
LANDSCHAPSCHILDER

In de jaren ’60 begon Camille Pissarro naam te maken als
paysagiste. Hij was een bewonderaar en leerling van Camille
Corot, bezocht de liberale Académie Suisse en werd enkele
keren toegelaten tot de Salon. Maar hij toonde een voor-
keur voor de directe, onacademische schilderwijze van
Courbet en behoorde tot een groep die onder het juk van
de Salon vandaan wilde komen. In 1863 maakten nieuwe
regels de Salon voor hen nog moeilijker toegankelijk en
werden velen afgewezen. De principiële en anarchistisch
aangelegde Pissarro, die ook was geweigerd, nam prompt
deel aan de roemruchte protesttentoonstelling, de Salon
des Refusés – wat overigens niet verhinderde dat hij later
weer wel op de Salon van het kunstestablishment expo-
seerde. Tot zijn ruime vriendenkring behoorden voorlo-
pers en hoofdrolspelers van het latere impressionisme:
Frédéric Bazille, Edouard Manet, Edgar Degas, Claude
Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir en Alfred
Sisley. Ook de invloedrijke schrijver-criticus Emile Zola,
die sympathiek stond tegenover de vernieuwende kunste-
naars, kon hij tot zijn kennissen rekenen. Men ontmoette
elkaar met grote regelmaat in het fameuze Parijse café
Guerbois om te discussiëren over artistieke en maatschap-
pelijke onderwerpen. Hoewel de naam van Camille Pissarro
bij het brede publiek minder bekend is dan die van zijn
vrienden Monet, Renoir en Cézanne, werd hij mede dank-
zij zijn vele contacten en zijn beminnelijke karakter een
sleutelfiguur van het impressionisme. Hij was de enige die
over de jaren 1874-1886 aan alle acht tentoonstellingen
van de groep deelnam. In de jaren rond 1870 werkten de
vrienden regelmatig in dezelfde omgeving. Recent liet
de dubbeltentoonstelling Cézanne-Pissarro 1865-1885 in
het Museum of Modern Art in New York en het Musée
d’Orsay in Parijs, waarin de artistieke dialoog tussen beide
kunstenaars centraal stond, overtuigend zien hoezeer in
de vroege jaren’70 Pissarro’s impressionistische techniek
de overhand nam. Deze ontwikkeling zou uitmonden in
de kenmerkende zachte, poëtiserende stijl die Pissarro

zich een decennium later eigen maakte en waarvan
Landschap bij Chaponval, Oise-vallei (1880, Parijs, Musée
d’Orsay) een bekend voorbeeld is.

Pissarro’s landschappen, die hij volgens de nieuwe,
onacademische aanpak en plein air schilderde, worden in
die eerste tijd gekenmerkt door een getemperd palet, be-
heerste composities, panoramische uitsneden en een vrij
nadrukkelijke, zichtbare verfstreek. In navolging van de
schilders van Barbizon was hij er niet op uit het Franse
landschap te idealiseren maar het te tonen zoals het zich
aan hem voordeed. 

1871 ALS KEERPUNT

In 1870 woonde Pissarro met zijn gezin in Louveciennes,
een landelijk dorpje ten zuidwesten van Parijs. Het uit-
breken van de Frans-Duitse oorlog in juli van dat jaar en
het oprukken van de Pruisische troepen naar de Franse
hoofdstad maakten het leven moeilijk en de atmosfeer
gespannen. Daarom besloten de Pissarro’s in december
de wijk te nemen naar Londen. Ze waren niet de enigen,
veel Fransen zochten er tijdelijk hun toevlucht. Daaronder
was ook Pissarro’s vriend Monet. Ze bezochten samen de
Londense musea en bestudeerden de landschappen van
kunstenaars als Constable en Turner, die ook in de bui-
tenlucht schilderden en belangrijke impulsen hadden
gegeven aan de Engelse landschapstraditie.

Hoewel Pissarro nadien de betekenis van de kennis-
making met het werk van Constable en Turner enigszins
bagatelliseerde, markeert zijn Londense verblijf onmis-

Het Van Gogh Museum heeft begin dit jaar, mede dankzij steun van 
de Vereniging Rembrandt, een landschap van Camille Pissarro kunnen
verwerven: Route de Versailles, Rocquencourt uit 1871. Het schilderij mar-
keert een overgangsmoment in Pissarro’s oeuvre en kondigt het ontlui-
kende impressionisme aan, waarvan Pissarro een van de aartsvaders
zou worden. Zulke werken komen sporadisch op de markt en zijn in
Nederland dun gezaaid. Daarom is het verheugend dat deze buiten-
kans gegrepen kon worden.
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kenbaar een keerpunt in zijn werk. In juli 1871 keerde hij
terug in Louveciennes, waar hij niet alleen een onttakeld
huis aantrof maar ook moest constateren dat veel van zijn
achtergelaten schilderijen door de Pruisen waren vernie-
tigd of geroofd. Pissarro was er echter niet de man naar om
zich tegen het noodlot te verzetten en het is kenmerkend

voor zijn levenshouding dat hij zich direct na terugkeer
in Louveciennes weer aan het werk zette.

