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De 
lichtvlekken 

van Max 
Liebermann

Bessen met suiker. Dat krijgen de Amsterdamse weesmeisjes op 27 juli 1876. Het is
een traktatie van kunstenaar Max Liebermann (1847-1935), die ze met toestemming
van de directeur had geschilderd. Op de schilderijen die hij vervolgens maakte, staan
niet alleen de in uniform gehulde meisjes in de binnentuin van het weeshuis centraal.
De weergave van het licht is minstens zo belangrijk. Niet voor niets stond Liebermann
sindsdien bekend om zijn lichtvlekken.

Max Liebermann, Rustpauze in het Amsterdamse weeshuis, 1881-82, olieverf op doek, 

78,5 x 107,5 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main (eigendom Städelscher Museums-Verein e.v.)
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In ‘Naailes in het Amsterdamse wees-

huis’ lijkt de verf op de wanden en raam-

partijen met het paletmes opgebracht.

Hoe lieflijk en verstild de meisjes ook

werken, de materie schittert in de hoofd-

rol. Op een ander schilderij maken dikke

klodders olieverf de rozen in het groen

van het Leidse Stevenshofje bijna tast-

baar, al wordt het doek beschermd door

glas. En als je met je neus op ‘Restaurant

De Oude Vink in Leiden’ gaat staan, zie je

niets dan dikke verfstreken. Een paar

stappen naar achteren en het tafereel

blijkt treffend gevangen, inclusief het licht

dat door het gebladerte valt. Op de

grond spat het uiteen in felgeel en diep-

rood.

Vrienden in Nederland

Dergelijke lichtvlekken zien we ook in

‘De papegaaienman’. Ze maken, samen

met de kleurrijke ara’s, het schilderij zo-

mers en levendig en geven de voorstel-

ling diepte. Dat moet ook Isaac Israels

hebben gezien. Liebermann was goed

bevriend met zijn vader Jozef, maar ook

met de jonge Israels ontstond een

hecht contact. Een aantal op bezoeken

aan Artis gebaseerde schilderijen, waar-

onder die met de papegaaien, voltooide

Liebermann zelfs in het atelier van Isaac.

Deze zou het onderwerp later even-

eens schilderen, en er zijn meer links

tussen hun beider oeuvres aan te wij-

zen, zowel in thematiek als stijl. Hoewel

Liebermann aanvankelijk meer in de

trant van het realisme van de Haagse

School werkte, was hij – terugblikkend –

met zijn aandacht voor het zonlicht altijd

al meer een impressionist in de Franse

zin. En hoewel hij de verf toch al vlotjes

hanteerde, werd zijn toets gaandeweg

steeds losser, spontaner en op som-

mige momenten haast wild. Kijkend
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Max Liebermann, Restaurant De Oude Vink in Leiden, 1905, olieverf op doek, 71 x 88 cm, Kunsthaus Zürich

Max Liebermann,

De papegaaien-

man, 1902, olieverf

op doek, 

102,5 x 72,5 cm,

Museum 

Folkwang, Essen
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naar ‘Badende jongens’ spat daardoor

het zwemplezier van het karton.

De bruine Noordzee

Met de vriendschap met vader en zoon

Israëls ontstond ook een innige band

met het Nederlandse (kust)landschap.

‘Vergeet niet, om zo snel mogelijk naar

Scheveningen te komen,’ schreef Jozef

Israëls in 1904 aan Liebermann. Ge-

drieën gingen ze ’s zomers het strand

op, waar ze het mondaine leven vastleg-

den en ruiters en ezelrijdende kinderen

schilderden. ‘Isaac en Liebermann had-

den van de zomer veel gedoe met paar-

den aan het strand en ik heb er ook een

veeg van mee gekregen,’ schreef Jozef

rond 1900 aan collegakunstenaar Jan

Veth. Op het strand wist Liebermann het

bruine water van de Noordzee bij bewol-

king te vangen. Hoewel, bruin? Bij na-

dere beschouwing blijkt dat water uit

blauw-, roze- en geeltinten te bestaan,

die zich vermengen tot een ogenschijn-

lijk bruinige toon. Bij de met dikke klod-

ders aangeduide golven komen deze

kleuren in ‘Strandgezicht’ marmerend

samen.

Nooit meer Nederland

Liebermanns huwelijksreis had eveneens

Scheveningen als bestemming, waarna

een gezamenlijke reis met het echtpaar

Israëls volgde. En ook voor de zomer van

1914 was het hotel aan het strand al ge-

boekt. De Eerste Wereldoorlog verhin-

derde echter zijn komst en Liebermann

zou nooit meer naar Nederland afreizen.

Gelukkig boden het Duitse landschap en

zijn eigen tuin ook voldoende inspiratie

voor zijn – zelfs in de oorlog – zonnige im-

pressionistische schilderijen. Al zijn Lie-

bermanns Hollandse strand- en

zeescènes toch de mooiste. Het was im-

mers zijn lievelingsland.

‘Max Liebermann – Een zomers impres-

sionist’ is t/m 24 juni te zien in Gemeen-

temuseum Den Haag.

www.gemeentemuseum.nl
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Max Liebermann, Badende jongens (detail),

ca. 1910, olieverf op karton, 35,2 x 49,2 cm,

Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

(foto: Merel van den Nieuwenhof)

Max Liebermann, Berken aan de oever van

de Wannsee (naar het oosten), 1924, olieverf

op doek, 50 x 60 cm, Museum Wiesbaden

Max Liebermann, Strandgezicht (detail),

ca. 1900, olieverf op doek, 50,3 x 68 cm,

Staatsgalerie Stuttgart 

(foto: Merel van den Nieuwenhof)


