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I Inleiding 

1.1 Voorstelling van het onderzoeksthema 

Deze studie heeft tot doel een bijzondere thematiek in de werken van de Franse kunstenaar 

Henri Rousseau (°Laval 1844 - †Parijs 1910), ook bekend als ‘Le Douanier Rousseau’, te 

onderzoeken.  

Aanvankelijk was het de bedoeling de rol van de muze als inspiratiebron, het exotisme, het 

primitivisme of de mythische dimensie van de droom in zijn kunst bestuderen.  

Professor dr. Van Damme bracht me echter op het idee het paradijsthema in Rousseaus 

oeuvre te bespreken. Dit voorstel sprak me onmiddellijk aan, vooral omdat elk van 

bovenstaande elementen in mindere of meerdere mate in zijn oeuvre voorkomen.  

Na het doornemen van enkele relevante wetenschappelijke monografieën merkte ik op dat de 

kunstenaar zijn personages vaak in een paradijselijk decor plaatste of het paradijs(elijke) 

evoceerde en dat enkele doeken zelfs expliciet de tuin van Eden in beeld brengen. Leven en 

werk van de kunstenaar bleken nauw verbonden. Een aantal vragen drongen zich op. 

Schuilt er achter de uitbeelding van het paradijs(elijke) een persoonlijke visie of verlangen?  

Refereerde Rousseau aan een deel van zijn levensgeschiedenis?  

Visualiseerde hij het paradijs om uitdrukking te geven aan zijn streven naar een herenigd 

gezin? Beeldde hij heimwee naar de verloren, onschuldige kindertijd uit, een zekere nostalgie 

naar ‘le  temps perdu’?  

Was schilderen voor hem meer dan een vlucht uit de dagelijkse realiteit?  

Waren  de exotische jungles een afspiegeling van zijn zoektocht naar andere oorden?  

Hoe interpreteren we de strijd tussen levende wezens in een paradijselijk decor? Bevat dit 

tafereel zowel angsten als verlangens? 

Verwijst het uitbeelden van de nieuwste technologische snufjes en modes naar een verlangen 

om een nieuwe, moderne wereld te omarmen? Hoe stelde Rousseau zich de vernieuwing 

voor? Hield deze tezelfdertijd een idealisering van het landelijke in?  

Nodigt hij ons uit te participeren aan een ‘authentieke’ kunst gebaseerd op het gevoelsmatige 

en om contact te maken met ons collectief onderbewustzijn?  
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1.2 Motivering 

Vanuit mijn interesse voor het primitivisme, het exotisme, het symbolisme, het mythische in 

de schilderkunst en de rol van de muze als inspiratiebron voor de kunstenaar zocht ik naar 

kunstenaars die één of meerdere van deze elementen in hun oeuvre visualiseren. In de 

schilderijen van Henri Rousseau vond ik deze terug.  

Ook spreekt zijn hoogstpersoonlijke stijl, bijzondere coloriet, rijke fantasiewereld en 

toewijding mij aan. Vooral zijn jungles stralen een mysterieuze boodschap uit. Sommige 

schilderijen vertonen reeds moderne trekjes die toelaten Rousseau te zien als één van de 

pioniers van de moderne schilderkunst. Ten slotte zou ik graag de persoon achter de 

kunstenaar duiden om zijn kunstwerken beter te begrijpen. 

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

Via onderzoek van de wetenschappelijke literatuur en archiefbronnen zal ik trachten een 

antwoord te formuleren op de hierboven gestelde vragen.  

Over ‘Le Douanier’ verschenen talrijke gelijklopende bronnen die de kunstenaar en zijn 

oeuvre in het tijdsbeeld plaatsen. Ze bespreken velerlei aspecten van zijn werk: zijn 

inspiratiebronnen, zijn stijl, het onirische, het magische en het poëtische, het naïeve, de tijd en 

de ruimte en ze belichten zijn verhouding tot andere kunstenaars en stromingen.  

Met dit onderzoeksthema wil ik Rousseaus oeuvre vanuit een andere invalshoek benaderen. 

Het thema van het paradijs kan gezien worden als visualisering van het Eden, als 

levensgetuigenis, als nostalgie naar ‘le temps perdu’, als verlangen naar exotische oorden, 

angst of fascinatie voor een nieuw tijdperk, als omarming van technologie en vooruitgang en 

als idealisering van het landelijke. Bij de kunstwerken die ik in deze context selecteerde, zal 

ik de picturale weergave van het paradijs(elijke) nagaan, de symboliek al dan niet in relatie tot 

het paradijs(elijke) verklaren en deze waar mogelijk linken aan persoonlijke of externe 

gebeurtenissen.  

Specifiek onderzoek naar het paradijsthema in Rousseaus schilderijen is nog niet verricht, 

noch verscheen een publicatie die dit thema behandelt. Een wetenschappelijke studie die de 

symboliek in die context verklaart en een bronnenonderzoek dat daaraan persoonlijke en 

externe gebeurtenissen koppelt, ontbreken alsnog.  

Wel worden bepaalde schilderijen met termen als ‘paradijselijk’, ‘het aards paradijs’, ‘het 

verloren paradijs’ of ‘de Hof van Eden’ omschreven.  
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Kunsthistoricus Yann Le Pichon, die muzieklessen volgde bij kleindochter Jeanne Bernard-

Rousseau en later het familiearchief doorlichtte, gaf een eerste aanzet om Rousseaus werk 

psychoanalytisch toe te lichten.  

 

1.4 Gerichte literatuurselectie 

Talrijke overzichtswerken die het postimpressionisme, het moderne primitivisme, het 

oriëntalisme of de naïeve kunst behandelen, vermelden Henri Rousseau.  

Om deze kunstenaar artistiek te situeren, raadpleegde ik vooral het deel De schilderkunst van 

het post-impressionisme (1968) van kunstcriticus Jalard, History of Modern Art, Painting, 

Sculpture, Architecture, Photography (2004) van Arnason, professor en voorzitter van het 

Department of Art aan de University of Minnesota, History of Art. The Western Tradition 

(2004) van kunsthistorici H.W. Janson en A.F. Janson en de Dictionary of Artists (2006) van 

Bénézit.  

Orientalism: Delacroix to Klee (1997) van Benjamin, professor aan het Bryn Mawr College 

(Pennsylvania), Peinture orientaliste: l’orientalisme réaliste du XIXe siècle (peintres nés 

entre 1750 et 1875) (1982) van kunsthandelaars Berko en schrijver Cruysmans en 

Oriëntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst (2005) van kunstcriticus 

Lemaire gaven meer inzicht in deze stroming.  

Met betrekking tot de naïeve kunst waren Moderne Primitieven. Naïeve schilderkunst van de 

late zeventiende eeuw tot heden (1971) van kunsthistoricus Bihalji-Merin en enkele van zijn 

artikels in de tentoonstellingscatalogus De Lusthof der Naïeven (1964) van de gelijknamige 

expositie in Rotterdam waardevol als naslagwerk. Verschillende boeken over de naïeve kunst, 

ondermeer Le paradis et les naïfs (1983) van schrijver Camby beperken zich tot een algemene 

thematische studie. Dit boek bevat vooral schilderijen van hedendaagse naïeven, geeft een 

summiere uitleg over het paradijs en fungeerde als consultatiewerk voor de bespreking van 

het paradijs door de eeuwen heen, samen met het rijkelijk geïllustreerde Le paradis (2001) 

van historicus en doctor ‘honoris causa’ Delumeau.  

Tevens verschaften het deel Genesis uit de bijbel en iconografische naslagwerken als 

Christelijke symboliek en iconografie (1947) van Timmers, voormalig hoogleraar 

Kunstgeschiedenis (Nijmegen), Iconographie de l’art chrétien (1957) van Réau, voormalig 

professor aan de Sorbonne, Iconclass: An Iconographic Classification System (1981) van Van 

de Waal, hoogleraar Kunstgeschiedenis (Leiden), Het Oude Testament (2000) van 

kunsthistoricus Zuffi, Symbolen in de bijbel. Woorden en hun betekenis (2000) van Den 
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Heyer, vroeger hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, en van doctor Schelling 

alsook Symbolen en allegorieën (2004) van kunsthistoricus Battistini meer uitleg. Een 

interessant hoofdstuk ‘Tweede natuur’ uit het boek Hoe kunst de wereld maakt (2006) van 

Spivey, doctor Klassieke Kunst en Archeologie aan het Emmanuel College (Cambridge), 

verhelderde eveneens de oorsprong van het paradijs. 

Met De verborgen taal van het symbool. Magie, beeld en betekenis (1994) van Fontana, 

hoogleraar psychologie, de Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art 

(1994) van kunsthistoricus Hall en Symbolen en hun betekenis (2000) van journalist Tresidder 

kon de symboliek in Rousseaus kunstwerken grotendeels onthuld worden.  

In het boekje Le douanier Rousseau. La Charmeuse de serpents (2006) benadert kunstcriticus 

D’Agostino ‘La Charmeuse de serpents’ van 1907 het schilderij grondig en vanuit een nieuwe 

invalshoek. Ook het artikel ‘La Bohémienne et le Soleil. (sur un tableau d’Henri Rousseau)’ 

(1986)  uit Art & Fact van Somville, professor aan de universiteit van Luik, leverde 

belangrijke inzichten voor Rousseaus ‘La Bohémienne endormie’ van 1897.  

Vele monografieën nemen een biografie, getuigenissen van kennissen en brieven van de 

kunstenaar op. Steeds verwijzen de auteurs naar dezelfde geraadpleegde bronnen. Qua 

methodologie hanteren ze meestal een thematische aanpak en zetten ze gelijklopende ideeën 

uiteen. Talrijke bronnen waaronder Le Douanier Rousseau. Un naïf dans la jungle van 

schrijver Plazy (1992), Le douanier Rousseau. Naïf ou moderne van kunsthistoricus Cahn 

(2006), Henri Rousseau van kunsthistoricus Lévêque (2006) gaven me een eerste indruk over 

Rousseaus leven en oeuvre.  

De meeste artikels en boeken waren beschikbaar in de Bibliothèque Nationale de France, site 

François Mitterand/Tolbiac en site Richelieu (Parijs). Zo verscheen in Comoedia het 

interview van kunstcriticus Arsène met de kunstenaar ‘La vie et l’oeuvre d’Henri Rousseau, 

peintre et ancien employé de l’Octroi’ (19 maart 1910) waar ik voor mijn onderzoek frequent 

naar teruggreep.  

Het heruitgegeven artikel van dichter G. Apollinaire, ‘Le Douanier’ in Les Soirées de Paris 

(Tome II, n° 18 à 27, 1971), Guillaume Apollinaire: souvenirs d’un ami (1920) uitgegeven  

door Toussaint-Luca, een kennis van Apollinaire, ‘Mon ami Rousseau’ van kubist Robert 

Delaunay in Les Lettres Françaises (7, 21 en 28 augustus en 4 september 1952), ‘Images 

inédites du Douanier Rousseau’ in hetzelfde tijdschrift (31 juli 1952) van de veelzijdige 

kunstenares Sonia Delaunay en het artikel ‘Henri Rousseau’ in Les Arts à Paris (s.d.) van 

schrijfster en kunstenares Roch Grey bevatten interessante getuigenissen van kennissen van 

Rousseau.  
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Andere belangrijke onuitgegeven brieven ‘Lettres inédites à Ambroise Vollard’ (vol. II, 1962) 

en ‘Henri Rousseau dit le Douanier’ (vol. II, 1962) van de kunstenaar die door Viatte, 

conservator van het Musée du Quai Branly (Parijs), in Art de France gepubliceerd zijn, 

werden geraadpleegd alsook het boek Souvenirs d’un marchand de tableaux van Vollard 

(1937). De monografie Henri Rousseau (1921) van kunsthistoricus en handelaar Uhde dient 

eveneens als getuigenis.  

Om leven en werk op elkaar te betrekken fungeerde Le Monde du Douanier Rousseau (1981) 

van kunsthistoricus Le Pichon als basiswerk. De auteur nam het wel niet altijd nauw met 

bronverwijzing bij citaten. Uiteraard werden voor deze studie de oorspronkelijke citaten 

opgespoord en aangehaald. Ook de artikels ‘Les sources de Rousseau révélées’ in Arts (n° 

809, 15-21 februari 1961), ‘Révélé par Jeanne, sa petite-fille, le secret du Douanier Rousseau’ 

in Elle (10 februari 1961) waarin kleindochter Jeanne haar memoires vertelde net zoals in ‘La 

petite fille de Rousseau raconte la vie de son grand-père’ in Arts (17 oktober 1947) waren van 

groot belang voor mijn onderzoek.  

Voor de psychobiografische benadering baseerde ik me ook op de lessen ‘Beginselen van de 

psychobiografie toegepast op moderne en actuele kunst’ van professor dr. Geerardyn en nam 

ik het heruitgegeven en vertaalde artikel van Lacan ‘De individuele mythe van de neuroticus. 

Of “poëzie en waarheid” in de neurose’ uit het tijdschrift Psychoanalytische Perspectieven 

(vol. 24, 3/4, 2006) door. 

Zowel het Centre Pompidou als het documentatiecentrum van het Musée d’Orsay bewaren 

o.a. het interessant artikel ‘Une source japonaise de La Charmeuse de serpents, du Douanier 

Rousseau’ van kunsthistoricus Takahashi in L’Oeil (n° 354-355, januari-februari 1985) en 

informatie over enkele weinig bekende schilderijen in artikels als ‘Henri Rousseau, dit le 

Douanier’ gepubliceerd in La Gazette de l’Hôtel Drouot (4-3-89, n°364) en ‘Pas si naïf que 

ça…’ van Perris-Dalmas S. en K. Saison in La Gazette de l’Hôtel Drouot (n°21, 26 mei 

2006).  

Het artikel ‘Henri Rousseau, dit le Douanier’ afkomstig van het Hôtel Drouot (n° 362-367, 4-

3-89) bevat informatie over enkele persoonlijke brieven, foto’s, notitieboekjes, geschriften die 

de Bibliothèque Tristan Tzara voorheen bezat. Enkele gegevens zoals de identiteit van 

Yadwigha uit Rousseaus toneelstuk La Vengeance d’une orpheline russe uit 1899 kwamen 

aan het licht. 

Bruikbare artikels als 'Henri Rousseau' in de catalogus Park, Zucht und Wildwuchs in der 

Kunst (2005) en interessante catalogi waaronder Die Maler des heiligen Herzens van Karcher 



    10

voor de gelijknamige tentoonstelling in Bönnigheim in 1996 bevonden zich in de bibliotheek 

van het Museum Charlotte Zander (Bönnigheim).  

In het Musée du Vieux Château (Laval) fotografeerde ik talrijke brieven, postkaarten, prenten, 

foto’s, voorwerpen, boeken, tijdschriften, een schriftje met liedjes, facturen en aktes die in de 

archieven van het ‘Fonds Rousseau’ bewaard worden en leidde ik o.a. Rousseaus 

inspiratiebronnen af. Vooral zijn album Bêtes sauvages met 200 illustraties van dieren en 

planten in hun natuurlijke omgeving, uitgegeven door de Galeries Lafayette, en zijn schriftje 

Petit petit recueil de chansons à Clémence (1 augustus 1866) brachten enkele opmerkelijke 

gegevens aan het licht. Voormalig conservator Schaettel vermeldt enkele van deze 

archiefbronnen in het boekje Henri Rousseau à Laval: archives et souvenirs d’atelier du 

Douanier (1984).  

Dit archiefonderzoek leverde een belangrijke meerwaarde op voor mijn onderzoeksthema.  

Enkele folders gaven zowel uitleg over Rousseau, als over het museum en het stadje Laval.  

Om Rousseaus afkomst te achterhalen en om na te gaan of de biografische gegevens uit de 

literatuur overeenstemmen met zijn geboorteakte, een uittreksel uit het bevolkingsregister en 

Rousseaus stamboom die tot negen generaties achterhaald is, bood de website van de regio La 

Mayenne en deze van de Archives de la Mayenne, meer bepaald de groep ‘gen53’ uitkomst. 

Zowel de Engelstalige tentoonstellingscatalogus Henri Rousseau: Jungles in Paris (2006) van 

redacteurs Morris, curator en verantwoordelijke voor de expositie in Tate Modern en Green, 

professor aan het Courtauld Institute (Londen) als de Franse versie Le Douanier Rousseau. 

Jungles à Paris (2006) van redacteur Lemoine, directeur van het Musée d’Orsay bevatten 

recente essays, inspiratiebronnen en een uitvoerige bibliografie waarop ik me regelmatig 

baseerde. Ter gelegenheid van deze expositie publiceerde het tijdschrift Connaissance des 

arts een interessant nummer ‘Le Douanier Rousseau: jungles à Paris’ (n° 276, 2006) van 

redactieverantwoordelijke Metternich en verscheen een documentaire dvd Le Douanier 

Rousseau. Jungles dans la ville ou Le voyage imaginaire (2006) van regisseur Rimbault.  

Andere tentoonstellingscatalogi Le Douanier Rousseau (1984-85) van redacteurs Hoog, 

voormalig conservator van het Musée de l’Orangerie, Lachner, voormalig curator van het 

MOMA en Rubin, kunsthistoricus en voormalig curator van het MOMA, voor de 

gelijknamige expositie in Parijs, die vervolgens naar het MOMA reisde en Henri Rousseau. 

Der Zollner: Grenzgänger zur Moderne (2001) van kunsthistoricus Götz voor deze 

tentoonstelling in de Künsthalle Tübingen bevatten interessante inzichten. 
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Tout l’oeuvre peint de Henri Rousseau, (1982) en Henri Rousseau (1990) van kunstcritica 

Vallier en Alle tot nu toe bekende schilderijen van Douanier Rousseau (1976) bieden een 

overzicht van biografische gegevens en van zijn oeuvre.  

Kunsthistoricus Certigny onderzocht zeer kritisch Rousseaus leven en oeuvre en onthulde 

enkele weinig bekende feiten, inspiratiebronnen en werken in La vérité sur le Douanier 

Rousseau (1961/1966), Le Douanier Rousseau et son temps. Biographie et catalogue 

raisonné (2 vols., 1984) en Le Douanier Rousseau et son temps (4 vols., 1990).  

Andere biografieën zoals Le Douanier Rousseau: étude biographique et critique (1972) van 

kunstcriticus Descargues,  Le Douanier Rousseau, accusé naïf (1953) van historicus Garçon 

en Le Douanier Rousseau (1947) van kunstcriticus Gauthier waren relevant voor mijn 

onderzoek.  

Kunsthistorici Schmalenbach en Stabenow spitsen zich met Henri Rousseau. Dreams of the 

Jungle (1998)  en Henri Rousseau 1844-1910 (2006) specifiek toe op Le Douaniers jungles. 

De thesis De fantastiek in het oeuvre van Henri Rousseau (1995-1996) van mevrouw Evelien 

Vanden Berghe, licentiate aan de Universiteit van Gent, gaf me een beeld van Rousseaus stijl 

en methode. 

 

1.5 Methodologie van het onderzoek 

Na het bestuderen van enkele relevante monografieën, kunsthistorische en iconografische 

naslagwerken en (tentoonstellings) catalogi verwoordde ik subthema’s waaraan ik 

onderzoeksvragen linkte en selecteerde ik enkele significante kunstwerken. Voor het 

psychobiografische luik van mijn onderzoek waren getuigenissen van kennissen, interviews 

met de kunstenaar en zijn persoonlijke documenten en geschriften onmisbaar.  

Uit deze zoektocht bleek dat maar weinig van deze bronnen zich in België bevonden. De 

enige oplossing was dan ook ze in het buitenland op te sporen. 

In februari 2007 zocht ik bronnen in het documentatiecentrum van het Musée d’Orsay, in 

diverse bookshops van musea en in boekhandels in Parijs. Zo vormde ik me meteen een beeld 

van laatst verschenen publicaties en kon ik voor mijn onderzoek deels steunen op recente 

inzichten. Daarnaast bewonderde ik enkele van Rousseaus schilderijen in het Musée de 

l’Orangerie en het Musée d’Orsay.  

In augustus zette ik mijn opzoekwerk verder in de Bibliothèque Nationale de France, site 

François Mitterrand/Tolbiac en site Richelieu (Parijs).  
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Sommige artikels of boeken waren echter in restauratie, ‘incommunicable of ‘hors d’usage’. 

Van boeken of artikels die ik niet mocht kopiëren, vroeg ik reproducties aan.  

Ik ontdekte bovendien het schilderij ‘Nymphe dans la forêt exotique’ van 1907-1910 dat enkel 

Certigny en La Gazette de l’Hôtel Drouot vermelden.  

Het documentatiecentrum van het Musée d’Orsay en het Centre Pompidou bewaren enkele 

artikels over weinig bekende kunstwerken als ‘Cavaliers arabes chassant des biches dans la 

jungle’, ‘Promeneurs s’acheminant vers un chalet de montagne’ van ca. 1888 en ‘Ève dans 

l’éden’ van ca. 1906-1910. Van dit laatst genoemde schilderij achterhaalde ik zo de huidige 

vindplaats. Christie’s en het Hôtel Drouot verkochten de andere kunstwerken. In het Musée 

d’Orsay zag ik Rousseaus schilderij ‘Les représentants des puissances étrangères venant 

saluer la république en signe de paix’ uit 1907 op de tentoonstelling De Cézanne à Picasso.  

In het Musée Picasso waren Rousseaus werken tijdelijk verhuisd en het documentatiecentrum 

was niet toegankelijk.  

Van enkele schilderijen wou ik de huidige locatie nagaan. In de literatuur vond ik verouderde 

gegevens en zwart-wit schilderijen. Via opzoekwerk naar het schilderij ‘Le Chevrier’ van 

1905 dat zich vroeger in de James Thrall Soby collection in Connecticut bevond, ontdekte ik 

dat het MOMA deze privécollectie gedigitaliseerd had en achterhaalde ik via mail dat het 

MOMA dit schilderij aankocht. Ook bij de Barnes Foundation informeerde ik naar een 

afbeelding in kleur, ditmaal van ‘Portrait de femme dans un paysage’ van ca. 1893-96.  Beide 

musea stuurden me een onscherpe afbeelding, weliswaar in kleur. Meermaals aandringen 

leverde niets meer op.  

Mevrouw Thompson, Witt Librarian (Londen), kon geen afbeeldingen en gegevens 

terugvinden over 'Cavaliers arabes chassant des biches dans la jungle’, ‘Portrait de femme 

dans un paysage’ van ca. 1893-96, ‘Le port d’Alger’ van na 1894, ‘Le Chevrier’, ‘Le déjeuner 

exotique’ van 1907 en ‘Le Retour des comices agricoles’ van na 1907, maar mailde wel een 

scherpe zwart-wit afbeelding van ‘Portrait de femme dans un paysage’ van ca. 1893-96 door. 

In de literatuur worden deze doeken amper vermeld, vaak zonder datum, afmetingen of 

materiaal. Een scherpe kleurenafbeelding van ‘Le Chevrier’ van 1905 vond ik enkele weken 

later op internet. 

Wanneer ik de inspiratiebron voor het betreffende schilderij achterhaalde, bepaalde ik een 

datering terminus ante quem of terminus post quem. In de bijlagen plaatste ik naast de beste 

zwart-wit afbeelding uit de literatuur in het klein de minder scherpe afbeelding in kleur, om 

zo een beeld te geven van de aangewende kleuren. 



    13

Het Museum Charlotte Zander (Bönnigheim) reageerde niet op mijn vraag naar de datering, 

het materiaal en de afmetingen van ‘Le Charme’ van 1909 en ‘Forêt vierge’ van ca. 1909-

1910. Ik kreeg ook geen informatie over gelijkaardige schilderijen die mogelijk in bezit van 

het museum waren.  

Telefonisch contact leverde informatie op: bovenvernoemde werken bevonden zich inderdaad 

in de collectie en vielen op dat moment te bezichtigen, naast tien andere schilderijen van 

Rousseau. Het museum bezat ook talrijke artikels, boeken en (tentoonstellings) catalogi over 

naïeve kunst. Daarom verrichte ik er in augustus verdere research en kon ik meteen enkele 

schilderijen van Rousseau nader bestuderen.  

Mevrouw Le Falher, attachée de conservation des musées, Musée du Vieux Château (Laval) 

informeerde me per mail over de archiefbronnen, persoonlijke documenten en geschriften van 

Rousseau en verleende me toegang tot de archieven van het ‘Fonds Rousseau’. In februari 

2008 ontdekte ik daar verscheidene belangrijke ongepubliceerde documenten, geschriften en 

inspiratiebronnen. Ook de voorwerpen, meubels, brieven, postkaarten, foto’s, portretten, 

boeken en map in Rousseaus nagebouwd atelier gaven me een idee van zijn inspiratiebronnen, 

van het leven dat hij leidde en van de omgeving waarin hij werkte. Het Musée du Vieux 

Château bezit enkel zijn origineel schilderij ‘Vue du pont de Grenelle’ van 1892. In en rond 

het museum volgde ik twee rondleidingen zodat ik de geschiedenis van Laval, het 

provinciestadje waar Rousseau opgroeide, leerde kennen. De ‘Porte Beucheresse’, waar de 

kunstenaar geboren was en zijn eerste levensjaren doorbracht en zijn graf zijn enkele van de 

weinige getuigenissen van zijn vroegere aanwezigheid. 

Na het verzamelen en verwerken van al deze bronnen maakte ik een definitieve selectie van 

kunstwerken, stelde ik mijn subthema’s op punt en bepaalde ik (mogelijke) inspiratiebronnen, 

die al dan niet in de wetenschappelijke literatuur vermeld zijn. Daarna schreef ik een 

chronologie die persoonlijke en externe gebeurtenissen toelicht en die een overzicht van de te 

bespreken kunstwerken biedt. Zo konden leven en werk op elkaar betrokken worden. De 

biografie van Le Pichon is de meest gedetailleerde en heb ik dan ook als basiswerk gebruikt. 

Wel vergeleek ik de data met die in andere monografieën en die van de website van de regio 

la Mayenne om eventuele fouten te detecteren en om de chronologie met nieuwe feiten aan te 

vullen. Voor deze externe gebeurtenissen raadpleegde ik vooral de tentoonstellingscatalogus 

Jungles in Paris (2006) van redacteurs Morris en Green. 

Met behulp van de wetenschappelijke literatuur, getuigenissen van kennissen, archiefbronnen 

en bovenvermelde chronologie vormde ik me een beeld van Rousseaus afkomst, zijn 

persoonlijke en artistieke aspiraties en zijn identiteit.  



    14

Vervolgens schetste ik het tijdsbeeld, zijn artistieke situering, zijn werkmethode en oeuvre 

aan de hand van kunsthistorische naslagwerken, tentoonstellingscatalogi, monografieën, 

persoonlijke geschriften en getuigenissen van tijdgenoten.  

Ook wijdde ik een hoofdstuk aan de definitie, etymologie en iconografie van het paradijs om 

Rousseaus paradijselijke kunstwerken beter te kunnen plaatsen en begrijpen. Na dit 

voorbereidend werk was ik in staat die kunstwerken in de context te plaatsen, hun symboliek 

te verklaren en een antwoord op mijn onderzoeksvragen te formuleren. 

 

1.6 Verantwoording structuur 

Vooreerst komen leven en werk van de kunstenaar aan bod om zijn afkomst, persoonlijke en 

artistieke aspiraties en sociale identiteit duidelijk te stellen. Biografische en externe gegevens 

laten immers toe Rousseaus leven en oeuvre en meer specifiek het paradijsthema beter te 

begrijpen. Daarnaast worden het tijdsbeeld, de artistieke situering en belangrijke aspecten van 

zijn oeuvre aangewend om de kunstenaar in zijn tijd te plaatsen. 

Vervolgens licht ik de inspiratiebronnen en invloeden toe, voor wat betreft de paradijselijke 

schilderijen die in hoofdstuk vijf uitgebreider beschreven en verklaard worden. Rousseau 

integreerde namelijk tal van deze bronnen en invloeden op een hoogstpersoonlijke manier in 

zijn oeuvre. Ook hiermee breng ik biografische en externe feiten uit vorige hoofdstukken in 

verband. 

Een vierde hoofdstuk over de definitie, etymologie en iconografie van het paradijs door de 

eeuwen heen laat toe Rousseaus paradijsthema in het volgende hoofdstuk beter in de context 

te situeren en zijn symboliek te verklaren. Opnieuw link ik (biografische) feiten aan zijn 

oeuvre en geef ik per subthema de aanzet tot het beantwoorden van mijn onderzoeksvragen. 

In de conclusie verwoord ik mijn bevindingen en koppel ik terug naar mijn onderzoeksvragen. 

Een chronologie in bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van persoonlijke en externe 

gebeurtenissen die de kunstenaar wellicht beïnvloedden en laat toe mijn betoog gemakkelijker 

te volgen.  
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II Leven en werk van Henri Rousseau 

Dit hoofdstuk bevat vooreerst enkele biografische feiten die relevant zijn voor de analyse van 

het paradijsthema in Rousseaus oeuvre. Verdere biografische informatie, opgenomen in 

bijlage, geeft inzicht in een mogelijke wisselwerking tussen zijn leven en werk. De externe 

feiten in deze chronologie kunnen wijzen op een eventuele beïnvloeding.  

Daarnaast is het ook de bedoeling Rousseaus persoonlijkheid en sociale identiteit toe te 

lichten en zijn persoonlijke en artistieke aspiraties te duiden. Zijn subjectwording, meer 

specifiek zijn mythevorming, en zijn verlangens laten toe dieper in de betekenis van zijn werk 

door te dringen. 

Naast zijn oeuvre dienen zijn persoonlijke documenten en geschriften en getuigenissen van 

kennissen als onderzoeksmateriaal. Factoren in zijn omgeving en gebeurtenissen kunnen een 

interessant licht werpen op de relatie tussen Rousseaus leven en oeuvre.  

Het tweede deel behandelt het tijdsbeeld, de artistieke situering en een korte bespreking van 

het oeuvre en de werkmethode van de kunstenaar.  

 

2.1 Rousseaus afkomst, aspiraties en persoonlijkheid 

Henri Rousseau (1844-1910) groeide op in een kleinburgerlijk gezin.1 Tot zijn zevende 

woonde hij in het provinciestadje Laval, waar zijn ouderlijk huis gevestigd was in een 

middeleeuwse toren, de ‘Porte Beucheresse’ aan de Place Hardy (afb.1a,b,c).2 Zijn vader had 

er tevens zijn ijzerhandel.  

