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19-20 jaar, ca. 1884 65 jaar, 1929

CAMILLE CLAUDEL
(1864 Fere-en-Tardenois, 

(Champagne) – 1943 Montfavet, 
Vaucluse )



AUGUSTE RODIN 
(1840 – 1917)



de Geyn (reus), Een kolos met lemen 
voeten die de toegang tot de plek bewaakt

Niet ver van het ouderlijk vakantiehuis van Claudel in Villeneuve-sur-Fère was een 
gigantische heuvel bezaaid met door erosie gevormde zandstenen rotsen (La Hottée du 
Diable). Camille en haar broer Paul verkennen de tot de verbeelding sprekende plek elk jaar 
opnieuw.



Camille (midden) op het balkon van het huis in Montparnasse, 
op nr. Rue Notre-Dame-des-Champ 111

1876: familie verhuist naar Nogent-sur-Seine tot 1881

1881: Moeder en kinderen verhuizen naar Parijs



Alfred Boucher
(1850-1934)

Camille volgt lessen aan de in 
Parijs, een van de eerste scholen 
die vrouwelijke studenten 
verwelkomt.

1881. In Parijs laat Camille zich inschrijven aan de 

Académie Colarossi waar ze les krijgt van Alfred 

Boucher. Daar kijgt ze 3 jaar les van hem.



Jessie Lipscomb

Camille Claudel midden, links Jessie Lipscomb, rechts zus Louise

In Parijs huurt Camille een atelier samen met 
drie jonge Engelse beeldhouwsters waaronder 

Jessie Lipscomb en Florence Jeans.



ALFRED BOUCHER, Jeune fille (Camille) lisant, 1879-1882, plâtre patiné, H.49,2 L.18,9 P.26,8 cm



Graf van Ferdinand Barbedienne (1894), Parijs , 
begraafplaats Père-Lachaise

Buste de Julien 
Boucher, brons 1880

ALFRED BOUCHER

Etude, par Alfred Boucher. Terre cuite, 
1884, Musée Camille Claudel



Au But, ca. 1890, brons, H. 45,8 cm • B. 69 cm • D. 35 cm, Musée 
C. Claudel. Drie atleten in de laatste momenten van een race.
Gouden medaille op de Wereldtentoonstelling van 1889

ALFRED BOUCHER

Drie atleten in de laatste momenten van een race



ALFRED BOUCHER

Le Terassier, ca. 1891

Brons, Musée des beaux-arts de Rennesgepatineerd gips, Musée C. Claudel, H. 190 cm • B. 213 cm • D. 136 cm

“Michelangelesk in zijn 
spieren en inspanning”



Monument van docteur Panas, vóór
1905, model in gips, Musée C. Claudel

Marmer, 1905, Hôtel-Dieu de Paris 

ALFRED BOUCHER



CAMILLE CLAUDEL, Buste van Paul Claudel op 13 jaar of Jeune 
Achille, 1878 begonnen en herwerkt tot 1900, brons, 50 x 35 x 
23,8 cm. Musée Bertrand Châteauroux

Camille en Paul hebben een intense broederlijke relatie die hun 
hele leven zal duren.



Mijn Broer, Paul Claudel op zijn 16e in 
Italiaanse stijl, 1884, Musée des 

Augustins, Toulouse, H 41, B 44 cm

Bustes van haar broer Paul

Mijn broer (Een jonge Romein), ca. 1882-1883, 
Gepatineerd gips, Musée C. Claudel, 50 x 45 x 26 cm

CAMILLE CLAUDEL



Buste van Paul Claudel op 37-jarige leeftijd, 1905, Musée C. Claudel

CAMILLE CLAUDEL



Salon des artistes français, 1885 La Vieille Hélène, 1882, 
terracotta, 27 x 20 x 20 cm

(huishoudster van de 
familie Claudel, gemaakt op 

19-jarige leeftijd)

De lessen van Alfred 
Boucher schemeren door 
in de naturalistische stijl.

