
"Avond op de kaaien" door Albert Baertsoen: twee schilderijen, drie versies 
 
 
De eerste versie (P.1905/01) van het werk dateert van 1905. Ze werd aangekocht door de Parijse 
verzamelaar Jacques Rouché. Een reproductie van dit werk werd gepubliceerd in H. Fierens-Gevaert, 
Albert Baertsoen (Brussel, 1910), tussen p. 76-77. 
 
P.1905/01 
 

 
 
 
Tentoonstellingen (a) van deze eerste versie: 
Brussel 1905, Exposition d'oeuvres d'Albert Baertsoen, Cercle Artistique et Littéraire, Vauxhall (28 
november - 10 december 1905) 

10. Le soir sur les quais, à Gand 
Parijs 1906, Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, Grand Palais (15 april - 30 juni 1906) 

44. Soir sur les quais (Gand) (app. à M. J. Rouché à Paris) 
Londen 1907, Seventh exhibition of the International Society of sculptors, painters and gravers, New 
Gallery Londen (januari-maart 1907)  
 185. Soir sur les quais (oil, lent by J. Rouché, Esq.) 
 

* * 
 

* 
 
In de krant La Flandre Libérale van 16 november 1908, wordt gesproken over een groot doek dat zich 
op dat ogenblik in het atelier van Baertsoen zou bevinden en dat hij wellicht zou tentoonstellen op de 
volgende Salon van Gent: 
 

"Elle [la toile] représente une vue de Gand prise à l'angle de la rue aux Draps et du quai au Blé; 
elle montre donc le pont aux Herbes, une partie du quai du même nom avec l'animation du 
marché aux Fruits, le marché au Foin et dans le fond les maisons du commencement du marché 
aux Grains. Ceux qui ont vu cette page locale en disent du bien et la placent beaucoup au-dessus 
de la vue de Liège, que l'artiste gantois exposa au dernier Salon triennal, tenu à Bruxelles, et qui 
n'était d'ailleurs qu'une exception dans l'oeuvre du peintre des villes du Nord." 

 



In 1910 zal dit doek inderdaad worden tentoongesteld, maar alles wijst erop dat het werk dat zich eind 
1908 bevond in het atelier van Baertsoen, in wezen het doek is dat Rouché in 1905-1906 had gekocht, 
maar dat de eigenaar naar alle waarschijnlijkheid aan de kunstenaar had terugbezorgd, misschien in 
ruil voor een ander werk. Wanneer het werk in 1910 wordt tentoongesteld, is er geen sprake meer 
van Rouché als eigenaar. 
 
Tentoonstellingen (b) van deze eerste versie: 
Antwerpen 1910, Salon d'Art Contemporain (12 maart - 18 april) 

154. Soir sur les quais - Gand 
Brussel 1910 (a), Exposition Universelle et Internationale de 1910 (1 mei - 15 november 1910) 

11. Sur les quais (Gand) 
 

* * 
 

* 
 

In 1911 herneemt Albert Baertsoen het onderwerp van "Avond op de kaaien", wanneer hij "De 
Grasbrug in Gent" schildert (P.1911/05, door de kunstenaar gedateerd 1911). Het is wellicht ook in 
deze periode dat hij wijzigingen aanbrengt op zijn "Avond op de kaaien" uit 1905. Met als basis het 
bestaand doek uit 1905, realiseert hij aldus een tweede versie (P.1911/03) van het werk, die hij in 
1912 tentoonstelt op de Salon van La Libre Esthétique. Dit herwerkte doek zal door de Belgische staat 
worden aangekocht voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel.  
 
Tweede versie (P.1911/03) 
 

 
 
 
In L'Art Moderne van 21.07.1912, leest men op p. 228: "Le Gouvernement a acquis pour le Musée de 
Bruxelles un tableau de M. J.-L. Forain, Au Palais, et un autre de M. A. Baertsoen, Soir sur les quais à 
Gand, qui, tous deux, avaient été exposés au dernier Salon de la Libre Esthétique." 
 
Deze tweede versie wordt in 1912 opgenomen in het museum en krijgt het inventarisnummer inv. 
4027. In de fototheek van de KMSKB in Brussel bevindt zich inderdaad een cliché van dit werk 
aangekocht in 1912. (Nota bene: dit cliché zal verkeerdelijk worden gebruikt voor de catalogus van de 
tentoonstelling van 1972, zie pl. XX). Het werk dat op de tentoonstelling van 1972 te zien was, was 
uiteraard wel degelijk de derde versie van het werk, nl. deze van 1914, zie verder. 