De Porte Beucheresse of ‘Porte des bûcherons’, ‘Poort van de houthakkers’, markeerde 

vroeger de ingang van het stadje op de baan naar Nantes.3 Rousseau zag beslist hoe 

houthakkers eronderdoor liepen op weg naar het woud,4 dat hij later frequent zou afbeelden. 

Op school leerde hij het klaagdicht Contre les bûcherons de la forêt de la Gastine van Pierre 

de Ronsard dat hem mogelijk beïnvloedde bij het schilderen van ‘Nymphe dans la forêt 

exotique’ van 1907-1910 (afb. 2): “Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras!; Ce ne sont pas 

des bois que tu jettes à bas; Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force; Des nymphes qui 

vivaient dessous la rude écorce? (…)“5  

                                                 
1 DONY F.L.M. (1976), p. 6 
2 LE PICHON Y. (1981), p. 247 
3 N.N., ‘Laissez-vous conter Laval et la route de Bretagne’ (s.d.), s.p.  
4 LE PICHON Y. (1981), p. 247 
5 Geciteerd uit: LE PICHON Y. (1981), p. 136 
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Prosper Mérimée, Frans auteur, historicus en archeoloog beschreef in zijn reisverslag van 

1836 het Laval waar Rousseau enkele jaren later ter wereld kwam: “Il semble lorsqu’on 

arrive à Laval par la route de Sablé, qu’on entre dans une ville du Moyen-Age. Une rue 

immense la traverse dans sa plus grande longueur, bordée de maisons la plupart bâties en 

encorbellement (...).“6  

Toen ook kenmerkten versterkingen Laval en doorsneed de rivier la Mayenne het stadje van 

noord naar zuid (afb. 3).7 Had Rousseau deze omgeving voor ogen toen hij de schilderijen 

‘Paysage au manoir’ rond 1890-95 (afb. 4) en ‘Bords de l’Oise‘ in 1905 (afb. 5) realiseerde? 

In de 19e eeuw evolueerde Laval naar een centrum van agrarische productie en 

textielindustrie.8 

 

De kleine Henri bezocht een katholieke school waar hij kennismaakte met het 

scheppingsverhaal en de bekende bijbelse mythologie.9  

Rousseau zou in 1851 een prijs voor religieuze opvoeding gekregen hebben. Het lijkt alsof hij 

dit scheppingsverhaal in zijn achterhoofd hield bij het ‘scheppen’ van zijn jungles.  

Jean-Pierre Guyard, Rousseaus overgrootvader aan moeders zijde, was kolonel en ridder van 

Saint Louis, een gerespecteerd burger, drager van het Légion d’Honneur (afb. 6).10 Rousseaus 

moeder vertelde haar zoon graag over de militaire heldendaden van haar grootvader en 

bewaarde zijn eretekens.  

Daarnaast vertelde zijn overgroottante Henriette Guyard (afb. 7), bijgenaamd ‘groottante 

Nono’, hem verhalen over wolven en verdwaalde kinderen in het woud. Zij leerde hem ook 

Robinson Crusoé van Defoe (1719) en Paul et Virginie van Bernardin de Saint-Pierre (1787) 

kennen.11 Beide boeken zijn bewaard in Rousseaus nagebouwd atelier in het Musée du Vieux 

Château (Laval).12  

 

 

 

 

                                                 
6 N.N., ‘Laissez-vous conter Laval et la route de Bretagne’ (s.d.), s.p.  
7 TRONEL J. (1 augustus 1928), p. 711 
8 DESCARGUES P. (1972), p. 29 
9 IDEM, p. 185 
10 LE PICHON Y. (1981), p. 247 
11 IDEM, p. 136 
12 DEFOE D., Robinson Crusoé [Boek, archiefstuk, FR] (1784); BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 
J.H., Paul et Virginie [Boek, archiefstuk, FR] (1788) 
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Bernardin de Saint-Pierre beschreef het landschap van Mauritius als volgt: “Les eaux qui 

descendent du sommet de ces roches formaient, au fond du vallon, ici des fontaines, là de 

larges miroirs, qui répétaient, au milieu de la verdure, les arbres en fleurs, les rochers, et 

l’azur des cieux… La lune paraissait au milieu du firmament, entouré d’un rideau de nuages, 

que ses rayons dissipaient par degrés. Sa lumière se répandait insensiblement sur les 

montagnes de l’île et sur leurs pitons, qui brillaient d’un vert argenté. On entendait dans le 

bois, au fond des vallées, au haut des rochers, de petits cris, de doux murmures d’oiseaux qui 

se caressaient dans leurs nids….”13  

Bernardin de Saint-Pierre en Defoe geloofden in de mythe van ‘le bon sauvage’ die Jean-

Jacques Rousseau verkondigde. ‘Le bon sauvage’ zou in perfecte harmonie met de natuur 

leven en nog niet door de beschaving bedorven zijn. Deze harmonieuze band tussen mens en 

natuur zal Henri Rousseau als een soort fantasma in enkele van zijn schilderijen opvoeren, in 

een imaginair exotisch decor dat allicht door de landschapsbeschrijvingen uit deze verhalen 

beïnvloed is.  

 

Yann Le Pichon,  die muzieklessen bij kleindochter Jeanne Bernard-Rousseau volgde en later 

rechtstreeks toegang tot de archieven kreeg, beweert dat de verhalen die Henri’s ‘groottante 

Nono’ vertelde veel meer indruk op hem maakten dan de roem van zijn drie naamgenoten 

Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en Théodore 

Rousseau (1812-1867).14 In zijn latere exemplaar van de Larousse bewaarde de schilder 

nochtans een gedroogde chrysant tussen die bladzijden (afb. 8).15 Symboliseerde ze geluk en 

een lang leven?16 Hij schreef net als zijn naamgenoot Jean-Baptiste muzikale composities.17 

Zoals bij Jean-Jacques oefende de natuur een sterke aantrekkingskracht op hem uit. Hij 

vertrouwde zijn interviewer immers toe: “Mais ce qui me rend le plus heureux encore que 

tout, c’est de contempler la nature et de la peindre…”18  

 

 

 

 

                                                 
13 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE J.H., Paul et Virginie [Boek, archiefstuk, FR] (1788), pp. 8-9 
14 LE PICHON (1981), p. 21 
15 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890), p. 645 
16 TRESIDDER J. (2000), p. 90 
17 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890), p. 645 
18 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 



    18

Ook Théodore Rousseau “(…),passionately loved nature. He trained with academic 

landscapists, but his insistence on "keep[ing] in mind the virgin impression of nature" and 

painting pure landscape without a mythological theme earned him the hostility of France's 

academic establishment.”19  

Volgens de Larousse was Théodore tevens een groot colorist en “un observateur précis de la 

nature” 20 wat net zo goed van toepassing was voor Le Douanier. Zijn naam fungeerde dus 

allicht als een betekenaar of ‘signifiant’. 

Le Pichon meent dat Rousseau ook ‘Un voyage dans un ballon’ van Jules Verne in het 

tijdschrift Le Musée des Familles gelezen had.21 Hij beeldde de luchtballon ondermeer af op 

zijn zelfportret ‘Moi-même. Portrait Paysage’ van 1890 (afb. 9).  

 

Jean-Baptiste Guyard, Rousseaus grootvader aan moeders zijde, maakte net als zijn vader, 

carrière in het Franse leger. Hij werd kapitein van het Derde Bataljon van het departementaal 

legioen van de Côte d’Or.22 In 1811 werd hij benoemd tot majoor tweede klasse van 

Napoleons regiment in Spanje.23 Rousseaus grootvader trouwde met zijn eigen nicht Michelle 

met wie hij al een dochter, Henriette had. Familieleden zagen in dit huwelijk de oorsprong 

van Henri Rousseaus bohemiens karakter, zijn artistieke temperament en zijn ‘originaliteit’.24 

Hieruit blijkt dat zijn familie hem veeleer als een zonderling beschouwde en niet hoog opliep 

met zijn artistiek talent. We zullen verder zien dat hij geen nauwe band met hen onderhield. 

Toen Jean-Baptiste in 1833 in een militair hospitaal in Algerije stierf, werden zijn kinderen – 

waaronder Éléonore, Rousseaus moeder – wezen, aangezien hun moeder al in 1821 gestorven 

was.25 Hun grootvader Jean-Pierre Guyard ving hen op. Éléonore kreeg een strenge 

opvoeding in de kostschool van het Légion d’Honneur en groeide op tot een diepgelovige 

vrouw.  

 

Georges Rousseau, overgrootvader aan vaders zijde, was handelaar; Julien-Gervais-Protais 

grootvader aan vaders zijde, ijzerhandelaar.26  

                                                 
19 N.N., ‘Théodore Rousseau’ [http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=3692] 
(s.d.), alinea 1, zie bijlage p. 1 
20 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890), p. 645 
21 LE PICHON Y. (1981), p. 98 
22 IDEM p. 247 
23 IBIDEM 
24 IBIDEM 
25 IBIDEM 
26 IBIDEM 
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In 1845 trachtte Julien, Rousseaus vader, de familiezaak draaiende te houden maar hij kon een 

faillissement niet vermijden (afb. 10). Bovendien was hij spilziek.27 Hun huis werd bij opbod 

verkocht en het gezin was genoodzaakt te verhuizen, eerst naar Avesnières,28 dan naar 

Angers.29  

Rousseau zou echter het overgrote deel van zijn leven, namelijk van 1868 tot 1910, in Parijs 

wonen.30 Vanaf 1893 verbleef hij op verschillende plaatsen in het Quartier Plaisance, in het 

14e arrondissement.31 Wilhelm Uhde,  een trouwe vriend en klant op het einde van Rousseaus 

leven, beweerde daarover “Man glaubt, fern von Paris in einer Provinzstadt zu sein.”32 

 Le Douanier zocht blijkbaar terug het kleinstedelijke op. In de eerste plaats vormden 

vrienden en buren waaronder winkeliers er zijn cliënteel.33  

 

Naast drie oudere zussen, Marie-Éléonore, Éléonore-Louise-Renée en Henriette-Anatolie, had 

Rousseau een jongere broer, Jules, met wie hij later alle contact verbrak (afb. 11).34 Éléonore-

Louise-Renée heeft hij nooit gekend want zij stierf in 1840. Ook Marie-Éleonore overleed 

wellicht vroegtijdig aangezien haar naam eveneens in het bevolkingsregister van 1851 

ontbreekt.35  

Op de keerzijde van een foto van Jules Rousseau bewaard in het Fonds Rousseau (Laval) staat 

vermeld ‘pharmacien et docteur en médecine’. Was er rivaliteit tussen de broers omwille van 

Jules’ studies? We zullen verder zien dat er nog een gegeven meespeelde. 

Zijn leven lang betreurde Rousseau dat hij niet van jongs af aan een artistieke vorming 

genoten had. Op school blonk hij enkel uit in zang en tekenen.36 In juli 1895 stelde hij een 

autobiografische nota op waarin hij aangaf (afb. 12): ”Né à Laval en l’année 1844, vu le 

manque de fortune de ses parents, fut obligé de suivre tout d’abord une autre carrière que 

celle où ses goûts artistiques l’appelaient.”37  

 

                                                 
27 BERNARD J. (17 oktober 1947), p. 79 
28 DONY F.L.M. (1976), p. 11 
29 IRESON N. en V. GILLES (2006), p. 206 
30 zie chronologie pp. 2-11 
31 zie chronologie pp. 5-11  
32 UHDE W. (1921), p. 23 
33 RIMBAULT D. [documentaire dvd] (2006) 
34 LE PICHON Y. (1981), p. 30 
35 N.N., ‘Listes nominatives de recensement de population’ 
[http:///www.lamayenne.fr/UserControl/Specific/popupPrintPubli.aspx?Pub1iId=2916&SectionId=5 
…](s.d.), regel 2, bijlage p. 2 
36 LE PICHON Y. (1981), p. 248 
37 Gepubliceerd in: HOOG M., LACHNER C. en W. RUBIN (ed.) (1984), p. 262, alinea 1 
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Aan rechter Boucher gaf hij in een brief van 13 december 1907 te kennen (afb. 13): ”(…), Du 

reste si j’avais fait autrement je n’aurais pu développer l’intention  naturelle qui était en moi, 

et que mes parents eux-mêmes ignoraient (…).”38   

Op 20 maart 1910 schreef hij aan kunsthandelaar Bignou: “Ah si j’étais plus jeune, je serais 

bien heureux, pourquoi mes parents ne m’ont-ils pas lancé dans la voie artistique?”39  

(afb. 14) Rousseau nam het zijn ouders dus kwalijk dat ze zijn artistiek talent niet erkenden en 

hield daar duidelijk enige vorm van frustratie aan over.  

Uhde schreef in zijn monografie over Éléonore: “Die Mutter war fromm und gab mehr Geld, 

als sie eigentlich konnte, für die Kuchen aus, mit denen sie die Geistlichen bewirtete.“40  

Rousseau zou haar bovendien verweten hebben dat ze zijn vader en later zijn broer liever 

zag.41 Later zou hij zijn jaloerse gevoelens, bezitterigheid en verwachtingen op zijn eerste 

echtgenote, Clémence geprojecteerd hebben (afb. 15).42 Hun dochter, Julia, herinnerde zich 

namelijk jaren later de jaloerse buien die hij op Clémence afreageerde toen ze bijvoorbeeld 

door het Bois de Boulogne wandelden en passanten een  blik op haar wierpen.43 Clémence 

kon enkel hem toebehoren.  

Ook na de dood van zijn moeder, zijn eerste en tweede echtgenote en na enkele mislukte 

liefdesrelaties gaf hij de hoop voor een ‘union parfaite’44 niet op (afb. 16). Over zijn huwelijk 

met Clémence vermeldde hij in een brief van 19 december 1907 aan rechter Boucher: “(…) 

Ah oui ces vingt ans furent le bonheur de ma vie, aussi j’avais le courage… (…).45In een brief 

van 21 juni 1899 aan Joséphine, zijn toekomstige tweede echtgenote, verwees hij naar het 

geïdealiseerde huwelijk. Bovendien valt af te leiden hoe hij de vrouw  zag: “(…) eh bien je 

voudrais te développer cette intelligence si utile chez la femme comme chez l’homme. D’un 

côté encore plus chez la femme puisqu’elle doit être sa compagne qui le charmera par sa 

grâce sa beauté sa science, et qui, dans bien des occasions doit même l’aider. […] je 

voudrais faire de toi une femme parfaite, raisonnant et cherchant à ce que tu te rendes 

compte des choses basées sur la vérité (…) nous nous aimerons toujours oui toujours, nous 

nous unirons le plus vite possible…“46 (afb. 17)  

                                                 
38 ROUSSEAU H., [Brief, archiefstuk, FR] (13 december 1910), regel 12-15 
39 ROUSSEAU H., [Brief, archiefstuk, FR] (20 maart 1910), regel 9  
40 UHDE W. (1921), p. 29 
41 LE PICHON Y. (1981), pp. 29-30 
42 IDEM, p. 29 
43 IDEM, p. 28 
44 Dit werd o.a. afgeleid uit een liefdesbrief aan Léonie gepubliceerd in: DELAUNAY R. (7, 21, 28 
augustus en 4 september 1952), p. 8, alinea 2 
45 Geciteerd uit: LE PICHON Y. (1981), p. 28 
46 Gepubliceerd in: VIATTE G. (1962), p. 320, regel 9-27 
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Robert Delaunay, een goede kennis van Rousseau tegen het einde van zijn leven, 

verduidelijkte: “Il était très amoureux et ne rêvait que de vivre en société, d’avoir son 

ménage. C’était son but à la fin de sa vie. Ce but qui lui avait échappé deux fois, il le (sic) 

voulait réaliser pour la troisième fois.“47  

 

Uhde wist treffend te omschrijven welke plaats de liefde in Rousseaus leven innam: “Seine 

Liebe ist nich Sinnlichtkeit,(…); sie ist transzendental, geht von den Qualitäten der Seele aus, 

die eine andere Seele sucht. Lieben und Geliebtwerden ist eine Naturnotwendigkeit, seine 

große Passion. Er geht von Haus zu Haus, trägt sein Herz in den Händen und bietet es an. Er 

will von allen Frauen, die er kennt, die Ehe (...)“48  

 

Dat Rousseau in 1882 vrijmetselaar en antiklerikaal werd, ziet Le Pichon deels als een reactie 

op zijn al te vrome moeder en de diepgelovigheid van Clémence en van zijn dochter Julia.49 

Het Fonds Rousseau (Laval) bezit een in ivoor gebonden misboekje dat aan Clémence 

toebehoorde (afb. 18).50  

Toch lijkt het erop dat de schilder bleef geloven in de alomtegenwoordigheid van God wat uit 

dezelfde brief van 21 juni 1899 aan Joséphine blijkt51: “(…) Puisqu’il est partout, qu’il voit 

tout, il sait que nous nous aimons,(…) Il n’a pas demandé que des hommes s’intitulent ses 

représentants sur la terre, puisqu’il voit tout, qu’il connaît jusque dans nos plus secrètes 

pensées, et que chez soi sans ostentation l’on peut s’élever vers lui, se confesser même à lui, à 

lui seul! A ceux qui l’aiment il les empêchera de faire le mal, puisqu’ils le craindront, ainsi 

que tous les autres esprits qui sont, autour de lui, qui est l’Esprit supérieur à tout, l’esprit par 

excellence. (…), mais qui n’aspire à aucune autre pensée que celle de tenir les esprits faibles 

et fanatiques sous un joug quelconque (…)“ 52(afb. 17) 

 

 

 

 

                                                 
47 DELAUNAY R. (7, 21, 28 augustus en 4 september 1952), p. 8 
48 UHDE W. (1921), p. 37 
49 LE PICHON Y. (1981), p. 48 
50 GUIBERT J.-H., [Misboekje van Clémence, archiefstuk, FR] (1867) 
51 LE PICHON Y. (1981), p. 48 
52 Gepubliceerd in: VIATTE G. (1962), p. 320, regel 13-22 
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Uit Rousseaus liefde voor Clémence groeide zijn passie voor het schilderen.53 Uhde getuigde 

over haar rol als een soort medium bij het schilderen: “(…), plötzlich entschlummert er ein 

wenig, denn es ist ein heißer Nachmittag. Dann wieder sehen sie ihn mit dem Pinsel über die 

Leinwand führen und sein Gesicht hat einen sonderbaren Ausdruck. „Sahest du nicht, wie 

meine Hand sich bewegte?“ fragt er.( ...)“meine verstorbene Frau war hier und führte mir 

die Hand. Du hast sie nicht gesehen und nicht gehört? Mut, Rousseau, sagte sie, du wirst es 

zu gutem Ende führen.“54  

Er heerst verwarring over de datum van zijn eerste schilderspogingen. Rousseau zelf gaf het 

jaar 1885 aan in zijn autobiografische nota (afb. 12).55 Dit is feitelijk zijn debuut in de kring 

van Les Indépendants.56 In zijn interview met Arsène beweerde hij dat hij 42 jaar was toen hij 

voor het eerst een penseel vasthield, in 1886 dus.57 Dit lijkt echter onwaarschijnlijk aangezien 

hij reeds in 1882 advies kreeg van de academische schilders Félix Clément en Jean-Léon 

Gérôme.58  In 1884 verwierf hij een kaart die hem toeliet zaken te kopiëren ondermeer in het 

Louvre. Bovendien zijn enkele van zijn vroege schilderijen al van hoge kwaliteit.  

 

Waarom Rousseau precies begon te tekenen en schilderen en hij geen muzikale carrière 

uitbouwde, bleef ook voor kleindochter Jeanne een mysterie.59 Wel staat vast dat hij zich na 

de dood van Clémence volledig aan het schilderen wijdde; volgens Jeanne om aan zijn 

verdriet te ontsnappen. Hij had immers op korte tijd naast Clémence ook zijn nicht, zijn 

moeder en zeven kinderen60 verloren. Volgens kleindochter Jeanne had Rousseau negen 

kinderen.61 Kunsthistoricus Certigny die Rousseaus biografie en werken nauwgezet 

onderzocht, beweerde dat Clémence twee miskramen had en dat de burgerlijke stand zeven 

kinderen kende.62  

 

 

 

 

                                                 
53 LE PICHON Y. (1981), p. 27 
54 UHDE W. (1921), p. 41 
55 Gepubliceerd in HOOG M., LACHNER C. en W. RUBIN (ed.) (1985), p. 262, alinea 2 
56 zie chronologie, p. 4 
57 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
58 zie chronologie, p. 3 
59 LE PICHON Y. (10 februari 1961), p. 80 
60 IBIDEM 
61 IBIDEM 
62 CERTIGNY H. (1984), vol. 1, s.p. 
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Aan Robert Delaunay vertelde Rousseau in verzen waarom hij de toldienst verliet: 

“(…) Des noms : Gauguin.  

[Cézanne.  

Me hantaient. Pour leur art, je laissai  

[la douane.”63  

Hij vertrouwde zijn interviewer toe: “Mais ce qui me rend le plus heureux encore que tout, 

c’est de contempler la nature et de la peindre…”64 

 

Rousseau componeerde voor Clémence een wals die hij op bijeenkomsten met vrienden en 

intimi graag opvoerde (afb. 19). Hij schreef ook toneelstukken en gedichten en gaf les in 

muziek (o.a. klarinet)65, mozaïek- en porseleinkunst, aquarelleren en pastelschilderen.66  

Het Fonds Rousseau (Laval) bezit een schriftje van 1 augustus 1866 met de titel Petit petit 

recueil de chansons à Clémence (afb. 20a,b).67 Of het hier zelfgeschreven liedjes of wijsjes 

uit Rousseaus kindertijd betreft is onduidelijk. Volgens zijn vriend Apollinaire68 en Jeanne 

Bernard-Rousseau69 zong hij vaak deuntjes uit zijn jeugd. Blijkt hieruit een zekere nostalgie 

naar zijn verloren kindertijd? De liedjes in dit schriftje handelen meestal over de liefde en de 

natuur. Enkele woorden die vaak terugkomen en dus als betekenaar fungeren zijn ‘amour(s)’, 

‘cœur’, ‘bonheur’, ‘douleur’, ‘joyeux’, ‘fidèle’, ‘femme’, ‘mère’, ‘mariage’, ‘ménage’, 

‘jeunesse’, ‘souvenir’, ‘prairie’, ‘la campagne’, ‘champs’, ‘printemps’, ‘chant’, ‘oiseaux’ en 

‘fleur’.  

Sommige teksten lijken op Rousseaus leven van toepassing te zijn. In een passage uit Chantez 

petits oiseaux (afb. 21) werd een beschuldiging aan het adres van God gericht:  

“Mon dieu ta volonté parfois est bien cruelle 

 Pourquoi m’as tu privé de celle que j’aimais [een jeugdliefde?, zijn moeder?] 

 Tu savais bien pourtant qu’en me séparant d’elle 

 Le bonheur à jamais s’enfuyait loin de moi 

Sans doute tu voulais ou la voyait à belle (sic) 

 Que ton beau paradis est un songe de palais 

                                                 
63 DELAUNAY R. (7, 21, 28 augustus en 4 september 1952), p. 7 
64 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
65 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 11 
66 zie chronologie, p. 4, pp. 6-7, p. 9 
67 N.N., [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, FR] (1 augustus 1866) 
68 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 21 
69 BERNARD J. (17 oktober 1947), p. 80 
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 Mais j’aurais su gardé (sic) ton humble créature. “70  

Met Le chef d’oeuvre de Dieu  geeft de auteur als het ware een eigen versie van het 

scheppingsverhaal weer (afb. 22). Hij leek met ‘Le chef d’œuvre’ de schepping van de vrouw 

voor ogen te hebben: “(…) Mais à la femme il donna la beauté.“71  

Alludeerde de schrijver in Ce n’est pas perdu pour tout le monde op zijn (groot) vaders’ 

spilzucht en zijn grootmoeders gierigheid die zijn ouders typeerden? (afb. 23):  

“Que ma grand’maman devient économe 

 Soupirait clarisse (sic) vrai c’est désolant 

 L’achat d’un ruban la fait dieu (sic) sait comment 

 M’accuser sans cesse de perdre l’argent 

 Mais puisqu’un marchand 

 Pour vivre à la ronde 

 A besoin de l’argent et qu’il a vendu (…)72  

Op de laatste bladzijde van La confession is een dialoog tussen vader en kind neergeschreven 

(afb. 24):  

“C’est à vos genoux mon père 

Que je viens d’un air soumis 

Pour vous faire l’aveu sincère 

Des péchés que j’ai commis 

(…) 

Tuer! voler! oh mon père 

Jurer quelquefois pourtant 

On peut bien se mettre en colère 

Quand on perd tout son argent.”73  

Leed de auteur aan schuldgevoelens? Kunnen we er Rousseau in herkennen? Hij was immers  

in zijn jeugdjaren medeplichtig aan een kleine diefstal.74  

 

                                                 
70 N.N., [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, FR] (1 augustus 1866), p. 19, strofe 3 
71 IDEM, p. 79, strofe 1 
72 IDEM, p. 25, strofe 1 
73 IDEM, s.p., strofen 1 en 3 
74 zie chronologie, p. 2 
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In veel schilderijen bespeelt de hoofdfiguur een muziekinstrument, meestal een fluit. Le 

Douanier bezat een mandoline die aan zijn broer Jules had toebehoord (afb. 25).75 Een 

gelijkaardig instrument komt voor op ‘La Bohémienne endormie’ van 1897 (afb. 26). 

Uhde beschreef hoe de kunstenaar op een muzikale avond om middernacht met tranen in de 

ogen voor het levensgrote portret van zijn gestorven vrouw fluit speelde.76 Volgens 

kunsthistoricus Stabenow identificeerde Rousseau zich met de fluitspeler en trachtte hij 

daarmee anderen zoals Yadwigha te verleiden.77 Beweerde Freud niet dat elk personage op 

een schilderij de kunstenaar voorstelt? Identificeerde hij zich tevens (onbewust) met 

Orpheus78 die door zijn zang en lierspel mensen, dieren, planten en zelfs goden kon 

betoveren, om zo even zijn gestorven nimf Euredice in de onderwereld terug te zien? Deze 

mythe kunnen we met de moederfiguur in verband brengen.  

Volgens de psychoanalyse is het eerste liefdesobject onze moeder. Een man zou onbewust een 

‘monument’ oprichten voor haar en bijgevolg een vrouw naar haar beeld kiezen. Uit de mythe 

van Orpheus en Euredice blijkt een buitensporige gehechtheid, net als een hechte band met de 

moeder. Orpheus verliest tot twee keer zijn geliefde. De onvoorwaardelijke liefde van zijn 

moeder verlangde Rousseau later van Clémence, in wie hij de vroomheid van zijn moeder 

terugvond.79 Van zijn geliefden en tweede echtgenote verwachtte hij eeuwige trouw. Het 

huwelijk moest daar allicht toe bijdragen. 

 

Rousseau was een republikeins patriot.80 Via zijn vriend Pannelier, een vrijmetselaar en 

gemeenteraadslid van het 14e arrondissement, engageerde Rousseau zich in de politiek.81 Zijn 

steun ging uit naar de radicale socialist Adolphe Messimy. Verder was hij een fervent 

aanhanger van de Derde Republiek en de Frans-Russische alliantie en werd hij aangetrokken 

door de Slavische wereld.82  Zo schreef hij in 1899 het toneelstuk La Vengeance d’une 

orpheline russe, onderhield hij vriendschappen met kubist Serge Jastrebzoff (alias Serge 

Férat) en met schrijfster en kunstenares Hélène d’Oettingen (alias Roch Grey), wiens literaire 

                                                 
75 N.N., Foto Jules Rousseau en Clothilde [Foto Jules Rousseau met mandoline en Clothilde, 
archiefstuk, FR] (s.d.) 
76 UHDE W. (1921), p. 28 
77 STABENOW C. (1984), p. 11 
78 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 45 
79 LE PICHON Y. (1981), p. 48 
80 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 16 
81 zie chronologie, p. 7 
82 DE FORGES M.T. (1964), vol. 4, p. 361 
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salon op de boulevard Raspail door vele kunstenaars en kunstliefhebbers bezocht werd. 

Rousseau kende ook reële of imaginaire geliefdes zoals Yadwigha. 

 

Verschillende mythes werden door Rousseau zelf in het leven geroepen, maar ook anderen 

zoals Apollinaire gaven er mee vorm aan. Volgens de psychoanalyse worden mythes gevoed 

door de verhalen uit onze kindertijd en ligt de individuele waarheid bij onze ouders. Als 

reactie op die individuele waarheid gaat men mythes creëren om zichzelf te legitimeren. 

Hierboven werden de militaire daden van Rousseaus overgrootvader en grootvader langs 

moeders zijde aangehaald. Ook de verhalen uit de bijbelse mythologie die hij op school leerde 

en de verhalen die zijn ‘groottante Nono’ hem vertelde, bleven waarschijnlijk hangen. Ze 

voedden allicht zijn verlangen naar het exotische zoals bijvoorbeeld ‘Le Port d’Alger’ van na 

1894 suggereert (afb. 27). Zijn grootvader was trouwens als kapitein in Algerije gestorven.83  

Rousseau fabriceerde zijn eigen mythes, mogelijk als reactie op de verhalen uit zijn 

kindertijd. Bovendien gaven ze zijn ‘gewone leventje’ meer glans84 en hielpen zijn ‘tekort’ 

tenietdoen.  

Apollinaire beschreef Rousseaus zogenaamde militaire verdiensten in Dreux: “En 1870, la 

présence d’esprit du sergent Rousseau épargna à la ville de Dreux les horreurs de la guerre 

civile. Il aimait à détailler les circonstances de ce haut fait et sa vieille voix avait des 

inflexions singulièrement orgueilleuses quand il en venait à dire que le peuple et l’armée 

l’avaient acclamé en criant : « Vive le sergent Rousseau ! »85  

Rousseau was in werkelijkheid reservist voor zijn regiment in Dreux, maar als oudste zoon 

van een weduwe stuurden de militaire autoriteiten hem na amper twee maand naar huis.86  

Het is aannemelijk dat hij na het horen van het roemrijke verleden van zijn grootvaders en 

overgrootvaders heldendaden eigen militaire verdiensten verzon. De vertakkingen van de 

struik op ‘Le présent’ et le passé’ van 1899 symboliseren mogelijk het belang dat Rousseau 

aan zijn genealogie hechtte (afb. 28).  