CAMILLE CLAUDEL



Voordat Boucher naar Florence verhuisde en na 3 jaar lesgeven aan Camille Claudel, vroeg Boucher aan AUGUSTE 
RODIN om de lessen aan zijn leerlingen over te nemen. In 1884 op haar 19e stapte ze zijn studio binnen als assistent en 

werd al snel zijn medewerker en model, minnares en muze. Rodin (44) was 24 jaar ouder dan Camille (20). Ze delen 
ateliers en modellen en werken de eerste jaren in harmonie. Hun relatie duurt 15 jaar maar zal veel turbulenties 

kennen.

1884: atelier van Rodin



Rose Beuret, de levenslange partner Van Rodin

Jeune Fille au chapeau 
fleuri, 1865

Mignon, 1876

Bellone, 1879

Buste Rose, 1880



RODIN, De Poorten van de 
Hel, 1880-1917,                           

680 x 400 x 85 cm
Plaaster Musée d’Orsay

Brons Musée Rodin

Rodin kreeg in 1880 de 
opdracht voor de Poorten 

van de Hel en had daarvoor 
veel assistentie nodig.



RODIN, De Denker van de Poort van de Hel



RODIN
Denker, 1881, 

Musée Rodin Paris



Gevallen 
kariatide die 
haar steen 

draagt, 
62,5x46x43,5, 
KMSK Brussel

RODIN



RODIN
Camille Claudel au 

bonnet, 
Terracotta, Musée 

Rodin, ca. 1884
H. 25,5 cm



Femme accroupie (Gehurkte vrouw), 1884-85, gepatineerd gips, 
Musée C. Claudel, H. 37,5 cm • B. 37,5 cm • D. 24,5 cm

CAMILLE CLAUDEL



Torse de femme accroupie, ca. 1884 – 1885, brons, 43 x 21 x 26 cm



Louise Claudel, 1887. Pastel op papier, 
132 x 95 cm

Buste van Louise Claudel (toekomstige Mme de Massary), ca. 1885-86, 
terracotta en brons. Musée d'Art Roger Quilliot à Clermont-Ferrand

Zus Louise Claudel



Salon des artistes français, 1885 

Giganti, (« De Boeventronie ») 1885, brons, Musée de Reims, 48,3 x 27 x 26,5 (ensemble)

CAMILLE CLAUDEL



RODIN, Danaïde (De Bron), 1885, Musée Rodin, 
marmer, 33 x 48,3 x 63,5 cm



RODIN, In 1885 opdracht voor De Burgers van Calais. Brons

Camille schreef dat haar was gevraagd om de 
handen en voeten te maken, wat moeilijk 
beeldhouwwerk was. Hieruit blijkt de erkenning 
van haar talent.



Studie van een linkerhand, Musée Camille 
Claudel, brons, H. 4 cm, L. 10,5 cm

CAMILLE CLAUDEL

Hand voor Burgers van Calais





RODIN, La Pensée (De Gedachte) (Portrait de Camille Claudel), 
1886-89, marmer, h. 74 cm, Musée d'Orsay, Paris



Jong Meisje met de Schoof, 1887, terracotta

CAMILLE CLAUDEL



Links Jong meisje met een schoof , 1887, terracotta, Camille Claudel. 
Rechts Galatea , marmer, circa 1887, Auguste Rodin



Camille Claudel werkend aan
Sakountala in haar atelier in 1887, foto

Musée Rodin

Sakountala ( L'Abandon ) ( Vertumne et Pomone )

“[...] Ik werk nu aan mijn twee grote, meer dan 
levensgrote figuren en heb twee modellen per dag: vrouw 
in de ochtend, man in de avond. Je kunt je indenken dat ik 

moe ben, ik werk regelmatig 12 uur per dag van 07.00 
uur tot 19.00 uur, als ik terugkom kan ik onmogelijk op 

mijn benen staan en ga ik meteen naar bed. »

Brief 8 november 1886 Florence Jeans



Studies ca. 1886 

Sakountala: Sprookje van een Indiase
dichter uit de 4e-5eE.  Twee geliefden

vinden elkaar terug in het Nirvana

CAMILLE CLAUDEL

Sakountala

Een van Camille Claudels eerste 
grote onafhankelijke werken en 

belangrijke mijlpaal in haar 
erkenning als onafhankelijk 

kunstenaar.