Route de Versailles, Rocquencourt was een van de eerste
doeken die hij in de zomer van 1871 opzette. Het laat
mooi de overgang naar een lichter palet en een lossere
penseelvoering zien. De schilder begaf zich naar het 
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genoemde plaatsje vlakbij Louveciennes en richtte zich
naar het noorden. Hij positioneerde zich iets rechts van
het midden van de licht stijgende dorpsweg, die de hele
voorgrond in beslag neemt en naar de heuveltop weg-
loopt. Alles onderstreept het landelijke karakter van de
scène: de ongeplaveide weg, de bebouwing aan de linker-

kant, de door paarden voortgetrokken voertuigen en de
kippen links van de weg. Niets refereert aan het moderne
leven, en het glorieuze licht van het moment draagt 
verder bij aan de volkomen sereniteit die van het werk
uitgaat.

Een ander effect dat meteen treft, is de indrukwek-
kende ruimtelijkheid. Pissarro hield de horizon laag en
accentueerde de hoogte door de bomen aan de rechter-
kant tegen de weidse lucht te laten afsteken en de voorste
boom door de bovenrand te laten afsnijden. De taps toe-
lopende zijkanten van de weg geven het werk een sterke
dieptewerking, terwijl de nèt niet helemaal dwars over de
weg vallende schaduwen van de bomen de breedte ver-
sterken. Ondanks deze dynamische elementen blijft de
rust over het dorp bewaard. Het schilderij laat zien dat de
vroege impressionisten zich - overigens net als hun voor-
gangers uit Barbizon - spiegelden aan de 17de-eeuwse
Nederlandse landschapstraditie; Meindert Hobbema’s
Straatje in Middelharnis (National Gallery, Londen) komt
hier direct in gedachten.

Pissarro bouwde de zandweg op uit subtiel afgewisselde,
kleine kleurtoetsen en wist de lichtval op de rechterboom
en het mutsje van de sprokkelaarster goed te treffen. De
horizontale schaduwen bracht hij klassiek-impressionis-
tisch aan met verschillende tinten blauw. Het werk werd in
de zomer van 1871 opgezet, maar nadat de verf droog was
heeft Pissarro er – vermoedelijk in de winter – nog aan
gewerkt. Met name in de luchtpartij boven de bebouwing
links bracht hij wijzigingen aan, en hij corrigeerde de con-
touren van het gebladerte van de bomen rechts. Daarmee
is het doek een tastbaar bewijs dat de vermeende spontane
werkwijze van de impressionisten, direct voor het motief,
later in het atelier op z’n zachtst gezegd wel eens een
aanvulling kon krijgen.

Pissarro maakte in deze jaren verscheidene schilde-
rijen in en rondom Louveciennes die thematisch verwant
zijn aan Route de Versailles, Rocquencourt. Zijn streven was
de atmosfeer op te roepen van het rustieke Franse platte-
landleven op verschillende momenten van de dag en in
verschillende jaargetijden; deze schilderijen stralen tel-
kens dezelfde kalme weidsheid uit en bevatten niet meer
dan één of een paar onnadrukkelijke boerenfiguurtjes.
De in de verte of met een bocht verdwijnende dorps- of
landweg is een herhaald voorkomend perspectivisch
hulpmiddel. Niet alleen Pissarro zag trouwens de schilder-
achtige mogelijkheden van deze omgeving, ook Cézanne
en Sisley maakten fraaie landschappen in deze streek ten
westen van Parijs. 
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GESCHIEDENIS

De eerste koper van Route de Versailles, Rocquencourt moet de
befaamde verzamelaar Ernest May zijn geweest. Deze Parijse
bankier en mecenas had een indrukwekkende collectie 
impressionisten, met werken van Manet, Monet, Pissarro en
Sisley. Van Degas kocht hij meerdere schilderijen, onder 
andere Portretten, op de beurs uit 1878-1879 waarop May zelf is
afgebeeld (Parijs, Musée d’Orsay). In 1890 liet hij een deel van
zijn verzameling veilen. Eén van de zes Pissarro’s die onder de
hamer kwamen, was Route de Versailles, Rocquencourt, die 1400
francs opbracht, voor een Pissarro een zeer goed resultaat.

Via de kunsthandelaar Durand-Ruel ging het werk over in
handen van de niet minder kieskeurige verzamelaar Edward
Lester Brewster in Chicago. Sinds die tijd was het in de
Verenigde Staten; vanaf 1941 maakte het maar liefst ruim 
zestig jaar deel uit van de collectie Wildenstein.