Eerste versie (P.1905/01) 
 

 
 
 
Tweede versie (P.1911/03) 
 

 
 
Tentoonstellingen van deze tweede versie: 
Brussel 1912, Dix-neuvième Exposition de la Libre Esthétique (9 maart - 14 april) 

9. Gand; soir sur les quais  
Luik 1912, Salon Triennal de Liège (4 mei - 30 juni 1912) 

14. Canal à Gand [= Soir sur les Quais] 
Gent 1913, Exposition Universelle et Internationale de Gand (6 april - oktober 1913) 

15. Soir sur les quais, Gand (app. au Musée de Bruxelles) 
 

* * 
 

* 



In 1914 herhaalt Baertsoen zijn "Avond op de kaaien". Hij maakt een nieuwe (en dus derde) versie, die 
bestemd is voor de KMSKB. Ditmaal gaat het niet over de aanpassing van een bestaand werk, 
Baertsoen schildert nu een nieuw doek. Het is gedateerd in 1914 en het verschilt aanzienlijk van de 
eerste en tweede versie. Was het op vraag van het museum dat Baertsoen deze nieuwe versie heeft 
geschilderd, ter vervanging van het werk dat reeds in het museum hing? Of heeft Baertsoen zelf 
aangeboden om een nieuwe versie te maken, omdat hij zelf niet tevreden was met het werk dat het 
museum in 1912 had aangekocht? Het blijft een raadsel, maar de ruil heeft wel degelijk 
plaatsgevonden, zoals blijkt uit het archief van de KMSKB. Ook op de website van de KMSKB wordt de 
ruil vermeld, en wel in de toelichting bij het werk dat zich vandaag in het museum bevindt (d.i. het 
doek uit 1914): 
 
"Albert Baertsoen, Soir sur les quais, Gand 1914 - inv. 4027bis. Huile sur toile. Signature et date en bas 
à droite: a. Baertsoen/1914; étiquette au revers. Origine: échangé avec la deuxième version inv. 4027 
[= celle achetée en 1912] en 1914. Entré au musée en 1920." 
 
 

 
 
 
Tentoonstellingen van deze derde versie:  
Venetië 1914, Undecima Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia (april - oktober 
1914) 

- Sera sui quais (olio su tela) (app. Musée de Bruxelles)  
Brighton 1915, Public Art Galleries, Exhibition of Work by Modern Belgian Artists (april-juli 1915) 

19. Evening on the quays, Ghent (lent by the Royal Museum, Brussels) 
Liverpool 1915-1916, The Liverpool Red Cross Autumn exhibition of modern art (Walker Art Gallery, 
11 oktober 1915 - 8 januari 1916) 

123. Evening on the quays, Ghent (lent by the Royal Museum, Brussels) 
Gent 1972-1973, Retrospectieve tentoonstelling Albert Baertsoen (Museum voor Schone Kunsten 
Gent, 28 oktober - 7 januari 1973) 

51. Avond op de kaaien te Gent 



Brussel 1993-1994, Les XX - La Libre Esthétique: cent ans après (Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Bruxelles, 26 november 1993 - 27 februari 1994) 

2. Soir sur les quais à Gand 
* * 

 
* 

 
Na de tentoonstelling in Venetië van april - oktober 1914 keren de werken van de Belgische 
kunstenaars (waaronder deze van Baertsoen) niet naar België terug. Het land wordt immers bezet door 
het Duitse leger, maar dankzij de tussenkomst van de toenmalige directeur van het Belgische 
Ministerie voor Kunsten en Wetenschappen Paul Lambotte, worden de werken afgeleid naar het 
Verenigd Koninkrijk. Ze zullen er tijdens de oorlog meermaals worden tentoongesteld.  
 
 

 
 
(Foto: Archief voor Hedendaagse Kunst in België, Brussel) 
Opening van het Salon van Belgische Kunst in Brighton, zaterdag 24 april 1915. Centraal op de foto ziet 
men prinses Clementina van België (met een ruiker bloemen in de handen); links van haar, haar 
echtgenoot Victor Napoleon. Rechts van de prinses de burgemeester van Brighton (met de 
ambtsketting om de hals). Staand achter de prins, Jacques de Lalaing (rechts) en Paul Lambotte (links). 
Achter de genodigden hangt Baertsoens "Avond op de kaaien", de derde versie uit 1914, die uit 
Venetië was overgebracht. (In de krant L'Indépendance Belge van 26 april 1915, staat genoteerd op p. 
3: "Coin de Gand 1914, destiné au Musée de Bruxelles".) 
 

 
 
De versie die het museum in 1912 had gekocht, zal worden terugbezorgd aan Baertsoen. 
Aansluitend verkoopt hij het werk aan de Gentse verzamelaar Frédéric de Smet (1876-1948). 
Het doek is duidelijk te zien op een interieurfoto van de woning van De Smet (Stationsstraat 
16, 9000 Gent), gemaakt in de jaren 1930 (foto: RES Collection, Gent): 



 

 
 
 
Naderhand zal het werk deel gaan uitmaken van de verzameling van de Antwerpse zakenman Cléomir 
Jussiant (1872-1961). Het werk krijgt een plaats in het befaamde Hôtel Jussiant (Arthur Goemaerelei 
28, 2018 Antwerpen), waar het zal blijven tot omstreeks 2010. Het is niet bekend waar het werk zich 
vandaag bevindt (foto: RES Collection, Gent). 
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