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Het toilet, lezen na het bad
Edgar Degas 
ca. 1877-83. Monotypie in zwart 
op vergépapier, 35.3 x 51.2 cm
Bijdrage: € 150.000
VAN GOGH MUSEUM, 
AMSTERDAM

De monotypie Het toilet, lezen na 
het bad van Edgar Degas is aange-
kocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, de BankGiro Loterij en 
het Mondriaan Fonds

Erotiek uit het fin de siècle
Een zwarte monotypie van Degas voor het Van Gogh Museum

Bij het horen van de naam Edgar Degas verschijnt er bij bijna 
iedereen wel iets voor zijn of haar geestesoog. Een geschilderd 
landschap bijvoorbeeld, of een poederige pastel met balletdanse-
ressen. Maar in het oeuvre van Degas kunnen ook onverwachte 
vondsten worden gedaan. Zo maakte de kunstenaar intieme, vaak 
expliciet erotische prenten voor zichzelf en ingewijden. De nieuwe 
aanwinst van het Van Gogh Museum, de zwarte monotypie Het toilet, 
is een prachtig voorbeeld uit deze lang verborgen gebleven schat. 
Deze mysterieuze scène van een lezende, naakte vrouw kwam, net 
als de meeste andere monotypieën, pas in 1918 in de openbaarheid 
op de veiling van de atelierboedel van Degas. 



 Edgar Degas (1834-1917) was niet alleen een  
begenadigd schilder, tekenaar en beeldhouwer, 
maar ook een vooruitstrevende prentmaker,  

die eindeloos experimenteerde met verschillende tech-
nieken als de ets en de lithografie. Hij produceerde 
honderden monotypieën die nog altijd zeer gewild 
zijn. Hoewel de term ‘monotypie’ suggereert dat het 
om een plaat gaat die slechts één keer is afgedrukt, 
maakten kunstenaars – onder wie ook Degas – vaak 
een tweede afdruk van dezelfde plaat zonder deze op-
nieuw te inkten. Deze bleke tweede drukken worden 
‘fantômes’ genoemd.

Voor Het toilet smeerde hij een vrij grote glasplaat 
in met vette, zwarte drukinkt. Vanuit dit duistere op-
pervlak creëerde hij licht en leven, door de inkt van 
het oppervlak weg te halen met zijn vingers, een lapje 
textiel en de achterkant van een penseel. Hij veegde 
en kraste tot de gewelfde vormen van een vrouwelijk 
naakt tevoorschijn kwamen. De vrouw wordt van  
achter belicht door een kleine strook helder daglicht, 
dat door een kier in de gordijnen naar binnen 
stroomt. Vervolgens drukte Degas de voorstelling af 
op een vel papier. En nog een keer, al was de hoeveel-
heid inkt op de plaat inmiddels al zo afgenomen dat 
die tweede druk schraal bleef. 

Deze twee monotypieën, de eerste afdruk die het 
Van Gogh Museum nu heeft verworven en de tweede 
bleek-doorschijnende fantôme, zijn de enige overblijf-
selen van Degas’ tekening op de plaat. De eerste, 
diepzwarte afdruk is uniek. Deze uniciteit maakt de 
monotypie een vreemde eend in de bijt. Prentkunst 
wordt tenslotte juist gedefinieerd door het feit dat er 
meerdere afdrukken bestaan. Degas zag zijn monoty-
pieën dan ook meer als ‘tekeningen van de pers’. 

AANSTOOTGEVEND

In totaal zou Degas een groep van circa dertig  
diepzwarte baadscènes maken van naakte vrouwen,  
teruggetrokken in de eigen intieme wereld van de 
badkamer. De kunstenaar beeldde de prostituees die 
voor hem poseerden af in vrije, vaak ronduit seksuele 
poses. Zo zit de vrouw in Het toilet onderuitgezakt  
op de divan, haar schouders opgetrokken en haar 
benen gespreid. Het voyeuristisch genoegen dat dit 
de beschouwer verschaft, wordt nog versterkt door 
het feit dat de vrouw helemaal opgaat in haar eenzame 
activiteit en zich niet bewust lijkt van de ogen die  
op haar zijn gericht. 

Deze afbeeldingswijze was ronduit subversief voor  
de seksuele én artistieke normen die aan het einde  
van de 19de eeuw in Frankrijk golden. Naakten  
moesten voldoen aan de geïdealiseerde weergave van 
de Académie en in een mythologische of historische  
context worden geplaatst. Degas’ naakt was juist  
verontrustend alledaags en verre van geïdealiseerd 
weergegeven. De verhoudingen van haar lichaam  
lijken niet helemaal te kloppen en ze heeft zelfs iets 
dierlijks of primitiefs. Ook het lezen zou aanstoot-
gevend kunnen zijn. Vrouwen lazen weliswaar veel, 
maar werden geacht dat in de salon te doen, gekleed 
in een japon onder het genot van een kopje thee, en 
niet poedelnaakt in een duister vertrek. 

