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De schemer is een vaag gebied, een onzeker moment, een onduidelijke toestand. In de 

schemer is beide mogelijk: verdwijnen of opdoemen. Het is een overgang waar de kleur is 
verdwenen en de wereld grijs is geworden. Eén van de beroemdste grijze schilderijen is 
‘Arrangement in grey and black no.1’ van James McNeill Whistler. Hij maakte het in 1871. We 
zien een zittende vrouw met een lange zwarte japon en een witte kanten muts op haar grijze 
haar. Ze zit voor een effen grijze muur, rechts hangt een donkerder grijs gordijn waarop met 
zachtgrijze en zilverwitte toetsen bloemen in een grasveld worden gesuggereerd. Het is een 
realistische voorstelling van een oudere vrouw, en profil, in een sober interieur. Whistler noemde 
het werk niet ‘Portret van mijn moeder’, voor hem was het vooral een studie, een arrangement 
in grijs en zwart. Het gaat hem om de compositie, het samengaan van tinten zwart, grijs en nog 
net geen wit. Het ging hem niet om zijn moeder maar om de herinnering en de plek net als bij 
het werk van Anne van As. Bij haar doemen dier en landschap op uit een grijs schemergebied. 
Het gaat haar niet om dat ene dier of die ene plek maar om een moment van ooit. 
 

In Nederland is de lucht vaak grijs. De schilder Johan Bartold Jongkind was 
gefascineerd door de grijze wolken van de Noordzeekust. In 1846 vertrok hij naar Parijs maar 
miste daar de grijze Nederlandse luchten en sprak met zijn vrienden over ‘le temps gris’, het 
grijze weer dat het landschap een zilveren glans geeft. Op zijn aanraden togen zijn collega’s 
Eugene Boudin en Claude Monet naar Nederland om die bijzondere luchtgesteldheid vast te 
leggen. Aan zee verdwijnt dan de overgang tussen water en lucht en lost de kleur op net als bij 
de overgang van dag naar nacht. Anne van Eck zoekt ook naar dat moment van overgang: de 
verandering van materie naar object, van dood naar leven. 

 
Juist in deze tijd van het jaar duurt de schemer lang. Een grijze sfeer, een verstilling, 

een ‘temps gris’ kenmerkt deze tentoonstelling van twee Anne’s. In hun werk maken zij het 
onzichtbare zichtbaar in een wereld zonder kleur maar vol betekenis. 
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