
Gustav Klimt (1862-1918) is wereld-
beroemd vanwege zijn schilderijen 
met goud en decoratieve ornamen-
ten, zijn universele symboliek en zijn  
afbeeldingen van sensuele vrouwen. 
De centrale vraag in de tentoonstel-
ling en de bijbehorende catalogus  
is waar Klimt zijn inspiratie vandaan 
haalde. Leidraad is de invloed op 
zijn werk van vernieuwende West-
Europese kunstenaars als Whistler, 
Singer Sargent, Toorop, Van Gogh, 
Monet, Rodin, Toulouse-Lautrec en 
Matisse. Klimt putte rijkelijk uit al 
deze inspiratiebronnen en kwam tot 
geheel eigen, gelaagd werk. Een 
mooi voorbeeld is Waterslangen II, 
de beelddrager van de tentoonstel-
ling, waarin zowel invloeden van 
Toorop als van Rodin zijn terug te 
zien.

De voorbereidingen voor de expositie 
begonnen met een groots opgezet 
onderzoek naar de vraag welke  
werken van vooruitstrevende West-
Europese kunstenaars Klimt in ten-
toonstellingen en verzamelingen in 
Wenen met eigen ogen gezien kan 
hebben. Aan de hand van de vele 
ontdekkingen, groot en klein, is veel 
nieuwe kennis opgedaan over de  
bekendheid bij Klimt van specifieke 
kunstenaars en kunstwerken. Op 
basis hiervan plaatsten de conser-
vatoren Klimt in de tentoonstelling, 
binnen de grenzen van het mogelijke, 
als het ware midden tussen zijn  
inspiratiebronnen.

Veel van de geëxposeerde werken 
zijn in Klimts tijd daadwerkelijk in 
Wenen te zien geweest. Dit uitpluizen 
was een omvangrijke klus, en het 

Wetenschappelijk onderzoek naar de collectie  

is essentieel, vindt de Vereniging Rembrandt. 

Daarom verstrekt zij elk jaar beurzen waarmee 

jonge kunsthistorici het vak kunnen leren.

LISA SMIT

In 2016 kende de Vereniging 
Rembrandt via het Ekkart Fonds 
een beurs voor kunsthistorisch on-
derzoek toe aan het Van Gogh 
Museum. Met deze beurs kon  
Lisa Smit worden aangesteld om on-
derzoek te doen naar de kritische 
receptie van West-Europese pro-
gressieve kunst in Wenen rond 1900. 
De resultaten van dit omvangrijke 
onderzoek vormen de bouwstenen 
voor de tentoonstelling Golden Boy 
Gustav Klimt. Inspired by Van Gogh, 
Rodin, Matisse, momenteel te zien  
in het Van Gogh Museum. 
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Waterslangen II
Gustav Klimt
1904 (bewerkt 1906-1907).  
Olieverf op doek, 80 x 145 cm
PRIVÉCOLLECTIE, COURTESY OF HOMEART

Van Gogh Museum is de Vereniging 
Rembrandt bijzonder dankbaar dat 
een onderzoeker kon worden aan- 
gesteld om zogezegd het veldwerk  
te doen. Het Ekkart Fonds wijst bij 
elke toekenning een mentor aan die 
de jonge bursaal begeleidt bij het 
onderzoek. In dit geval was Jan van 
Adrichem, auteur van De ontvangst 
van de moderne kunst in Nederland 
(1910-2000). Picasso als pars pro 
toto (2001), met zijn expertise op het 
gebied van receptiegeschiedenis 
hiervoor de aangewezen persoon.

Dag- en weekbladen als bron
Omdat er zeer weinig documentatie 
is overgeleverd van de belangrijke 
tentoonstellingsgelegenheden in 
Wenen en Klimt zelf zich nauwelijks 
heeft uitgelaten over zijn opvattingen 

Onderzoek als fundament 

Danaïde (groot model)
Auguste Rodin
1889. Gips,  
30,2 x 64 x 43,2 cm
MUSÉE RODIN, PARIJS



11   2022# 3   

de verbeelding van velen, omdat zel-
den op één plaats in relatief zo korte 
tijd vanuit allerlei disciplines zoveel 
belangwekkends is voortgebracht. 
Het zal daarom misschien verbazen 
dat het slechts enkele jaren vóór 1900 
volgens vrijwel alle Weense kunstcri-
tici zeer matig gesteld was met de 
beeldende kunst. Naar aanleiding 
van de tegenvallende III. Internatio-
nale Kunst-Ausstellung van het ge-
renommeerde Künstlerhaus in 1894 
concludeerden critici vrijwel una-
niem dat het in Wenen ontbrak aan 
‘Kunstsinn’. Bovendien kenden vol-
gens een criticus  ‘de Weners de 
kunst van vandaag de dag niet. De 
gehele ontwikkeling van de laatste 
tien jaren, van Manet tot Whistler […] 
deze machtige creatie van een nieuwe 
kunst is hun vreemd.’ Om een pro-
gressief en bloeiend kunstklimaat te 
creëren was het van belang veel meer 
eigentijdse en vooruitstrevende kunst 
uit het buitenland (waarmee hier 

West-Europa werd bedoeld) naar 
Wenen te halen. Alleen zo kon de 
Oostenrijkse kunst zich vernieuwen 
en haar middelmatige kwaliteit  
verbeteren. 

