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‘Le tub’ (Edgar Degas, 1886) 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving 

‘Le tub’ is een kunstwerk gemaakt in 1886 door de Franse kunstenaar Edgar Degas (1834-1917). De 

tekening kan nog steeds bezichtigd worden in het Hill -Stead Museum in Farmington (Verenigde 

Staten). Dit museum staat gekend voor zijn collectie impressionistische werken. Degas was tevens 

een impressionistische kunstenaar. Naast schilderen was hij ook een goede tekenaar. Zijn werk ‘Le 

tub’ is een pasteltekening op papier en meet 70 op 70 cm. ‘Le tub’ behoort tot een reeks werken 

waarop Degas naakte vrouwen afbeeldt in terloopse, alledaagse poses, vaak aan hun toilet. Deze 

werken werden tentoongesteld tijdens de laatste Expositie van Impressionisten in 1886. In volgende 

paragrafen wordt een beschrijving gegeven van het kunstwerk a.d.h.v. volgende DNA-aspecten: 

compositie, vorm, ruimte, lijn en dynamiek. Doorheen de beeldaspecten wordt ook aangegeven hoe 

de vrouw in dit werk wordt gerepresenteerd. 

Dit 2D-beeld  kan bestempeld worden als een figuratief werk. Als toeschouwer merk je dat Degas zo 

goed mogelijk een realistisch beeld wilt weergeven. In dit geval de naakte vrouw in de tobbe. Als er 

ingezoomd wordt op de compositie van het werk valt een diagonale compositie op. Er kan een 

denkbeeldige lijn getrokken worden vanuit de rechter bovenhoek via het lichaam van de vrouw naar 

de linkerhoek onderaan. Die compositie zorgt ervoor dat de ogen van de toeschouwer het volledige 

lichaam van de naakte vrouw doorlopen. Tegelijkertijd zorgt het ook voor een zekere beweeglijkheid 

in het kunstwerk. Daarnaast is hier eveneens sprake van een asymmetrische compositie. Er is geen 

symmetrie te bespeuren. “Hierdoor is de compositie drukker en daardoor bewegelijker/dynamischer 

dan een symmetrische compositie.” (Compositie, s.d.) 

Wat de vorm betreft van het werk neemt de naakte vrouw een centrale rol in. Het licht valt op het 

lichaam van de vrouw en je ogen worden naar dit beeld toegetrokken. Ze staat middenin een tobbe. 

De vrouw en de tobbe vormen een geheel. Deze twee stellen de vorm voor van de pasteltekening. De 

kamer waarin zij staat met de bijbehorende witte en blauwe doeken en de bruinachtige vloer is de 

contravorm van het werk. Een vorm kan verschillende uiterlijke kenmerken hebben. In ‘Le tub’ vallen 

twee vormsoorten op. Enerzijds de geometrische vorm van de tobbe die een cirkelvorm aanneemt. 

Anderzijds zijn er organische vormen die terugkeren in de vrouw en de verschillende stoffen rondom 

haar in de ruimte.  
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Door middel van vluchtpunten die denkbeeldig kunnen aangebracht 

worden op de pasteltekening, wordt een fictieve ruimte op een 

tweedimensionaal vlak gecreëerd. Hier is sprake van 

vogelperspectief. Als toeschouwer kijk je vanuit de hoogte neer op 

de vrouw, net zoals een vogel alles ziet. Daarnaast zorgen de 

ordening en organisatie van de verschillende onderdelen op de 

tekening ervoor dat er een diepte wordt gecreëerd in het werk. Dit 

wordt ook wel ordonnantie genoemd. In ‘Le tub’ kan een naakte 

vrouw op de voorgrond waargenomen worden. Achter haar zijn 

doeken in de ruimte aanwezig. Alles is zodanig geordend dat je als 

toeschouwer duidelijk een diepte kan constateren. Niet alleen die ordonnantie zorgt voor een 

dieptewerking, ook het kleurperspectief speelt hier parten. Rechts onderaan valt de schaduw van de 

vrouw op de grond. Dit staat in schril contrast met haar lichaam die bakent in het licht.  Door de 

lichtinval treedt de vrouw op de voorgrond. 