Over Rousseaus zogenaamd verblijf als soldaat in Mexico beweerde Apollinaire: “Quand on 

l’interrogeait sur cette époque de sa vie, il ne paraissait se souvenir que des fruits qu’il avait 

vus là-bas et que les soldats n’avaient pas le droit de manger. Mais ses yeux gardaient 

d’autres souvenirs : les forêts tropicales, les singes et les fleurs bizarres…“87  

                                                 
83 LE PICHON Y. (1981), p. 159 
84 IDEM, p. 218 
85 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 8 
86 zie chronologie, p. 2 
87 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 8 
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Een map uit het nagebouwd atelier in Laval bevat een blad met uitleg over Mexico (afb. 29),88 

een kaart van Mexico (afb. 30)89 uit de Larousse en een uitgescheurd blad waarop Mexicaanse 

planten afgebeeld zijn (afb. 31).90 Kunstcriticus Arsène vermeldde in het interview van 19 

maart 1910 daarentegen:“Sans peine, j’obtins de lui l’aveu qu’il n’avait point voyagé plus 

loin que les serres du Jardin des Plantes ; (…) “91  

In datzelfde interview beweerde Rousseau dat Yadwigha uit Le rêve (afb. 32) van 1910 een 

Poolse was die hij tijdens zijn jeugd kende, meer bepaald toen hij bij de toldienst werkte.92 

Volgens Jeanne Bernard-Rousseau transformeerde Rousseau Clémence in een Poolse.93 In 

werkelijkheid kwam haar grootvader uit Praag en hij zou mogelijk van kleine adel afstammen.  

In het toneelstuk La Vengeance d’une orpheline russe van 1899 speelde een ‘tante Yadwigha’ 

mee. Ter inleiding staat geschreven “Sophie s’est enfuie avec Henri de sa Russie natale, 

quittant sa tante Yadwigha qui s’opposait à leur mariage…”94  

Uit documentatie van de Bibliothèque Tristan Tzara aan het Hôtel Drouot blijkt dat Yadwigha 

uit dit toneelstuk mevrouw Barkowski, zijn toekomstige tweede echtgenote Joséphine was.95 

De naam ‘Mme Barkowski’ voegde Rousseau meermaals eigenhandig toe op het manuscript 

(afb. 33). Hij schreef haar op 21 juni 1899 de reeds aangehaalde liefdesbrief en adresseerde 

die aan Joséphine, mevrouw Barkowski.96  

Alfred Jarry verspreidde het gerucht dat Rousseau douanebeambte was, wat hem de bijnaam 

‘Le Douanier’ opleverde. Rousseau zelf verduidelijkte dat hij tolbediende was geweest.97  

De kunstenaar beweerde tevens zijn roeping laat gehad te hebben, meer bepaald op 42-jarige 

leeftijd.98 We zagen nochtans eerder dat hij van jongs af aan de artistieke weg wou inslaan. 

Waarom hij geen opleiding genoten had, verklaarde hij als volgt: “J’aurais voulu entrer dans 

un atelier à l’Ecole des Beaux-Arts. Mais à quarante-deux ans j’avais déjà dépassé la limite 

d’âge.“99 Rousseau was geweigerd door het officiële Salon, maar wilde dat eigenlijk niet 

toegeven.  

                                                 
88 LAROUSSE P., MEU – MEY [Blad met uitleg uit Larousse, archiefstuk, FR], p. 185 

89 LAROUSSE P., Mexique [Kaart uit Larousse, archiefstuk, FR], s.p. 
90 N.N., Amérique [Blad met o.a. Mexicaanse fauna en flora, archiefstuk, FR], p. 58 
91 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
92 IBIDEM 
93 LE PICHON Y. (10 februari 1961), p. 80 
94 Gepubliceerd in: VALLIER D. (1990), p. 155 
95 N.N., ‘Henri Rousseau dit le Douanier’ (4 maart 1989), lotnr. 364 
96 IDEM, lotnr. 362 
97 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
98 IBIDEM 
99 IBIDEM 
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Daarom verklaarde hij een voorkeur voor het Salon des Indépendants te hebben: “En somme, 

c’est la plus belle Société, c’est la Société la plus légale, puisque tout le monde y a le même 

droit. “100 In werkelijkheid bezocht hij vaak het officiële Salon en bewonderde er de werken 

van academische schilders.101 De afwijzing door het officiële Salon heeft hem zonder twijfel 

in zijn eer gekrenkt. We weten inderdaad dat Rousseau zijn leven lang naar erkenning 

streefde. Schilderde hij exotische taferelen en pastorales en beeldde hij een eeuwenoud thema 

als de zondeval af omdat dit gevestigde thema’s in de kunstgeschiedenis waren? Hij wou zich 

ook legitimeren door te stellen dat academische schilders als Félix Clément en Jean-Léon 

Gérôme hem advies gaven.102 Zijn oudste zoon noemde Rousseau trouwens Henri-Anatole-

Clément. Of is Clément tevens het equivalent van Clémence?103  

Verder kleefde hij nauwgezet verschenen recensies of brieven van bewonderaars in 

plakboekjes (afb. 34). Vele van deze boekjes zijn echter verloren gegaan of bevinden zich nu 

in privécollecties.104 

 

Rousseau geloofde in engelen en geesten. Volgens kleindochter Jeanne met wie hij een nauwe 

band had, bezat hij een bronzen beeldje van een engel105 (afb. 35). Hij beeldde er o.a. ook één 

af op ‘Le Retour des comices agricoles’ van na 1907 (afb. 36). Op zijn sterfbed had hij 

hallucinaties over God, engelen en hun hemelse muziek.106 We zagen reeds dat de geest van 

Clémence zijn hand bij het schilderen leidde. In het interview met Arsène lezen we : “Un jour 

que je peignais un sujet fantastique, j’ai dû ouvrir la fenêtre, car la peur me 

prenait.“107 Rousseau beweerde over ‘Le présent et le passé’ (afb. 28) van 1899: “C’est un 

tableau philosophique,(…); c’est un peu spirite, n’est-ce pas?“108 Rond 1898 ontving Le 

Douanier graag kennissen die in de ban waren van het occultisme, de magie en de esoterische 

doctrines die in de toenmalige artistieke en intellectuele middens van Parijs hoogtij vierden.109 

Met hen nam hij deel aan spiritistische seances.  

                                                 
100 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
101 zie chronologie, p. 4 
102 zie chronologie, p. 3 
103 LE PICHON Y. (1981), p. 29 
104 IRESON N. , ‘Images of War and Peace’, (2006), p. 218 
105 BERNARD-ROUSSEAU J. (1981), p. 10 
106 LE PICHON Y. (1981), p. 273 
107 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
108 IBIDEM 
109 zie chronologie, p. 6 
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Apollinaire getuigde over Rousseaus ontmoeting met geesten in de tijd dat hij bij de toldienst 

werkte.110 Rousseau vertelde dat Catulle Mendès een grote dodenbezweerder was: “Il vint me 

chercher un jour à mon atelier, (…), et m’amena dans une maison de la rue Saint-Jacques, 

où au troisième étage, se trouvait un moribond dont l’âme flottait dans la chambre sous la 

forme d’un ver transparent et lumineux(…).“111 Apollinaire twijfelde aan het 

waarheidsgehalte van dit verhaal, maar wees erop dat hij er toch vaak op terugkwam.  

Rousseau bezat ook het boekje Le Charmeur de serpents van Noir, nu bewaard in het Fonds 

Rousseau (afb. 37) 112 en  waaraan de titel van ‘La Charmeuse de serpents’ van 1907 (afb. 38) 

allicht ontleend is. De moeder van Robert Delaunay die het schilderij bestelde, vertelde hem 

over haar reis door Oost-Indië en Egypte waar ze slangenbezweerders gezien had.113 Op de 

Parijse wereldtentoonstelling van 1899 waren tevens slangenbezweerders aanwezig uit 

Marokko. Het is waarschijnlijk dat Rousseau hen aan het werk zag. 

Volgens Dr. Régnier, co-assistent aan l’Hôpital de la Salpêtrière, diende de slangenbezwering 

als prototype voor de moderne hypnotiseringstechnieken.114  

 

Pascal Rousseau, professor aan de universiteit van Lausanne meent over ‘Le rêve’ van 1910 

(afb. 32): “Ces fauves aux yeux exorbités sont autant de rappels métaphoriques de la propre 

tétanisation du peintre sous le charme de la femme (du « magnétisme animal » à la 

« pétrification amoureuse »). Les rêves de jungles seraient ainsi des songes nocturnes de 

soumission: (…). Mais aussi, comme le propose Cornelia Stabenow, Yadwigha elle-même 

sous le charme du joueur de flute auquel le peintre se serait ici identifié. Le rêve ne serait 

plus celui de la jeune odalisque mais celui, plus fantasmatique, du peintre assurant son 

emprise séductrice sur la femme de ses rêves, la femme inaccessible domptée par l’exorcisme 

pictural (…).”115 

Rousseau wilde allicht zijn echtgenotes en geliefden op zijn schilderijen vereeuwigen zodat 

een toestand van gelukzaligheid  voor altijd vastgelegd werd. 

 

 

 

                                                 
110 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 8 
111 IDEM, p. 11 
112 NOIR L., Le Charmeur de serpents [Boek, archiefstuk, FR] (s.d.) 
113 ROUSSEAU P. (2006), p.201 
114 IBIDEM 
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Hoe presenteerde Rousseau zich op zijn zelfportretten of op foto’s? Hoe zag zijn atelier eruit 

en wat zegt dat over zijn kunstenaarschap?  

Er bestaat een getekend zelfportret van 1895 (afb. 39) dat op een jeugdfoto (afb. 40) 

gebaseerd is. Er hoort eveneens een autobiografische nota bij die we reeds aanhaalden.116 Het 

zelfportret toont de kunstenaar als een rustig man, gekleed in een kostuum. We weten dat hij 

trots was op zijn functie als tolbeambte.117 In tegenstelling tot bewaarde foto’s is hij hier 

afgebeeld met een baard.  

Ook op ‘Moi-même, Portrait-paysage’ (afb. 9) van 1890 draagt hij een baard. Dit zelfportret 

verschilt echter grondig van het vorige. Rousseau palmt hier het centrum van het doek in en is 

afgebeeld in zwart pak met Franse baret. Penseel en palet ontbreken niet. Op zijn revers zit 

een medaille gespeld waarvan hij beweerde dat hij ze van het officiële Salon gekregen had 

(afb. 41).118Hij leek hiermee aan te geven dat hij zichzelf als een groot schilder zag.  

Over het genre ‘Portrait-paysage’ beweerde hij trouwens in een brief aan rechter Boucher (6 

december 1907): “Je suis l’Inventeur du portrait paysage(…)”119(afb. 42)  

Het werk verwijst zowel naar het heden als naar het verleden (afb. 9). Op het schilderij komt 

een tolhokje voor waarmee Rousseau als ‘douanier’ goed vertrouwd was. Op het afgebeelde 

palet stonden aanvankelijk de namen van Clémence en van Marie, die Rousseau in het Louvre 

had leren kennen en op wie hij een tijdje verliefd was.120 Later verving Rousseau de naam van 

Marie Foucher door die van Joséphine, zijn tweede echtgenote. In de verte prijkt de 

Eiffeltoren en talrijke vlaggen wapperen aan de mast van de boot. In de lucht zweeft een 

luchtballon. Het zijn attracties die hij zag op de Wereldtentoonstelling van 1889 en die het 

moderne Parijs kenmerkten. Hij stelde zich dus als het ware op één lijn met de moderniteit. 

De setting is die van de Pont du Caroussel aan de Quai du Louvre.121 

 

Meerdere foto’s tonen Rousseau voor een onafgewerkt doek in zijn atelier (afb. 43,44,45). 

Telkens draagt hij als gegoed burger en voormalig tolbeambte een pak en neemt hij een fiere 

houding aan. De kunstenaar poseert doorgaans met penseel en palet in de hand.  
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Het lijkt alsof hij bewust aan imagebuilding deed. Achter hem zien we meestal ingekaderde 

opgehangen schilderijtjes. Sommigen zijn van zijn hand.  

Op een andere foto poseert de schilder in een totaal verschillende houding (afb. 46). Hij zit 

naast de tafel, ondersteunt zijn hoofd en kijkt eerder bezorgd in de lens. Ook de manier 

waarop zijn linkerhand op zijn dij rust, doet vermoeden dat hij aan het einde van zijn krachten 

was. Zijn elleboog steunt op een opengeslagen boek of schrift waarin hij mogelijk aan het 

lezen of schrijven was. De foto is tegen het einde van zijn leven genomen, meer bepaald in 

1908,122 een jaar na het oplichtingschandaal dat hem in de cel deed belanden.123  

Aan de rugleuning van de stoel naast hem hangt een donkere wandelstok. Zijn viool, symbool 

van harmonie en klassieke burgerlijke kunst, ligt op tafel binnen handbereik. Alle meubilair is  

tegen de wand geplaatst waardoor ruimte vrijkwam om grote doeken te plaatsen. Uit de foto 

blijkt dat Rousseau in dezelfde ruimte leefde en werkte. De twee olielampen aan de muur  

vertonen gelijkenis met die op de doeken van 1902-03 ‘Portrait de l’artiste’ (afb. 47a) en 

‘Portrait de la seconde femme de Rousseau’ (afb. 47b). Tussen de schilderijtjes boven de tafel 

hangt een zelfportret van Frank Salisbury van 1891 dat Rousseau van de kunstenaar zelf 

gekregen had (afb. 46). In het midden springt een schilderijtje ‘Mère et enfant’ in het oog.  

Geeft het zijn verlangen naar een herenigd gezin prijs?  

 

Het nagebouwd atelier in het Musée du Vieux Château (Laval) is gebaseerd op foto’s en 

beschrijvingen en evoceert de sfeer van Rousseaus atelier in 2 bis Rue Perrel.  

De ruimte (afb. 48 a,b,c,d) bevat voornamelijk zijn meubels waaronder de canapé uit ‘Le 

rêve’ van 1910 (afb. 48e), zijn diploma van de Franse academie voor Literatuur en Muziek 

voor zijn compositie Clémence, Valse avec Introduction pour Violon ou Mandoline, een piano 

met de partituur van zijn wals, daarop ook zijn portret van Clémence en zijn olielamp, zijn 

gipsmodellen, enkele van zijn schilderijen, schildergerei, enkele van zijn tijdschriften en 

boeken, een viool, zijn brievenhouder met postkaarten, foto’s en brieven en een kachel met 

kachelbuis.  

 

Hoe valt Rousseaus persoonlijkheid te typeren?  

Welke factoren tot de vorming van zijn identiteit bijdroegen werd hierboven uiteengezet. Ook 

kwamen enkele opvallende trekken aan bod zoals zijn ‘tekort’, zijn bezitterigheid in de liefde 
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en zijn patriottisme. Maar Jeanne Bernard-Rousseau herinnerde zich “sa grande bonté“124, 

(…) en beweerde:”Grand-père avait le cœur fidèle.“125   

Sonia Delaunay typeerde hem als ”le type même du petit bourgeois français, proprement 

habillé, conscient de sa dignité (...)“126  

Uhde bestempelde hem als “eine reiche, starke und mysteriöse Persönlichkeit.”127 Ook 

Robert Delaunay kon hem moeilijk doorgronden: ”L’homme m’était si mystérieux, si fermé, 

que je n’ai pu être sûr qu’il souffrait réellement(...)“128  

Zijn interviewer Arsène omschreef hem als: “(...) parfaitement simple, courtois et paraissant 

fort joyeux de vivre et d’œuvrer.“ 129 Verder merkte Uhde op: “Rousseau weiß wenig von den 

Menschen,(...), kennt nicht ihre Beschäftigungen, Schicksale, Gedanken. Er sucht sich 

instinktmäßig die besten Seite eines Menschen heraus, verkehrt mit ihnen und läßt das andere 

beiseite.“130 Rousseau raakte inderdaad op het einde van zijn leven in een rechtszaak 

verwikkeld door zijn goedgelovigheid. In een brief van 5 december 1907 aan rechter Boucher 

schreef hij: ”Sauvaget, que je n’aurais jamais pensé que lui-même ne fut pas honnête(…) 

Dans ma vie j’ai toujours fais (sic) le bien selon mes possibilités moralement.(…) J’ai eu le 

malheur de perdre 2 femmes et 6 enfants et si je ne m’étais pas relevé par le travail seul ou 

(sic) en serai (sic) je aujourd’hui ! ”131 (afb. 49)  

Gustave Coquiot die soms Rousseaus zaken op het Salon des Indépendants behartigde, 

beschreef hem echter als: ”(…) parfois vaniteux et haineux à souhait (…) un bonhomme un 

jour insupportable, et dont la méchanceté alors dépassait tout”132  

Over zijn behulpzaamheid schreef Uhde: “(...) ist unbesoldeter Armenpfleger und sammelt 

von Haus zu Haus. Er ist für sich mit wenig zufrieden und gegen andere generös.“133 Ook 

Robert Delaunay deelde die mening: “Rousseau était d’une grande bonté et très hospitalier, 

si heureux de vous recevoir, même quand il avait palette en main.“134  
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 Rousseau leefde volgens Uhde voor het schilderen: “(...), Jahre, an denen kein Tag, Tage, an 

denen keine Stunde verloren ist. Um Zeit zu sparen, legt er sich in seinem Anzug 

schlafen(...)“135 Zelfs toen hij op het einde van zijn leven ernstig ziek was, wilde hij zo vlug 

mogelijk weer aan het werk.136 Robert Delaunay137 en Jeanne Bernard-Rousseau138 getuigden 

beiden over Rousseaus werklust.  

Apollinaire wees erop: “(…), depuis qu’il s’était adonné à la peinture, vivait misérablement 

et laborieusement.”139 Rousseau mocht dan wel betreuren dat hij geen artistieke opleiding 

genoten had, Apollinaire stelde: “Le Douanier avait conscience de sa force. Il lui échappa, 

une ou deux fois, de dire qu’il était le plus fort des peintres de son temps.”140  

Jeanne Bernard-Rousseau citeerde wat Rousseau aan zijn familie vertelde : “Avec mes toiles, 

vous en aurez un jour pour plus de 100.000 francs !“141 

Rousseau was, zoals we eerder vermeldden, een buitenbeentje in de familie. Zijn kleindochter 

Jeanne bevestigde dat ‘artiest’ en ‘acteur’ in het begin van de 20ste eeuw met ‘zedelijk 

verderf’ geassocieerd werden, dat de familie met haar kleinburgerlijke, rigoureuze waarden 

weinig aandacht schonk aan Rousseaus talenten en er sceptisch tegenover stond.142 Nochtans 

waren enkele familieleden ook muzikaal aangelegd. Zoals Rousseau o.a. viool, mandoline en 

piano speelde,143 zo gaf nicht Laure Béguin pianolessen in Parijs, was nicht Marie Rozé 

muzieklerares aan het Oratorium in Angers en gaf Jeanne Bernard-Rousseau pianolessen.  

Rousseau zou niet veel contact met de familie in Angers gezocht hebben.  

Zijn dochter Julia ging daar in 1894 bij haar tante wonen omdat ze genoeg had van zijn 

losbandige levensstijl na de dood van Clémence.144 Eénmaal per jaar ging hij er op bezoek.145 

Hij zou niet genoeg geld gehad hebben om vaak met de trein te reizen en het ontbrak hem aan 

tijd. Rousseau bleef toen achter met zijn zoon, Henri-Anatole, een graveur, die drie jaar later 

stierf.146  
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Hij loste zijn ‘tekort’ dat gepaard ging met een verlangen naar erkenning en een herenigd 

gezinsleven allicht op door het creëren van kunstwerken. We kunnen stellen dat zijn creatie 

ontstond vanuit zijn lijden maar ook vanuit zijn drang om zijn herinneringen levendig te 

houden. In een brief aan een voorzitster van een tehuis schreef hij op 14 juni 1910: “Moi-

même étant père et les [zijn kinderen] ayant malheureusement perdu presque tous, j’ai 

ressenti en même temps qu’une joie des souvenirs douloureux  (…).“147(afb. 50) 

Na de dood van Clémence, die van zijn nicht Marie, zijn moeder en zeven kinderen besteedde 

hij al zijn tijd aan het creëeren van kunstwerken.148 Negatieve gebeurtenissen en nostalgie 

dreven hem naar een imaginaire wereld waarin hij kon vluchten, waar vaak gelukzaligheid en 

harmonie heersten en waarover hij heer en meester was.  

Toonde hij zijn fantasma door middel van paradijselijke en exotische scènes? Welke 

betekenaars, naast die van zijn naam en die uit het schriftje met liedjes kunnen we 

identificeren? 

 

2.2 Tijdsbeeld, artistieke situering en  oeuvre  

De snelle groei van de industrie, de technologische vooruitgang en het kolonialisme 

kenmerkten de tijd rond de eeuwwisseling, lokten verschillende reacties uit en wakkerden de 

nostalgie naar een toestand van natuurlijke onschuld aan.  

De natuur werd nu gezien als onbedwongen landschap en ver land; de oorspronkelijke mens 

als de vreemdeling, het kind, de naïeveling.149  

Wereldtentoonstellingen en etnologische musea werden opgericht en populaire kunst en 

kinderkunst genoten grote belangstelling.150 In die periode trokken ontdekkingsreizigers naar 

de laatste ongeëxploreerde gebieden van de wereld. De snel ontwikkelende geschreven pers 

bracht daarover uitvoerige verslagen, zodat mysterieuze vreemde beschavingen plots veel 

aandacht genoten, vooral in artistieke en intellectuele kringen. De ontdekking van Angkor en 

de Khmerkunst door Henri Mouhot en de exploratie van de binnenlanden van Afrika maakten 

grote indruk op het Franse publiek. Exotische landen werden een bron van inspiratie voor 

schrijvers en kunstenaars. Jules Verne schreef zijn utopische reizen en in 1894 publiceerde 

Rudyard Kipling zijn Jungle Book.151  
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Pierre Loti, de meester van het exotisme, werd één van de populairste auteurs van die tijd. Het 

is onwaarschijnlijk dat Rousseau de werken van Loti niet gelezen had. 

Op de Parijse Wereldtentoonstellingen was Rousseau een trouwe bezoeker.152 Daar zag hij 

bewijzen van de technologische vooruitgang waaronder de Eiffeltoren, luchtballons, zeppelins 

en stoomschepen en bezocht hij paviljoenen van exotische landen. Daarnaast brachten deze 

wereldtentoonstellingen hulde aan de Franse Revolutie en de koloniale expansie.  

In het eerste decennium van de 20ste eeuw groeide de belangstelling voor de ‘art nègre’.153 

Kunstvoorwerpen uit Oceanië, Azië en Afrika werden verzamelitems en tijdens het laatste 

kwart van de 19e eeuw ontstonden belangrijke etnografische collecties, die steeds 

omvangrijker werden naarmate de westerse mogendheden hun koloniale territoria uitbreidden.  

Samen met de fotografie en de popularisatie van schilderachtige prenten raakte de 

journalistiek algemeen ingeburgerd.154  

Vernieuwingen in psychologie (Freud), chemie (Lavoisier) en natuurkunde (Darwin) zetten 

zich door.155 Nietzsche verkondigde de dood van God. Het individualisme werd een 

dominante waarde en pessimistisch fatalisme dook op. De mens zocht bijgevolg een uitweg 

uit de dagelijkse realiteit. 

Op artistiek vlak passeerde een grote verscheidenheid aan ideeën en kunstenaars de revue.  

Kunstenaars stelden het gezag van kunstacademies steeds meer in vraag en bekritiseerden de 

commerciële kunsthandel waar de conservatieve, burgerlijke smaak domineerde.156 Hierdoor 

kreeg het experimenteren steeds meer aandacht. 

Qua leeftijd behoorde Rousseau tot de generatie van Cézanne, Monet, Redon en Gauguin.157 

De kunstenaar debuteerde in 1885 toen het postimpressionisme nog in zijn kinderschoenen 

stond.158 Hoewel zijn oeuvre niet binnen één stroming te plaatsen valt, hij als autodidact een 

outsider was159 en hij zijn eigen stijl ontwikkelde, wordt hij vaak tot het postimpressionisme 

gerekend.160 Rousseaus stijl wordt ook met het moderne primitivisme en de naïeve 

schilderkunst geassocieerd.161 Enkele van zijn doeken vallen onder de noemer van het 

exotisme.  
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Le Douanier had grote bewondering voor de academische schilders Félix Clément  

(1826-1888), Jean-Léon Gérôme (1824-1904) en Adolphe-William Bouguereau  

(1825-1905).162 Verder keek hij op naar Delacroix (1798-1863).163  

Enkele verzen, die hij aan Robert Delaunay richtte, leren ons waarom hij de toldienst verliet:  

“(…)Des noms : Gauguin. 

 [Cézanne.  

Me hantaient. Pour leur art, je laissai  

[la douane. “164  

De natuur, in navolging van Jean-Jacques Rousseau en Théodore Rousseau, was echter zijn 

grote voorbeeld: “Mais ce qui me rend le plus heureux encore que tout, c’est de contempler la 

nature et de la peindre (…)”165  

In zijn biografische nota van 1895 vermeldde hij tevens:  

”(…), seul sans autre maître que la nature,(…).”166 (afb. 12)  

Zijn divers oeuvre omvat onder meer portretten, allegorieën, stillevens, landschappen en 

jungles. Tzara wees erop dat universele thema’s als de liefde, de vrijheid, de schoonheid, de 

oorlog en de wreedheid van de natuur in zijn schilderijen aan bod komen.167 Helaas zijn vele 

van Rousseaus schilderijen en schetsen verloren gegaan168 zodat een deel van zijn oeuvre niet 

onderzocht kan worden.  

Volgens Le Douanier zou aan sommige portretten als ‘Le présent et le passé’ van 1899 (afb. 

28) een filosofische boodschap verbonden zijn.169  

Robert Delaunay publiceerde in zijn artikel enkele van Rousseaus rekeningen aan de 

kunsthandelaar Vollard (afb. 51).170 Daaruit kunnen we afleiden dat hij zijn jungles en 

composities belangrijker achtte dan zijn landschappen, een idee dat ook doctoraatsstudente 

Ireson naar voren bracht.171  De kunstenaar Soffici die Rousseau kende, beweerde dat 

Rousseau de prijs berekende aan de hand van het aantal kleurschakeringen waarvan hij zich 
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voor elke kleur bediende.172 Le Douanier gebruikte tot tweeëndertig verschillende 

schakeringen groen. Zijn procédé voor het schilderen van jungles verliep als volgt: “Après 

avoir dessiné au crayon toute l’oeuvre projetée [al dan niet door middel van een tekenaap173], 

il n’employait dans la réalisation qu’une couleur à la fois: autant de tons pour les verdures, 

autant pour les ciels, pour les fleurs, les bêtes, les visages, les costumes et les objets ; après 

avoir usé d’un ton, il nettoyait chaque fois sa palette et l’approvisionnait de nouveau. 

Lorsqu’il avait étalé tous ses tons dans les contours, le tableau se trouvait terminé.“174 

Bij zijn schetsen springen zijn precisie en fijnheid in het oog, wat goed te zien valt op 

‘Promeneurs s’acheminant vers un chalet de montagne’ van ca. 1888 (afb. 52). 

Rousseau schilderde veel familieportretten en landschappen in opdracht van bevriende kleine 

handelaars uit zijn Quartier Plaisance.175 In een brief aan rechter Boucher van 6 december 

1907 claimde de kunstenaar: “Je suis l’Inventeur du portrait paysage (…)”.176 (afb. 42) 

Dit betekent dat Rousseau op voorhand de omgeving uitzocht die het model het best 

typeerde.177 Op het moment dat hij de voorstelling maakte, integreerde hij de geportretteerde 

in de geselecteerde omgeving.  

Van landschappen werden studies naar de natuur gemaakt (afb. 53) die hij in het groot in zijn 

atelier afwerkte (afb. 54).178 De landschappen die hij schilderde vallen echter niet te 

identificeren met een locatie. Vaak zijn fantasierijke elementen toegevoegd waardoor 

Rousseau als visionair kan beschouwd worden (afb. 55). Beweerde hij immers niet: 

“Toujours,(…), je vois un tableau avant de le faire – même quand il est très compliqué. 

Seulement, pendant que je le fais, je trouve des choses qui moi-même me surprennent et me 

causent beaucoup de plaisir.(…)“179 Dit gold voornamelijk voor zijn jungles. 

Robert Delaunay merkte eveneens op: “Quelques traits indiqués sur la toile comme pour 

guider le souvenir du premier jet, la première vision (…). Il ne revient pas sur le travail déjà 

fait, car sa vision première a été la vraie. Donc, tout ce qui reste à terminer dans l’exécution 

du premier moment, la moindre feuille, le plus petit détail comptera dans le total de la finition 

de l’œuvre en train.“180 
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Vreemd genoeg beschouwde Rousseau zich als een realist. Dit blijkt uit zijn autobiografische 

nota van 1895: ˝(…) Il s’est perfectionné de plus en plus dans le genre original qu’il a 

adopté, et est en passe de devenir l’un de nos meilleurs peintres réalistes.”181 (afb. 12) 

Verwees hij naar de realist Courbet die hij bewonderde?182 Waarschijnlijk alludeerde hij op 

zijn portrettechniek en zijn schetsen naar de natuur. Apollinaire deelde namelijk mee: (…) et 

avant tout il mesura mon nez, ma bouche, mes oreilles, mon front, mes mains, mon corps tout 

entier, et ces mesures, il les transporta fort exactement sur la toile, les réduisant à la 

dimension du châssis (…).183 Verder getuigde hij: ” (…), il allait dans les bois, aux environs 

de Paris, cueillir des feuilles en très grand nombre qu’il copiait ensuite.”184  

 

In 1885 sprong Le Douanier in het oog bij de Parijse avant-gardes op het Salon des 

Indépendants, een alternatieve expositie van kunstwerken die door het officiële Salon 

afgewezen waren.185 Doordat hij in vooruitstrevende artistieke kringen van Parijs vertoefde, 

wordt zijn naam vaak in één adem genoemd met de jongere generatie waaronder Jarry, 

Apollinaire, Picasso en Robert Delaunay.186  

Sonia Delaunay beweerde nochtans: “Il ne subissait pourtant nullement l’influence de ses 

amis peintres. Il regardait « l’art moderne » avec curiosité.“187 Rousseau meende dat 

Cézanne niet kon tekenen188 en vond de schilderijen van Mattisse maar niets. Hij zou tegen de 

kubist Serge Jastrebzov (alias Serge Férat) gezegd hebben: “Si c’était au moins rigolo (…) 

Mais c’est triste, mon cher, c’est affreusement laid!”189  

Enkele impressionisten als Degas en Renoir en postimpressionisten als Gauguin en Toulouse-

Lautrec drukten hun waardering uit.190 Symbolisten als Redon en Puvis de Chavannes 

bewonderden zijn werk om de hoogstpersoonlijke en poëtische voorstelling. Door de 

bevreemdende sfeer die van een werk als ‘La Bohémienne endormie’  van 1897 (afb. 26) 

uitgaat, liep Rousseau voor op het surrealisme. De abstracte voorstelling van de vaas en 

mandoline op dit doek doet al denken aan kubistische voorwerpen.  
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Een jongere generatie kunstenaars apprecieerde in zijn persoon en oeuvre een natuurlijke, 

spontane creativiteit die niet door de artificiële academische normen bezoedeld was.  

