
"Over welke schoonheid wil je het 
hebben? Er zijn er veel: er zijn er 
duizend: er is er een voor elk oog en 
elke geest, aangepast aan elke smaak, 
aan elke specifieke gesteldheid"



„…Dat fameuze idee van 'schoonheid’. Iedereen zegt dat dat het doel van de 
kunsten is. Maar als dat hun enige doel is, wat dan met artiesten als Rubens, 
Rembrandt en alle noordelijke naturen in het algemeen die de voorkeur 
geven aan andere kwaliteiten? De eis van zuiverheid, van in één woord 
schoonheid... Over het algemeen neigen de artiesten van het noorden minder 
in die richting. De Italiaan geeft de voorkeur aan ornament.“

REMBRANDT, Het Joodse bruidje, tss 1662 en 1666POMPEO BATONI, Portrait of a Young Man, ca. 1760-65



De Boot van Dante, 1822, 
Louvre, 189 x 241 cm
Eerste werk op de Salon 
1822

DELACROIX

Étienne-Jean Delécluze: 
“une vraie tartouillade”

(een ‘vlug-vlug’ schilderij, 
waarin weinig zorg is 
besteed aan lijn en 

compositie) 





Belvedere Torso ( 4de E  v. Chr.De Veerman



Géricault's Het vlot 
van de Medusa was 
een krachtige 
invloed voor 
Delacroix.



LARS VON TRIER
‘The House That Jack 
Built’, film uit 2018



DELACROIX

De Dood van Sardanapalus, 1827 
Louvre, 392 x 496 cm

"Het schone impliceert een 
combinatie van veel verschillende 
kwaliteiten. Kracht alleen zonder 
elegantie is geen schoonheid. In 
één woord, de breedste definitie 
zou Harmonie zijn."





Pastelstudies





Studie, 1844, Philadelphia Museum, 73,7 × 92,6 cmStudie, 1826-27, Metropolitan NY, 81 x 100 cm 



RUBENS, detail uit De aankomst van Maria de Medici in Marseilles, 1626

DELACROIX, Néreide naar Rubens

RUBENS als voorbeeld voor DELACROIX



JEFF WALL 

The Destroyed
Room, 1978, 
transparancy
in lightbox, 

159 x 234 cm





P.P. RUBENS,De Leeuwenjacht 1616-17

DELACROIX, De Leeuwenjacht 1861

DELACROIX bestudeert RUBENS

ROMANTIEK = NEO-BAROK

Fascinatie voor exotisme en de cultuur van de 
moslimlanden in Noord-Afrika. Tijdens een bezoek aan 
Marokko in de jaren 1830 had Delacroix het landschap, 
de paarden en de jagers te paard bestudeerd en schetsen 
gemaakt - thema's die later werden gebruikt toen hij zijn 
leeuwenjachten schilderde.



Leeuwenjacht, 1854, Olieschets,  86 x 115 cm, Orsay

HET TEMPERAMENT VAN DELACROIX

De ontvoering van Rebecca, 1846, Metropolitan, 100 x 82 cm

“Je moet een schilderij altijd een beetje 
verknoeien om het te voltooien.”



Eugène Delacroix, A Moroccan mounting his Horse, 1854

HET TEMPERAMENT VAN DELACROIX

Delacroix's Colour | Delacroix and the Rise of Modern Art | The National Gallery, London
https://www.youtube.com/watch?v=x0vEZP6WpdY (2.26)

https://www.youtube.com/watch?v=x0vEZP6WpdY


VAN GOGH kopieert

DELACROIX:

VAN ROMANTIEK naar

EXPRESSIONISME

Al in Holland maakte Vincent kennis met het werk en de 
kleurtheorieën van Eugène Delacroix. Hij probeerde zijn 
theorieën over complementaire kleuren uit in zijn schilderijen. 

Pieta. c.1850. Oil on canvas. 
Nasjonalgalleriet, Oslo, Norway

De barmhartige Samaritaan, 
1849, privé, 37 x 30 cm

DELACROIX

DELACROIX

VAN GOGH

VAN GOGH



DELACROIX, Christus op het meer van Galilea

1841, Nelson's Atkins Museum Kansas, 45,5 x 54,6 cm

1857, Metropolitan,60 x 73,3 cm

“Het schone wordt niet overgedragen of toegekend zoals de 
erfenis van een boerderij, het is de vrucht van een 
volhardende inspiratie die slechts het resultaat is van 
hardnekkige arbeid. Het komt uit de ingewanden met pijn en 
tranen, zoals alles wat voorbestemd is om te leven. Het is 
charme en troost voor mensen en kan niet de vrucht zijn van 
een banale traditie.”



