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Fin de siècle of la belle époque zijn de
aanduidingen van het geestelijk klimaat in Europa
tussen ca. 1890 en 1914.

Tijdens deze jaren was Parijs, zoals de cultuurfilosoof Walter

Benjamin het in zijn magnum opus Das Passagen Werk mooi

verwoordde, hoofdstad van de 19e eeuw. Na de val van het

Tweede Franse Keizerrijk en de Commune van Parijs,

herschiep de stad der liefde zich tot een modern walhalla.

Politieke omwentelingen en culturele experimenten

maakten van Parijs het artistieke middelpunt én

uitgaanscentrum van Europa.

Onbekend, Le Chateau d’eau and plaza, Exposition Universal,

1900, Paris, France, ca. 1890-1900, Library of Congress Prints and

Photographs Division Washington, D.C.

Industrialisatie en de opkomende
consumptiemaatschappij

De stedenbouwkundige vernieuwing door Georges-Eugène baron

Haussmann rond 1850, had Parijs veranderd van een

middeleeuwse stad in een moderne metropool. Met de

internationale wereldtentoonstellingen toonde de stad haar

nieuwste snufjes op het gebied van de wetenschap en industrie,

zoals straatverlichting (1878), de toepassing van ijzerconstructies

(de Eiffeltoren, 1889) en de roltrap (1900).

Lucien Baylac, Vue panoramique de l’exposition universelle de

1900, 1900, Library of Congress Prints and Photographs Division

Washington, D.C.

Door de industriële revolutie, urbanisatie en economische

opleving ontwikkelde Parijs zich steeds meer als het podium van

de moderne consument. De middenstand groeide en

warenhuizen als Le Bon Marché (1851), Le Grand Magasin du

Printemps (1865) en La Samaritaine (1870) maakten de stad tot

een etalage van de industrialisatie. [1]

Joie de vivre

Voor de rijke en superrijke bourgeoisie was la belle époque één

groot feest. Als het op feesten aankomt, had Parijs een 24/7-

beleid. Flaneren over de brede boulevards was een dagelijkse

bezigheid, een bezigheid die zich niet alleen tot overdag

beperkte. De nachtclubs en cafés schoten als paddenstoelen uit

de grond en het theater en de literatuur vierde hoogtij. Al in 1869

opende Folies-Bergère haar deuren, een gelegenheid waar

mensen met een goedgevulde portemonnee konden genieten

van optredens van danseressen als Liane de Pougy en La Belle

Otero.

Onbekend, Affiche La Belle Otero aux Folies Bergère, 1894, la

Bibliothèque nationale de France

CanCan you play some cabaret for me

Aan het eind van de jaren 1890 werd een nieuw type

theatervoorstelling enorm populair: het cabaret. Deze trend

ontstond eigenlijk tijdens de opening in 1881 van het theatercafé

Le Chat Noir middenin het inmiddels losbandige, boheemse

uitgaanscentrum van Parijs, Montmartre. [2] Een jaar later

beschreef de Franse schrijver Félicien Champsaur het leven

binnen de muren van Le Chat Noir als volgt:

In this bizarre land swarmed a host of colorful artists, writers,

painters, musicians, sculptors, architects, a few with their own

places but most in furnished lodgings, surrounded by the

workers of Montmartre, the starchy ladies of the rue Bréda, the

retired folk of Batignolles, sprouting up all over the place, like

weeds. Montmartre was home to every kind of artist. [3]

Onder de voet van het kunstenaarsdorp Montmartre werd in

1889 Le Moulin Rouge geopend. Het populaire cabaret met haar

fameuze en erotische CanCan-danseressen, waar arm en rijk hun

vertier zochten. Aan het begin van de 20e eeuw waren er meer

dan 40 locaties voor cabaret, muziekpodia, cafés, theater en zelfs

het circus in het voorheen pittoreske Montmartre te vinden.

Georges Seurat, Le Chahut, 1889-1890, Kröller-Müller Museum,

Otterlo

De keerzijde van al dat feesten, drinken en
roken

Naast het feit dat Montmartre was uitgegroeid tot dé plek voor

plezier, entertainment en seksuele vrijheid, had deze plek ook

een treurige kant. Niet iedereen kon overweg met de spanningen,

overbodige luxe en het moreel verval van die tijd. Politiek gezien

dreigde Frankrijk meerdere malen de Derde Republiek kwijt te

raken, de beruchte Dreyfussaffaire (waarin een onschuldige

Joods-Franse officier werd veroordeeld als spion voor Duitsland)

speelde hierin een grote rol.

