
Revolutie !

Einde 18e – 1ste helft
19e eeuw
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hZSxPu4qWbVnLAI1wI_8-
5M92CM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/189SudhZSxPu4qWbVnLAI1wI_8-5M92CM/view?usp=sharing


Parijs, Bestorming van de Bastille, 14 juli 1789

FRANSE REVOLUTIE 1789

Verklaring van de Rechten van de 

Mens en van de Burger, 1789



De guillotineDe voorvechters Robespiere, Danton en Marat

De hoofden in was van o.a. Louis 
XVI en Marie Antoinette gemaakt 
door Mme Tussaud.





« LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE OU LA MORT »

De oorspronkelijke spreuk van Robespierre maar ze
verviel in 1794, hetzelfde jaar waarin Robespierres
hoofd onder de guillotine terecht kwam. 

In 1890 werd ze weer bovengehaald om dan 
opnieuw afgeschaft te worden.

Op het stadhuis van Troyes is ze nog steeds
aanwezig.





REVOLUTIE 1830

REVOLUTIE 1848

REVOLUTIE 1870

FRANKRIJK



JACQUES-LOUIS DAVID
Napoleon steekt de Alpen over,1801, Chateau 
de Malmaison, 261 cm × 221 cm

ANTOINE-JEAN GROS
Napoleon Bonaparte, 73 × 59 cm, Louvre, 1801

NAPOLEON BONAPARTE
Keizer der Fransen 1804 - 1814 



Zoals in het oude Rome liet Napoleon na zijn overwinning 
bij Austerlitz in 1805 een triomfboog bouwen ter 
meerdere eer en glorie van zichzelf en zijn leger.

Boog van Titus, 81, Rome
(15,5 m hoog)

Arc de Triomphe, 1806-1836
(50 m hoog)



Le triomphe de 1810, JEAN-PIERRE CORTOT, Arc triomphe Paris. 
Napoleon met boven hem de trompetschallende Roem en rechts
naast hem de Overwinning die hem kroont.

FRANÇOIS RUDE, Het vertrek van de vrijwilligers van 1792 
(La Marseillaise), reliëf aan de Arc de Triomphe, 1836 

Reliëfs op de Arc
de Triomphe



L’ Arc de Triomphe, 
Wrapped

CHRISTO EN JEANNE-
CLAUDE, twee weken 
lang in 2021



- Belgische Revolutie 1830. Los van Nederlanden
- Italië: Risorgimento. Oostenrijkers uit Italië
- Duitse Revolutie 1848. Eenmaking van 37 staten tot één eenheidsstaat
- Amerikaanse Revolutie 1765 – 1791
- Amerikaanse Burgeroorlog 1861-1865. Zuidelijke staten scheidden zich af / Oorlog om het afschaffen van de slavernij 

(Lincoln)
- Frans-Duitse oorlog 1870
- Engeland: De victoriaanse tijd. Periode van snelle bevolkingsgroei, democratisering en een groot vertrouwen in de nationale 

identiteit. De periode dankt haar naam aan het lange bewind van koningin Victoria (1837-1901).

Gustave Wappers, De Septemberdagen 1830 op de Grote Markt te 
Brussel, 1853, KMSKBrussel, 444 x 660 cm

Queen Victoria 1887



INDUSTRIËLE REVOLUTIE

Stoommachine van James Watts



De stoomtrein. De eerste (The Rocket) reed in Engeland in 1830

The Iron Bridge, 1781, Coaldbrookdale

eerste grote ijzeren brug

In 1835 reed de allereerste stoomtrein op het Europese 
continent een 20 km lang traject van Brussel naar Mechelen



KARL MARX - FRIEDRICH ENGELS, Communistisch
Manifesto, uitgegeven in London, 1848



IMPERIALISME 1870-1914

KOLONIALISME



YINKA SHONIBARE, Scramble for Africa, 2003



The Grand Tour

POMPEO BATONI, The Grand 
Tourist, like Francis Basset, 1778

William Beckford's 1780-1781 Grand 
Tour through Europe shown in red

EMIL BRACK, Planning the Grand Tour KATHARINE READ, British Gentlemen in Rome, 1750



Grand Tour Installatie, 2002

YINKA SHONIBARE 

De Grand Tour van Britse 
edelen getypeerd als 
buitensporige seksuele 
losbandigheid.



DE OFFICIËLE KUNSTENAARSCARRIÈRE – DE SALON



Vernissage au salon, Paris 1866



FILOSOFISCHE ONDERBOUW 18e E: VERLICHTING / RATIONALISME 

De mens moet de waarheid zelf achterhalen.

Madame Geoffrin's salon in 1755, Château de Malmaison

Buste                                

van                       

Voltaire

“Verlichting doelt op de mens die zich bewust wordt van zijn 
onvolwassenheid. Deze onvolwassenheid of onrijpheid wordt 
niet veroorzaakt door een gebrek aan verstand, maar door 
het ontbreken van de wil en de moed om dat verstand te 
gebruiken zonder leiding van iemand anders. Durf te weten. 
Heb de moed om uw verstand op eigen gezag te gebruiken.”

Kant



Titelblad van de Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers van 

Diderot & d’Alembert, 1772 



J. J. ROUSSEAU (1712 – 1778)
"De mens wordt vrij geboren en toch 

ligt hij overal in ketenen."

VOLTAIRE (1694 – 1778)
"Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht 
om het te zeggen met mijn leven verdedigen."