REMBRANDTRUBENS

1611-14, Gemäldeglerie Dresden, 99.5 x 141 cm

De Storm op het Meer van Galilea

1633, 160 x128 cm



Shipwreck on the Coast, 1862, Houston, 38 x 45 cm

“Daar is de zee, magnifiek, imposant en subliem, met zijn 
eigenzinnige geluiden. Een heerszuchtig en verschrikkelijk lawaai dat 
vreemde klanken voortbrengt. De stemmen van een oneindigheid 
voor ons. Niets van het menselijk leven.”

Christ on the Sea of Galilee, 1853, Philadelphia



De Sultan van Marocco, 1845, Toulouse, 377 x 340 cm

In 1832 reisde een diplomatieke Franse missie naar 
Marokko, om betrekkingen aan te knopen met sultan 
Muley-er-Rahman van Marokko. De 36-jarige Eugène 
Delacroix reisde als historieschilder 

"De schaduw van witte objecten heeft een sterk 
blauwe weerkaatsing; het rood van de zadels 
en de tulband is bijna zwart." 

Het kleureffect wordt vergroot als hij de kleuren niet 
op het palet mengde, maar naast elkaar op het doek 
zette. De reis naar Afrika versterkte zijn indrukken 
en bracht zijn kleuronderzoek verder in 
ontwikkeling.



INGRES versus DELACROIX

Wie van beide zou de harem echt bezocht hebben? 



EUGÈNE DELACROIX, Femmes d’Alger, 1834, Louvre, 498 x 410 cm 

“Griekse schoonheid zou de enige 
schoonheid zijn! Wie het eens is met 
deze godslastering, is degene die 
schoonheid niet breder kan voelen en 
die niet die innerlijke echo voelt van 
het schone en het grote. Ik wil niet 
geloven dat God enkel de Grieken 
heeft voorbestemd om te maken wat 
wij, mensen van het noorden, moeten 
waarderen. Jammer dat ogen en oren 
gesloten zijn bij ‘kenners’ die niet 
willen weten en dus ook niet willen 
bewonderen!”







VAN GOGH: Mijn God, mijn God, diegenen onder de 
kunstenaars die zeggen dat Delacroix niet het echte Oosten is. 
Zeg, het echte Oosten, is dat dan wat Parijzenaars zoals 
Gérôme hebben gemaakt?

The Harem Bath 1889, privé, 100 x 83 cm

JEAN-LÉON GÉRÔME



DELACROIX, Femmes
d’Alger, potlood en aquerel



Dagboeken DELACROIX

“Je zou 20 armen en 48 uur per dag moeten 
hebben om een indruk te geven van alles hier.”



"Wij zien duizend dingen die deze mensen niet hebben, 
hun onwetendheid is de oorzaak van hun kalmte en 
hun geluk. Zijn wij zelf niet aan het einde van de 
beschaving? Zij staan op duizend manieren dichter bij 
de natuur: hun kleding, de vorm van hun schoenen… 
Ook is er schoonheid in alles wat ze doen. Wij 
daarentegen in onze korsetten, nauwe schoenen, 
belachelijke pakken, wij zijn te beklagen. Door onze 
kennis hebben we onze natuurlijke gratie verloren".





PIERRE-AUGUSTE RENOIR, Arabisch Festival, 1881

DELACROIX, Landschap bij Tangers, aquarel



PICASSO, Les femmes d’Alger naar Delacroix



PICASSO naar Femmes d'Alger van Delacroix, 1954 Paris, musée national Picasso



DELACROIX

Horse Frightened by a 
Thunderstorm (c. 1824

ROMANTIEK EN HET PAARD



Het paard in toom houden: De strijd tussen rede en hartstocht  



Illustratie in het werk van Lord Byron

Een sage over de man die naakt op een wild paard werd 
gebonden. Mazeppa dient aan het hof van de Poolse koning, maar 
hij verleidt de vrouw van de vorst en wordt voor straf spiernaakt 
op de rug van een wild paard gebonden en zo de eindeloze 
Russische steppen in gejaagd. Mazeppa wordt gered door 
Oekraïense Kozakken en zou vanaf dan zijn leven wijden één doel: 
de schepping van een onafhankelijke Oekraïense staat. 