Daarnaast kunnen ook lijnen waargenomen worden in Degas’ werk. Er is een horizontale lijnrichting 

aanwezig in de tobbe. De schriftuur zorgt ervoor dat de lijnen dicht op elkaar geplaatst zijn. Door 

deze structuur kan water waargenomen worden. Dit zorgt voor een weerspiegeling van het gezicht 

van de vrouw. Ook de contourlijnen zijn verdoezeld weergegeven. De vrouw, de tobbe, de kamer, de 

stoffen tonen de begrenzing van de afzonderlijke delen. 

Uit deze pasteltekening spreekt eveneens een zekere dynamiek. Er is een bewegingsillusie waar te 

nemen. Door de hechte relatie van licht, kleur en vorm wordt een illusie van beweging gecreëerd. De 

vrouw bukt zich juist om de spons nat te maken. De vorm die haar lichaam aanneemt, straalt 

dynamiek uit. Dit wordt nog eens versterkt door de lichtinval op haar gebogen rug. 

Kortom de vrouw wordt naakt gerepresenteerd terwijl ze bezig is met haar toilet. Ze lijkt begluurd te 

worden door Degas door de manier waarop ze afgebeeld wordt. Op de reeks van toiletmakende 

vrouwen kwamen er verschillende reacties van critici. Enerzijds prijzen sommige critici de werken 

omdat de vrouw geloofwaardig, modern wordt afgebeeld en niet wordt voorgesteld als een 

geïdealiseerde vrouw. Anderzijds kunnen sommige critici het werk niet smaken. Ze vinden de 

vrouwelijke modellen lelijk afgebeeld en de vrouwen roepen volgens hen het idee van prostituees 

op. Het rode opgestoken haar zou hierop kunnen wijzen. Degas verschilde in dat opzicht met de 

weergave van zijn vrouw tegenover andere kunstenaars in zijn tijd. Toen werden vrouwen 

geïdealiseerd voorgesteld, terwijl Degas de realiteit wil weergeven.   

 

(Bronvermelding: zie laatste pagina) 
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Analyse 

In deel 1 werd ‘Le tub’ reeds uitvoerig beschreven. In dit deel volgt een analyse aan de hand van de 

theorie over de voyeuristische blik. Deze theorie werd ontwikkeld door Laura Mulvey (°1941), een 

Britse feministische filmtheoreticus. Op basis van films onderzocht Mulvey hoe er door mannen in 

Hollywoodfilms wordt gekeken naar vrouwen. De filmtheorie kan ook toegepast worden op andere 

kunsttalen. In de analyse die volgt zullen enkele begrippen uit Mulveys theorie gelinkt worden aan 

het kunstwerk. De analyse kadert binnen het big idea ‘The battle of the sexes’.  Letterlijk ‘de strijd der 

seksen’. Het is een idee die vandaag nog steeds leeft. Een maatschappelijke kwestie rond de 

gelijkheid van mannen en vrouwen. Ook de functie van de vrouw in de maatschappij en hoe zij 

gerepresenteerd wordt ,  speelt hierbij een rol. 

Een eerste term uit Mulveys theorie die gekoppeld kan worden aan ‘Le tub’ is scopofilie. Dit komt 

van het Griekse ‘skopein’ wat ‘kijken’ wil zeggen en ‘filein’ betekent ‘liefhebben’.  Freud, een 

neuroloog van Oostenrijk-Hongaarse afkomst gekend om zijn psychoanalyse, introduceerde in 1905 

voor het eerst deze term. Volgens hem begint seksualiteit, erotiek met het kijken. Als toeschouwer 

kun je ongegeneerd de naakte vrouw op het werk waarnemen/bespieden. De vrouw is 

geconcentreerd op haar werk en heeft geen oog voor de toeschouwer. Deze  weergave van de vrouw 

doet een verlangende blik opwekken. Enkel haar armen, rug en benen zijn bloot. Door haar 

