname van licht op de omgeving.  

Meer detail over de historische waarde van “Impressies” 

Omdat hun werken verschillende malen geweigerd worden op de grote officiële 

tentoonstellingen, besluiten een dertigtal artiesten, waaronder Renoir, Sisley, Berthe Morisot, 

Degas, Pissarro en Cézanne in 1873 een schildersgilde op te richten, de “Anonieme coöperatieve 

vennootschap van artiest-schilders, beeldhouwers en etsers,… “. Hun eerste expositie heeft plaats 

op 17 april 1874, op 35, boulevard des Capucines in Parijs, in de galerie van de fotograaf Nadar. 

Het onthaal door de kunstcritici is lauw. Bezoekers komen eerder om zich te vermaken. Financieel 

is de tentoonstelling een ramp.  

Het opschrift langs het schilderij  van Monet met zicht op Le Havre geeft als omschrijving:  

“Impressies”. Het is deze term die journalist Louis Leroy zal gebruiken in de titel van zijn kritische 

artikel dat op 25 april verschijnt in het tijdschrift Charivari: “Expositie van de impressionisten”. De 

term slaat in, wordt meteen door iedereen  overgenomen en zo geeft deze kunstcriticus, zonder 

het zo te bedoeld te hebben, deze  kunststroming haar naam. Monet schilderde het doek in 

slechts enkele uren,  maar het is van groot belang in de geschiedenis van de schilderskunst.  
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 Ga de lange gang terug in en vervolg de route naar links. (Bekijk even de 

bloemenschilderijen) en neem dan de trappen naar beneden. We komen nu in een 

grote tentoonstellingsruimte, de we van links beginnen.  

Bloemen 

Monet is niet alleen schilder, hij is ook een groot tuinliefhebber en vanaf 

1890, wanneer hij naar zijn domein in Giverny verhuist, zal hij bijna 

uitsluitend nog bloemen en vijvers schilderen.  

De echte Monet zoals wij hem vooral kennen, is nu pas echt geboren. Vanaf 

dit moment heeft Monet zijn eigen stijl, zijn eigen visie die hij tot aan het 

einde van zijn leven zal handhaven. Hij is niet langer impressionist. Hij wordt 

vooral een schilder van series, van momentopnames. Hij blijft eenzelfde 

thema eindeloos herhalen, met als doel niet zozeer zijn schilderijen te 

perfectioneren dan  wel de invloed van het jaar, het jaargetijde, de dag, het 

uur, de minuut op een onderwerp weer te geven. 

 Monet kiest bijzondere planten uit, zoals irissen, een witte clematis, 

hemerocallis, agapanthus of een rozenboog. Wanneer Monet zijn tuin in 

Giverny heraanlegt, is dat niet alleen om een mooie tuin te hebben. Elke 

plant, en dan vooral elke bloeiende plant,  is immers tegelijkertijd een 

mogelijk model voor een schilderij.  

De Japanse brug *** 

Over de vijver in Monet’s tuin liep een Japans bruggetje. De eerste keer dat 

Monet deze brug schildert, is in een winterscene in 1895. Vanaf dan zal hij 

dit thema regelmatig terug opnemen. In de tweede helft van de 19
e
 eeuw 

was Japan een geliefd onderwerp dat menig kunstenaar inspireerde. Het 

Museum Marmottan Monet bezit acht versies van deze Japanse brug, die 

we nu te zien krijgen.  

De rozenpergola 

Vier schilderijen van eenzelfde onderwerp : de rozenpergola. Op latere 

leeftijd krijgt Monet last van cataract aan zijn ogen. Hierdoor verandert zijn 

gezichtsvermogen. Hij ziet niet meer scherp en bovendien ziet hij de kleuren 

anders dan dat ze zijn. Wit wordt geel, blauw neigt naar rood. Het resultaat 

zijn deze bijzonder wazige en overwegend rood geschilderde doeken. Na 

een operatie aan één oog, verbetert  zijn gezichtsvermogen, maar vanaf dat 

moment ziet hij links en rechts niet meer hetzelfde. Ook dit zal Monet in zijn 

schilderijen gebruiken, door afwisselend eens met het ene oog en dan weer 

met het andere te schilderen.  

 Draai om en loop terug naar de ingang. Begin nu aan de schilderijen aan de muur 

rechts van de ingang.  

De treurwilg 

Deze muur bevat een serie “Treurwilgen”. Net zoals de waterlelies en de 

Japanse brug, zijn ook de treurwilgen een onderwerp dat Monet vele malen 

zal herhalen. De treurwilg verbindt de hemel met het water.  

De over het water gebogen takken strelen als het ware de vijver. De treurwilg 

van Monet lijkt eerder het water dan de aarde te symboliseren. Hij staat voor 

kalmte, sereniteit en de uitgestrektheid van het water, maar ook voor 

eenzaamheid en verdriet. Toen Monet de treurwilg schilderde, had hij net 

zijn tweede vrouw Alice verloren, zijn oudste zoon en werd zijn 

gezichtsvermogen aangetast door cataract. 

 Volg de muur naar rechts met de boog mee.  
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De waterlelies *** 

In deze zaal hangen veertien schilderijen van de serie “Waterlelies.” Zoals 

we al eerder gezien hebben, zal Monet dit thema eindeloos herhalen. In die 

mate zelfs dat het bijna een obsessie voor hem wordt. Er is hier eveneens 

een derde video te zien. Ditmaal gaat het over Monet, zijn familie en 

vrienden in zijn woning in Giverny. 

Over de waterlelies zegt hij op een gegeven moment: “Het gaat mijn krachten 

van oude man te boven en toch wil ik erin slagen, weer te geven wat ik voel.”  

In het totaal zal hij meer dan 250 doeken van dit onderwerp schilderen. Een 

journalist formuleert het als volgt: “Het is een eindeloze suite van variaties op 

eenzelfde thema." 

Vervolg van de waterlelies aan de muur ertegenover, wandel van links naar rechts. 

 

Het huis van de artiest in Giverny en zijn laatste werk 

De laatste schilderijen in deze ruimte zijn vier schilderijen van het idyllische 

domein van Monet in Giverny. 

 Wandel nu nog even terug naar de ingang van deze zaal, naar het eerste schlilderij 

van de bloemenserie.  

(het geeft je de mogelijkheid de mooiste doeken van Monet nog even te bekijken) 

  Rozen, 1925-26, 130x200 cm, 5096*** 

Het eerste schilderij van deze serie bloemen verdient bijzonder aandacht, 

want het is het laatste schilderij dat Monet gemaakt heeft.  

 Ga terug naar het andere einde van de zaal waar je zojuist vandaan komt, neem de 

trap naar boven tot een klein zaaltje. 

 Tekeningen, aantekeningen en foto’s 

Tot slot, wordt deze tentoonstelling afgesloten met enkele tekeningen en 

aantekeningen van Monet.  

 Ga de trap verder naar boven tot de winkel.  

Er is geen cafetaria in het museum. Ga ofwel wandelen naar rue de Passy waar 

volop drink- en eetgelegenheden zijn ofwel terug richting centrum Parijs  

http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html
http://www.veryicon.com/icons/application/3d-cartoon-icons-pack-iii/aim-express.html