Sakountala, 
studie, ca. 1886, 

terracotta



CAMILLE CLAUDEL (23 jaar), Sakountala, gepatineerd gips, Musée Bertrand de Châteauroux, 190 x 110 x 60 cm
Een volledige gipsen versie werd getoond op de Salon des Artistes Français in 1888 waar het een eervolle vermelding

kreeg maar een opdracht tot uitvoering in brons bleef uit. 



Sakountala (L'Abandon), brons, Musée C. Claudel, H. 42,3 
cm • B. 39,1 cm • D. 20,5 cm. 

Deze kleinere bronzen versies zijn jaren later gemaakt.



“Vertumnus en Pomona”, marmer, 1905, Musée Rodin, H. 91 
cm; B. 80,6 cm; D 41,8 cm 

Pas in 1905 in marmer onder de titel Vertumne et Pomone , 
dankzij de steun van haar beschermheer, de Comtesse de 
Maigret.

CAMILLE CLAUDEL



Buste van La comtesse de Maigret en comte
Christian de Maigret , 1899, La Piscine, Roubaix



Sakountala Ballet van Marie-Claude Pietragalla met het Ballet National de Marseille, 2001

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00950/sakountala-de-marie-claude-pietragalla.html

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00950/sakountala-de-marie-claude-pietragalla.html


Sakountala werd vergeleken met De Kus van Auguste 
Rodin. Haar broer Paul was geïrriteerd door elke 
vergelijking want hij vond Sakountala veel beter. 

RODIN, De Kus, 1886, marmer, 87 x 51 x 55 cm, Musée Rodin



De KusSakountala



Mogelijk beïnvloed door C. Claudels Sakountala:

De Eeuwige Lente, ca. 1884, brons met zwarte patina, Musée
Rodin, 40 × 52 cm

AUGUSTE RODIN



AUGUSTE RODINMogelijk ook echo’s in L’ Homme et sa Pensée, 1889 (Musée Rodin) h. 29,5 cm



Idole Eternelle,1893, 
Fogg Art Museum

RODIN



L'Homme penché, ca. 1886, Plâtre, 43,2 x 16,5 x 28 cmCAMILLE CLAUDEL



CAMILLE CLAUDEL

Buste Auguste Rodin
Brons, 1888 - 1889,

Musée Rodin, H. 40 cm

Deze bronzen buste 
werd in 1892 

tentoongesteld in de 
Salon de la Société 

Nationale des Beaux-
Arts op de Champ de 

Mars en kreeg 
lovende kritieken.



Vriendschap met componist Claude Debussy tussen 1888-1891



Debussy liet zich bij het schrijven van zijn compositie inspireren 
door het symbolistische gedicht L'après-midi d'un faune van 
Stéphane Mallarmé, dat in impressionistische kringen zeer 
geliefd was. 
Mallarmés poëzie kent een hoge ‘muzikaliteit’ en trok de 
aandacht van Debussy na het lezen van een recensie in het 
symbolistische tijdschrift ‘La Vogue’ in 1887. Sterk onder de 
indruk van het gedicht begon hij in 1890 te werken aan een 
versie ter ondersteuning van een declamatie, welke echter 
nooit werd uitgevoerd. In 1892 begon hij vervolgens te werken 
aan een suite, Prélude, Interlude et Paraphrase finale sur
l’après-midi d’un faune.

Uiteindelijk zou het blijven bij de prelude. In 1893 speelde hij 
voor het eerst een pianoversie voor vrienden, vervolgens 
voltooide hij in 1894 de orkestratie, waarna de première 
plaatsvond op 22 december 1894 te Parijs, bij de Société 
Nationale de Musique.

CLAUDE DEBUSSY, 
L'après-midi d'un faune, 1890-1894

Over een faun en zijn dagdromen op een 
zwoele namiddag

https://klassiekemuziek.tv/debussy-faune/

https://klassiekemuziek.tv/debussy-faune/


La Folie-Neubourg, rue du Chant de l'Alouette, atelier waar Rodin samenwerkte met Camille Claudel

La Folie-Neubourg en het Château de l'Islette, toevluchtsoorden voor hun clandestiene liefde 



Tussen 1890 en 1892 verbleven Camille Claudel en Rodin meerdere malen per jaar in het 
renaissancekasteel Château de l'Islette, Azay-le-Rideau (Loire), ver van het tumultueuze Parijs. 