 

In 1910 introduceerde de Engelse criticus Robert Fry de term ‘postimpressionisme’ om de 

verschillende gangbare ontwikkelingen te duiden.191 Tegenwoordig staat het begrip voor “an 

innovative group of artists working in France in the late nineteenth and twentieth 

centuries.”192  

De postimpressionisten riepen stromingen in het leven als het pointillisme, het symbolisme, 

het kubisme en het fauvisme. Ze reageerden tegen de overdreven zintuiglijke afbeelding van 

de natuur en de vermeende vormloosheid van het impressionisme. Toch genoten ze volgens 

Arnason een scholing in het impressionisme.193 Meer nog, velen waaronder Cézanne en 

Gauguin, bewonderden en deelden dezelfde visie als hun voorgangers. Ook zij verwierpen de 

traditionele perspectieftheorieën.  

Het pointillisme bood een oplossing voor de vaak niet meer te onderscheiden vormen uit het 

impressionisme. Stippen werden op een kleine afstand van elkaar aangebracht met het doel 

een optische menging te verwekken, een techniek die o.a. Seurat goed beheerste (afb. 56).  

De titel van Gauguins schilderij D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? uit 

1897 (afb. 57) suggereert een ontologische vraag.  

We wezen er reeds op dat Rousseau zelf aan sommige van zijn portretten een filosofische 

boodschap toeschreef.194 Bovendien verduidelijkte hij door middel van accessoires de 

persoonlijke en sociale rol van het model en diens geslacht.195 Hij kende de accessoires zelfs 

een fetisjistische waarde toe. De keuze van het landschap, de omgeving waarin hij de 

geportretteerde plaatste, droeg eveneens bij tot het overbrengen van de filosofische gedachte.  

Ook in het symbolisme stond de innerlijke wereld centraal en haalde de idee het van de 

voorstelling. Deze stroming ontstond eind 19e eeuw en groeide uit de literaire beweging met 

voortrekkers zoals Moréas en Kahn en ‘poètes maudits’ zoals Mallarmé en Verlaine. Net als 

Gauguin klaagden deze schrijvers het materieel gewin van het Westen aan. Of Rousseau hen 

kende, is niet achterhaald.196  

                                                 
191 ARNASON H.H. (2004), p. 46 
192 IBIDEM 
193 IBIDEM 
194 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
195 LE PICHON Y. (1981), p. 66 
196 HOOG M., ‘Rousseau et son temps’, (1984), p. 36 
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Sinds 1894-95 woonde Gauguin in zijn buurt.197 Rousseau zou er soms opgedoken zijn en 

begaf zich dan onder de genodigden waaronder Mallarmé. 

Door zijn gebruik van platte kleurvlakken en golvende contouren kan Gauguin eveneens 

beschouwd worden als voorloper van het fauvisme198 (afb. 57) waarvan Matisse als 

belangrijkste vertegenwoordiger geldt.  

 

Op het Salon d’Automne van 1905 werden enkele van Rousseaus jungles naast werken van de 

fauvisten Matisse, Derain en Vlaminck tentoongesteld.199 Daar nam de criticus Louis 

Vauxcelles het scheldwoord ‘fauves’ (‘wilden’)  voor het eerst in de mond.200  

Cézanne opende de weg naar het kubisme. Hij werkte namelijk met kleurschakeringen en 

vitaliseerde zo het vlak zonder ruimtelijk perspectief te gebruiken (afb. 58). Hierboven 

haalden we aan hoe Rousseau door de abstracte behandeling van voorwerpen eveneens op het 

kubisme anticipeerde. Bovendien kunnen we zijn gebruik van verschillende populaire 

bronnen met de collagetechniek in verband brengen.201 Picasso, die een groot bewonderaar 

van hem was, verkende net als andere kubisten de mogelijkheden van vorm en ruimte.  

Kunstenaars als Gauguin en Picasso zochten een nieuwe beeldtaal om de westerse kunst te 

hervormen door zich te ‘herbronnen’ in kunst van niet-westerse volkeren die nog authentiek 

leek.  

Zij kunnen eveneens tot het moderne primitivisme gerekend worden dat niet als een 

afzonderlijke stroming erkend werd.202 Het ‘primitieve’ werd beschouwd als tegenhanger van 

de academische kunst.203 Etnografische verzamelingen, de kunst van niet-westerse volkeren 

en ‘primitieve’ kunstwerken dienden tot voorbeeld. In ‘primitieve’ kunstwerken roemden de 

modernisten de expressieve vormtaal. Vaak namen ze die echter zonder respect voor de 

eigenheid over. Daarnaast zagen ze ook heil in kindertekeningen, tekeningen van 

psychiatrische patiënten en kunstwerken van autodidacten of ‘naïeve’ volwassenen.  

In de Verenigde Staten ontwikkelde zich ongeveer twee eeuwen geleden een volkskunst met 

een heel eigen karakter en identiteit.204  

                                                 
197 SHATTUCK R. (1984), p. 16 
198 JANSON H.W. en A. F. JANSON (2004), p. 802 
199 SCHMALENBACH W. (1998), p. 31 
200 ARNASON  H.H. (2004), p. 58 
201 MORRIS F. (2006), p.21 
202 LITTLE S. (2005), p. 102 
203 IDEM, p. 103 
204 ARNASON H.H. (2004), p. 8 
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Ze was het werk van ongeschoolde schilders die aan hun wereld vorm gaven. Edward Hicks 

(1780-1849) behoorde tot de belangrijkste vroege volksschilders van Noord-Amerika (afb. 

59).205 

Rousseaus tijdgenoten waren de eersten die de term ‘naïef’ gebruikten om zijn werk te 

omschrijven.206 Het woord ‘naïef’ stamt af van het Latijnse ‘nativus’ en betekent 

‘aangeboren’, ‘natuurlijk’, ‘oorspronkelijk’.207 Deze kunst bestaat als het ware buiten de 

stromingen van de moderne kunst en is tijdloos. De ‘naïeven’ zouden “onbekommerd, vanuit 

hun hart en hun onderbewuste scheppen.”208 Fresneau, voormalig conservatrice van het 

Musée du Vieux-Château (Laval) wees er echter op: “Lui [Rousseau], n’a jamais revendiqué 

cette appellation. Il était très parisien, assez orgueilleux, rêvant d’être un grand maître 

reconnu, à l’ancienne. (…)”209 Verder heette het: “disproportions d’échelle, abolition des 

perspectives, couleur disposée en aplats, voilà leurs seuls points communs, à tous ces artistes. 

Pour le reste, ils sont tous singuliers et il est préférable de parler plutôt que d’art naïf, d’un 

réalisme qui ne dit pas son nom.“  

Het exotisme, terug te vinden bij oriëntalisten Clément en Gérôme, impressionisten zoals 

Manet, postimpressionisten zoals Gauguin, symbolisten zoals Moreau en fauvisten zoals 

Matisse, vond ook zijn weerga bij Rousseau (afb. 60).  

De koloniale expansie, wereldtentoonstellingen en populaire literatuur voedden rond de 

eeuwwisseling de drang naar het exotische.  

Oriëntalisten wilden naar de oorsprong terugkeren, ver van de industriële beschaving en 

zochten tevens naar het pittoreske, het exotische en  het 'ongerepte'.210 Reeds in de romantiek 

zochten Delacroix en Ingres inspiratie in verre oorden, vooral in Noord-Afrika en het Midden-

Oosten.211 

De vernieuwing van de westerse kunst en beschaving moest buiten de traditie plaatsvinden, 

een idee dat teruggaat op de romantische mythe van de ‘bon sauvage’ die de denkers van de 

Verlichting meer dan een eeuw vroeger naar voren brachten.  

Rousseau verliet zijn thuisland echter nooit212 maar schiep zijn eigen ‘Eden’ door middel van 

zijn fantasie. 

                                                 
205 ARNASON H.H. (2004), p. 47 
206 KARCHER E. (1996), p. 22 
207 IDEM, p. 6 
208 BIHALJI-MERIN O. (1964), s.p. 
209 Geciteerd uit: METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 60 
210 LEMAIRE G-G. (2005), p. 8 
211 BENJAMIN R. (1997), s.p. 
212 zie chronologie pp. 1-11 
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III Inspiratiebronnen en invloeden 

Aangezien Rousseau talrijke inspiratiebronnen en invloeden op een hoogstpersoonlijke 

manier in zijn oeuvre verwerkte, is een overzicht ervan aangewezen. Feiten, al dan niet 

biografisch, en gebeurtenissen uit het vorige hoofdstuk kunnen we hiermee in verband 

brengen. 

Daarnaast lichten we waar mogelijk de eventuele inspiratiebron(nen) toe voor het 

paradijsthema in de schilderijen die we in hoofdstuk vijf uitgebreid bespreken. We baseren 

ons hiervoor op wetenschappelijke literatuur, archiefbronnen en persoonlijke documenten van 

de kunstenaar. 

Over Rousseaus gebruik van diverse bronnen getuigde Uhde: “(…) er hat zu Hause heimlich 

vor seinen Freunden kopiert, was er an Prospekten und Reklamebildern in die Hände 

bekam.“213 Hij haalde eveneens inspiratie uit foto’s, postkaarten, prenten, persoonlijke 

objecten, gravures en illustraties in tijdschriften en boeken. Landschappen vervaardigde hij  

naar schetsen van de natuur die hij uitvergroot in zijn atelier reconstrueerde.214 

Zijn kunst werd vergeleken met Japanse kunst, Perzische miniaturen, brandschilderwerk, 

middeleeuwse houtgravures, byzantijnse mozaïeken en kunstwerken van Siënese en 

Florentijnse primitieven.215 Alles wijst dus op een grote verscheidenheid aan 

inspiratiebronnen en invloeden. 

 

Zoals we in het vorige hoofdstuk uiteenzetten, onderging Rousseau vooreerst invloed van de 

omgeving waarin hij opgroeide en de verhalen die hij in zijn kindertijd op school, van zijn 

moeder of van ‘groottante Nono’ hoorde.  

In de map uit het nagebouwd atelier (Laval) bewaarde de kunstenaar zichten op Laval216 (afb. 

61) en een prent waarop de levensstadia en de zondeval afgebeeld zijn (afb. 62).217  

De omgeving – bossen, torens en dichtbebouwde huizen – van Rousseaus ‘Paysage au 

manoir’ van 1890-95 (afb. 4) herinnert aan een mogelijk gelijkaardige sfeer in de buurt van de 

Porte Beucheresse (Laval) (afb. 1a).  

                                                 
213 UHDE W. (1921), p. 60 
214 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
215 DESCARGUES P. (1972), p. 49 
216 N.N., Blanchissage des toiles à Laval – Vue générale de Laval [Prent, archiefstuk, FR] 
217 N.N., Les âges de la vie humaine [Prent met levensstadia, archiefstuk, FR], zie ook IRESON N., 
‘Mysterious Meetings’ (2006), p. 161 
 



    43

De zondeval beeldde hij af op ‘Ève’ van na 1904 (afb.63), maar in tegenstelling tot die op de 

bewaarde prent (afb. 62) staat Eva hier op het punt een sinaasappel uit de muil van de slang te 

nemen. Had Rousseau eveneens Gauguins ‘Nave nave fenua’ van 1892 (afb. 64) gezien?218  

Of lijkt het schilderij een vrije interpretatie van Chantrons ‘Charmeuse’ (afb. 65) van 1899 

die bewaard is in de map uit het nagebouwd atelier (Laval)?219 Net zoals op Rousseaus ‘Le 

Charme’ van 1909 (afb. 66a) houdt de vrouw een takje vast. De houding van het model op‘Le 

Charme’ lijkt treffend op Joseph Wenckers ‘Artémis’ (afb. 67) van voor 1893.220 Enkele 

details van ‘Artémis’, naar een kopie van Wenckers versie uit het Museum Charlotte Zander 

(Bönnigheim) (afb. 68a,b) illustreren die sterke gelijkenis (afb. 66b). 

Inspireerde Rousseau zich voor ‘Nymphe dans la forêt exotique’ van 1907-10 (afb. 2) op 

Raphaël Collins nimf? Arsène, Rousseaus interviewer vermeldde dat de kunstenaar een 

naakte figuur aan het kopiëren was naar een reproductie van die kunstenaar.221 Helaas vonden 

we Collins schilderij niet terug in de literatuur zodat we de twee schilderijen niet met elkaar 

kunnen vergelijken. Dacht Rousseau eveneens aan het eerder vernoemde klaaglied Contre les 

bûcherons de la forêt Gastine van Pierre de Ronsard dat hij op de schoolbanken leerde?222 

Daar komen o.a. nimfen in voor. 

Het schilderij ‘Le Port d’Alger’ (afb. 27) van na 1894 alludeert misschien op de deelname van 

Rousseaus grootvader aan de verovering van Algerije.223  Rouargues gravure met zicht op de 

baai van Alger (afb. 69) diende wellicht als inspiratiebron naast Bombleds gravure uit Le 

Journal des Voyages (afb. 70).224 Uit het boek Le Jardin d’Acclimatation kan hij tevens de 

dromedaris overgenomen hebben (afb. 71).225  

Met zijn portret ‘Pour fêter bébé’ of ‘L’enfant au polichinelle’ van 1903 (afb. 72) lijkt 

Rousseau hulde te brengen aan zijn kindertijd. De marionet vertoont zijn trekken en wordt 

door het kind ‘gedirigeerd’. Liet hij zich dus leiden door zijn kindertijd als belangrijke 

inspiratiebron?  

                                                 
218 GÖTZ A. (2001), p. 153 
219 BASCHET L. [Prent van Chantron A.-J., archiefstuk, FR] (1899);  zie ook LE PICHON Y. (1981), 
p. 201 
220 CERTIGNY H. (1990), vol. 3, s.p. 
221 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
222 LE PICHON Y. (1981), p. 136.   
223  IDEM, p. 159 
224 IDEM, p. 158 
225 GRIMARD E., Le Jardin d’Acclimatation. (Le tour du monde d’un naturaliste) [Boek, archiefstuk, 
FR] (1876), s.p. 
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Le Pichon verwijst naar een populair kinderliedje Polichinelle (afb. 73) dat Rousseau 

mogelijk kende en naar een schets van Emile Munier (afb. 74). Deze kunstenaar werkte bij 

Bouguereau, een schilder voor wie Rousseau een bijzondere bewondering had.226  

Een ander schilderij dat mogelijk aan zijn kindertijd refereert, betreft ‘Bords de l’Oise’ van 

1905 (afb. 5). De bootjes evenaren Signacs zeilboten op ‘Concarneau, rentrée des chaloupes, 

brise’ van 1891 (afb. 75).227 

 

In Parijs verkende Rousseau de omgeving. Zo ging hij ‘s zondags op wandel met Clémence in 

de Jardin du Luxembourg, het Bois de Boulogne en Saint-Germain-en-Laye.228  

Een schilderij als ‘Vue du parc Montsouris’ van 1895 (afb. 76) is wellicht geïnspireerd door 

zijn wandeltochten met Clémence, met of zonder hun kinderen.  

 

Ook de verhalen die de soldaten van zijn regiment over Mexico vertelden, lieten hem niet los. 

We weten reeds dat de map uit het nagebouwd atelier (Laval) een blad met uitleg over 

Mexico (afb. 29),229 een kaart van Mexico uit de Larousse (afb. 30)230 en een uitgescheurd 

blad waarop Mexicaanse planten afgebeeld zijn (afb. 31) bevat.231 Getuigenissen van die 

interesse vinden we terug onder de vorm van exotische of paradijselijke jungles als ‘Le 

Charme’ van 1909 (afb. 66a).  

 

De dood van zijn echtgenote Clémence, van zijn nicht Marie, van zijn moeder en van zeven 

van zijn kinderen bracht voor Rousseau een onophoudelijk verdriet mee. Clémence had hem 

voorheen al aangemoedigd om te schilderen en tenslotte vond Rousseau een uitweg uit zijn 

immens verdriet in de natuur en in de kunst.  

Enerzijds beïnvloedden zijn geliefden, dromen en herinneringen bewust of onbewust zijn 

creaties. Zo kan Marie Foucher rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding gegeven hebben tot 

het schilderen van ‘Nature morte aux fruits tropicaux’ van 1908 (afb. 77). We weten dat 

Rousseau een tijdje verliefd op haar was, maar zijn liefde bleef onbeantwoord.232  

 

                                                 
226 LE PICHON Y. (1981), p. 62 
227 HOOG M., ‘Bords de l’Oise’, (1984), p. 200 
228 LE PICHON Y. (1981), p. 251 
229 LAROUSSE P., MEU – MEY [Blad met uitleg uit Larousse, archiefstuk, FR], p. 186 
230 LAROUSSE P., Mexique [Kaart uit Larousse, archiefstuk, FR], s.p.  
231 N.N., Amérique [Blad met o.a. Mexicaanse fauna en flora, archiefstuk, FR], p. 58 
232 zie chronologie, p. 5 
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Ze bezat een fruitkraam, wat blijkt uit de foto die Rousseau van haar in zijn kaartenhouder 

bewaarde.233 (afb. 78) Ook bevatte de map in het nagebouwd atelier (Laval) een uitgescheurd 

blad waarop allerlei fruitsoorten afgebeeld staan (afb. 79).234  

Anderzijds schilderde de kunstenaar op vraag van buren of kleine winkeliers uit Quartier 

Plaisance portretten en landschappen.235 We moeten dus rekening houden met hun 

smaakpatroon. 

 

Rousseau schilderde zijn vrouwelijke personages in moderne jurken.  

Hij inspireerde zich voor ‘La promenade dans la forêt’ van 1886-90 (afb. 80) op kledij uit Le 

Moniteur de la Mode, een tijdschrift dat hij wellicht leerde kennen via Clémence, die naaister 

was.236 In het nagebouwd atelier (Laval) is een prent uit dat tijdschrift bewaard (afb. 81).237 

 

De muziek vormde een andere belangrijke inspiratiebron voor Rousseau die een begaafd 

musicus was. De schilder bespeelde verschillende muziekinstrumenten, zong vaak liedjes uit 

zijn kindertijd, componeerde een wals voor Clémence (afb. 19), gaf muziekles en hield 

muzikale bijeenkomsten.238 In zijn exotische jungles komen vaak fluitspelers voor. Dit is 

bijvoorbeeld het geval voor ‘Le Charme’ van 1909 (afb. 82). Nam Rousseau hier de gedaante 

van Orpheus239 aan? Haalde hij het motief van de fluitspeler bij Manet (afb. 83) of zag hij 

hem in het schilderij ‘La parade’ uit 1887-88 van Seurat240(afb. 84)?  

 

De schilder vereenzelvigde zich wellicht ook met zijn drie naamgenoten Jean-Baptiste 

Rousseau (1671-1741), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en Théodore Rousseau (1812-

1867).241 Net zoals bij de twee laatstgenoemden vormde de natuur zijn grootste inspiratiebron 

(afb. 53).242  

In het schriftje Petit petit recueil de chansons à Clémence van 1 augustus 1866 (afb. 20a,b) 

bezong de auteur naast de liefde ook de natuur.243  

                                                 
233 N.N., [Foto Marie Foucher en Cécile met fruitkar, archiefstuk, FR] 
234 LAROUSSE P., Fruits [Illustratie uit Larousse, archiefstuk, FR] (1890), s.p.  
235 IRESON N., ‘French Landscapes’, (2006), p. 127 
236 LE PICHON Y. (1981), p. 251 
237 N.N., [Illustratie uit Le Moniteur de la Mode, archiefstuk, FR] (1885) 
238 zie chronologie, p. 2, 4, 9 
239 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 45 
240 CAROLYN L. en W. RUBIN (1984), p. 47 
241 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890), p. 645 
242 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
243 N.N., [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, FR] (1 augustus 1866) 
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In Parijs bezocht de schilder vaak de serres van de Jardin des Plantes (afb. 85), de Jardin 

d’Acclimatation in het Bois de Boulogne en de galerijen van de zoo van het Musée d’Histoire 

Naturelle met zijn opgezette dieren (afb. 86).244 Enkele ervan zijn terug te vinden in zijn 

schilderijen. Een prent bewaard in het nagebouwd atelier (Laval) uit Le Petit Journal 

illustreert een serre in de Jardin d’Acclimatation.245 (afb. 87) De dichte plantenwereld 

kenmerkt ook Rousseaus schilderijen. Hij bezat eveneens boeken over Le Jardin des 

Plantes246 en over Le Jardin d’Acclimatation.247  

Eén van de belangrijkste inspiratiebronnen betrof het album Bêtes sauvages met ongeveer 200 

illustraties en teksten over wilde dieren in hun natuurlijke, exotische habitat, uitgegeven in 

een speciale editie door de Galeries Lafayette (afb. 88). In het verder betoog zien we dat hij er 

gretig gebruik van maakte.  

Rousseau verklaarde zelf uitdrukkelijk dat hij de onirische wereld ontdekt had in de kleuren 

en vormen van tropische planten. Over zijn bezoek aan de serres beweerde hij aan zijn 

interviewer Arsène: “Je ne sais pas si vous êtes comme moi, (…), mais quand je pénètre dans 

ces serres et que je vois ces plantes étranges des pays exotiques, il me semble que j’entre dans 

un rêve! Je me sens moi-même un tout autre homme… Cela n’empêche pas, (…), que notre 

nature à nous ne soit aussi bien charmante tout de même.“248  

 

Rousseau vertoefde niet alleen in de serres maar ook in de gezonde buitenlucht waar hij 

studies naar de natuur maakte die hij in zijn atelier voltooide.249 Hij verzamelde op zijn tocht 

eveneens bladeren die hij achteraf nauwgezet bestudeerde.250  

Volgens Le Pichon diende Rousseaus schets ‘Les acacias’ (afb. 53) als voorbeeld voor zijn 

‘Rendez-vous dans la forêt’ van 1886-90 (afb. 54).251 

Over zijn wandeltochten in de buitenwijken van Parijs vertelde de kunstenaar: “Croiriez-vous 

que quand je vais à la campagne, et que je vois ce soleil, cette verdure, ces fleurs, je me dis 

parfois: «  c’est à moi, tout ça! »  (…)  

                                                 
244 GILLES V. (2006), p. 51 
245 N.N., Au Jardin d’Acclimatation. La serre des camélias, [Prent uit Le Petit Journal, archiefstuk, 
FR] (21 maart 1897) 
246 BOITARD M. en M.I. JANIN, Le Jardin des Plantes. Description et mœurs des mammifères, 
[Boek, archiefstuk, FR] (1842) 
247 GRIMARD E., Le Jardin d’Acclimatation. (Le tour du monde d’un naturaliste), [Boek, archiefstuk, 
FR] (1876) 
248 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
249 METTERNICH A. (2006), p. 9 
250 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 27 
251 LE PICHON Y. (1981), p. 36 
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Arsène voegde eraan toe: “Un véritable bonheur enfantin éclate alors dans le rire de ces 

vieux regards.“252 Rousseau bezat inderdaad een bucolische visie van het platteland en een 

duidelijke voorliefde voor het rurale. Hierin vinden we onmiskenbaar de sporen van zijn 

ervaringen als kind in en rond Laval terug.  

Le Douanier liet enkele pastorales na zoals ‘Le Chevrier’ van 1905 (afb. 89), ‘Le Retour des 

comices agricoles’ (afb. 36) van na 1907 en ‘L’Herbage’ van 1910 (afb. 90) waaruit de 

verheerlijking van het landelijke leven blijkt. Zou ‘Le Retour des comices agricoles’ (afb. 36) 

kunnen gebaseerd zijn op de postkaart die hij in mei 1907 verzond (afb. 91)?253 De herderin 

die op de postkaart voorkomt, houdt een lammetje aan de leiband. Rousseaus personage, dat 

trouwens de trekken van de schilder vertoont, houdt eveneens een lammetje aan de leiband. 

De runderen uit ‘L’Herbage’ (afb. 90) lijken op die uit Bêtes sauvages (afb. 92).254  

Dacht hij aan het volksliedje O ma tendre musette van La Harpe (afb. 93) toen hij ‘Le 

Chevrier’ (afb. 89) schilderde?255 Of inspireerde hij zich op een tekening van een herder met 

zijn schapen bewaard in de map uit het nagebouwd atelier (Laval) (afb. 94),256 waar ook zijn 

boeken met illustraties En campagne257 en La vie à la campagne258 liggen?  

 

Rousseau beeldde het landschap niet vanuit documentair standpunt af:259 de map uit het 

nagebouwd atelier (Laval) bevat een postkaart van de pont de Sèvres260 (afb. 95) waarop 

luchtballons, vliegtuigjes of zeppelins ontbreken. Toch zweven ze boven de brug in zijn 

schilderij ‘Vue du pont de Sèvres’ van 1908 (afb. 55). Inspireerde hij zich op de postkaart 

opgenomen in het boek van Le Pichon (afb. 96) waarop wel luchtschepen afgebeeld zijn?261 

Dan nog valt de plaats niet te identificeren. 

 

 

 

 
                                                 
252 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
253 CERTIGNY H. (1984), vol. 2, p. 434 
254 N.N., Bêtes sauvages [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.); zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 146 
255 LE PICHON Y. (1981), p. 126 
256 N.N., Troupeau de moutons au paturage [Prent herder met schapen, archiefstuk, FR] (s.d.) 
257 RICHARD J. en A. DE NEUVILLE, En Campagne. Tableaux et dessins de A. de Neuville [Boek, 
archiefstuk, FR] (s.d.) 
258 HARRAS, La vie à la campagne [Boek, archiefstuk, FR] (1864) 
259 GILLES V. (2006), p. 52 
260 N.N., Le pont de Sèvres [Postkaart, archiefstuk, FR] (s.d.) 
261 LE PICHON Y. (1981), p. 99 
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Omgeving, verhalen, geliefden, muziek en natuur waren niet zijn enige inspiratiebronnen. 

Rousseau vertoefde graag in de galerijen van het Louvre, de Luxembourg, Versailles en 

Saint-Germain waar hij zich in het kopiëren oefende en waar hij met de kunst met een  

grote K kennismaakte.262  

In 1884 bracht hij een bezoek aan het Musée de Cluny. Het thema en de technieken van het 

15e eeuws tapijt ‘La dame à la licorne’ (afb. 97a,b) beïnvloedden duidelijk zijn werk.263 De 

sfeer, de kledij en de rijke plantenwereld inspireerden hem allicht voor het schilderen van zijn 

portretten en landschappen. Maar vergeten we ook niet de florale motieven uit de art nouveau 

op o.a. tapijten en behang die furore maakten. 

Op ‘Portrait de femme’ van 1895 (afb. 98), dat mogelijk Rousseaus tweede echtgenote 

Joséphine voorstelt, zijn net zoals op het 15e eeuws tapijt ‘Vie seigneuriale’264(afb. 99) een 

vogel en verschillende planten afgebeeld. De bloemen die op zijn portretten voorkomen, 

bekeek Rousseau wellicht in zijn Larousse (afb. 100)265 of in de Parijse serres. 

De jurk van de vrouw op het antieke tapijt (afb. 99) vertoont enige gelijkenis met de 

klederdracht van de dame die op ‘Portrait de femme’ (afb. 98) voorkomt: beide jurken zijn 

getailleerd, hebben wijde mouwen en een kraag. Een band accentueert hun taille.  

Volgens Götz werden in de 19e eeuwse burgerlijke kringen levensgrote portretten voor 

mensen van stand vervaardigd.266  

Rousseaus vrouwelijk personage is zoals op Velázquez 17e eeuws portret van ‘Isabella de 

Bourbon’ (afb.101) levensgroot, in een waardige houding en zwarte jurk weergegeven.  

De kunstenaar vereeuwigde ook Joséphine en zichzelf op ‘Portrait de l’artiste’ (afb. 47a) en 

‘Portrait de la seconde femme de Rousseau’ (afb. 47b) van 1902-03. Deze doeken horen bij 

elkaar en op elk ervan komt een olielamp voor die enige gelijkenis vertoont met die in het 

nagebouwd atelier (Laval) (afb. 48b).267 

In het Musée de l’Ancien Évêché in Angers moet Rousseau de 14e eeuwse tapijten met scènes 

uit de Apocalyps gezien hebben. In de map uit het nagebouwd atelier (Laval) zijn er 

postkaarten van bewaard (afb. 102,103,104).268  

 

                                                 
262 zie chronologie, p. 3 
263 IBIDEM 
264 LE PICHON Y. (1981), p. 80 
265 IDEM, p. 235 
266 GÖTZ A. (2001), p. 91 
267 Olielamp [Olielamp op piano, archiefstuk, FR] 
268 N.N., Une scène de l’Apocalypse [Postkaarten Musée de l’Ancien Evêché d’Angers, 
archiefstukken, FR] 
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Zijn ‘Rendez-vous dans la forêt’ van 1886-90 (afb. 54) lijkt geïnspireerd op een detail uit een 

18e eeuws tapijt ‘La Chasse Royale’ van de Manufacture des Gobelins (afb. 105).269 

 

Rousseau was een trouwe bezoeker van het officiële Salon.  

Hij sprak zijn bewondering uit voor Gérôme (1824-1904), Clément  

(1826-1888), en Bouguereau (1825-1905). Rousseau bewaarde postkaarten van Gérôme (afb. 