Deze episoden uit de geschiedenis van Route de Versailles,
Rocquencourt geven aan dat het een schilderij is waar eigena-
ren aan gehecht raken – iets wat behalve met de kwaliteit
zeker ook te maken zal hebben met de ‘emotional content’,
zoals kenner John Rewald het uitdrukte.

Voor een zo belangrijke kunstenaar als Pissarro is het 
opmerkelijk hoe bescheiden hij in Nederlandse collecties is
vertegenwoordigd – al moet daar meteen bij gezegd worden
dat ook de andere grote Franse impressionisten er bekaaid
vanaf komen, met uitzondering van Monet. Het Van Gogh
Museum had tot nu toe één schilderij van Pissarro in de 
collectie, een bloemstilleven uit 1883. Voor het overige zijn
de Pissarro’s in Nederlands openbaar bezit – kenmerkend
genoeg – alle landschappen, maar ze dateren uit latere fasen
uit zijn carrière: twee in het Kröller-Müller Museum (uit 1877
en 1893) en eenzelfde aantal in de collectie van Museum
Boijmans Van Beuningen (uit 1876 en 1882). Zowel in het
Van Gogh Museum als in de collectie Nederland ontbrak dus
een kwalitatief hoogstaand en exemplarisch vroeg-impressio-
nistisch werk van hem. Pissarro’s Route de Versailles, Rocquencourt
vult de vroegere nationale leemte meer dan voortreffelijk en
valt in het Van Gogh Museum als vanzelf op zijn plaatss
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N I E U W S

Succes op de TEFAF
Niet alleen de kunsthandel deed goede zaken op de
TEFAF in Maastricht die van 10-19 maart jl. plaatsvond.

De Vereniging Rembrandt, die evenals vorig jaar samen met de Collectors
Group een fraaie stand presenteerde in het kader van het Rembrandtjaar,
kijkt ook met tevredenheid terug. Vele leden van de Vereniging Rembrandt
wisten de stand te vinden. Bovendien waren er meer dan honderd mensen
die zich lieten overtuigen van de noodzaak van een lidmaatschap van de
Vereniging Rembrandt door het enthousiasme van Emilie Vermeer en
Paul Somers, beiden student kunstgeschiedenis in Utrecht.
Aan de overkant van het plein, in de stand van ABN AMRO Private Banking,
was inmiddels de hernieuwde sponsorovereenkomst getekend door

Bernadette Langius namens ABN AMRO Private
Banking en Huub Blankenberg namens de
Vereniging Rembrandt, waarmee de relatie tus-
sen beide instellingen voor de komende drie
jaar werd onderstreept. Ook de uitgave van dit
Bulletin is hierdoor voor de komende drie jaar
gegarandeerd. In het najaar zal in samenwer-
king met ABN AMRO Private Banking weer een
ledenwerfactie plaatsvinden.

Titus Cirkel
De Titus Cirkel hield haar jaarvergadering in de Kunsthal in Rotterdam.
Directeur Wim Pijbes heette de leden welkom als inleiding op een bezoek
naar keuze aan de tentoonstellingen Parijs bij Nacht, Henri de Toulouse
Lautrec; Chinese Sieraden, collectie van der Sar; Camille Bombois, een
primitief modern of Rodchenko en tijdgenoten, Russische fotografie 1917-
1945. Daarna volgde een diner in het Kunsthalcafé. Bijna is het aantal van
honderd Titus-leden bereikt. Voor nadere informatie: 070-42 71 720

Voorjaarsbijeenkomst temidden van Royal Music Machines
in Utrecht
Op 22 april 2006 waren ruim 250 leden van onze vereniging te gast in het
Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht. Aanleiding vorm-
de de recente aankoop – met steun van onze vereniging – van een orgelklok
van Röntgen/Kinzing, die nu deel uitmaakte van de jubileumtentoonstelling
Royal Music Machines van het 50-jarige museum. Na een welkomstwoord
door directeur Floris de Gelder volgde een rondleiding met demonstratie van
ruim 50 ‘koninklijke’ muziekautomaten uit eigen en buitenlandse collecties.
Een automatisch varend èn musicerend schip vuurde aan het einde van
bijeenkomst een kanon af als eresaluut aan de aanwezigen.

Ontvangst in het Nederlands Scheepvaartmuseum
De verwerving – met steun van de Vereniging Rembrandt – van het pen-
schilderij De Vrijheid en andere schepen op de rede van Amsterdam door
Ludolf Backhuysen (1631-1708), was de aanleiding voor een ontvangst op
22 juni van dit jaar in het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam
door directeur Willem Bijleveld en conservator Remmelt Daalder. De bijeen-
komst, die dit keer werd georganiseerd voor de leden van onze vereniging