Wiener Secession
In de jaren die volgden was primair 
de kring van kunstenaars en intel-
lectuelen rondom Klimt verantwoor-
delijk voor de aanwezigheid van 
West-Europese kunst in Wenen, en 
tegelijk voor de ongekende bloei van 
de Oostenrijkse kunst. Het waren 
Klimt en zijn kompanen die in 1897 
de Wiener Secession oprichtten en 
daarmee voor wezenlijke verandering 
zorgden. De vele tentoonstellingen 
die deze kunstenaarsvereniging orga-
niseerde, stonden garant voor een 
ongekende toestroom van eigentijdse 
internationale kunst. De succesvolle 
openingstentoonstelling, die in de 
lente van 1898 onder voorzitterschap 
van Klimt werd samengesteld, om-

over kunst, was de belangrijkste bron 
van informatie de geschreven pers. 
Kranten en tijdschriften zijn cruciaal 
voor het begrip van de receptie van 
internationale eigentijdse kunst in 
Wenen rond 1900. De feuilletonisten 
van de Weense dag- en weekbladen 
stonden in hoog aanzien en hun  
meningen waren toonaangevend. 
De vele tentoonstellingsbesprekingen 
zijn de directe weerslag van de 
nieuwste ontwikkelingen in de Weense 
kunstwereld van rond 1900. In het 
onderzoek was niet alleen ruimte 
voor de opvattingen van progressieve 
Weense kunstcritici, maar ook voor 
die van gematigde en ronduit con ser-
vatieve. Zo ontstond een representa-
tief beeld van de ontwikkeling van de 
reputatie van eigentijdse beeldende 
kunst uit West-Europa in Wenen in 
de periode 1894-1914.

‘Kunstsinn’
Het begrip ‘Wenen 1900’ spreekt tot 
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vernieuwers, in solotentoonstellingen 
van onder anderen Van Gogh (1905), 
Paul Gauguin (1907) en Henri de 
Toulouse-Lautrec (1909). Ook de 
Internationale Kunstschau van 1909 
mag niet onvermeld blijven. Hier liet 
de groep kunstenaars rond Klimt zich 
voor de laatste keer gelden met een 
ambitieuze tentoonstelling waarop 
zo’n 500 werken van bijna 200 kunste-
naars uit tien verschillende landen 
te zien waren. De bedoeling was een 
‘internationaal gesamtkunstwerk’ te 
creëren. 

Uniek oeuvre
In de jaren voor het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog werd de aanwe-
zigheid van buitenlandse vooruitstre-
vende eigentijdse kunst langzaamaan 
minder. Uiteindelijk concludeerde 
men rond 1914 in de pers, net als in 
1894, dat in Wenen weinig belang-
wekkende internationale kunst te 
zien was. Zo was er dus sprake van 

een golfbeweging, met een enorme 
opleving in de periode 1897-1909. 
Daarvoor was de kring rondom Klimt 
verantwoordelijk. Met een fijn oog 
voor kwaliteit ontleende Klimt zelf 
inspiratie aan tal van kunstenaars 
die hij zo leerde kennen. Zijn stijl en 
artistieke visie evolueerden daarbij 
voortdurend, met als resultaat een 
uniek oeuvre. Zoals de vooraan-
staande kunstcriticus Ludwig Hevesi 
al in 1903 constateerde: ‘Je hoeft 
slechts een fragment van een schil-
derij te zien om te weten: dit is een 
Klimt’.  

Lisa Smit verrichtte in 2016 onderzoek 

met een beurs vanuit het Ekkart Fonds  

en werkt sinds 2021 als conservator 

Schilderijen in het Van Gogh Museum 

vatte meer dan 500 kunstwerken uit 
heel Europa en was de eerste waarop 
de eigentijdse West-Europese kunst 
op grote schaal en met goede voor-
beelden vertegenwoordigd was. Er 
volgden bij de Secession nog veel 
meer indrukwekkende exposities. 
Baanbrekend was de tentoonstelling 
die de vereniging begin 1903 organi-
seerde. Hierin werd eindelijk het 
Franse impressionisme grootschalig 
in Wenen geïntroduceerd. Ook was 
Vincent van Gogh met zes schilderijen 
– waaronder De roze boomgaard – 
voor het eerst goed vertegenwoor-
digd. 

Vanaf 1905 was Galerie Miethke 
de belangrijkste plek om moderne 
kunst van over de grens te ontdekken. 
Deze galerie vertegenwoordigde Klimt 
nadat hij met een aantal gelijkge-
stemden de Secession in 1905 had 
verlaten, en voerde een uitgesproken 
internationaal beleid. Bij Miethke 
zag het Weense publiek belangrijke 

De roze boomgaard
Vincent van Gogh
1888. Olieverf op doek, 65 x 81 cm
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

(Vincent van Gogh Stichting)

Laan naar kasteel Kammer
Gustav Klimt
1912. Olieverf op doek,  
110 x 110 cm
BELVEDERE, WENEN

          Nu te zien
De tentoonstelling 
Golden Boy Gustav 
Klimt. Inspired by Van 
Gogh, Rodin, Matisse  
is tot en met 8 januari 
2023 te zien in het  
Van Gogh Museum.  
De expositie werd  
samengesteld door  
conservatoren Renske 
Suijver en Edwin Becker 
en is een samenwerking 
met het Belvedere in 
Wenen.