Tegenstanders in denken

18e E

ROMANTICUSRATIONALIST

Toen Rousseau zijn belangrijkste 
werk naar Voltaire stuurde, 
schreef deze terug:

“Ik heb uw nieuwe boek over de 
menselijke soort ontvangen, en 
dank u daarvoor. Nog nooit is  
zulke slimheid gebruikt om ons 
allemaal onnozel te maken. Men 
verlangt ernaar, als men uw boek 
leest, om op vier poten te lopen. 
Maar omdat ik die gewoonte 
voor meer dan zestig jaar ben 
kwijtgeraakt voel ik helaas de 
onmogelijkheid om dat opnieuw 
te doen.”



Tweespalten

• Rousseau (1712-1778): Een regering kan niet alleen 
op macht gebaseerd zijn maar moet gedragen 
worden door de algemene wil en consensus van 
iedereen. (Le Contrat Sociale)

• Voltaire (1694-1778): er moet sociale 
rechtvaardigheid zijn maar de zeggenschap van het 
volk behoort beperkt te zijn tot een minderheid. 
Een constitutionele monarchie is de beste 
regeringsvorm.

• Auguste Comte (1798-1857): Vooruitgang en verlichting komt er niet zonder chaos.

• Søren Kierkegaard (1813-1855): De mens is een verhouding tussen tijdelijk en eeuwig, orde en chaos, regels 
en vrijheid.

• Friedrich Nietzsche (1844-1900): Er zijn deze twee polen: apollinisch (rustig, 
doordacht, overdacht en beheerst) versus dionysisch (extatisch, ondoordacht, 
onrustig, onbeheerst; geestesvervoering)

18e EEUW

19e EEUW



« Edele eenvoud en waardige grootsheid »

Klassieke zuiverheid is het hoogste doel

NEO-CLASSICISME

« Het gevoel maakt de mens uniek »

Een op emotie drijvende levenshouding

ROMANTIEK



De Roof van de Sabijnse
Maagden, 1799, Louvre, 
385 x 522 cm

DAVID
Engagement in de revolutie 

NEO-CLASSICISME



NICOLAS POUSSIN, 17eE
CLASSICISME 

De Roof van de Sabijnse Maagden, 1799, Louvre, 385 x 
522 cm

Roof van de Sabijnse Maagden, 1633-34, Metropolitan NY, 
154,6 x 210 cm

JACQUES LOUIS DAVID, 19eE
NEO-CLASSICISME

DAVID werd meer “POUSSINIST” genoemd dan Poussin zelf

NEO-CLASSICISME



HET CLASSICISTISCH CREDO

van 

NICOLAS POUSSIN (17eE)

“Het hoogste doel van de 

schilderkunst is het uitbeelden van 

edele en ernstige menselijke 

handelingen.”

“Handelingen moeten op logische, 

strenge wijze gepresenteerd worden, 

niet zoals ze zich in werkelijkheid 

afspelen, maar zoals het zou zijn 

indien de natuur volmaakt was.”



Niet het credo van PICASSO…

The Rape of the Sabine Women, 1963



EUGENE DELACROIX, 
Vrijheid leidt het Volk, 1830, 
Louvre, Parijs, 325 × 260 cm 

ROMANTIEK



La Marianne

De Vrijheid : « Die sterke vrouw met 
de machtige borsten, de ruwe stem 
en de volkse charme. » 



Ontdekking van Pompeji en Herculaneum

NEO-CLASSICISME
https://www.youtube.com/watch?v=6HPDdPe5p94 (20min)

https://www.youtube.com/watch?v=6HPDdPe5p94


JOHANN WINCKELMANN: ‘klassiek’ = ‘edle Einfalt und stille Grösse’

Portret door ANGELIKA 
KAUFFMANN, 1764 

- Griekse kunst is superieur aan alle kunsten
- adviseerde schilders ‘hun kwast in het verstand te dopen’. D.w.z. de geest 

was het belangrijkste dat een kunstenaar bezat. 
- De kunst moest een waarheid naar buiten brengen; ze kreeg dan ook een 

moraliserend karakter.

“Het universele en voortreffelijke kenmerk 
van de Griekse meesterwerken is een 
Edele Eenvoud en Stille Grootsheid, zowel 
in de houding als in de uitdrukking. Zoals 
de diepte van de zee altijd in rust is terwijl 
het oppervlak nog zo tekeer kan gaan, net 
zo laat de expressie van de Griekse beelden 
ondanks alle emoties een grote en stabiele 
ziel zien.”

Geschichte der Kunst des Alterthums (Dresden, 1764)



Met Winckelmann heeft de mythe 
ingang gevonden van de “blanke 
Griekse beelden”. Hij verwierp het 
bewijs dat Griekse beelden gekleurd 
waren. “Hoe witter het lichaam, hoe 
mooier het is". 



ARTHUR OR JAMES TIBBETS WILLMORE, Lord George BYRON 
contemplating the Colosseum in Rome

JOHANN TISCHBEIN, GOETHE in the Roman Campagna, 1787

Het bezoeken van Italië en 
zijn Romeinse overblijfselen 

om er van te leren.



View of the Colosseum, 1747, Walters Art Museum, 
82 x 133.2 cm

Capriccio of classical Ruins,74,3 cm x 99,5 cm

GIOVANNI PAOLO PANINI 
(1691 – 1756)



Galerij met vedute
(stadsgezichten van 
Rome), 1758

GIOVANNI PAOLO PANINI