106)270 en Bouguereau (afb. 107).271 In het nagebouwd atelier (Laval) steken ze in zijn 

kaartenhouder. Le Douanier bewonderde Bouguereaus coloriet en zou zijn kunsthandelaars 

soms gevraagd hebben naar dezelfde tint ‘huidskleur’ die Bouguereau gebruikte.272   

De oriëntalisten Gérôme (afb. 108) en Clément stonden bekend om hun composities met 

leeuwen in de woestijn.273 Rousseaus ‘La chasse au tigre’ van ca. 1895 (afb 60) en ‘La 

Bohémienne endormie’ van 1897 (afb. 26) zijn in een gelijkaardig woestijnlandschap 

gesitueerd. Le Douanier schilderde zijn versie van de tijgerjacht met ‘La chasse au tigre’ uit 

ca. 1895 (afb. 60) Het werk lijkt gebaseerd op Rudolph Ernsts gravure van 1895 uit ‘Le 

Monde Ilustré’ (afb. 109).274 Rousseau bewaarde daarnaast een prent (afb. 110) en 

postkaarten met leeuwen- of tijgerjachten (afb. 111,112,113,114).275 

Het thema van ‘La Bohémienne endormie’ van 1887 (afb. 26) lijkt geïnspireerd op ‘Femme 

Boghari tuée par une Lionne’ van Louis Matout van 1853 (afb. 115).276  

De leeuw van Rousseau kan overgenomen zijn uit het reeds vermelde Bêtes sauvages (afb. 

116),277 maar hij vertoont een nog grotere overeenkomst met de gesculpteerde leeuwen van 

Alfred Jacquemart van 1854 in de Jardin des Plantes (afb. 117).278 Het exotisch tafereel lijkt 

ontleend aan een prent uit Le Tour du Monde (afb. 118).279  

                                                 
269 LE PICHON Y. (1981), p. 36 
270 N.N., [Foto Bouguereau voor schilderij, archiefstuk, FR] 
271 N.N., [Foto Gérôme in zijn atelier, archiefstuk, FR] 
272 LE PICHON Y. (1981), p. 265 
273 MORRIS F. (2006), p. 16 
274 LE PICHON Y. (1981), p. 159 
275 N.N., Chasse au tigre [Prent van tijgerjacht, archiefstuk, FR]; N.N., La chasse au lion, [Postkaart, 
archiefstuk, FR]; N.N., Le tigre, [Postkaart ˝Au bon marché˝, archiefstuk, FR]; N.N., Chasses et 
pêches. 84 sujets variés [Postkaart Chocolat Guérin-Boutron, archiefstuk, FR]; N.N., La chasse au 
tigre, [Postkaart, archiefstuk, FR] 
276 LE PICHON Y. (1981), p. 207 
277 N.N., Bêtes sauvages. [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.), p. 72 
278 GREEN C. (2006), p. 38 
279 N.N., [Artikel p. 328 uit Le Tour du Monde, archiefstuk, FR] (s.d.) 
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Het snaarinstrument voorgesteld op ‘La Bohémienne endormie’ (afb. 26) herinnert aan de 

mandoline die in het bezit was van de broer van Rousseau (afb. 25).280  

De vaas op hetzelfde doek (afb. 26) benadert die van Cléments ‘Marchande d’oranges 

égyptienne’ van 1872 (afb. 119).281  

Voor ‘Heureux Quatuor’ van 1902 (afb. 120) nam Rousseau waarschijnlijk Gérômes 

‘L’Innocence’ (afb. 121) van 1852 als voorbeeld.282 Zag hij in het Louvre ook ‘Apollo e 

Marsia’ van ca. 1483-87 van Perugino (afb. 122)?283  

 

Sinds 1885 verzamelde de kunstenaar Japanse prenten.284 Invloed hiervan valt af te leiden uit 

het gebruik van platte vlakken, zoals de weergave van de zon of de maan, en zwarte 

contouren.  

Het thema van ‘Navire dans la tempête’ van na 1896 (afb. 123) herinnert aan prenten van 

Hokusai.285 De beroemde ‘Onder de golf van Kanagawa’ (afb. 124) uit de Zesendertig zichten 

op de Fuji dateert van rond 1830-32 en werd tegen het einde van de 19e eeuw in de Parijse 

artistieke kringen alom bewonderd. Bovendien had Edmond de Goncourt in 1895 in de 

Gazette des beaux-arts enkele albums van Hokusai beschreven, en in 1896 verscheen de 

studie Hokusaï van dezelfde auteur. Hierin staat ook de prent ‘Schepen op een stormachtige 

zee in Chōshi in de provincie Shimōsa’ uit de reeks Duizend zichten van de zee van rond 

1832-33 (afb. 125).286 Als bewonderaar en verzamelaar van Japanse prenten was Rousseau 

zonder twijfel vertrouwd met het befaamde ‘Plotse regen over Ōhashi en Atake’ (afb. 126) uit 

de Honderd beroemde zichten van Edo van Hiroshige, dat van 1857 dateert.  

Van Gogh had in 1887 reeds een imitatie van dat werk met olieverf op doek geschilderd, die 

nu in het Van Gogh museum (Amsterdam) te bewonderen valt (afb. 127). Le Japon artistique 

van kunsthandelaar Siegfried Bing, een van de meest invloedrijke publicaties met betrekking 

tot het japonisme, verscheen in mei 1888.287 

Op sommige van Rousseaus portretten, zoals ‘L’enfant aux rochers’ van 1895-97 (afb. 128) 

wordt het kind levensgroot weergegeven en valt invloed van Japanse prenten te ontwaren.  

                                                 
280 N.N., [Foto Jules Rousseau met mandoline en Clothilde, archiefstuk, FR] 
281 HOOG M., ‘La bohémienne endormie’, (1984), p. 149 
282 HOOG M., ‘Heureux quatuor’, (1984), p. 156 
283 IBIDEM 
284 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 59 
285 zie ook: HOOG M., ‘Le Navire dans la tempête’, (1984), p. 140 
286 M. FORRER en E. DE GONCOURT (1988), p. 273 
287 BING S. (1888-1891), 3 vols.  
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Zijn schets ‘Promeneurs s’acheminant vers un chalet de montagne’ van ca. 1888 (afb. 52) 

doet eveneens japaniserend aan.  Is deze geïnspireerd op een prent van 1882 uit Le Monde 

Illustré die een gelijkaardig berglandschap met de rivier Dussel voorstelt?288 (afb. 129)  

Mogelijk nam hij de triptiek ‘Yasumasu die fluit speelt bij maneschijn’ uit 1863 van 

Yoshitoshi (afb. 130) als voorbeeld voor ‘La charmeuse de serpents’ van 1907 (afb. 38).289 

Die Japanse kunstenaar was vermaard om zijn prenten waarop telkens de maan voorkomt  

Zowel bij hem als bij Rousseau speelt de hoofdfiguur fluit. De invloed van Yoshitoshi beperkt 

zich hier echter tot de compositie. De volle maan staat in de linkerbovenhoek, en daaronder 

vinden we een plat watervlak. De maneschijn belicht het linkerdeel en de voorgrond van het 

werk. Riet neemt bijna helemaal de middelste en de rechtse prent van de triptiek in. De 

centrale figuur is een dwarsfluit spelende man. Dezelfde structuur vinden we terug in de 

compositie van ‘La charmeuse de serpents’ (afb. 38). Rousseau verwerkte het thema echter 

volledig in eigen coloriet en vormentaal. 

Zijn drang naar het exotische werd mee gevoed door de verhalen uit zijn kindertijd en 

mogelijk ook door romans van Pierre Loti en Rudyard Kipling. 

 

In 1885 bezocht Rousseau Delacroix’ tentoonstelling en hij was diep onder de indruk.290 Hij 

maakte datzelfde jaar een schets in de stijl van een pasteltekening van Delacroix.291  

In de tentoonstellingscatalogus Jungles in Paris wordt hierover geen verdere informatie 

verschaft, noch worden afbeeldingen van voorgenoemde kunstwerken getoond. 

Rousseaus tijger uit ‘Surpris’ van 1891 (afb. 131) vertoont gelijkenis met die op ‘Tigre et 

Serpent’ uit 1862 van Delacroix (afb. 132).292 

Rousseau had wel bewondering voor academische schilders als Bouguereau, Clément, 

Gérôme en Delacroix, maar hij heeft zelf verklaard dat het voor de moderne kunst van 

Cézanne en Gauguin was dat hij zijn vaste baan bij de toldienst opgaf.293  

Opvallend is dat Rousseau na Gauguins dood in 1903 opnieuw exotische schilderijen 

vervaardigde en zich in dat genre als diens gelijke leek te positioneren.294  

 

                                                 
288 N.N., [Prent uit Le Monde Illustré, archiefstuk, FR] (1882) 
289 TAKAHASHI A., (januari-februari 1985), s.p. 
290 METTERNICH A.(ed.) (2006), p. 252 
291 MORRIS F. (2006), p. 16 
292 IBIDEM 
293 DELAUNAY R. (7, 21, 28 augustus en 4 september 1952), p. 7 
294 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 46 
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Rousseau bezocht niet alleen het officiële Salon, musea en tentoonstellingen; ook op de 

Parijse wereldtentoonstellingen was hij van de partij. Daar maakte hij kennis met attracties 

van de technologische vooruitgang zoals de Eiffeltoren, luchtballons, zeppelins, vliegtuigjes 

en stoomschepen.  

In schilderijen als ‘Navire dans la tempête’ van na 1889 (afb. 123), ‘Moi-même. Portrait-

paysage’ (afb. 9) van 1890, ‘Chemin de fer sous la neige’ van 1890-95 (afb. 133) en ‘Vue du 

pont de Sèvres’ van 1908 (afb. 55) roemde hij die moderne wereld, nadat Seurat zijn 

Eiffeltoren in 1889 op doek vastlegde (afb. 134).  

Zijn zelfportret ‘Moi-même. Portrait-paysage’ (afb. 9) lijkt geïnspireerd op de affiche 

‘L’Exposition Universelle de Paris en 1889’ van Gabillaud (afb. 135).295 De schilder op de 

affiche vertoont sterke gelijkenissen met Rousseau. Beiden dragen een baret en houden 

eenzelfde palet vast. Een gelijkaardige luchtballon vinden we terug op Puvis de Chavannes’ 

‘Le Ballon’ van 1870 (afb. 136).296  

Moderne attracties zoals de Eiffeltoren, tijdschriftartikels over avontuurlijke tochten met 

luchtballons en de oversteek van het Kanaal met een vliegtuigje spraken tot de verbeelding. In 

het Fonds Rousseau (Laval) zijn prenten uit Le Petit Journal297 (afb. 137,138,139) en 

L’Illustré Soleil du Dimanche298 (afb. 140) te vinden, die Rousseau klaarblijkelijk heeft 

uitgescheurd en die vliegtuigen, een boot en luchtballons voorstellen. Vergeten we niet dat  

Rousseau eveneens ‘Un voyage dans un ballon’ van Jules Verne in het tijdschrift Le Musée 

des Familles las.299  

De stoomboot uit het supplement van Le Petit Journal, die de oversteek van het Kanaal 

illustreert (afb. 137),300 valt enigszins te vergelijken met het stoomschip op ‘Navire dans la 

tempête’ van na 1889 (afb. 123). Omwille van een vage gelijkenis met het schip van Rousseau 

herkent Le Pichon hierin de Entrecasteaux (afb. 141).301  

                                                 
295 LACHNER C. en W. RUBIN (1984), p. 41 
296 IRESON N., ‘Rousseau and his World’ (2006), p. 69 
297 N.N., Une tentative de traversée du Pas-de-Calais en aéroplane [Supplément illustré du Petit 
Journal, archiefstuk, FR] (s.d.); N.N., Aéronautes à la mer [Prent op het voorblad van Le Petit Journal, 
FR] (16 april 1909); N.N., Une grande date dans l’histoire de l’aviation [Supplément illustré du Petit 
Journal, archiefstuk, FR] (s.d.) 
298 N.N., Le grand championnat aéronautique de 1900 [Prent op het voorblad van L’Illustré Soleil du 
Dimanche, archiefstuk, FR] (9 december 1900) 
299 LE PICHON (1981), p. 98 
300 N.N., Une tentative de traversée du Pas-de-Calais en aéroplane [Supplément illustré du Petit 
Journal, archiefstuk, FR] (s.d.) 
301 LE PICHON Y. (1981), p. 123 
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De stoomboot op ‘Navire dans la tempête’ (afb. 123) lijkt echter heel goed op de Cuirassé 

d’Escadre die in Rousseaus editie van de Larousse afgebeeld staat (afb. 142).302  

Het vliegtuigje op ‘Vue du pont de Sèvres’ van 1908 (afb. 55) evenaart dat van Wright, 

afgebeeld in Le Petit Journal van 30 augustus 1908 (afb. 143).303  

De brug nam Rousseau mogelijk over van een postkaart van Sèvres, te vinden in het Fonds 

Rousseau (Laval) (afb. 95).304  

 

Een andere nieuwigheid die Rousseau opmerkte en afbeeldde, betreft het voetbal dat vanuit 

Engeland kwam overwaaien.305 Teams trainden in het Bois de Boulogne, waar Rousseau vaak 

vertoefde. Hij bezat eveneens een prent met voetballers, nu bewaard in het Fonds Rousseau 

(Laval) (afb. 144).306 Dit alles inspireerde hem voor zijn schilderij ‘Les joueurs de football’ 

van 1908 (afb. 145). Volgens Certigny lijkt de voetbalkledij van de personages veeleer op een 

zwempak dat op een postkaart van 1909 voorkomt (afb. 146).307  

 

Op de wereldtentoonstellingen evoceerden de paviljoenen van exotische landen met hun 

inheemse bevolking hun land van herkomst en brachten zo het exotisme en de oriëntalistische 

mode dicht bij huis (afb. 147,148). Een toeschouwer getuigde: “Un simple ticket d’entrée est 

le talisman qui leur donne accès au pays de rêves. Ici vous êtes transporté, au gré de votre 

caprice, du Caire aux Amériques, du Congo à la Cochinchine, de la Tunisie à Java, de 

l’Annam à l’Algérie.“308  

Tevens waren panorama’s of diorama’s erg in de mode. Doordat deze in het midden van een 

groot cirkelvormig decor geplaatst werden, kreeg de toeschouwer de indruk middenin het 

illusionaire landschap te staan.  

De wereldtentoonstellingen maakten een grote indruk op Le Douanier. Over die van 1880 en 

1889 bezat hij enkele boeken.309  

 

                                                 
302 LAROUSSE P., Le Larousse pour tous [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890) 
303 CERTIGNY H., (1984), vol. 2, p. 576 
304 N.N., Le pont de Sèvres, [Postkaart, archiefstuk, FR] (s.d.) 
305 LE PICHON Y. (1981), p. 110 
306 N.N., [Prent voetballers, archiefstuk, FR]; zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 111 
307 CERTIGNY H.(1984), vol. 2, p. 558 
308 METTERNICH A.(ed.) (2006), p. 36 
309 DE GONCOURT J., Exposition universelle de 1880 [Boek, archiefstuk, FR] (1880);  
N.N., L’exposition de Paris (1889), [Boeken, 3 vols., archiefstukken, FR] 
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Hij bewaarde ook een blad met zicht op de Eiffeltoren en de paviljoenen310 (afb. 149), een 

blad met vlaggen311 (afb. 150), talrijke postkaarten (afb. 114, 112, 151) met taferelen 

waaronder de tijgerjacht (afb. 114)312  en losse bladen van exotische fauna, flora (afb. 152), 

nu terug te vinden in de map uit het nagebouwd atelier (Laval).313  Vlaggen van verschillende 

landen wapperen aan de mast van de boot op ‘Moi-même. Portrait-paysage’ van 1890  

(afb. 9).  

Rousseau zag vermoedelijk ook de Marokkaanse slangenbezweerders op de Parijse 

wereldtentoonstellingen aan het werk.314 Naast de reisverhalen van Robert Delaunays moeder 

inspireerden ze hem voor ‘La charmeuse de serpents’ van 1907 (afb. 38).315 Bovendien bezat 

Le Douanier een boekje Le Charmeur de serpents 316 (afb. 37) en een illustratie met de titel 

‘Le peintre et le boa’ afkomstig uit het tijdschrift Le Petit Journal (afb. 153).317 We wezen 

reeds op de interesse voor het occulte en magische in de artistieke en intellectuele middens 

van Parijs. Ook hypnotiseringstechnieken genoten veel belangstelling.318 Rousseaus schilderij 

lijkt tevens schatplichtig aan het paneel ‘Émoi’ uit de triptiek L’Éden van Lévy-Dhurmer (afb. 

154)319 en ‘Le charmeur de serpents’ van Gérôme (afb. 155).320  

‘La Charmeuse’ (afb. 38) gelijkt op Gauguins vrouwelijk personage uit ‘Nave, Nave, Fenua’ 

van ca. 1895 (afb. 64) 321 De lepelaar op ‘La charmeuse de serpents’ van 1907 (afb 38) komt 

voor in Bêtes sauvages (afb. 156).322  

Rousseau bestudeerde tevens jungles, planten en wilde dieren in tijdschriften zoals Le Tour du 

Monde,323 Magasin Pittoresque en het boek Les fauves d’Afrique chez eux.324  

                                                 
310 N.N., L’exposition universelle, vue générale de l’exposition, prise de la rive droite de la Seine du 
pont de Grénelle [Prent uit Le Magasin Pittoresque, archiefstuk, FR] (s.d.) 
311 LAROUSSE P., Pavillons [Illustratie uit Larousse, archiefstuk, FR] 
312 N.N., La chasse au tigre [Postkaart, archiefstuk, FR]; N.N., Le tigre [Postkaart ˝Au bon marché˝, 
archiefstuk, FR]; N.N., [Postkaart met ‘wilde’ en paradijsvogel, archiefstuk, FR] 
313 RIOU, Le canal Sapore [Illustratie uit ?, archiefstuk, FR] (s.d.) 
314 ROUSSEAU P. (2006), p. 201 
315 IBIDEM 
316 NOIR L., Le Charmeur de serpents, [Boek, archiefstuk, FR] (s.d.) 
317 N.N., Le peintre et le boa [Supplément illustré du Petit Journal p. 128, archiefstuk, FR] (8 april 
1909); zie ook IRESON N., ‘Mysterious Meetings’ (2006), p. 159 
318 ROUSSEAU P. (2006), pp. 200-205 
319 N.N., Émoi [Prent uit linker deel triptiek L’Éden van Lévy-Dhurmer, archiefstuk, FR] (1899); zie 
ook LE PICHON Y. (1981), p. 203 
320 IBIDEM 
321 LACHNER C. en W. RUBIN (1984), p. 45 
322 N.N., Bêtes sauvages. [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.), p. 100 ; zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 203 
323 N.N., [Illustratie uit Le Tour du Monde, archiefstuk, FR] (1864); COTTEAU M.E., Krakatau et le 
détroit de la Sonde [Artikel uit Le Tour du Monde, archiefstuk, FR] (7 februari ?), p. 113,  
324 RADCLIFFE D., Les fauves d’Afrique photographiés chez eux [Boek, archiefstuk, FR] (1910) 
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Deze werken van wetenschappelijke vulgarisatie bevatten reisverslagen van 

ontdekkingsreizigers en illustraties van gevechten tussen wilde dieren.325 Naar analogie 

schilderde Rousseau zijn ‘Combat du Tigre et du Buffle’ van 1908 (afb. 157), ‘Cheval attaqué 

par un jaguar’ van 1910 (afb. 158) en ‘Paysage exotique avec un gorille attaquant un indien’ 

van 1910 (afb. 159).  

De tijger en de buffel van ‘Combat du Tigre et du Buffle’ uit 1908 (afb. 157) zag Rousseau in 

Bêtes sauvages326 (afb. 160,161) of op Eugène Pirodons gravure ‘Tigre royal attaquant un 

buffle’ (afb. 162).327  

Zijn thema ‘Cheval attaqué par un jaguar’ van 1910 (afb. 158) kan geïnspireerd zijn op dat 

van Géricaults ‘Lion attaquant un cheval blanc’ (afb. 163).328  

De indiaan op ‘Paysage exotique avec un gorille attaquant un indien’ van 1910 (afb. 159) 

lijkt op de indianen op een postkaart (afb. 164).329  

In het ‘Forêt vierge au coucher du soleil’ van 1910 (afb. 165) zijn een zwarte en een jaguar in 

een gevecht verwikkeld. Een gelijkaardige scène is terug te vinden in Bêtes sauvages (afb. 

166).330  

De waterval op ‘Le déjeuner exotique’ van 1907 (afb. 167) kunnen we vergelijken met die op 

een prent uit Le Tour du Monde van 1887 (afb. 168).331  

De lotussen op ‘Les flamants’ van 1907 (afb. 169) zijn identiek aan de Egyptische lotussen in 

het Magasin Pittoresque van 1834.332 (afb. 170) De flamingo’s zijn dan weer overgenomen 

uit Bêtes sauvages333 (afb. 171) of uit Le Jardin d’Acclimatation (afb. 172).334  
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326 N.N., Bêtes sauvages [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.), pp. 49-50; zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 
146 
327 LE PICHON Y. (1981), p. 147 
328 IDEM, p. 149 
329 IDEM, p. 171 
330 N.N., Bêtes sauvages [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.), p. 152, zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 156 
331 N.N., [Artikel uit Le Tour du Monde, archiefstuk] (1887), p. 330 
332 N.N., Le lotus égyptien [Artikel uit le Magasin Pittoresque, archiefstuk, FR] (1834), p. 261 
333 N.N., Bêtes sauvages [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.), p. 171 ; zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 168 
334 GRIMARD E., Le Jardin d’Acclimatation. (Le tour du monde d’un naturaliste) [Boek, archiefstuk, 
FR] (1876), s.p.  



    56

Egyptische lotussen treffen we eveneens aan op ‘Le Charme’ van 1909 (afb.66a), ‘Forêt 

vierge’ van ca. 1909-1910 (afb. 173), ‘Le rêve’ van 1910 (afb. 32), ‘Cheval attaqué par un 

jaguar’ van 1910 (afb. 158), ‘Paysage exotique avec un gorille attaquant un indien’ van 1910 

(afb. 159) en ‘Forêt vierge au coucher du soleil’ van 1910 (afb. 165).  

In ‘Le rêve’ van 1910 (afb. 32) komt een paradijsvogel voor die Rousseau kon bewonderen in 

zijn Larousse (afb. 174),335 op een postkaart (afb. 151)336 of op een gravure in Cent récits 

d’histoire naturelle (afb. 175).337 De olifant338 en de aap339  komen voor in Bêtes sauvages 

(afb. 176,177). De twee verscholen leeuwen in ‘Le rêve’  (afb. 32) verschillen echter van die 

in Bêtes sauvages.  

In het nagebouwd atelier (Laval) staat Rousseaus fluwelen Louis-Philippe canapé, dezelfde 

waarop Yadwigha ligt (afb. 48e).340  

Het thema van de droom kan geïnspireerd zijn op Zola’s roman Le rêve uit 1888 die handelt 

over een ongelukkige liefde tussen Angélique, een naaister en Félicien, een jonge schilder.341 

Clémence was eveneens naaister en Rousseau verloor haar vroegtijdig.  

In het Musée du Luxembourg had Le Douanier vermoedelijk Manets ‘Olympia’ van 1863 

(afb. 178) gezien.342  Zijn naakt model kan ook geïnspireerd zijn op dat van Béroud (afb. 179) 

en Cabanel (afb 180),343 schilders voor wie hij bewondering had en wiens schilderijen hij op 

het officiële Salon kon bekijken.  

 

Rousseau gebruikte en/of vermengde dus zowel bronnen uit de hoge als uit de lage cultuur. 

Sommige bronnen transformeerde hij naar zijn visie, andere nam hij vrij letterlijk over, maar 

steeds gaf hij ze een apart karakter. Beweerde Robert Delaunay niet: “(…) qui sont vus par 

Rousseau dans un sens de réalité toute voulue par lui, une relativité de rapports inconnus 

dans la peinture, (…).“344 

In verschillende schilderijen heeft Rousseau ook duidelijk voorwerpen uit zijn persoonlijk 

bezit in beeld gebracht. 

                                                 
335 LAROUSSE P., Le Larousse pour tous [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk] (1890), p. 369 
336 N.N. [Postkaart met ‘wilde’ en paradijsvogel, archiefstuk, FR] 
337 LE PICHON Y. (1981), p. 210 
338 N.N., Bêtes sauvages [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.), p. 116 ; zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 210 
339 IDEM, p. 130 
340 Canapé Louis Philippe, [Canapé Louis Philippe, archiefstuk, FR] 
341 LE PICHON Y. (1981), p. 210 
342 IBIDEM 
343 IBIDEM 
344 DELAUNAY R. (7, 21, 28 augustus en 4 september 1952), p. 7 
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IV Het paradijs door de eeuwen heen 

Om het paradijsthema in het oeuvre van Rousseau in zijn volle context te kunnen begrijpen is 

het nuttig eerst de definitie en etymologie van het ‘paradijs’ duidelijk te stellen.  

Daarna kunnen we nagaan doorheen welke motieven of thema’s het paradijs in het oeuvre van 

Rousseau verschijnt. Enkele relevante werken komen in deze context aan bod.  

In het volgende hoofdstuk kunnen we zo refereren aan de beeldtraditie en onderzoeken of 

Rousseau naar de traditionele iconografie teruggrijpt of ervan afwijkt. 

4.1 Definitie en etymologie van het paradijs 

Hoe kunnen we het paradijs definiëren? In welke traditie vindt het zijn oorsprong? Welke 

evolutie maakte het door?  

Het paradijs kan vooreerst omschreven worden als de Hof van Eden, de verblijfplaats van 

Adam en Eva uit het scheppingsverhaal.345  

“(…) Daarna legde Jahwe God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten en daarin plaatste 

hij de mens die Hij geboetseerd had. Jahwe God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, 

aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de boom van het leven 

midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad. Uit Eden stroomt de rivier 

die water geeft aan de tuin; hij splitst zich in vier armen. [Pison, Gichon, Tigris en Eufraat] 

(…) Toen bracht Jahwe God de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te beheren 

(…) Toen boetseerde Jahwe God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de 

lucht, en bracht hij die bij de mens, (…).”346  

 

In de christelijke traditie betekent het paradijs ook de hemel, als woonplaats van God, 

Christus en de engelen, en staat het synoniem voor lustoord of lusthof, een verblijfplaats van 

uitzonderlijke bekoorlijkheid en lieflijkheid.347  

Het paradijs wordt in Rousseaus Larousse op gelijkaardige wijze gedefinieerd.348 Ook wordt 

Miltons Paradise Lost vermeld en daarnaast: “Un bon ménage est un paradis.”349 

Vandaag staat de term ‘paradijs’ voor een prachtige, aardse tuin en een plaats waar het 

aangenaam leven of vertoeven is. 
                                                 
345 GEERTS G. en T. DEN BOON (1999), deel J-R, 2488 
346 De bijbel (1989), Genesis, hoofdstuk 2, vers 8-15, p. 10 
347 GEERTS G. en T. DEN BOON (1999), deel J-R, 2488 
348 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890), p. 369, alinea 3 
349 IBIDEM 
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Etymologisch gezien ligt de oorsprong van het woord ‘paradijs’ in Perzië en verwijst 

‘paridaiza’  naar een ommuurde boomgaard die bescherming bood tegen de verschroeiende 

wind uit de woestijn.350 Waarschijnlijk ontstond de Perzische traditie van paradijselijke 

parken onder invloed van de hangende tuinen van Babylon, die koning Nebukadnessar II naar 

verluidt begin de 6e E v. Chr. liet aanleggen. De besloten boomgaard diende tevens als een 

lustoord en jachtterrein van de Perzische vorst en zijn intieme metgezellen.351 Als symbool 

van zijn heerschappij koos hij, zoals anderen voor en na hem, de macht over leeuwen en net 

zoals zijn Assyrische voorgangers oefende hij hier in het neerschieten van grote katachtigen.  

Rousseau weet die omgeving en sfeer op zo’n jachtterein met ‘Cavaliers arabes chassant des 

biches dans la jungle’ (afb. 181) perfect op te roepen.  

 

Het Oudhebreeuws nam de Perzische term ‘paridaiza’ over in de vorm ‘pardès’ wat ‘paradijs’, 

‘tuin’ betekent.352 In de Septuaginta wordt ‘pardès’ vertaald door ‘paradeisos’, hetzelfde 

woord dat voor de oudhebreeuwse term ‘gan’ of ‘tuin’ staat.353  

Latere tradities in het jodendom en christendom zien de tuin van Eden, ‘het paradijs’, als een 

plaats waar vrede heerst.354 Hieruit ontsproot de gedachte van een verblijfplaats voor de 

deugdzame mens na zijn dood.355  

In het Nieuwe Testament komt de term ‘paradeisos’ voor in Luc. 23:43, 2 Kor. 12:4 en Op. 

2:7.356 Réau besluit: “Les Élus y trouvent, après les durs combats qu’ils ont soutenus sur terre 

contre leurs persécuteurs et les tentations du Démon, un repos bien gagné. (…), ils échappent 

pour toujours aux misères terrestres de la maladie, de la vieillesse et de la mort.“357  

 

De zondeval maakte immers een einde aan een leven in volmaakte gelukzaligheid in het Eden 

en veroordeelde de mens tot hard labeur, pijn, tweedracht tussen man en vrouw en de dood: 

verleid door de slang proefde Eva een appel van de boom van de kennis van goed en kwaad, 

gaf een stuk aan Adam en daarom verjoeg Jahwe God hen uit de tuin.  

 

 

                                                 
350 DELUMEAU J. (2001), p. 12 
351 SPIVEY N. (2006), p. 137 
352 DELUMEAU J. (2001), p. 12 
353 IDEM, pp. 12-13 
354 DEN HEYER C.J. en P. SCHELLING (2000), p. 355 
355 IBIDEM 
356 IBIDEM 
357 RÉAU L. (1957), Nouveau Testament, p. 750 
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4.2 Iconografie van het paradijs 

De representatie van het paradijs kan thematisch opgesplitst worden in die van het aards 

paradijs en die van het hemels paradijs. Daarnaast kan het paradijs door middel van een 

stijlfiguur als de ‘pars pro toto’, waarin een deel (pars) voor het geheel (toto) staat, 

opgeroepen worden. In die zin evoceren de exotische vruchten op Rousseaus ‘Nature morte 

aux fruits tropicaux’  van 1908 (afb. 77) het paradijs. 