voorovergebogen houding zijn haar meest vrouwelijke lichaamsdelen, de borsten en de 

schaamstreek, niet zichtbaar. Uit dit verlangen volgt volgens Freud  de aanraking en uiteindelijk de 

seksuele handelingen. Toeschouwers kunnen zonder schaamte blijven gluren naar deze 

pasteltekening. Er is sprake van voyeurisme. “Degas zei: "Mijn vrouwen zijn eenvoudige, eerlijke 

wezens die bezig zijn met niets meer dan hun fysieke beroepen... het is alsof je door een sleutelgat 

kijkt." Met deze uitspraak lijkt hij de onbevangenheid van de modellen vast te stellen. Tegelijkertijd 

legt hij de nadruk op de mannelijke blik als dominante gezichtspunt.” (Sedef, 2011) 

Mulvey heeft het in haar theorie ook over de actieve en passieve kant van scopofilie die 

genderbepaald is. Dit houdt in dat mannen kijken en vrouwen zich laten bekijken. In ‘Le tub’ mag de 

mannelijke kijker actief gluren naar de naakte vrouw. Terwijl de vrouw zelf passief wordt bekeken. 

Dit staat in nauw verband met de inzichten van John Berger waarop Mulvey zich geïnspireerd heeft. 

“John Berger (1972) had in zijn bekende boek ‘Ways of Seeing’ al gesteld dat in de westerse cultuur, 

van schilderkunst tot reclame, ‘mannen handelen en vrouwen verschijnen’, ofwel: mannen kijken en 

vrouwen worden bekeken.” (Buikema & van der Tuin, 2007) In Degas’ werk verschijnt de vrouw in 

haar dagelijkse bezighouding in de tobbe. Dit in tegenstelling tot mannelijke personages die vaak 

afgebeeld worden terwijl ze een heldendaad verrichten, een sport beoefenen, op jacht  zijn… Een 

vrouw dient alleen maar om naar te kijken. Een man verricht acties. 

Een vierde aspect uit de filmtheorie over de voyeuristische blik is de objectivering van het vrouwelijk 

lichaam. Hierbij wordt het vrouwelijk lichaam gefragmenteerd in beeld gebracht. De kijker ziet 

slechts stukken van het naakte lichaam. Hierdoor verhoogt het voyeuristisch gevoel. In ‘Le tub’ is de 

vrouw ook fragmentarisch afgebeeld. Enkel de armen, benen, de rug en de hals die door haar 

opgestoken haar zichtbaar is, kunnen gezien worden. Het vrouwelijk lichaam wordt op die manier 

gereduceerd tot een object en een passief schouwspel om naar te kijken. (Buikema & van der Tuin, 

2007)  
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Als laatste kan nog één theorie-inzicht gekoppeld worden aan Degas’ pasteltekening, nl. het aspect 

van de drievoudige mannelijke blik. Dit gaat om de blik van zowel de camera, of in het geval van een 

tekening de kunstenaar, het personage en de toeschouwer. Hierbij moet meteen gezegd worden dat 

in ‘Le tub’ slechts sprake is van de kunstenaar en de toeschouwer. Er kan dus gesproken worden van 

een tweevoudige mannelijke blik. De mannelijke blik van de kunstenaar slaat hier op Degas. Degas 

geeft de vrouw weer zoals hij ze waarneemt, naakt en bezig met haar toilet. Hij lijkt haar van  bovenaf 

(vogelperspectief) te bespieden. Door deze weergave volgens Degas wordt het publiek als het ware 

gedwongen ook een mannelijke positie in te nemen. Het publiek kijkt naar het werk alsof ze de 

vrouw betrappen tijdens haar toilet. 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat de theorie van Laura Mulvey heel erg toepasselijk is op ‘Le tub’. 

Degas’ werk werd gemaakt vanuit een dominante mannelijke blik. De manier waarop hij de vrouw 

heeft weergegeven lijkt aan te tonen dat hij haar bespiedt. Net als door het gluren van een sleutelgat 

neemt hij ze waar. 
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