Monotypieën als deze waren niet bepaald geschikt 
om publiekelijk te tonen op tentoonstellingen of om 
te worden afgedrukt in publicaties. Degas verspreidde 
zijn monotypieën doorgaans alleen nadat hij ze had 
opgewerkt met pastel. Vaak waren het de lichtere 
fantômes die deze behandeling kregen. De grove, in 
schaduw gehulde vrouwenfiguren transformeerden 
met het aanbrengen van het gekleurde krijt in meer 
elegante verschijningen die – letterlijk – het daglicht 
beter konden verdragen. De zwarte monotypieën  
werden daarentegen privaat bewonderd, door be-
vriende schrijvers, kunstenaars en verzamelaars, die 
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Het toilet, lezen na het bad
Edgar Degas
ca. 1877-83. Monotypie (fantôme) in 
zwart op vergépapier, 35,6 x 51,8 cm
PARTICULIERE COLLECTIE

 
Lichte Zeden

De nieuwe aanwinst is tot en met 19 juni te bewonderen in de kleine maar fijne presentatie 
Prenten_Prostitutie_Privacy in het prentenkabinet van de tentoonstellingsvleugel. Deze 
vindt gelijk tijdig plaats met de grote tentoonstelling Lichte Zeden. In het kabinet wordt  
getoond hoe de 19de-eeuwse prentkunst zich bij uitstek leende voor thema’s als erotiek 
en prostitutie, die kunstenaars als Edgar Degas, Félicien Rops en Henri de Toulouse-
Lautrec zo graag verbeeldden. 

Deze prikkelende prenten, gedrukt in zeer kleine oplages, waren bedoeld voor een  
besloten kring van kunstenaars, uitgevers, handelaren en verzamelaars. Zij behoorden 
meestal tot een decadente subcultuur binnen de Parijse hogere kringen. Erotiek was voor 
hen een natuurlijke uiting van ‘de Franse geest’, zolang deze maar artistiek werd gebracht. 
Werken met een sensuele inhoud konden zo worden weggehouden van moraalridders  
en overheidscensuur. 
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de werken van Degas cadeau kregen. Zij bewaarden 
deze bijzondere prenten in mappen en bekeken ze  
’s avonds, in de afzondering van hun eigen werkkamer. 

MY THISCHE STATUS

Binnen de kunstwereld hebben de zwarte monoty-
pieën vanwege hun mysterieuze verschijningsvorm  
en hun zeldzaamheid een haast mythische status.  
Ze bevinden zich dan ook in de meest gerenommeerde 
instellingen wereldwijd, zoals The Art Institute of 
Chicago, de National Gallery of Art in Washington, 
het Metropolitan Museum of Art in New York en het 
Musée d’Orsay in Parijs. Nu mag ook het Van Gogh 
Museum zich in dit rijtje voegen, mede dankzij de  
genereuze steun van de Vereniging Rembrandt.

Onlangs heeft het museum besloten de prenten-
collectie, die nu vooral rijk is aan prenten uit het fin 
de siècle, voorzichtig en zorgvuldig te gaan uitbouwen 
met impressionistische grafiek. Vincent van Gogh 
legde de basis voor deze deelcollectie door tijdens zijn 
verblijf in Parijs samen met zijn broer Theo prenten  

te verwerven van kunstenaars als Camille Pissarro en 
Edouard Manet. Hoewel Van Gogh de monotypieën 
nooit gezien zal hebben, bewonderde hij in het bij-
zonder de naakten van Degas en liet hij zich er zelfs 
door inspireren toen hij in Parijs zelf drie gedurfde 
moderne naakten schilderde.

Deze nieuwe aanwinst, een uitgesproken modern 
werk in een experimentele techniek, vormt een interes-
sante aanvulling op deze deelverzameling. Niet alleen 
is het een meesterlijke studie van schaduwwerking op 
het vrouwelijk lichaam, maar het is ook een persoon-
lijk werk, dat getuigt van een intieme dialoog tussen 
een mannelijke kunstenaar en zijn vrouwelijke model. 
Het laat een minder bekend deel zien van het rijke 
oeuvre van een kunstenaar die ons tot de dag van 
vandaag blijft verwonderen en prikkelens 

Fleur Roos Rosa de Carvalho

Conservator prenten en tekeningen

Met dank aan Laura Prins, voormalig assistent-conservator  

van het Van Gogh Museum

Vrouw in bad
Edgar Degas
ca. 1883-85. Monotypie,  
opgewerkt met pastel,  
20 x 42,9 cm
MUSÉE D’ORSAY, PARIJS

Vrouw in bad
Edgar Degas
ca. 1880-85. Monotypie  
in zwart op vergépapier,  
20 x 42,9 cm
PARTICULIERE COLLECTIE  