 

    4.2.1 Het aards paradijs  

De meeste oude culturen kennen de mythe van een volmaakte tuin waar vrede en 

gelukzaligheid heersten en de natuur harmonie uitstraalde.358 Rond het verhaal van de Hof 

van Eden ontstond dan ook een zeer omvangrijke iconografie.  

Het schilderij ‘Adam en Eva in het paradijs’ van Rubens en Jan Brueghel de Oude van ca. 

1615 (afb. 182) diende als voorbeeld voor het aards paradijs in Rousseaus Larousse.359 

 

In de schilderkunst uit het Noorden werd de tuin van Eden vooral voorgesteld door bossen 

met bloeiende bomen (afb. 183), in de zuidelijke streken van Europa kwam vaak een oase in 

de woestijn voor (afb. 184).360 In die zin valt Rousseaus ‘Forêt vierge’ van ca. 1909-10 (afb. 

173) onder de Noord-Europese traditie en zijn ‘La Bohémienne endormie’ van 1897 (afb. 26) 

veeleer onder de Zuid-Europese.  

 

Afbeeldingen van het Eden zijn in het judaïsme echter niet talrijk wegens het  verbod om God 

en zijn creaties in een beeld of afbeelding te tonen.361 Toch onderging deze iconografie 

invloed van andere culturen zoals het tafereel ‘Adam en Eva’ op een tapijt uit de 9e eeuw 

aantoont (afb. 185). Op dat werk zijn Adam en Eva in een decor van planten en dieren 

afgebeeld. Hun lichaamslengte verduidelijkt dat ze heersen over de levende soorten. 

 

Het moment vlak voor de zondeval is weergegeven op Rousseaus ‘Ève’ van na 1904 (afb. 63). 

Eva staat op het punt de appel die veeleer op een sinaasappel lijkt uit de muil van de slang te 

nemen.  

                                                 
358 RÉAU L. (1957), Nouveau Testament, p. 750 
359 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890), p. 369 
360 ZUFFI S. (2004), p. 30 
361 DELUMEAU J. (2001), p. 17 
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In tegenstelling tot een 15e eeuws werk als ‘De schepping, de erfzonde en de verdrijving uit 

het aards paradijs’ van de Gebroeders Limburg (afb. 186) lijkt er geen morele boodschap aan 

verbonden te zijn.  

 

Vaak werd de Hof van Eden gezien als een omheind gebied, ‘hortus conclusus’, in het 

middelpunt van de aarde of de kosmos.362 De muren van de tuin van Eden benadrukten het 

grensgebied tussen natuur en cultuur zoals weergegeven op het schilderij ‘Der Garten des 

Paradies’ van ca. 1410 (afb. 187).363 Ze schermden de plaats van rust en verheffing van de 

geest af van de wilde natuur. De tuin werd in de hoofse traditie immers gezien als de plaats 

waar de gevoelens en de sensualiteit ‘getemd’ werden door middel van conversatie, muziek 

en dans.364 Hij kan tevens een mystieke betekenis hebben zoals in de Perzische literatuur en in 

de laatmiddeleeuwse dichtkunst in Europa.  

In de christelijke traditie symboliseerde de ‘hortus conclusus’ Maria en het aards paradijs.365  

Op de 15e eeuwse miniatuur ‘Le paradis terrestre inderdit aux hommes’ van ca.  

1480-1485 (afb. l88) bewaakt een engel de ingang ervan. Soms vervulden monsters uit de 

klassieke mythen, zoals de mythe van tuin van de Hesperiden, diezelfde rol.  

Rousseau lijkt eveneens de ruimte af te bakenen in zijn ‘Portrait de femme dans un paysage’ 

uit ca. 1893-96 (afb. 189).  

 

In de 15e en 16e eeuw zochten kunstenaars variaties op het thema van de paradijselijke tuin.366 

De evocatie van Christus’ geboorte en het thema van Maria met het Kind bood de kunstenaars 

de kans om rondom hen een rustige natuur vol met bloemen te verbeelden zodat de 

toeschouwers een voorsmaakje van het absolute geluk in het hiernamaals kregen. 

Schongauers ‘Maria im Rosenhag’ van 1473 (afb. 190) is daar een duidelijk voorbeeld van.  

Sinds de renaissance werd de idee van een ommuurde tuin verlaten.367 Het schilderij ‘Adam 

en Eva in het paradijs’ van Rubens en Jan Brueghel de Oude uit ca. 1615 (afb. 182) stelt een 

open park voor, naar overeenstemming met de Italiaanse renaissance en het algemeen 

                                                 
362 DELUMEAU J. (2001), p. 76 ; De kosmografische visie wordt bij het hemels paradijs uiteengezet.   
363 BATTISTINI M. (2004), p. 252 
364 IBIDEM 
365 IBIDEM 
366 IDEM, p. 93 
367 DELUMEAU J. (2001), p. 31 
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gangbare model onder de Brusselse tapijtwerkers in de 16e eeuw.368 Opvallend zijn de 

exotische dieren zoals de leeuw, aap, paradijsvogel, papegaai en pauw.  

Reeds in de oudheid symboliseerden pauwen de eeuwigheid. 369  Papegaaien worden heel oud 

zodat men aannam dat sommige van die vogels het aards paradijs gekend hadden. Bovendien 

praatten ze net zoals de dieren uit het aards paradijs.  

Ook apen, leeuwen en paradijsvogels bevolken Rousseaus paradijselijke jungles naast 

olifanten, tijgers, buffels, paarden, jaguars, lepelaars, slangen en vogels.  

 
 
    4.2.1.1 De zoektocht naar het aards paradijs 

Sinds de zondeval bleef de mens zoeken naar de volmaakte toestand van het verloren paradijs. 

In de late oudheid geloofde hij dat het paradijs zich op aarde, ergens op het uiterste punt van 

het Oosten situeerde.370 Het scheppingsverhaal leerde immers dat het paradijs “ergens in het 

oosten” ligt en dat de rivier zich splitst in vier armen, de Pison “om geheel Chawila heen, 

waar goud is” (…), de Gichon, de Tigris; “hij loopt ten oosten van Assur” en de Eufraat.371  

 

Ook de middeleeuwse mens deelde die overtuiging.372  Vóór de 16e eeuw bestonden zelfs 

kaarten en wereldkaarten die het oosten bovenaan plaatsten en vaak een soort ‘sluitornament’ 

aan het hoofd van de compositie bevatten. Op de 13e eeuwse ‘Mappemonde’ is dit eveneens 

het geval. (afb. 191)  Deze miniatuur stelt Adam en Eva op vereenvoudigde manier voor, 

naast de boom des levens. In andere composities vertrekken de vier rivieren vanuit de tuin van 

Eden.373  

 

Ontdekkingsreizigers uit de 16e eeuw – aangespoord door de mythe van het aards paradijs – 

exploreerden regio’s die vermoedelijk in de buurt van de verboden tuin lagen en die daardoor 

over een uitzonderlijke natuur en immense rijkdom zouden beschikken.374 Ze kwamen echter 

tot de conclusie dat het paradijs als geografische plaats niet bestond.  

                                                 
368 DELUMEAU J. (2001), p. 31 
369 IDEM, p. 32 
370 IDEM, p. 13 
371 De bijbel (1989), Genesis, hoofdstuk 2, vers 8-14, p. 10 
372 DELUMEAU J. (2001), p. 13 
373 IDEM,  p. 19 
374 IBIDEM  
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Sinds Thomas More (1478-1535) vervingen nieuwe literaire genres de oude mythe van het 

paradijs en kende het utopische genre een bloei.375  Het exotisme, het verlangen naar het 

vreemde, kwam in de 19e eeuw tot een hoogtepunt onder invloed van het kolonialisme, de 

opkomst van de industrie, de ontwikkelingen in de wetenschappen en het verval van de 

religie. Kunstenaars zoals Gauguin gingen op zoek naar het ‘verloren paradijs’ om zich te 

‘herbronnen’. Ook de ‘naïeven’ verbeeldden hun versie van het ‘verloren paradijs’. Bekend 

zijn Edward Hicks (1780-1849) ‘Peaceable Kingdoms’ naar de profetie van Jesaja 11 over de 

Messias en zijn vrederijk.376 (afb. 59) Qua onderwerp stemt het schilderij ‘The Garden of 

Eden’ van Erastus Salisbury Field (1805-1900) (afb. 192) overeen met dat van Hicks.377 Het 

motief van de jungle lijkt hier wel een voorbode van dat in het werk van Rousseau. 

 
    4.2.1.2  Het gouden tijdperk 
 

De christelijke beschaving voegde aan de Hof van Eden elementen toe uit de Grieks-

Romeinse literatuur zoals de gouden eeuw - o.a. beschreven door Hesiodos en Ovidius - , de 

Elyzeese velden en ‘les Îles Fortunées’, op het einde van de middeleeuwen de Canarische 

eilanden genaamd.378  

 

In het gouden tijdperk blijft iedereen jong en leven mens en dier met elkaar in harmonie.  

Het schilderij ‘Das Goldene Jahrhundert’ van Lucas Cranach de Oudere van 1530 (afb. 193) 

toont de evolutie in de voorstelling van het aards paradijs onder invloed van de mythologie.379 

Heidense elementen werden ontleend aan Hesiodos, Ovidius en Horatius. In tegenstelling tot 

de bijbelse Hof van Eden dansen enkele naakte jonge mensen rond de levensboom, baden 

enkelen in het water dat ontspruit uit de levensbron en geven anderen zich over aan aardse 

geneugten. Het is een scène die Bosch’ ‘Tuin der lusten’ van ca. 1510-15 oproept. (afb. 194)  

Arcadië verschijnt opnieuw in de renaissance. In de klassieke oudheid werd deze plaats met 

zijn herders en nimfen gezien als een idyllisch oord waar de bewoners “genoten van muziek 

en dans zonder ooit oorlog te hoeven voeren of hard te hoeven werken.”380 Arcadische decors 

werden in de 16e eeuw gebruikt als mise-en-scène waar de goden van de Olympus steeds 

meer de heiligen van het christelijke paradijs verdrongen.  

                                                 
375 BELTING H. (2005), p. 100 
376 BIHALJI-MERIN O. (1964), p. 47 
377 IDEM, p. 41 
378 DELUMEAU J. (2001) , p. 12 
379 IDEM, p. 26 
380 SPIVEY N. (2006), p. 135  
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De verheerlijking van het pastorale leven komt tot uiting in Giorgiones ‘La Tempesta’ van ca. 

1505 (afb. 195) en Titiaans ‘Concerto campestre’  van ca. 1509-10 (afb. 196). Ook de 

landschappen van le Lorrain, waaronder ‘Paysage pastoral’ uit ca. 1650 (afb. 197) verbeelden 

de arcadische sfeer.  

 

De 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw werden gekenmerkt door een snelle groei van de 

industrie en de gedachte van de vooruitgang waardoor als reactie een nostalgie naar de pre-

industriële, zogezegd natuurlijke maatschappij ontstond. In navolging van Jean-Jacques 

Rousseau werd ‘le bon sauvage’ gezien als de ideale mens, in volkomen harmonie met de 

natuur.  

Ingres’ ‘L’âge d’or’ van 1843-47 leunt eerder aan bij de oude traditie (afb. 198). Ook 

Rousseau schilderde enkele pastorales waaronder ‘Heureux Quatuor’ van 1902 (afb. 120),‘Le 

Chevrier’ van 1905 (afb. 89),‘Le Retour des comices agricoles’ van na 1907 (afb. 36) en 

‘L’Herbage’ van 1910 (afb. 90).   

Seurats ‘Un dimanche après-midi à la Grande Jatte’ van 1884-86 verheerlijkt het 

familieleven en de serene natuur (afb. 56). Met ‘Heureux Quatuor’ van 1902 (afb. 120) bracht 

ook Rousseau hulde aan het familieleven. Léons ‘L’Âge d’Or, le matin’ van 1900-01 

verbeeldt dan weer het vruchtbare landschap, diens vruchten van weleer en het verlangen naar 

de eeuwige jeugd (afb. 199).381  

In de 19e eeuw heerste tevens de romantische mythe waarin het kind als incarnatie van 

onschuld, spontaniteit en het gouden tijdperk gezien wordt.382 Jean-Jacques Rousseau 

proclameerde een ‘retour à la nature’ en daaraan kan ook de gedachte ‘retour à l’enfance’ 

gekoppeld worden. We kunnen Rousseaus ‘Pour fêter bébé’ of ‘L’enfant au polichinelle’ van 

1903 (afb. 72) allicht in die context zien. 

 

  4.2.2 Het hemels paradijs 

  4.2.2.1 Kosmografie en hang naar verticaliteit 

De nostalgie naar de tuin van Eden doet verlangen naar een gelijkaardige, eeuwige 

gelukzaligheid die de mens in de hemel zoekt.383 In de kunst vertaalt zich dat vaak in een 

streven naar verticaliteit.  

                                                 
381DELUMEAU J. (2001), p. 36 
382 STABENOW C. (2006), p. 92 
383 DELUMEAU J. (2001), p. 42 
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Men probeert o.a. contact te maken met de goden op de Olympus, de Acropolis en in gotische 

kathedralen. Rousseaus schets ‘Promeneurs s’acheminant vers un chalet de montagne’  van 

ca. 1888 (afb. 52) lijkt die contemplerende sfeer te evoceren.  

 

In de oudheid werd het paradijs geïntegreerd in een kosmografie ontworpen door Aristoteles 

en Ptolemaeus.384 Volgens dit systeem bevond de aarde zich onveranderlijk in het centrum 

van het universum. Rond haar draaiden kristallen sferen die in elkaar pasten en die de 

planeten in hun beweging aandreven. Onder de zeven sferen van de planeten bevond zich de 

sfeer van vaste sterren waarvan de rotatie zich in één dag voltrok. Als de wereld sferisch is, 

dan past de mens logischerwijze in een cirkel.385 Gezien de cirkelvorm met perfectie 

geassocieerd werd, hechtte de christelijke kunst veel belang aan koepels, apsissen, gewelven 

en een centraal plan in de kerk voor het oproepen van het paradijselijke.  

Aan Ptolemaeus’ systeem voegden de late oudheid en de middeleeuwen twee andere sferen 

toe:  die van ‘het eerste mechanische lichaam’ en die van het Empyreum. In de christelijke 

kosmografie werd het Empyreum een onbeweeglijke sfeer die alle andere overkoepelde en die 

de ‘plaats van God, de engelen en de uitverkorenen’ werd. Fouquets miniatuur ‘La création, 

Dieu présente Ève à Adam’ (afb. 200) uit de 15e eeuw  bevat motieven uit Genesis: een 

weelderige plantengroei, verschillende diersoorten en de levensbron. Het werk brengt ook de 

oude christelijke kosmografie perfect in beeld. Bovendien is de tuin omheind, naar 

middeleeuwse traditie. Bij Bosch vinden we een specifiek voorbeeld van het opstijgen van de 

uitverkorenen naar het Empyreum op het zijluik van ‘Het Laatste Oordeel’ uit 1500-03 (afb. 

201).  

 

Vele beschavingen kenden het thema van het opstijgen van de ‘uitverkorenen’ naar de 

hemel.386 De Byzantijnen stelden de herrezen Jezus voor, die de hand van Adam en Eva en de 

vromen nam en die hen uit de hel naar de plek van het eeuwige licht leidde (afb. 202).  

Vaak begeleiden Abraham of engelen de uitverkorenen en tillen ze hen in een laken op naar 

de hemel zoals in de 15e eeuwse miniatuur ‘Accueil des âmes au paradis’ (afb. 203).387  

 

De hemelvaart wordt meestal voorgesteld als een lange beklimming van een ladder,388 zoals  

bij de ‘heilige Ladder’ of ‘Ladder van het Paradijs’ van Johannes Climacus, bijgenaamd ‘de 
                                                 
384 DELUMEAU J. (2001), p. 12 
385 IDEM, p. 77 
386 DELUMEAU J. (2001), p. 42 
387 IBIDEM 
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nieuwe Mozes van Sinaï’, van rond het midden van de 7e eeuw.389 Dat bijzonder belangrijk 

thema in de byzantijnse wereld was een geliefde iconografische inspiratiebron. Een icoon als 

‘L’échelle céleste’ (afb. 204) uit de 12e eeuw toonde aan de monnik hoe hij door middel van 

gebed en onthechting gaandeweg in de hemel kon opgenomen worden. Ook de droom van 

Jacob (Genesis, 28, 10-19) (afb. 205), die vaak voorkomt in de middeleeuwse teksten en 

iconografie, verbeeldt die visie.  

Het thema van de jakobsladder vertoont een opvallende gelijkenis met dat van de levensboom  

(Isaak (1,11)) (afb. 206).390 De genealogische boom van David en Jezus werd door Mattheus 

(1, 1-16) en Lucas (3, 23-28) vervolledigd. Deze boom, vaak voorgesteld met een kruis, 

symboliseert in het christendom de incarnatie van God en het opstijgen van de gelukzaligen 

naar het paradijs. Zoals op Pacino di Bonaguidas ‘Albero della vita’ (afb. 207) van ca. 1300-

1310 te zien is, plaatsten religieuze ordes hun heiligen graag op de takken van een 

kruisvormige levensboom.  

 

De hemelvaart, de tenhemelopneming van Maria na haar dood, vormt een hoofdthema in de 

christelijke kunst.391 Vele werken uit de renaissance zijn hieraan gewijd. Een bekend 

schilderij uit die periode betreft ‘Assumption de Santa Maria’ (afb. 208) van 1577 van El 

Greco. Tijdens de barok werd dit het voornaamste religieuze thema. Kunstenaars uit deze 

periode zoals Andreo Pozzo (afb. 209) benadrukten tevens de hang naar verticaliteit door het 

opengaan van wolken die het centrum en het hoogste punt van de hemel blootlegden zodat de 

blik geleid werd naar de door goud verlichte opening waar God verblijft.392  

Tijdens de rococo dienden de 18e eeuwse fresco’s van Johann Baptist Zimmermann in de kerk 

van Wies (afb. 210) hetzelfde doel. 

 

 

 

 

 

    4.2.2.2 Goud en licht als evocatie van Gods verblijfplaats 

                                                                                                                                                         
388 DELUMEAU J. (2001), p. 42 
389 IDEM, p. 51 
390 IDEM, p. 43 
391 IDEM, p. 60 
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Het paradijs wordt geassocieerd met licht en goud: het is de verblijfplaats van God en God 

zelf is ‘licht’ zoals de proloog van het evangelie van Johannes (1,9) aangeeft.393  

In vele beschavingen symboliseerde goud een verandering van universum en de toetreding tot 

een goddelijke en eeuwige plaats.  

Vanaf de middeleeuwen vertoont de christelijke iconografie een voorkeur  voor goud omwille 

van zijn zogezegde goddelijke karakter.394 De goddelijke zonnestralen die op de engel uit 

Botticelli’s ‘L’incoronazione della Vergine’ van ca. 1488-90 (afb. 211) vallen, laten daar geen 

twijfel over bestaan.  

 

In de byzantijnse kerken van Ravenna, Constantinopel en Sicilië komt goud zeer veel voor. 

Een treffend voorbeeld vinden we terug op de apsis van Sant’Apollinare in Classe in Ravenna 

(afb. 212). Daarnaast symboliseert het groen het eeuwige. De lichtinval op de veelgekleurde 

glasramen in gotische kerken zorgt voor een gelijkaardig goddelijk effect.  

Hierboven bespraken we de hang naar verticaliteit bij Maria’s hemelvaart (afb. 208) en de 

fresco’s (afb. 209 en 210) die de blik leiden naar de door goud verlichte opening. Ook hier 

werd veelvuldig licht en goud gebruikt om de hemel te representeren. 

 

    4.2.2.3 De heilige stad Jeruzalem 

De Apocalyps (21,19-20) beschrijft het nieuwe Jeruzalem als Gods gouden stad met twaalf 

poorten en twaalf parels.395  Uit dat thema ontstond een rijke iconografie.396  

Van de 14e tot de 16e eeuw beeldden kunstenaars Jeruzalem het meest af op een hoogte, als 

een stad die compleet verfraaid is. Bepaalde afbeeldingen geven enkel de poort weer 

waardoor de uitverkorenen het paradijs binnentreden. De ontvangst bij de ingang van de stad 

van het eeuwige geluk kende veel bijval in de 15e eeuw. De 15e eeuwse miniatuur ‘La 

Jérusalem céleste’ (afb. 213) geeft een ommuurd Jeruzalem met toegangspoort van op een 

hoogte weer.  

 

 

    4.2.2.4 (Musicerende) engelen 

                                                 
393 DELUMEAU J. (2001), p. 186 
394 IDEM, p. 187 
395 De bijbel (1989), Apocalyps, 21, vers 19-20, 1585-1586 
396 DELUMEAU J. (2001), p. 118 
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Musicerende engelen zijn een geliefd thema in de westerse kunst tussen het midden van de 

14e en het midden van de 16e eeuw.397  Een beroemd voorbeeld daarvan vinden we op de 

zijluiken van het ‘Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck uit 1432  (afb. 214).  

In die tijden verkenden Europese musici de rijkdom en het register van het muzikale 

universum en ze gaven aan de muziek een nieuwe plaats in de toen heersende cultuur.  

Na het Concilie van Trente (1545-1563) verdween het thema opnieuw o.a. vanwege de band 

tussen muziek en de geneugten van het leven. Engelen worden dan spiritueler, verhevener en 

in duizelingwekkende spiralen weergegeven, zoals bijvoorbeeld op Lanfranco’s schildering 

van de koepel van Sant’ Andrea della Valle in Rome (afb. 215).  

Vermeldenswaard zijn Gustave Dorés 19e eeuwse illustraties voor La Divina Commedia van 

Dante (afb. 216) en Paradise Lost van Milton (afb. 217). De vele engelen, hun vluchtige 

bewegingen rond de hemel en het perspectief aan het einde van de cirkels op de illustratie 

voor La Divina Commedia (afb. 216) zijn schatplichtig aan de barok. 

 

Rousseau beeldde zelden engelen af, maar in ‘Le Retour des comices agricoles’  van na 1907 

(afb. 36) verschijnt toch een biddende engel op een wolk.  

De muziek speelt een belangrijke rol in zijn schilderijen. Vooreerst was hij zelf een begaafd 

musicus. In zijn paradijselijke jungles plaatste hij meestal een fluitspeler die mogelijk aan 

Orpheus refereert (afb. 66b). De luit in ‘La Bohémienne endormie’ van 1897 (afb. 26) 

herinnert aan het instrument dat de kunstenaar van zijn broer Jules kreeg.  

Op zijn sterfbed ijlde Rousseau en praatte over God, engelen en hun hemelse muziek.398 

 

                                                 
397 DELUMEAU J. (2001), p. 163 
398 LE PICHON Y. (1981), p. 273 
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V Rousseau en het thema van het paradijs 

In de vorige hoofdstukken verdiepten we ons in Rousseaus leven en oeuvre, het tijdsbeeld, de 

artistieke context, zijn rechtstreekse of onrechtstreekse inspiratiebronnen en invloeden. We 

schetsten ook de definitie, etymologie en iconografie van het paradijs aan de hand van 

representatieve kunstwerken.  

In dit hoofdstuk verklaren we het paradijsthema in Rousseaus oeuvre aan de hand van 

subthema’s waaraan we relevante kunstwerken koppelen.   

Binnen de subthema’s behandelen we het oeuvre chronologisch, teneinde leven en werk met 

elkaar te verbinden. We linken hieraan ook bevindingen en feiten uit de vorige hoofdstukken. 

Verder onderzoeken we de symboliek van het paradijsthema in Rousseaus kunstwerken 

omdat deze kan bijdragen tot het ontcijferen van zijn visioenen van het paradijs. We trachten 

mogelijke betekenaars te ontrafelen en geven een eerste aanzet om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden die we in de inleiding formuleerden.  

 

Vele van Rousseaus creaties vertonen een paradijselijk decor of roepen een beeld van het 

paradijselijke op. Vooral zijn jungles lijken de picturale expressie van zijn visioenen van het 

paradijs, terwijl hij voor zijn landschappen steunde op studies van de natuur.399 Toch bevatten 

ook deze landschappen, net als de portretten, fantasierijke elementen en verborgen 

boodschappen of symboliek.  

Van Dale verklaart een ‘visioen’ als volgt:  

- “innerlijk gezicht van profetische of mystieke aard dat als iets bovennatuurlijks, in een 

toestand van extase, trance of droom, ervaren wordt; 

- iets dat op bovennatuurlijke wijze of als iets bovennatuurlijks gezien wordt;  

- innerlijk gezicht dat in de droom of in een abnormale geestestoestand wordt ervaren als iets 

schrikwekkends;  

- beschrijving, uitbeelding of verhaal van hetgeen in een visioen gezien is;  

- innerlijk gezicht, zonder gedachte aan iets bovennatuurlijks, beeld uit het verleden of 

toekomstbeeld.”400  

Verschillende van deze definities stemmen overeen met de woorden van Rousseau zelf. 

 

                                                 
399 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
400 GEERTS G. en T. DEN BOON (1999), deel S-Z, 3774 
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Aan zijn interviewer Arsène deelde hij mee:  “Un jour que je peignais un sujet fantastique, 

j’ai dû ouvrir la fenêtre, car la peur me prenait. “401 En verder: “Toujours,(…), je vois un 

tableau avant de le faire – même quand il est très compliqué. Seulement, pendant que je le 

fais, je trouve des choses qui moi-même me surprennent et me causent beaucoup de 

plaisir.(…)“402 Certigny nam o.a. Rousseaus stijl onder de loep en concludeerde over het 

schilderij ‘Ève dans l’éden’ van ca. 1906-10 (afb. 218): “Le fait que l’artiste ait suivi un 

schéma mental explique qu’il n’y ait ni reprises, ni hésitations dans sa composition, si 

complexe soit-elle.”403 Bij andere jungles lijkt dit eveneens het geval zodat deze bewering 

ook voor die schilderijen kan gelden. 

De kunstenaar had interesse voor occultisme, magie en esoterische doctrines en nam deel aan 

spiritistische seances.404 Hij verklaarde aan Apollinaire dat hij in geesten geloofde en reeds 

paranormale verschijnselen had waargenomen.405 

Pascal Rousseau verwijst in die context dan ook naar zijn naamgenoot als: “(…) un Rousseau 

halluciné qui “épouvantait devant ses propres imaginations.”406 ‘Imagination’ zou dan 

verwijzen naar ‘une vision mentale’ en meer bepaald naar de suggestieve kracht van het beeld 

dat Rousseau ons in zijn jungles aanreikt. Met die kracht lijkt de kunstenaar “sa capacité à 

plonger le spectateur dans une connaissance primitive du monde, une vision archaïque 

hantée par de multiples figures de réminiscence (fantômes, revenants, spectres, etc.)” te 

openbaren.407 

Alfred Jarry gaf hem de bijnaam ‘le visité’; volgens Le Pichon staat de ‘visionair’ (iemand die 

door het goddelijke, het bovenmenselijke ‘bezocht’ wordt) voor Rousseaus 

onderbewustzijn.408  

 

Om troost te vinden en om zijn verlangens uit te drukken realiseerde Rousseau in zijn kunst 

wellicht paradijselijke decors waar hij van droomde of bevatten bepaalde werken 

verwijzingen naar paradijselijke momenten die hem kort te beurt vielen.  

Het thema van het paradijs bij Rousseau blijkt een zeer complexe bundeling van verschillende 

subthema’s.  

                                                 
401 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
402 IBIDEM 
403 CERTIGNY H. (1984), vol. 2, s.p. 
404 LE PICHON Y. (1981), p. 261 
405 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, pp. 8-9 
406 ROUSSEAU P. (2006), p. 193 
407 IBIDEM 
408 LE PICHON Y. (1981), p. 203 
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Het bevat de visualisering van het Eden en de evocatie van het paradijs(elijke). Het houdt 

duidelijk verband met de tragiek van Rousseaus leven en vormt zo een levensgetuigenis vol 

nostalgie naar ‘le temps perdu’.  

Het paradijs was voor de kunstenaar verbonden met zijn verlangen naar exotische oorden en 

met zijn dubbelzinnige houding tegenover de moderniteit, waarin angst en aantrekkingskracht 

tegenover elkaar staan.  

Het thema van het paradijs verraadt de contradictorische gevoelens van Rousseau die tegelijk 

de technologische vooruitgang toejuichte en het eenvoudige, landelijke leven idealiseerde. 

 

5.1 Het Eden en/of de evocatie van het paradijs(elijke) 

Enkele schilderijen lijken expliciet het Eden en/of het paradijs(elijke) te evoceren zoals we het 

kennen uit de geschiedenis. Eerst en vooral vinden we referenties aan het paradijs zoals het in 

Genesis beschreven staat. We hebben reeds gewezen op de bekende Perzische visie op het 

paradijs waarvan ook sporen bij Rousseau terug te vinden zijn.  

Rousseaus weinig bekende doek ‘Cavaliers arabes chassant des biches dans la jungle’ (afb. 