Rodin werkte er aan zijn beroemde Balzac en Camille Claudel beeldhouwde er La Petite Châtelaine.
Ze laten er hun klei, gips en marmer aanslepen.



RODIN, Balzac, 
1891-1898

‘Een half gesmolten 
sneeuwpop’, ‘een 
zonderlinge rotspartij’, 
‘een meelzak’, … 
‘horreur’ !



Balzac, Daguerréotype 
van Bisson

Balzac

Balzac, glimlachend masker,1891  

Mr. Estager, een bestuurder van de diligence in Tours diende als model







Studie van de kamerjas voor Balzac, 1897, 
1897, Musée Rodin Meudon



ALEXANDRE FALGUIÈRE, Balzac, Parijs, 1900



Detail Balzac
Rodin - Falguière



Uit Claudels correspondentie in de jaren 1890 en 1891 blijkt 
hoe druk zij het heeft met Rodins opdrachten. In deze jaren 
lukt het haar niet om eigen beelden op de Salon te exposeren. 
Aan de kunstverzamelaar Léon Gauchez schrijft ze in augustus 
1891: Ik heb niet veel nieuwe dingen dit jaar omdat ik nog 
steeds werkzaam ben bij Monsieur Rodin die erg druk is met zijn 
monumenten en die bijna geen werknemers heeft om hem te 
helpen. Ik ben verantwoordelijk….



Foto’s van EDWARD STEICHEN, 1908
(Meudon)



La Valse markeert het begin 
van Claudels eigen stijl. Ze 
was hier al mee begonnen 

in 1889. 

1892. Begin van de 

onafhankelijkheid. Camille 

Claudel huurde zelf een 

appartement. De romantische en 

professionele relatie tussen de 

twee beeldhouwers zijn 

gespannen. 

La Valse, ca. 1893, 
brons, Musée Rodin, 
H. 43,2cm; B. 23cm; 
D. 34,3 cm. Eerste 
versie op de Salon 

du Champs-de-Mars
Volgend jaar

getoond op La libre 
Esthétique in Brussel



“Mlle Claudel had de moed om wellicht het allermoeilijkste voor een 
beeldhouwer aan te pakken: een dansbeweging. Er is eindeloze 
kunstzinnigheid nodig om zoiets niet grof te laten worden of 
versteend.” Octave Mirbeau 1893



De walsers van Renoir

Danse à Bougival , 1883 Danse à la Ville, 1882-83 Danse à la Campagne, 1883



La Valse, Gevlamde zandsteen, vóór 1895, Musée C. Claudel, H. 41,5 cm • B. 37 cm • D. 20,5 cm
In 1895 te zien bij de kunsthandelaar Siegfried Bing die datzelfde jaar zijn Galerie de l’Art Nouveau had geopend



La Maison de L’ Art Nouveau van Siegfried Bing in Parijs (1895 – 1903)



La Petite Châtelaine, 1892-93, gepatineerd gips, Musée C. Claudel, H. 32,3 cm • B. 28,9 cm • D. 21,2 cm

CAMILLE CLAUDEL
Tijdens een verblijf (alleen) in het 

Château de l’Islette. Abortus 1892.

Voor het eerst getoond op La Libre Esthétique in Brussel als ‘Contemplation’



La petite Châtelaine, gips, La 
Piscine Roubaix, 1892-93 

De 6-jarige Marguerite (kleindochter 
van Mme Courcelles) poseert een 60-

tal keren voor haar.



La Petite Châtelaine , marmeren versie uit het Rodin Museum, 1892-96, 34,3 x 28,4 x 22 cm



Chienne rongeant un os, ca. 1893, Plâtre patiné, 16 x 22 x 10 cm

CAMILLE CLAUDEL



CAMILLE CLAUDEL, Tête de Veillard, 1890, brons met patina, Musée C. Claudel, 17,5 cm



In dat jaar stond ze met twee beelden op de Salon in Parijs: "De wals", en 
"Clotho". (Clotho is één van de Griekse schikgodinnen die het lot van de 
mens bepaalden. De spinster die de levensdraad spint. Door het weven van 
de toekomst heeft ze een opgebruikt lichaam). Beide stukken werden 
bijzonder gewaardeerd door de critici en Claudel's naam begon te rijzen.