GÉRICAULT, Mazeppa 

1820

1838



Mazeppa and the Wolves, 1826, 97 x 136 cm

HORACE VERNET 



DELACROIX, Mazeppa op het stervend paard, 
1824, watercolor, 23x31,5 cm, Museum of 
Finnish Art, Helsinki

LOUIS BOULANGER, Mazeppa, 1827



"Mazeppa" is een opera van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893) naar het gedicht 
"Poltava" (1829) van Aleksandr Poesjkin. Wereldpremière: 15 februari 1884, Bolsjoi
Theater, Moskou.

https://klassiekemuziek.tv/tsjaikovski-mazeppa/

“Mazeppa” is een symfonisch gedicht gecomponeerd door Franz Liszt tussen 1851 en 
1854 voor orkest. Het is gebaseerd op het gedicht van dezelfde titel geschreven door 
Victor Hugo in 1829. Het werk ging op 16 april 1854 in première in het Court Theatre in 
Weimar.

https://klassiekemuziek.tv/liszt-mazeppa/

“Mazeppa” Cantate van Michael W.Balfe, 1862 illustrated by Robert Jacob Hamerton
(1831-58), arranged by J.P.Clarke from the Cantata of Mazeppa by). Print. London, 
England, c.1856.

MAZEPPA IN DE MUZIEK

https://klassiekemuziek.tv/tsjaikovski-mazeppa/
https://klassiekemuziek.tv/liszt-mazeppa/


Mazeppa
film van de Franse regisseur BARTABAS, 1993 

Mazeppa-film de Bartabas (Making off) 
https://www.youtube.com/watch?v=icO96EJnfZE

Bartabas of Clément Marty (Boulogne-Billancourt, 2 juni 1957) is een zigeuner en autodidact op het vlak van paarden. 
Onder de naam Bartabas (een pseudoniem, zijn echte naam bij de burgerlijke stand te Parijs houdt hij bewust geheim) is hij 
bekend als Franse paardentemmer, die met grote paardenshows optreedt. Shows uit het verleden waren onder meer Zingaro
(toevallig ook Italiaans voor "zigeuner"), Battuta, Eclipse en andere shows. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartabas

https://www.youtube.com/watch?v=icO96EJnfZE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartabas


THEODORE GERICAULT, Paardentemmers, 1817, Louvre, 45 x 60 cm



Slaves stopping a horse, study for The Race of 
the Barbarian Horses, 1817

Paard aangevallen door een leeuw, 1810

GÉRICAULT





PER KIRKEBY, Hest (Horse), 1981, Oil on canvas, 200 x 240 cm, Private collection.



“Daar is de zee, magnifiek, imposant en subliem, met zijn 
eigenzinnige geluiden. Een heerszuchtig en verschrikkelijk 
lawaai dat vreemde klanken voortbrengt. De stemmen van een 
oneindigheid voor ons. Niets van het menselijk leven.”

"Het schone impliceert een 
combinatie van veel verschillende 
kwaliteiten. Kracht alleen zonder 
elegantie is geen schoonheid. In 
één woord, de breedste definitie 
zou Harmonie zijn."

“Je moet een schilderij altijd 
en beetje verknoeien om 
het te voltooien.”

"Over welke schoonheid wil je het hebben? Er 
zijn er veel: er zijn er duizend: er is er een 
voor elk oog en elke geest, aangepast aan elke 
smaak, aan elke specifieke gesteldheid"

“Griekse schoonheid zou de enige schoonheid zijn! Wie 
het eens is met deze godslastering, is degene die 
schoonheid niet breder kan voelen en die niet die 
innerlijke echo voelt van het schone en het grote. Ik wil 
niet geloven dat God enkel de Grieken heeft 
voorbestemd om te maken wat wij, mensen van het 
noorden, moeten waarderen. Jammer dat ogen en oren 
gesloten zijn bij ‘kenners’ die niet willen weten en dus 
ook niet willen bewonderen!”

“Het schone wordt niet overgedragen of toegekend zoals de 
erfenis van een boerderij, het is de vrucht van een 
volhardende inspiratie die slechts het resultaat is van 
hardnekkige arbeid. Het komt uit de ingewanden met pijn en 
tranen, zoals alles wat voorbestemd is om te leven. Het is 
charme en troost voor mensen en kan niet de vrucht zijn van 
een banale traditie.”