181) toont een jachtscène in een dichtbegroeid, weelderig woud. Het betreft hier evenwel 

geen Perzische vorsten, maar Arabieren die op hinden en niet op roofdieren jagen. Staan de 

bomen voor vruchtbaarheid, kennis en het eeuwige leven?409 Het beekje valt te associëren met 

het water dat uit de levensbron van het paradijs ontsproot. De groene plantenweelde kan 

verwijzen naar vernieuwing in de lente, vruchtbaarheid, jeugd, hoop en frisheid.410 Het 

schilderij roept inderdaad een plek van verfrissing op, zoals die in Perzië bestond. Bloemen 

symboliseren het paradijs en vrouwelijke schoonheid, jeugd en vitaliteit,411 maar ook 

onschuld, vrede, de cyclus van geboorte, leven, dood en wedergeboorte.412 Die Perzische 

jachtcontext komt weinig voor in het ons bekende oeuvre van Rousseau. Wanneer hij het 

jachtthema uitbeeldde, betrof het de jacht op tijgers of leeuwen, in navolging van de 

oriëntalisten zoals Gérôme.  
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412 TRESIDDER J. (2000), p. 90 
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We kunnen Rousseaus enigszins japaniserende schets ‘Promeneurs s’acheminant vers un 

chalet de montagne’ van ca. 1888 (afb. 52) plaatsen in de context van de drang naar 

verticaliteit. Bergen zijn de “ontmoetingsplaats van aarde en hemel”.413 Ze symboliseren 

naast mannelijkheid414 “transcendentie, eeuwigheid, zuiverheid en spirituele groei”.415  

Als tegenhanger staat de vallei voor het vrouwelijke, beschermende en symboliseert ze 

vruchtbaarheid en water.416 De vogels kunnen gezien worden als boodschappers van hogere 

machten. Vliegen wordt geassocieerd met de “ontsnapping aan de fysieke beperkingen van 

het aardse leven en het opstijgen van de geest naar de doden, na de dood of in de mystieke 

beleving”.417 Rousseau vertrouwde immers zijn interviewer Arsène toe: “Mais ce qui me rend 

le plus heureux encore que tout, c’est de contempler la nature et de la peindre (…)“.418 De 

kunstenaar vervaardigde de schets in een periode dat hij Japanse prenten verzamelde419 en 

rond het jaar dat Clémence aan tuberculose stierf.420 Op dat moment had Rousseau allicht 

nood aan een vlucht uit de dagelijkse somberheid. Kleindochter Jeanne beweerde na de dood 

van Clémence: “(…) Alors, le chagrin de Rousseau est immense. Pour essayer d’y échapper, 

il se marie, comme le dira Apollinaire, «  à la peinture ».”421 

 

Volgens het jodendom en het christendom vertoefden Adam en Eva in de weelderige Hof van 

Eden waar voor de zondeval harmonie en gelukzaligheid heersten. Na de zondeval bleef de 

mensheid zoeken naar dat verloren paradijs. Het aards paradijs werd vaak voorgesteld als 

omheind gebied. De muren benadrukten het grensgebied tussen natuur en cultuur. Binnen de 

muren vonden muziek, conversatie en dans plaats, ter verheffing van de geest en erbuiten, in 

de wilde natuur dreigden gevaar en mysterie.  

Zijn vrouwelijk personage uit ‘Portrait de femme dans un paysage’ van ca. 1893-96 (afb. 

189) plaatste Rousseau ook in een afgebakende ruimte, hier door middel van planten.  

Binnen de haag van planten lijkt de vrouw nogmaals omringd door een onderbroken halve 

cirkel van rode en gele bloemen, maar van een strikte scheiding tussen natuur en cultuur lijkt 
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hier geen sprake. De tuin, afgescheiden van de stad, plaats van handel en arbeid, onderscheidt 

zich als plaats van verpozing en geestelijke activiteit en is van een hogere orde.422 

De vrouw uit ‘Portrait de femme dans un paysage’ zit op een stoel te borduren. Betrof het 

hier Clémence? Zij was een bescheiden naaister en ze was toen al gestorven.423  

Er is echter geen directe gelijkenis met het portret (afb. 219)424 waarop ze met lichtbruin haar 

afgebeeld staat, of met een foto (afb. 15) van haar.425 Deze stukken zijn bewaard in het 

nagebouwd atelier (Laval).  

Julia Rousseau, de kunstenaars dochter, beweerde dat Clémence op ‘La promenade dans la 

forêt’ van 1886-90 staat (afb. 80).426 De vrouw heeft net zoals op ‘Portrait de femme dans un 

paysage’ (afb. 189) donkerblond haar, maar daarmee is haar identiteit nog niet bewezen.  

Schilderde hij zijn nicht en muzieklerares Marie Rozé uit Angers die enkele jaren eerder 

stierf?427 Le Pichon beweerde over haar: “qui laisse (…) une réputation de sainte.”428  

Beeldde Rousseau zijn vrouwelijk personage af in de context van de hofcultuur en herinnert 

het aan een schilderij als ‘Maria im Rosenhag’ uit 1473 van Schongauer (afb. 190)?  

Schilderde Rousseau Marie Foucher op wie hij toen verliefd was?429 Op de bewaarde foto 

(afb. 78) in het nagebouwd atelier (Laval) ziet ze er anders en ouder uit. Bovendien bleven ze 

enkel goede vrienden.  

Was het zijn maîtresse Gabrielle met wie hij in die periode omging430 of  betrof het een 

vriendin of klant uit Quartier Plaisance? Gegevens ontbreken.  

Aangezien de verkregen afbeelding in kleur van The Barnes Foundation (Pennsylvania) en 

afbeeldingen uit de literatuur onvoldoende scherp zijn, mails naar het museum onbeantwoord 

bleven en The Witt Library (Londen) enkel een zwart-wit reproductie vond, kunnen we niet 

bepalen welke bloemen op het schilderij staan en kan de symboliek niet verklaard worden. 

We weten wel dat Rousseau veel aandacht schonk aan het uitkiezen van de passende bloemen 

voor zijn schilderijen omwille van hun symboliek.431  
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Hij versierde zijn brieven soms met bloemen (afb. 220,221)432 of verzond postkaarten met 

bloemen (afb. 222).433 In zijn schriftje Petit petit recueil de chansons à Clémence van 1 

augustus 1866 zijn o.a. liedjes aan het madeliefje en het vergeet-mij-nietje gewijd.434 

 

Naar het voorbeeld van de Zuid-Europese schilderkunst plaatste Rousseau zijn paradijselijk 

schilderij ‘La Bohémienne endormie’ van 1897 (afb. 26) in een oase. Bij het schilderij hoort 

volgende tekst: “Le félin, quoique féroce, hésite à s’élancer sur sa proie qui, harassée de 

fatigue, s’est profondément endormie.“435  

Het narratieve aspect van het tafereel wordt door deze toelichting nog geaccentueerd. In zijn 

interview verduidelijkte Rousseau: “Il faut, n’est-il pas vrai?(…), une explication aux 

tableaux. Les gens ne comprennent pas toujours ce qu’ils voient.“436 Het tafereel lijkt wel op 

een plaatje uit een kinderboek waaronder enkele tekstregels staan. 

Over het schilderij schreef hij op 10 juli 1898 aan de burgemeester van Laval: “Une négresse 

errante, jouant de la mandoline (sic) ayant son jars (sic) à côte d’elle (vase contenant de 

l’eau pour boire) dort profondément harassée de fatigue. Un lion passe par hasard, la flaire 

et ne la dévore pas. C’est un effet de lune, très poétique. La scène se passe dans un désert 

complètement aride. La Bohémienne est vêtue à l’orientale (afb. 223).“437 De afgebeelde 

maan staat voor het vrouwelijke, de wederopstanding, de onsterfelijkheid en het cyclische 

maar ook voor de duistere kant van de natuur (afb. 26).438 Samen met de sterren draagt ze hier 

bij tot het oproepen van een magische en poëtische sfeer. Op de grond lijken de zachte 

kleuren van de regenboog geprojecteerd, die een beschermend waas om de zigeunerin 

vormen. Haar kleed vertoont dezelfde maar net iets hellere kleurschakeringen. Somville 

suggereert dat Iris, de Griekse godin van de regenboog die een gewaad van iriserende 

kleurschakeringen droeg, de zigeunerin met een flard van haar regenboog bedekt.439 De rivier 

achter de zigeunerin en het water in de kruik verwijzen mogelijk naar het water van de 

levensbron. Water symboliseert trouwens ook vrouwelijkheid.  

                                                 
432 ROUSSEAU H., [Geïllustreerde brief aan nichtje, archiefstuk, FR] (2 januari 1907); ROUSSEAU 
H., [Geïllustreerd dankbriefje aan Alice, archiefstuk, FR] (s.d.) 
433 ROUSSEAU H., [Postkaart aan kleindochter, archiefstuk, FR] (s.d.) 
434 N.N., [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, FR] (1 augustus 1866) 
435 VALLIER D. (1982), p. 100 
436 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
437 ROUSSEAU H., [Brief aan burgemeester Laval voor promoten van ‘La Bohémienne endormie’, 
archiefstuk, FR] (10 juli 1898), regel 11-21 
438 FONTANA D. (1994), p. 120 
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De 7-snarige luit440 op het doek is waarschijnlijk een transformatie van de mandoline van zijn 

broer (afb. 25).441 Hijzelf sprak in de brief aan de burgemeester over een mandoline (afb. 

223).442 In de kunst van de renaissance verwees het snaarinstrument naar geliefden.443  

Het symboliseert goddelijke harmonie en herinnert aan Orpheus die met zijn snaarspel wilde 

dieren wist te temmen. Misschien identificeerde Rousseau zich met hem.  

De leeuw, de koning onder de dieren, het symbool van mannelijkheid en ook een belangrijk 

zonnesymbool,444 lijkt zelfs door de slapende zigeunerin betoverd. Of beschermt haar luit 

haar? Over de leeuw lezen we in Rousseaus Bêtes sauvages: “Mais il n’en est aucun qui 

réunisse, à un si haut degré, la force, l’agilité, la beauté, le courage. En outre, sa tête 

puissante, sa face quasi-humaine entourée d’une crinière, donnent au lion un certain air de 

majesté que n’ont point ses « sujets ».445 Rousseau beeldde de leeuw vaak in die context af.  

Kleindochter Jeanne beweerde dat de zigeunerin de personificatie van Clémence was.446 Als 

dat het geval is, kan de scène als volgt begrepen worden: Rousseaus luit beschermt Clémence 

tegen de aanval van de leeuw die betoverd is. Daarbij wordt Rousseau geholpen door een 

hogere macht, mogelijk Iris, die hier verschijnt in de gedaante van de maan. 

 

‘Ève’ van na 1904 toont ons Rousseaus versie van de zondeval (afb. 63). In de periode van de 

vervaardiging had hij al twee echtgenotes en acht kinderen verloren.447  Meer bepaald is het 

moment vlak voor de zondeval afgebeeld. De kunstenaar kende het scheppingsverhaal en de 

bijbelse mythologie uit zijn kindertijd, bewaarde een prent met de levensstadia en de zondeval 

(afb. 62)448 en inspireerde zich o.a. mogelijk op gelijkaardige schilderijen van Gauguin (afb. 

64).449 We merkten reeds op dat hij na de dood van Gauguin, in 1903, opnieuw exotische 

schilderijen creëerde en dit wellicht in diens navolging. 

De zondeval, vaak met erotische connotaties, was een geliefd thema bij academische schilders 

van die tijd.450  
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Op ‘Ève’ (afb. 63) staat een nog naakte en dus onschuldige Eva op het punt de sinaasappel 

van de boom der kennis uit de muil van de slang te nemen. Ze lijkt als het ware 

gehypnotiseerd door de verleidelijke, bonte kleuren van de slang die zich rond de boom 

kronkelt.451 Vroeger werd de slang geassocieerd met de vruchtbaarheidscultus;452 hier 

symboliseert ze echter de erfzonde en verschijnt ze onder de vorm van Satan die staat voor het 

kwaad, de zonde, de verleiding en het bedrog.453 De appel is vervangen door een sinaasappel, 

wat niet ongebruikelijk is; hij symboliseert de zondeval.454 Psychologisch gezien wordt het 

woud geassocieerd met de nog onontgonnen vrouwelijkheid455 terwijl het weelderige groen 

van de talrijke palmbladeren, varens, agaven en eucalyptusbomen verwijst naar de 

vruchtbaarheid.456 Verschillende varianten van groen vullen het doek tot bijna aan de rand, 

waardoor een gevoel van ‘horror vacui’ ontstaat. Aan de horizon kleurt de lucht al lichtrood, 

een zachtere nuance van de kleur van vuur, agressie, gevaar. 

Eva’s lange haar verwijst mogelijk naar haar maagdelijkheid of haar huwbare staat.457 Ze 

vertoont gelijkaardige trekken als Yadwigha op ‘Le rêve’ van 1910 (afb. 32).  

 

‘Ève dans l’éden’ van ca. 1906-10 (afb. 218) speelt zich eveneens af in de Hof van Eden, wat 

vooreerst valt af te leiden uit de titel. Rousseau liet opvallend meer luchtruimte vrij, maar  

ditmaal ontbreekt een rode gloed. Het is het moment voor de zondeval. De planten schijnen 

zich te richten naar de volle maan die vrouwelijkheid, compleetheid en voltooiing 

symboliseert.458 God voltooide zijn werk met de schepping van de mens die hij in de Hof van 

Eden plaatste om de tuin te beheren en te bewerken.  

Een naakte Eva met lange haren plukt nog onbezorgd bloemen middenin een weelderige 

plantengroei die in de bijbel beschreven is. Rousseau onderging allicht rechtstreeks of 

onrechtstreeks invloed van verhalen over exotische landschappen, bijvoorbeeld de 

beschrijvingen van het eiland Mauritius in Paul et Virginie (1787), de verhalen over het woud 

vlakbij Laval uit zijn kindertijd en de verhalen van soldaten die in Mexico dienst deden.  
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Hij bestudeerde planten in de serres van de Jardin des Plantes en exotische flora uit boeken, 

tijdschriften en zijn Larousse. Het is onduidelijk of het dezelfde Eva uit ‘Ève’ van na 1904 

(afb. 63) betreft.  

Het tafereel straalt een sfeer van harmonie en gelukzaligheid uit, een toestand waarnaar 

Rousseau allicht terug verlangde na de dood van zijn echtgenotes en kinderen.  

Na hun overlijden stuurde hij steeds meer schilderijen naar het Salon des Indépendants of het 

Salon d’Automne.459 

 

Met de weelderige plantengroei, het water, hier allicht de Ganges en de harmonieuze toestand 

herinnert ‘La Charmeuse de serpents’ van 1907 (afb. 68) aan de tuin van Eden. Het betreft 

echter geen bijbels Eden: Eva verschijnt hier als een zwarte Eva met lange haren, ze bespeelt 

een fluit en bezweert daarmee talrijke slangen. De statige lepelaar, de vogel en de twee 

papegaaien lijken eveneens voor haar muziek te bezwijken.  

Staat de slang voor het contact met de mysteries van de aarde en de oerlevenskracht?460 In 

combinatie met slangen betekenen vogels conflict.461 Volgens psychologen gaat het om een 

conflict tussen exoterische en esoterische kennis. Waarschijnlijk verwijzen de twee 

papegaaien naar de eeuwigheid.462  Het fluitspel suggereert mogelijk “de oervibratie van 

goddelijke energie.”463  

De scène vindt opnieuw plaats bij volle maan en zoals op ‘La Bohémienne endormie’ van 

1897 (afb. 26) komen enkele sterren voor, wat het doek een magisch tintje verleent (afb. 68). 

Kunstcriticus D’Agostino vraagt zich af of we in de vrouwelijke figuur Lilith kunnen zien.464 

Volgens de kabbalisten was zij de vrouw die God nog vóór Eva schiep en die alle 

verleidingen en duistere machten in zich droeg.  

We weten dat Le Douanier in 1898 kennissen ontving die een grote interesse vertoonden voor 

het occultisme, de magie en paranormale verschijnselen.465 Met hen nam hij deel aan 

spiritistische seances. Hij stond dus open voor de wereld van de magie. 
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Een ander doek van 1907 maar van een verschillende orde betreft ‘Le déjeuner exotique’ (afb. 

167). Musea noch The Witt Library (Londen) vonden een reproductie in kleur of in zwart-wit. 

We behelpen ons met de beste zwart-wit afbeelding uit de wetenschappelijke literatuur, maar 

de kleurensymboliek ontgaat ons uiteraard. 

De Hof van Eden is verplaatst naar een exotisch bergachtig landschap met een waterval die 

overgaat in een brede rivier. De bergen kunnen geassocieerd worden met de 

ontmoetingsplaats tussen hemel en aarde.466 Het doek wordt door planten overwoekerd.  

Er is  eerder sprake van een vrije interpretatie van het bijbelse verhaal: een zwarte Adam biedt 

een zwarte Eva vruchten aan. Beiden dragen een lendenschortje en bevinden zich dus in de 

staat na de zondeval, maar van een verdrijving uit het paradijs lijkt hier geen sprake.  

Rousseau wou mogelijk een toestand van geluk op doek vereeuwigen. Of schilderde hij een 

tafereel uit de idyllische roman Paul et Virginie (1787) waaruit zijn ‘groottante Nono’ hem 

voorlas? Daarin wordt het landschap als volgt beschreven: “Les eaux qui descendent du 

sommet de ces roches formaient, au fond du vallon, ici des fontaines, là de larges miroirs, qui 

répétaient, au milieu de la verdure, les arbres en fleurs, les rochers, et l’azur des cieux… La 

lune paraissait au milieu du firmament, entouré d’un rideau de nuages, que ses rayons 

dissipaient par degrés. Sa lumière se répandait insensiblement sur les montagnes de l’île et 

sur leurs pitons, qui brillaient d’un vert argenté. On entendait dans le bois, au fond des 

vallées, au haut des rochers, de petits cris, de doux murmures d’oiseaux qui se caressaient 

dans leurs nids….”467 Verbeeldde hij in navolging van het verhaal de mythe van ‘le bon 

sauvage’? 

 

Binnen de exotische jungles vormt het weinig bekende doek ‘Nymphe dans la forêt exotique’ 

van 1907-10 (afb. 2) een aparte compositie. Het valt op door zijn felle coloriet, de grote 

kleurrijke bloemen en de plek aan de rand van de rivier. Eva is hier vervangen door een nimf 

die een geheel ander uitzicht vertoont dan de vrouwelijke naakten van Rousseau.468 Wel 

ontbreekt ook hier elke gelaatsexpressie. Volgens Certigny kan Rousseau één van zijn 

toenmalige maîtresses, Mevr. Palmero of Léonie V… , voor ogen gehouden hebben.469 Bij 

gebrek aan foto’s van die maîtresses, kon Certigny de nimf niet identificeren.  
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Dacht Rousseau aan het reeds vermelde klaagdicht uit zijn kindertijd Contre les bûcherons de 

la forêt de la Gastine van Pierre de Ronsard toen hij het doek creëerde?470 

De nimf verschijnt hier van tussen het dichte gewas en houdt zich vast aan een lange stengel. 

Op een gebogen stengel zit een bontgekleurde vogel. De kleurrijke bloemen roepen het 

paradijs en de vrouwelijke schoonheid op.  

Het meer of de rivier kan verwijzen naar het water dat uit de levensbron ontsproot. Aan de 

overkant contrasteert het goudkleurig bos met het eeuwiggroene gewas en de kleurrijke 

bloemen die met jeugd en vitaliteit kunnen geassocieerd worden.471 

 

Het paradijs kan, zoals eerder vermeld, ook geëvoceerd worden door een stijlfiguur als de 

‘pars pro toto’. Dit is het geval voor ‘Nature morte aux fruits tropicaux’ van 1908 (afb. 77). 

We kunnen er tevens de hoorn des overvloeds in zien, vrouwelijk symbool van moederlijke 

voeding en liefde, van overvloed en welvaart.472 Allemaal zaken waarnaar Rousseau 

verlangde.  

 

‘Le Charme’ van 1909 (afb. 82) is zonder twijfel een meesterwerk.  

Het uitzonderlijk kleurenpalet bestrijkt uitsluitend groene en blauwe tinten: groen, grijsgroen, 

geelgroen, blauw, groenblauw en blauwgrijs.473 Groen symboliseert vernieuwing in het 

voorjaar, frisheid, jeugd, vruchtbaarheid en hoop.474 Blauw staat voor oneindigheid, 

eeuwigheid, geloof, puurheid, vrede, spiritueel en intellectueel leven.475  

Een onrechtstreekse lichtbron van rechts, maneschijn volgens Certigny, laat een blauwe schijn 

na.476 Het water wordt geassocieerd met leven. De Egyptische lotussen dragen bij tot het 

exotisch karakter en symboliseren de schepping, de (weder)geboorte en de oorsprong van het 

kosmische leven.477 Er kunnen ook seksuele connotaties aan verbonden zijn: de mannelijke 

stam en vrouwelijke bloesem staan voor spirituele vereniging en harmonie.  

Volgens Certigny gaf Rousseau hier zijn concrete vrouwenideaal vorm.478 We zagen eerder 

dat hij zijn model baseerde op Wenckers ‘Artémis’ van  voor 1893 (afb. 67).479  
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Certigny stelt dat het tafereel uit zijn onderbewuste zou voortkomen en een erotische lading 

bezit (afb. 82): Rousseau plaatste immers een naakte, blanke vrouw en een zwarte fluitspeler 

met lendenschort in zijn jungle.480  

De voluptueuze vrouw steunt op een rotsblok aan een verzande arm van een rivier. Ze lijkt 

een slang te treiteren en verbergt een takje achter haar dijen.  

In tegenstelling tot zijn vorige vrouwelijke naakten vertoont de vrouw hier een duidelijke 

gelaatsexpressie.481 De krokodil lijkt onverschillig; een aap en een tropische vogel kijken 

vanuit de bomen toe. Aan de overkant van het drassig land bespeelt een zwarte een fluit. 

Tracht hij de levende wezens te hypnotiseren met zijn muziek? Misschien vereenzelvigde 

Rousseau zich met hem. Hij speelde o.a. klarinet.482 Gaat het hier om een metafoor voor zijn 

vergeefse pogingen om Léonie op wie hij toen verliefd was te charmeren?483 We zouden 

kunnen stellen dat hij de rol van de ‘verleider’, de slang, op zich heeft genomen.  

Rousseau gebruikte de termen ‘charme’, ‘charmeur’ en ‘charmeuse’ (de serpents) in hun 

etymologische betekenis. Het woord ‘charme’ gaat terug op het Latijnse ‘carmen’ dat 

oorspronkelijk ‘geritmeerde magische formule’ betekende en later de betekenis van ‘gezang’ 

verkreeg.484 In het Frans heeft het woord in de loop van de eeuwen een betekenisverzwakking 

ondergaan, waardoor de oorspronkelijke ‘magische formule’ veeleer ‘vage of mysterieuze 

invloed, aantrekkingskracht’ werd. De oude sterke betekenis van ‘magische kracht’ bleef 

bewaard in ‘un charme’, ‘magisch voorwerp, talisman’ (ook in het Engels ‘a charm’). 

‘Charmeur’ en ‘charmeuse’ stonden vroeger voor een persoon die de magie beoefent en deze 

sterke betekenis bleef bewaard in ‘charmeur’/‘charmeuse de serpents’ of ‘slangenbezweerder’ 

in de zin van ‘hij/zij die de slangen met magie onder controle brengt’.  

De transformatie in ‘hij/zij die verleidt of fascineert’ heeft zich in de loop van de 16de eeuw 

voltrokken. Rousseau greep terug naar de oorspronkelijke, sterke betekenis van de termen en 

transformeerde het Eden hier duidelijk naar zijn visie. 

 

Met ‘Forêt vierge’ van ca. 1909-10 (afb. 173) leek Rousseau zijn Eden te verplaatsen naar 

Afrika.485 De lucht is schemerig, de avond valt. In het weelderig woud met enkele fruitbomen, 

kleurrijke lotussen en een riviertje waarin enkele waterlelies drijven, loert een zwarte Adam 
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met lendenschortje vanachter een boomstam. Het woud en het riviertje kunnen geassocieerd 

worden met het vrouwelijke. De exotische Egyptische lotussen staan voor de creatie, de 

(weder)geboorte en het ontstaan van het kosmische leven.486  

De mannelijke stam en vrouwelijke bloesem symboliseren spirituele samensmelting en 

harmonie. Achter Adam kronkelt de slang, symbool van het kwaad en de erfzonde, zich rond 

een boom.  

Het moment na de zondeval is afgebeeld. Verleid door de slang en Eva proefde Adam de 

verboden vrucht, waardoor ook hij zijn onschuld en onsterfelijkheid verloor. Adam lijkt zich 

te verstoppen voor zijn Schepper en wacht op Zijn oordeel. Door de prachtige, (schijnbaar) 

vredige omgeving waarin hij zich bevindt, lijkt het bijna onwaarschijnlijk dat hij straks uit de 

tuin van Eden verbannen zal worden.  

 

Het ‘sluitstuk’ en weelderigste ‘Eden’ vereeuwigde Rousseau op ‘Le rêve’ van 1910 (afb. 32).  

Nogmaals toonde hij zijn eigen visie, wars van het bijbelse Eden. ‘Le rêve’ lijkt ontsproten uit 

zijn onderbewuste, wat blijkt uit de titel.  

Was Le Douanier op de hoogte van Freuds Traumdeutung van 1900? In alle geval evoceert de 

canapé in de jungle een onirische wereld. Bij het doek horen volgende verzen die opnieuw het 

narratieve gehalte ondersteunen en onze kinderlijke verbeelding aanspreken:  

“Yadwigha dans un beau rêve 

S’étant endormie doucement 

Entendait les sons d’une musette 

Dont jouait un charmeur bien pensant. 

Pendant que la lune reflète 

Sur les fleurs, les arbres verdoyants 

Les fauves serpents prêtent l’oreille 

Aux airs gais de l’instrument.“487 

Allerlei elementen zijn als een collage bij elkaar geplaatst. Moeten we het verhaal ontrafelen 

aan de hand van de puzzelstukken die het verhaal, de puzzel, representeren?  

In het overvloedige groen en tussen kleurrijke Egyptische lotussen zitten exotische dieren 

verscholen: een paradijsvogel, twee aapjes, een bontgekleurde vogel, een olifant, twee 

leeuwen en een oranje slang.  
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Het paradijs en de vrouwelijke schoonheid zien we in de groene plantenweelde en bloemen. 

De aap symboliseert mogelijk verdorvenheid, begeerte, menselijke ijdelheid en andere 

dwaasheden, maar hij kan ook alluderen op de kunstenaar die de natuur imiteerde.488  

Staat de olifant symbool voor waardigheid, intelligentie en vrede?489 In de kunst wordt hij 

geassocieerd met roem. De twee leeuwen, koningen onder de dieren en symbolen van 

mannelijkheid, komen vaak voor op Rousseaus schilderijen.  

Stabenow beweert dat erotische motieven, die door hun kleur en vorm overeenstemmen met 

een motief als de volle maan, een verstillend effect hebben en dat het gewas een reële wereld 

oproept met zijn schoonheid en geheimen.490 Volgens haar zien we een paradijs na de 

zondeval: tweedracht dreigt op te duiken tussen bloemen, man en vrouw en die spanning zou 

voor kleurrijke interpretaties zorgen.491  

Zoals eerder vermeld lijkt het vrouwelijk personage enigszins op Rousseaus ‘Ève’ van na 

1904 (afb. 63) en kan Yadwigha een Poolse jeugdliefde, Clémence of Joséphine voorstellen. 

We weten dat Le Douanier de Poolse tijdens zijn toldienst kende492 en dat hij toen al met 

Clémence getrouwd was.493 Het is dus goed mogelijk dat hij zijn eerste echtgenote hier 

schilderde. De kunstenaar verzon wel meerdere mythes en zette de waarheid soms naar zijn 

hand om meer tot de verbeelding te spreken. Yadwigha uit La Vengeance d’une orpheline 

russe uit 1899 identificeerden we eerder als Joséphine… We vermeldden echter ook dat 

Rousseau zijn huwelijk met Clémence idealiseerde. In het schriftje Petit petit recueil de 

chansons à Clémence van 1 augustus 1866 draagt een liedje de titel Il Bacio (le rêve) (sic).494 

In 1907 schreef de kunstenaar aan rechter Boucher over zijn eerste huwelijk hoewel zijn 

tweede huwelijk vier jaar eerder beëindigd was.495  

In 1910, het jaar dat hij het doek creëerde, vroeg Rousseau de weduwe Léonie tevergeefs ten 

huwelijk en hij informeerde meermaals naar haar op zijn sterfbed.496 Het vrouwelijk 

personage kan dus ook Léonie voorstellen. Het betreft in elk geval een vrouw die een 

belangrijke plaats in zijn leven innam en wiens herinnering hij wilde bewaren.  
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De scène speelt zich terug af bij volle maan (afb. 32). Het reflecterend maanlicht zorgt voor 

een magisch en duister effect dat nog versterkt wordt door de zwarte fluitspeler die met zijn 

klanken de naakte, bekoorlijke Yadwigha en exotische dieren weet te betoveren, meer nog te 

hypnotiseren. Yadwigha is immers “dans un beau rêve, s’étant endormie doucement.”  

Ze ligt languit op Rousseaus fluwelen Louis-Philippe canapé uit zijn atelier (afb. 48e), nu 

opgesteld in het Fonds Rousseau (Laval). We zien aan de expressie van de levende wezens, 

vooral aan de uitpuilende ogen van de verscholen leeuwen, dat ze ‘gecharmeerd’ zijn. 

Identificeerde Rousseau zich hier opnieuw met de fluitspeler en kende hij de mythe van 

Orpheus?497 De kunstenaar smachtte op dat moment naar een herenigd gezinsleven, roem en 

erkenning. Aangezien dit zaken zijn die meermaals aan bod kwamen, kunnen we ze als 

betekenaars beschouwen. 

 

5.2 Het paradijs als levensgetuigenis 

Rousseau verlangde naar erkenning in de kunst en in de liefde, maar kende slechts 

kortstondige momenten van geluk.  

Op doek lijkt hij die paradijselijke ervaringen vast te leggen om ze zo voorgoed te laten 

voortbestaan. Vooral zijn portretten kunnen gezien worden als ‘herinneringsbeelden’ en als 

getuigenissen van vervlogen geluk. Enkele werken verraden een sterke nostalgie naar het 

vroegere familiale leven. Beweerde Robert Delaunay immers niet over Rousseaus doeleinde: 

“Il était très amoureux et ne rêvait que de vivre en société, d’avoir son ménage. C’était son 

but à la fin de sa vie. Ce but qui lui avait échappé deux fois, il le (sic) voulait réaliser pour la 

troisième fois.“498  

 

De vroegst gekende portretten van Rousseau en Clémence zijn ‘Portrait de Rousseau’ (afb. 

224a) en ‘Portrait de la première femme de Rousseau’ (afb. 224b) en dateren waarschijnlijk 

van 1884. Een jaar later debuteerde Le Douanier op het Salon des Indépendants.499  

De portretten verschijnen hier allicht niet toevallig onder de vorm van een diptiek. De 

Vlaamse Primitieven hadden vele devotionele diptieken ten behoeve van de welvarende 

burgerij vervaardigd. Maakte de kunstenaar er kennis mee in het Louvre? Rousseau en zijn 

echtgenote worden omgeven door een aureool alsof het twee heiligen betreft.  
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Clémence was net zoals Rousseaus moeder diepgelovig.500 Het koppel ziet er nog vrij jong uit 

en is op dat moment vijftien jaar getrouwd.501 Ze kijken ernstig en lijken zich te profileren als 

gegoede burgers. We weten dat de kunstenaar trots was op zijn voormalige job als 

tolbeambte502 en dat de grootvader van Clémence mogelijk van kleine adel afstamde.503  

Leed Clémence toen al aan tuberculose? Ze ziet er op haar portret gezond uit. Kunnen we de 

diptiek daarnaast begrijpen als een veruitwendiging van een ‘heilige’ band die de geliefden 

verenigde? 