Clotho, 1893, gips, h 90 cm, 
Musée Rodin Paris

In 1893 verlaat Camille Claudel Rodin en isoleert zij zich in haar werk



Torso van Clotho, ca 1893, model in plaaster, H 44,4 cm, Musée d' Orsay



BERLINDE DE BRUYCKERE Hanne, 2003 Marthe, 2008



Tête de vieil aveugle chantant (Hoofd van oude blinde zingende
Vrouw), ca. 1894 Musée C. Claudel, gips, 12,5 x 9 x 11 cm

CAMILLE CLAUDEL



Les Causeuses (De Praatsters), 1897, marmer-onyx-brons, 
Musée Rodin Paris, H. 45 cm; L. 42,2 cm

CAMILLE CLAUDEL experimenteert met nieuw materiaal

Nadat ze een groep vrouwen in een treinwagon had zien praten met elkaar.







Les Causeuses au Paravan, brons en marmer of getint albast, 
gegoten Eugène Blot, 1905, H.32 L.34 D.24 cm, Musée Camille 
Claudel Nogent-sur-Seine



Camille Claudel met Florence Jeans, Île de Wight, 1886
Ze verblijft hier 4 maanden. Jessie Lipscomb heeft altijd 
volgehouden dat Camille Claudel twee onwettige kinderen van 
Rodin heeft gehad. 
In 1886 beloofde Rodin om met Claudel te trouwen maar daar 
kwam niets van. 



La Vague, 1897, onyx en brons op marmeren sokkel, 
62 x 56 x 50 cm, Musée Rodin Paris

HOKUSAI, The Great Wave Off Kanagawa , 1823-29, 
gekleurde houtsnede, 10 x 15 cm

https://www.gillesperrault.com/un-portfolio/la-vague-de-camille-claudel/
Restauratie van de onyx delen van het beeld

CAMILLE CLAUDEL

https://www.gillesperrault.com/un-portfolio/la-vague-de-camille-claudel/




L'Âge Mûr (De Rijpe Leeftijd), 
1899 en in brons afgegoten
ca. 1902, Musée d'Orsay, H. 
114 ; B. 163 ; D. 72 cm

CAMILLE CLAUDEL

Toen echter alles klaar 
leek voor het gieten in 
brons, trok de staat de 
bestelling in. Voor Camille 
was het de ineenstorting 
van alle hoop.



Paul Claudel : 
"Mijn zus Camille, smekend, vernederd, op haar 

knieën, dat geweldige, trotse wezen, en wat haar 
wordt ontrukt, daar voor je ogen, is haar ziel."

CAMILLE CLAUDEL



L’ Âge Mûr, Brons, Musée Rodin, H. 
121 cm ; W. 181.2 cm ; D. 73 cm



Studie voor L'Implorante (De Smekende), Andere titel: Dieu envolé (Verdwenen God), ca. 1892 - 1894, brons, 58,5 x 20 x 18,5 cm



Profonde Pensée (Diepe Gedachte), onyx en brons, ca. 1898, Musée Camille Claudel, H. 23,8 cm
Getoond op de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs 

CAMILLE CLAUDEL



Rêve au coin du feu, 1899 - 1905, marmer en brons, 
Musée C. Claudel, H. 23 cm

getoond op de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs 

Ophélie (Hamadryade)



Wereldtentoonstelling Parijs 1900



CAMILLE CLAUDEL, L’ Aurore, ca. 1900, brons, Musée C. Claudel, H. 32 cm • L. 27 cm



CAMILLE CLAUDEL, La Vérité sortant du puits, 1900
(De Waarheid die uit de put komt)



La Fortune, 1902-1905, brons, 
Camille Claudel Museum, H. 47.5 cm

Foto Salon d’Automne 1904

“U ziet het bronzen beeld van 
Mlle Claudel, een kunstenaar van 
wie men zou kunnen zeggen dat 
ze een genie is, als dit woord niet 
te vaak was gebruikt. Zij toont 
ons een kleine Fortuna, die in 
haar verfijning en kracht iets 
heeft van de naaktheid van 
Watteau, en Rodin als een blok 
achter zich laat.” (La Vie
Parisienne, 1904)