Naast het feestelijke leven, kwam het grootste deel van de

bevolking niet rond van zijn of haar inkomen. Met name

intellectuelen en kunstenaars voelden zich vaak levensmoe,

angstig en wanhopig over de toekomst. Montmartre werd

daarom ook de plek om te ontsnappen aan die heftige wereld,

een plek waar men zijn of haar problemen kon vergeten. Dit ging

vaak gepaard met excessief alcohol- en drugsgebruik, waaronder

absint en opium.[4]

Édouard Manet, The Absinthe drinker, 1859, Ny Carlsberg

Glyptotek

Absint werd bijvoorbeeld vanwege zijn hallucinerende werking

een populair drankje onder veel kunstenaars. Bekende

absintdrinkers waren Henri de Toulouse-Lautrec, Van Gogh (die

er zijn gele periode aan te danken schijnt te hebben), Paul

Gauguin maar ook schrijvers als Oscar Wilde en Charles

Baudelaire lieten zich artistiek inspireren met een slok

zogenoemde Groene Fee achter de kiezen. Onder andere

psychoses, epileptische aanvallen en een Vincent van Gogh die er

waarschijnlijk zijn oor door afsneed, waren het gevolg.[5]

De losbandige, uitbundige, maar bovenal veranderlijke

feestperiode van la belle époque kwam tot een abrupt einde

door het uitbreken van de eerste Wereldoorlog in 1914.
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Moulin Rouge, hét sy…

Mini-documentaire Va…

Artbite: Van Gogh. Spa…
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De dames van Lichte Zeden in Parijs

Hoe was het om als prostituee te werken in het Parijs van de 19e en 20e eeuw? De tijd die veel veranderingen
met zich meebracht, waar kunstenaars het ‘gewone’ leven gingen afbeelden, en dus ook het schimmige leven
van deze dames? Het Van Gogh museum belicht het “taboe” onderwerp in ‘Prostitutie in de Franse kunst 1850-
1910’Lees meer

Ontdek: 4 video's 11 foto's 4 artikelen

Prostitutie in de Franse Kunst 1850-1910, Van Gogh
Museum

Museuminfo

Van Gogh Museum
Museumplein 6
1071 DJ Amsterdam
+31 (0)20 570 52 00

Openingstijden

Maandag: 9:00 – 18:00 uur
Dinsdag: 9:00 – 18:00 uur
Woensdag: 9:00 – 18:00 uur
Donderdag: 9:00 – 18:00 uur
Vrijdag: 9:00 – 18:00 uur
Zaterdag: 9:00 – 18:00 uur
Zondag: 9:00 – 18:00 uur

Le Moulin Rouge is een cabaret dat werd opgericht op 6 oktober 1889 door Joseph Oller en
Charles Zidlerdat aan de Place Blanche (onderaan de voet van de Montmartre). Tijdens het fin du
siècle werd Le Moulin Rouge hèt symbool van de boheemse levenstijl met grote revues en de
welbekende CanCan-dansoptredens. Le Moulin Rouge is een belangrijke inspiratiebron geweest
voor veel werken van onder andere Henri de Toulouse-Lautrec en Jules Chéret.
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Moulin Rouge, hét symbool van de boheemse
levenstijl

Het 'gewone' maar schimmige leven van de
Parijse prostituee in de 19e en 20e eeuw.
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Mini-documentaire Van
Gogh: De dames van
Lichte Zeden in Parijs Het geheim van Madame Valtesse de la

Bigne
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Artbite: Van Gogh.
Spannende courtisanes

Vincent van Gogh en zijn dames van lichte
zeden.
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Artbite: Vincent van
Gogh en zijn dames van
lichte zeden

3 korte biografieën over de bekende
courtisanes La Païva, Valtesse de la Bigne en
Blanche d'Antigny, die in het Frankrijk van
eind 19e eeuw een vast onderdeel van het
leven waren.
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Les filles de joie

Om ziektes tegen te gaan werden
prostituees geregistreerd in Parijs
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�
Artbite van Gogh:
'Politie, prostitutie en
platjes'

De tentoonstelling Lichte Zeden, Prostitutie
in de Franse Kunst 1850 -1910 is mede
mogelijk gemaakt door de volgende
personen en instellingen:

�
Makers van de
tentoonstelling: Lichte
Zeden, van Gogh
Museum

Henri de Toulouse-Lautrec was een Franse
kunstenaar, die met name bekend werd
door zijn schilderijen en tekeningen met
scenes uit de Parijse bordelen. Bij het volk
was hij met name bekend door zijn
kenmerkende stijl van de reclameposters,
die hij maakte voor nachtclubs en cabarets,
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Wie was Henri de
Toulouse-Lautrec?

Fin de siècle of la belle époque zijn de
aanduidingen van het geestelijk klimaat in
Europa tussen ca. 1890 en 1914.
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Het nachtelijke leven
in Parijs tijdens het fin
de siècle

Conservator Nienke Bakker beschrijft de
opkomst van de prostitutie als onderwerp in
de kunst.
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Maisons closes: Het
bordeel als een
modern onderwerp
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