CAMILLE CLAUDEL



La Sirène ou La Flutiste, 
ca. 1905, brons

CAMILLE CLAUDEL



Moderniteit in de naaktheid, 
vereenvoudiging van de vormen en 

een zeker classicisme

Buste van Paul Claudel op 37-jarige leeftijd, 1905, Musée C. Claudel



In 1905 (41 jaar) vernietigde Camille Claudel alle werken in haar atelier met 
een hamer. Ze verdwijnt herhaaldelijk voor langere perioden en lijdt aan 

achtervolgingswaanzin. Ze beschuldigt Rodin van het stelen van haar ideeën 
en aan het hoofd te staan van een samenzwering om haar te doden.



Met Jessie Lipscomb op bezoekCamille in de instelling in Montdevergues, 1929

In 1913 (8 dagen de dood van haar vader) wordt Camille geïnterneerd in Ville-Evrard en in 1914 bij 
het begin van WO I overgebracht naar het asiel Montdevergues in Montfavet in de Vaucluse. Daar 

zal ze 30 jaar blijven tot haar dood in 1943. Ze heeft er niets meer gecreëerd.



Paul met een buste van zijn zus, 1955



Gedenksteen sinds 2008 op de begraafplaats van 
Montfavet (Avignon), op initiatief van mevr. Reine-
Marie Paris, kleindochter van Paul Claudel. “Om de 
vergetelheid door de familie te herstellen.”

Camille Claudel wordt een paar dagen na haar dood 
begraven op de begraafplaats van Montfavet, op de 
afdeling voor krankzinnigen, enkel vergezeld door 
ziekenhuispersoneel. Noch haar familie, noch haar 
broer Paul gaan erheen. Haar stoffelijk overschot 
werd later overgebracht naar het ossuarium , 
aangezien het niet werd opgeëist door de 
nakomelingen . 
Op 28 september 1968 werd een gedenkplaat 
ingehuldigd op de begraafplaats van haar 
geboortedorp Villeneuve sur Fère. Het draagt de 
eenvoudige inscriptie "Camille Claudel, 1864-1943“. 



https://www.museecamil
leclaudel.fr/

Museum Camille Claudel in 
Nogent-sur-Seine (zuidoost 
van Parijs), geopend in 2017

https://www.museecamilleclaudel.fr/


Roman Anne Delbée, 1982 Film van Bruno Dumont, 2013Film van Bruno Nuytten, 1988



1932-1933, datum niet gespecificeerd. Brief van Camille Claudel aan haar broer Paul. 
De doktors diagnosticeerden haar met een systematische achtervolgingswaanzin

Mijn beste Paul, ik moet me verstoppen om je te schrijven en ik weet niet hoe ik deze 
brief moet posten. Want besef, Paul, je zus zit in de gevangenis. In een gevangenis met 
gekke vrouwen die onophoudelijk schreeuwen, gezichten trekken, geen zinnige woorden 
kunnen uitspreken. Dat is de behandeling die een onschuldige vrouw al bijna twintig jaar 
wordt toegebracht. Toen mama nog leefde, bleef ik haar smeken om me hier weg te 
halen, om me ergens anders te plaatsen, in een ziekenhuis, in een klooster, maar niet te 
midden van gekken. (…) Ik had op je gerekend, maar ik stel helaas vast dat je nog steeds 
wordt gemanipuleerd door Berthelot en zijn kliek. Die kenden maar één dringende 
noodzaak: dat ik Parijs zou verlaten om me op mijn werk te storten, om een goedkoop 
inkomen te verdienen. En Rodin erachter, met zijn hoer. Jij, arme dwaas, je bent in het 
spel gestapt zonder het te beseffen. Jij, Louise, mama, papa. Iedereen. En ik werd 
behandeld als een slachtoffer van de pest. Ze bespioneerden me, ze stuurden mensen 
om mijn werken te stelen; ze probeerden me te vergiftigen. Vertel me, god heeft genade 
met de getroffenen, god is goed, enz. Laten we het hebben over jouw god, die een 
onschuldige vrouw laat wegrotten op de vloer van een krankzinnigengesticht.
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