 

Uit ‘Moi-même. Portrait-paysage’ van 1890 (afb. 9) blijkt dat Rousseau zich als een groot, 

modern schilder zag. In hoofdstuk twee haalden we kort aan dat aanvankelijk de namen van 

Clémence en Marie op zijn palet stonden. Clémence was in 1890 al twee jaar gestorven504 en 

zou zijn hand geleid hebben bij het schilderen.505 Voedde de liefde voor zijn vrouwen, in het 

bijzonder die voor Clémence, dus zijn liefde voor het schilderen?  

 

We vermeldden reeds Rousseaus ‘Nature morte aux fruits tropicaux’ van 1908 (afb. 77) als 

evocatie van het paradijselijke. Vormde dezelfde Marie Foucher de rechtstreekse of 

onrechtstreekse aanleiding voor deze creatie? (afb. 78) Verwijzen de limoenen op het 

schilderij naar verbittering, mislukking of teleurstelling?506 (afb. 77) De vruchten kunnen 

zowel een vrouwelijke als een mannelijke symboliek verhullen.  

Le Pichon suggereert echter dat het stilleven kan vervaardigd zijn om zijn verhaal over 

Mexico kracht bij te zetten.507 Apollinaire beweerde namelijk: “(…), il ne paraissait se 

souvenir que des fruits qu’il avait vus là-bas et que les soldats n’avaient pas le droit de 

manger. (…)“508 Ook hier verlangde Rousseau naar erkenning op persoonlijk en op 

professioneel vlak. 

 

                                                 
500 LE PICHON Y. (1981), p. 47 
501 zie chronologie, p. 3 
502 DELAUNAY S. (31 juli 1952), s.p. 
503 LE PICHON Y. (10 februari 1961), p. 80 
504 zie chronologie, p. 4 
505 UHDE W. (1921), p. 41 
506 TRESIDDER J. (2000), p. 89 
507 LE PICHON Y. (1981), p. 241 
508 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 8 
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Aan Rousseaus ‘Portrait de femme’ van 1895 (afb. 98) lijkt een emotionele waarde 

verbonden. Rousseau speelde ondermeer fluit tijdens zijn muzikale bijeenkomsten naar het 

einde van zijn leven toe.  

Uhde getuigde: “Als es Mitternacht ist, sieht es recht wüst im Zimmer aus, und inmitten steht 

der alte Rousseau und bläst mit Tränen im Auge vor dem lebensgroßen Porträt seiner 

verstorbenen Frau die Flöte, indem er von einem Fuß auf den anderen hüpft.“509  

Maurice Raynal, een Frans schrijver en kennis van Rousseau, zag ‘Portrait de femme’ op de 

bijeenkomsten en beweerde dat de Poolse Yadwigha erop afgebeeld was.510 Picasso had het 

portret in 1908 gekocht en het in zijn atelier opgehangen ter ere van Rousseaus banket in 

datzelfde jaar. Yadwigha stelt mogelijk Joséphine voor. Aangezien Uhde over het portret 

“seiner verstorbenen Frau” sprak, kan het om haar portret gaan. Rousseau vervaardigde het 

in 1895, het jaar dat haar man stierf…511  

De statige, ernstige verschijning draagt een zwarte jurk met blauwe kraag en band en poseert 

op een balkon dat van de buitenwereld afgesloten is. De voorbijvliegende vogel symboliseert 

hier misschien de zuiverheid en de geest.512 Links van de vrouw hangt een kleurrijk gordijn 

met verschillende motieven zoals in een theaterdecor. Het zwart van de jurk kan verwijzen 

naar rouw en duisternis. De vrouw draagt een oorbel en ring. In haar rechterhand houdt ze een 

fuchsia,513 een Haïtiaanse plant. Volgens de volkse traditie betekent een witrode fuchsia: “uw 

liefde is mijn enige bekommernis.”514 Hoopte hij haar hart definitief voor zich te winnen? 

Haar linkerhand steunt op een omgekeerde afgebroken tak waarvan de bladeren slap naar 

beneden hangen. Kunnen we er een vanitasmotief in zien? Symboliseert de tak het verbreken 

van het contact met haar verleden? Achter haar schilderde Rousseau grauwe, kale rotsen met 

daartussen een waterval. Hij verklaarde aan Picasso’s muze Fernande Olivier dat het de 

versterkingen van Parijs betroffen.515 Water verwijst naar leven en herinnert aan de 

levensbron.  

Tegen de balustrade staan bloempotten met viooltjes, vergeet-me-nietjes en chrysanten. Ze 

zijn hier allicht niet toevallig afgebeeld, aangezien Rousseau het passende decor en de 

                                                 
509 UHDE W. (1921), p. 28 
510 HOOG M., ‘Portrait de femme’, (1984), p. 134 
511 zie chronologie, p. 5 
512 FONTANA D. (1994), p. 98 
513 IDEM, p. 92 
514 GIROULLE J.E., ‘De Tuingids tuinencyclopedie: Fuchsiaweetjes’, 
[http://www.detuingids.be/pages/detailprint.asp?id=3086] (s.d.), alinea 2, bijlage pp. 2-3 
515 CERTIGNY H.(1984), vol. 1, p. 140 
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bloemensymboliek voor zijn ‘portraits-paysages’ zorgvuldig uitkoos.516 Bloemen worden met 

de vrouwelijke schoonheid, het paradijs, de (weder) geboorte, het leven en de dood 

geassocieerd.517 

In het Frans heet een ‘viooltje’ ook ‘pensée’, wat ‘gedachte’ betekent.518 Het viooltje staat 

eveneens voor geliefde herinneringen en door zijn hartvorm wordt het met de ‘gedachten’ van 

het hart verbonden.519 Is dit een verborgen boodschap die inhield dat hij hun herinneringen 

koesterde en dat ze voor altijd aan elkaar dachten? Rousseau hield ook van vergeet-me-nietjes 

die volgens de Duitse legende de herdenkingsbloemetjes bij uitstek zijn. Hoopte hij dat 

Joséphine hem nooit zou vergeten of bewees hij hiermee dat hij haar nooit zou vergeten? De 

chrysanten kunnen geluk en een lang leven betekenen.520 

Uit de symboliek blijkt dat de geportretteerde een belangrijk persoon in Rousseaus leven was. 

Waarschijnlijk beeldde hij Joséphine af en wilde hij zo al zijn herinneringen aan haar op doek 

vastleggen. 

 

Ook ‘Portrait de Madame M.’ van 1895-97 draagt een verborgen symboliek (afb. 225). Het 

vrouwelijk personage bevindt zich ditmaal in een boomgaard die herinnert aan de besloten 

tuinen van de hoofse traditie. Ze poseert op een wandelpad en draagt een donkerblauwe jurk 

met gele kraag, oorringen, twee armbanden en een ring. In haar linkerhand omklemt ze een 

paraplu en een wandelstok. In haar rechterhand houdt ze een viooltje vast waarvan de 

symboliek reeds gekend is.  Op de voorgrond schilderde Rousseau nog meer viooltjes 

waarachter een poes met een bolletje wol speelt. Ze valt allicht als huisdier te beschouwen. 

Ook de vergeet-me-nietjes en chrysanten ontbreken niet. Verder zien we tuinrozen en 

klaprozen.  

Rozen symboliseren sacrale, romantische, sensuele liefde en volmaaktheid en zijn verder het 

centrale embleem van de kabbalistische Rozenkruisers.521 Drie johannesrozen zijn een 

symbool van vrijmetselarij. Rousseau had contact met Rozenkruisers en was zelf 

vrijmetselaar.522 De witte tuinroos wordt met onschuld en zuiverheid geassocieerd.523  
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523 TRESIDDER J. (2000), p. 95 
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De roze roos is een zachte variant van de rode die hartstocht en verlangen evoceert. Klaprozen 

staan dan weer voor de droom, de nacht en offersymboliek.524 

Volgens Uhde, die het doek in 1911 kocht, is het een portret van Clémence.525 De catalogus 

van 1911 beschrijft het inderdaad als ‘Portrait de la première femme de Rousseau’, 526 maar 

op het moment van de creatie was Clémence al enkele jaren gestorven.527 Certigny meent dat 

de vrouw hier een jurk draagt die tussen 1893 en 1896 in de mode was.528 Uit een 

krantenartikel van die tijd leidde hij af dat dergelijke pofmouwen, ‘Médicis’ genaamd, kort 

voor 1893 uitgevonden werden. Clémence kan dit type jurk dus niet gekend hebben. 

Bovendien gaat het om een portret van “Madame M.” en kan een gegoede burger dit portret 

van zijn vrouw of geliefde besteld hebben. Le Pichon suggereert dat dit portret en het vorige 

hommages aan dé vrouw kunnen zijn, wiens hart Rousseau in navolging van de ridders en 

troubadours probeerde te winnen.529 Hij ziet er ook de Moeder Gods in, dominant als ze hier 

verschijnt, geëerd door haar zoon die haar tegelijk vreesde en aanbad. De kunsthistoricus 

geeft zelf toe dat dit een vergaande interpretatie is, maar verlangde Rousseau niet de 

‘alomvattende’ liefde van zijn moeder, die van zijn geliefden en echtgenotes? En koos hij 

Clémence - mogelijk ook zijn tweede echtgenote - niet naar het beeld van zijn moeder? 

Beiden waren godsdienstig.530 

 

Het autobiografisch portret ‘Le présent et le passé’ van 1899 (afb. 28) dat ook onder de naam 

‘Pensée philosophique’ op het Salon des Indépendants van 1907 geëxposeerd werd, vormt het 

duidelijkste bewijs van de filosofische boodschap die Rousseau aan zijn portretten verbond.531  

Bijhorende tekst verduidelijkt het afgebeelde tafereel: 

“Étant séparés l’un de l’autre 

De ceux qu’ils avaient aimé (sic) 

Tous deux s’unissent de nouveau 

Etant fidèles  à leur pensée“532 
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Hij leek hier te suggereren dat hij door zijn huwelijk met Joséphine in 1899 niet verzaakte aan 

zijn liefde voor Clémence die dan reeds elf jaar overleden was.533  

Sinds haar dood was hij op de dool en verlangde hij naar het verdwenen geluk. Robert 

Delaunay bevestigde dit.534 In de verzen lezen we eveneens “s’unissent de nouveau”. Maar 

ook Joséphine lijkt haar overleden man niet te vergeten.  

In de wolken zweven de hoofden van hun echtgenoten boven die van het pasgetrouwde 

koppel alsof ze voor het huwelijk hun goedkeuring gegeven hebben. Joséphine was immers 

een tijdlang Rousseaus maîtresse. Le Pichon wijst terecht op diens bewuste of onbewuste 

spellingsfout die een aantal zaken kan onthullen,535 maar maakte echter zelf een spellingsfout. 

We baseerden ons uiteraard op de oorspronkelijke tekst.536 ‘Aimé’ betekent hier dat één van 

beiden de overleden echtgenoot of echtgenote al vergeten was. Toch blijven ze trouw aan hun 

herinnering. 

Le Pichon stelt dat het pasgetrouwd koppel van elkaar gescheiden wordt door hun liefde voor 

hun echtgenoten uit hun eerste huwelijk, wat in het bijzonder voor Rousseau zou gelden. 

Doordat zijn gedachten nog steeds naar Clémence uitgaan, blijft hij van Joséphine 

‘gescheiden’. Le Pichon citeert Rousseaus liefdesbrief aan Joséphine van 21 juni 1899 

(afb.17) waaruit blijkt dat ze ruzie maakten over zijn geloofsovertuiging en dat binnenkort een 

begrafenis zou plaatsvinden. Rousseau vermeldde terloops: “(…), j’irai en même temps sur 

les tombes de ceux qui nous ont été bien chers, mon fils, ton mari que j’évoquerai ; (…).“537  

Enkele opvallende passages:  ”(…); je t’aime, tu le sais, je t’aime, sans détour aussi moi 

(…).”(…)”Je t’aime, ma Joséphine, je t’aime! Je t’embrasse des millions de fois, sur tes 

lèvres roses, que tout ton visage soit couvert en un mot de mes baisers brûlants, afin d’effacer 

les traces laissées par les pleurs que j’y ai fait malheureusement couler, et, dont je te prie de 

me pardonner ; (…) Je t’embrasse encore bien des fois, et au plus tôt possible, en attendant 

[Jeudi soir] ; que je souffre, si rien ne me retenait je m’en irais te trouver. Celui qui t’aime 

sincèrement ma petite Joséphine, ma bien aimée.” 538 De kunsthistoricus lijkt hiermee te 

suggereren dat de kunstenaar haar meermaals trachtte te overtuigen van zijn oprechte liefde. 
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Over het portret vertelde Le Douanier zijn interviewer: “C’est un tableau philosophique,(…); 

c’est un peu spirite, n’est-ce pas?“539 De kunstenaar interesseerde zich in die periode voor het 

occulte en was rond 1898 vertrouwd met spiritistische bijeenkomsten.540  

Eens zou hij de ziel van een dode door de kamer zien zweven hebben.541 In die periode waren 

ook ‘geestenfoto’s’ in trek (afb. 226,227). Pascal Rousseau verschaft ons meer uitleg: “Il ne 

s’agit pas seulement de donner à voir l’image mentale mais de prendre acte de la capacité de 

l’imagination à subvertir notre sens du réel par le simple rappel des « clichés » sédimentés 

dans la mémoire affective (…). Ou comment le degré d’intensité émotionnelle de « l’image 

souvenir » parvient-il à objectiver la pensée et l’extase amoureuse à décupler la tangibilité 

suggestive de l’image.”542 Populaire literatuur uit het fin-de-siècle bevatte verhalen over 

amoureuze hallucinaties die door sommige auteurs als ‘magie passionnelle’  werden 

bestempeld. Verder meent hij dat: “(…), Rousseau, obnubilé par le souvenir de sa première 

femme Clémence, fait non seulement « réapparaître » son spectre dans ce tableau de l’amour 

courtois (Le Présent et le Passé) (…).”543 In die zin kunnen we stellen dat het portret 

gedeeltelijk als ‘herinneringsbeeld’ diende (afb. 28). Schilderde hij daarom talrijke vergeet-

me-nietjes in het gras? Houden Rousseau en Joséphine samen een boeketje vergeet-me-nietjes 

vast? Rousseau omklemt het, zij reikt ernaar en legt er haar hand over. 

De kunstenaar plaatste Joséphine en zichzelf in een groen decor dat hoop en eeuwigheid 

symboliseert. Staat de boom met talrijke blaadjes voor dynamische groei en kunnen we hem 

zien als levensboom die verwijst naar het paradijs?544 De gehuwden, opgedirkt als 

welgestelde burgers, staan achter een struik met bloemen die we eerder in verband brachten 

met het belang dat Rousseau, hier mogelijk ook Joséphine, aan zijn/haar afkomst hechtte(n). 

Opvallend is de klimoptak die beiden letterlijk en onafscheidelijk lijkt de verbinden. Een 

metafoor voor wat de kunstenaar zo graag wou bewerkstelligen in de liefde: ‘s’unir’?  

 

Net zoals Rousseau wellicht in 1884 een diptiek van zichzelf en Clémence schilderde (afb. 

224a,b), vervaardigde hij ‘Portrait de l’artiste’ (afb. 47a) en ‘Portrait de la seconde femme de 

Rousseau’ (afb. 47b) in 1902-03. We zagen hierboven dat de devotionele diptiek ten tijde van 

de Vlaamse Primitieven een hoogtepunt kende en dat het de geportretteerden toeliet hun 
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godsvrucht en burgerlijk fatsoen te etaleren. Ook Rousseau en Clémence profileerden zich als 

gegoede en eerbare burgers. Joséphine is hier opgesmukt met bijpassende juwelen. Met het 

tweeluik ‘verenigde’ Rousseau nogmaals echtgenoot en echtgenote. In zijn hoofd leefde het 

idee van het koppel.545 De aureolen ruimden plaats voor een witte achtergrond.  

Staat wit hier voor leegte, bleekheid van de dood of voor een verbintenis van licht en vreugde 

in het huwelijk?546 Le Douanier gaf de brandende olielampen die symbool staan voor 

huiselijkheid547 asymmetrisch weer. Stond hij niet op gelijke voet met Joséphine of 

beschouwde hij haar niet als zijn gelijke? We vermeldden reeds dat hij een gelijkaardige 

olielamp bezat, nu bewaard in het nagebouwd atelier (Laval) (afb. 48b).548 Joséphine was op 

dat moment vijftig of eenenvijftig jaar549 maar ziet er ouder en opvallend kwetsbaar uit (afb. 

47b). We weten dat ze toen al ziek was.550 Rousseau daarentegen blaakt nog steeds van 

gezondheid (afb. 47a). Volgens Hoog blijkt uit die weergave zijn egocentrisme.551 Ireson  

deelt die mening en staaft ze met volgende passage uit de brief van Rousseau aan Joséphine 

(21 juni 1899)552 (afb. 17): “ (…) je voudrais faire de toi une femme parfaite, (…).”553 Vond 

hij dat ideaal bij Clémence, die hij allicht naar het beeld van zijn moeder koos? Bereikte hij 

dit in zijn huwelijk met Joséphine? Hij vereeuwigde haar in elk geval op doek en hield zo de 

herinnering aan haar levend. 

 

Joséphine is als Rousseaus muze op ‘Le Peintre et son modèle’ van 1900-05 (afb. 228) 

afgebeeld. Het tafereel speelt zich af in een omsloten stukje groen aan de rand van een meer 

dat het beeld van de ommuurde tuinen uit de hoofse traditie oproept. De scène ademt een 

serene sfeer uit. Zoals gewoonlijk verschijnen beiden in hun beste zondagskleren. Rousseau 

draagt zijn baret en Joséphine poseert bleekjes voor zijn nog lege doek.  

Volgens Certigny gaf hij haar “beaux cheveux noirs comme l’hébène”554 hier weer zoals hij 

ze in zijn brief van 21 juni 1899 omschreef (afb. 17).555  
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Ireson meent dat een zeker professionalisme van het doek afstraalt.556 De proporties van de 

personages zijn groter weergegeven tegenover die van het landschap zodat onze blik zich op 

het thema richt. Rousseau had duidelijk serieuze intenties en zag zich als een belangrijk 

schilder.  

 

‘Le rêve’ van 1910 (afb. 32) is één van de laatste jungles die Rousseau voor zijn dood 

vervaardigde. Hij beschouwde het als een belangrijk werk. We bespraken het reeds uitvoerig 

met betrekking tot de evocatie van het ‘Eden’. Yadwigha had duidelijk een speciaal plekje in 

zijn hart veroverd. De scène, voortgesproten uit Rousseaus onderbewustzijn, toont hoe hij 

poogt te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en terug te keren naar een paradijselijke 

toestand. 

 

5.3 À la recherche du temps perdu 

Met de autobiografische roman À la recherche du temps perdu (1912-22) van Marcel Proust 

voor ogen wijden we een deel aan Rousseaus zoektocht naar een al dan niet geïdealiseerd 

verleden dat hij op doek terug tot leven wekte. Le Pichon verwees naar de sterke gelijkenissen 

tussen de schilder Elstir en Le Douanier. In Le Temps retrouvé lezen we inderdaad: “Ainsi, 

j’étais déjà arrivé à cette conclusion que nous ne sommes nullement libres devant l’œuvre 

d’art, que nous ne la faisons pas à notre gré, mais que préexistant à nous, nous devons, à la 

fois parce qu’elle est nécessaire et cachée, et comme nous ferions pour une loi de la nature, 

la découvrir.”557 We zijn immers geïmpliceerd en bepaald door ons verleden.  

Er is overeenkomst met voorgaande schilderijen die we beschouwden als getuigenissen van 

Rousseaus levensgeschiedenis, maar de doeken die hier aan bod komen verschillen doordat ze 

expliciet lijken te herinneren aan zijn kindertijd en aan belevenissen uit zijn huwelijk(en). Uit 

die taferelen spreekt een zekere nostalgie. 

 
Op 7 mei 1888 stierf Clémence na een jarenlang gevecht tegen tuberculose.558 Een doek dat 

Rousseau kort voor of kort na haar dood vervaardigde, is ‘Promenade dans la forêt’ van  

1886-90 (afb. 80). We weten niet met zekerheid of Clémence hier afgebeeld is, maar 

vermoeden het sterk aangezien Rousseaus dochter Julia meende dat het haar moeder was.559 
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De scène zou volgens haar één van de zondagse wandelingen in het bos van Saint-Germain-

en-Laye voorstellen en toont het koppel op weg naar de familie van Clémence. Zoals we 

eerder bespraken, bewaarde de kunstenaar prenten uit Le Moniteur de la Mode560 (afb. 81) die 

hij waarschijnlijk via Clémence kende.  

Le Pichon stelt daarom dat het vrouwelijk personage evengoed een gelijkaardige figuur uit die 

tijdschriften kan zijn.561 Dan nog verwijst Rousseau naar zijn band met zijn eerste echtgenote.  

De vrouw op het pad in het woud houdt een parasol in haar rechterhand, lijkt zich verschrikt 

om te draaien en brengt haar linkerhand naar haar borst. Op het wandelpad ligt een dode tak. 

Is hij recent afgezaagd van de boom waaronder ze zich bevindt en dus beknot in zijn groei? 

Symboliseert hij een obstakel of een leven dat te vroeg afgebroken werd? Het geluk van het 

koppel werd allicht verstoord door Clémences ziekte of door Rousseaus jaloerse buien. 

Plaatste hij haar daarom alleen in het bos? Is iemand haar stiekem gevolgd?  

Herinnerde Rousseau zich de verhalen van ‘groottante Nono’ over wolven en verdwaalde 

kinderen in het woud? Het woud kan geassocieerd worden met duisternis, onzekerheid en 

chaos, maar het kan ook een plaats van vrede en schuilplaats betekenen.562 Van die laatste 

interpretatie lijkt hier geen sprake. Of symboliseert het woud het onbewuste, duistere emoties 

en herinneringen? Het etherisch coloriet draagt bij tot een mysterieuze sfeer. Kan het doek 

begrepen worden als een uiting van nostalgie naar ‘onbekommerde’ zondagse wandelingen 

waar door Clémences ziekte een einde aan kwam? De bovenste bladeren hangen treurig naar 

beneden, wat met het jeugdige groen van de lente contrasteert.   

 

Rousseau creëerde ‘Rendez-vous dans la forêt’ van 1886-90 (afb. 54) in dezelfde periode als 

‘Promenade dans la forêt’ (afb. 80).  

Hoewel beide werken op het eerste gezicht gelijkenissen vertonen, zijn er toch opvallende 

verschillen. ‘Rendez-vous dans la forêt’ (afb. 54) straalt geen bedreigende maar een idyllische 

sfeer uit. De bomen en het gewas staan in volle bloei.  

Hier verschijnt een liefdespaar te paard, in 18e eeuwse kostuums563 als uit een 

sprookjesverhaal. De Franse schrijver Malraux beschreef treffend de atmosfeer van het 

schilderij: “Rousseau exprime l’arrivée des saisons, la fine découpure des branches sur le 

ciel, l’amoncellement des feuilles rousses sur la terre.“564  
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Op de achtergrond zien we een verscholen kasteel. Het koppel heeft een rendez-vous in het 

woud en lijkt zich niet te storen aan de donkere wolk die boven hun hoofd hangt. Het 

mannelijk personage vertoont Rousseaus trekken. Gaat het om Rousseau en Clémence in 

gelukkiger tijden? Het thema van de wandelaar(s) is hier vervangen door een romantische 

idylle. 

 

Met ‘Paysage au manoir’ van 1890-95 (afb. 4) lijkt de kunstenaar te refereren aan zijn 

kindertijd. De bossen, torens en dichte bebouwing herinneren aan de bedrijvigheid rond de 

Porte Beucheresse (Laval) waar Roussseau tot zijn zevende in één van de torens woonde.565 

Zijn fantasie is daar hoogstwaarschijnlijk ontsproten en werd er door talrijke verhalen gevoed. 

Lévêque publiceerde in zijn monografie een schets van de woontorens (afb. 229).566 

Eenzelfde structuur komt voor op het schilderij (afb. 4). Het provinciale leek Rousseaus 

voorkeur te genieten. Enkele personages in zondagskleren wandelen op hun eentje. Een 

hondje loopt in het gras waarin rode bloemen bloeien.  

Zijn het papavers die de droom, de nacht en de dood symboliseren?567 (afb. 229) Rousseau 

was toen weduwnaar568 en allicht melancholisch. Hoewel zijn kindertijd niet altijd even 

rooskleurig was, zong hij vaak liedjes uit die tijd.569 In zijn schriftje van 1 augustus 1866 

vonden we betekenaars als ‘souvenir’, ‘jeunesse’ en ‘la campagne’.570  

 

Ook ‘Vue du parc Montsouris’ van 1895 (afb. 76) herinnert mogelijk aan de zondagse 

wandelingen die Rousseau en Clémence met of zonder hun kinderen in de publieke parken 

van Parijs maakten. Een jaar eerder trok Rousseaus dochter Julia naar haar tante in Angers 

omdat ze zijn bohémiens leven afkeurde.571 Hij had toen nog een 16-jarige zoon in huis.  

Op het doek beeldde Rousseau twee koppels af waarvan één in gezelschap van een kind, op 

wandel in het park Montsouris. Allicht herkende Rousseau zich in dit tafereel. 

 

 

 

                                                 
565 zie chronologie, p. 1 
566 LÉVÊQUE J.-J. (2006), p. 122 
567 TRESIDDER J. (2000), p. 91 
568 zie chronologie, p. 4 
569 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 21 
570 N.N., [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, FR] (1 augustus 1866) 
571 LE PICHON Y. (1981), p. 257 



    93

Met ‘Heureux Quatuor’ van 1902 (afb. 120) verheerlijkte Le Douanier het gezinsleven. 

Volgend citaat uit zijn Larousse lijkt wel op dit schilderij van toepassing: “Un bon ménage 

est un paradis.”572 De kunstenaar inspireerde zich naar alle waarschijnlijkheid op Gérômes 

‘L’Innocence’ van 1852 (afb. 121).573 Rousseaus personages zijn echter in een stukje 

gedomesticeerde natuur geplaatst die aan het aards paradijs herinnert. De engel is vervangen 

door een baby en het damhert door een hond die trouw symboliseert.  

Het mannelijk personage speelt fluit, de naakte vrouw kijkt hem aan en drapeert een slinger 

met wellicht rode hartvormige fuchsia’s rond haar lichaam. Deze bloemen dragen in de 

volksmond de betekenis “ik hou van u met heel mijn hart.”574 Het jongetje houdt het andere 

uiteinde vast en lijkt de twee volwassenen ermee te verenigen.  

Joséphine had gitzwart haar575 en kan hier dus niet afgebeeld zijn. Kunnen we in de 

personages Rousseau en Clémence met hun eerstgeborene zien? De vrouw gelijkt op die uit 

‘Portrait de femme dans un paysage’ van ca. 1893-96 (afb. 189) en uit ‘Promenade dans la 

forêt’ van 1886-90 (afb. 80). 

Ook aan dit tafereel kunnen we betekenaars uit zijn schriftje van 1 augustus 1866 koppelen: 

‘amour’, ‘fidèle’, ‘coeur’, ‘bonheur’, ‘ménage’, ‘femme’ en ‘mère’.576  

Hoewel Rousseau al enkele jaren met Joséphine getrouwd was, bleef hij blijkbaar verlangen 

naar zijn geïdealiseerd huwelijk met Clémence. Hij schreef immers in de brief van 21 juni 

1899 aan Joséphine: “(…) je voudrais faire de toi une femme parfaite, (…).”577 Ze was in 

1902 waarschijnlijk al ziek. Op ‘Portrait de la seconde femme de Rousseau’ van 1902-03 

(afb. 47b) ziet ze er ouder en ziek uit. Ze stierf tenslotte op 14 maart 1903.578 Herinnerde haar 

ziekte hem des te meer aan die van Clémence en zag hij zijn geluk voor de tweede maal 

ontglippen? 

 

Een jaar na ‘Heureux Quatuor’ van 1902 (afb. 120) schilderde Rousseau ‘Pour fêter bébé’ of 

‘L’enfant au polichinelle’ (afb. 72). Hij leek hiermee hulde te brengen aan zijn kindertijd. Le 

Pichon beweert dat Rousseau de kinderen op zijn schilderijen steeds van hun ouders 

                                                 
572 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk] (1890), p. 369, alinea 3 
573 HOOG M., LACHNER C. en W. RUBIN (ed.) (1984), p. 156 
574 GIROULLE J.E., ‘De Tuingids tuinenencyclopedie: Fuchsiaweetjes’ 
[http://www.detuingids.be/pages/detailprint.asp?id=3086] (s.d.), alinea 2, bijlage pp. 2-3 
575 Geciteerd uit: VIATTE G. (1962), vol. 2, p. 320, regel 34 
576 N.N., [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, FR] (1 augustus 1866) 
577 Geciteerd uit: VIATTE G. (1962), vol. 2, p. 320, regel 23 
578 LE PICHON Y. (1981), p. 264 
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afzonderde en dat hij hierbij aan zijn vrome moeder terugdacht.579 Julia was op dat moment 

nog zijn enige kind in leven, maar ze woonde bij haar tante in Angers.580  

De kunstenaar plaatste het personage hier in een boomgaard. Symboliseert de boom op het 

achterplan de dynamische groei van het kind? In het gras bloeien naast klaprozen, die voor  

droom, de nacht en de dood staan,581 margrietjes en enkele gele en zwarte bloemen. Het kind 

draagt een wit kleed, dat kan refereren aan onschuld en zuiverheid.  

Greep hij hier terug naar de negentiende-eeuwse mythe waarin het kind met onschuld, 

onbevangenheid en het gouden tijdperk geassocieerd wordt?582 Jean-Jacques Rousseau riep 

op tot een ‘retour à la nature’ en daaraan kan de gedachte ‘retour à l’enfance’ verbonden 

worden. We weten dat Henri Rousseau in navolging van hem een groot liefhebber van de 

natuur was.  

De ernstige gelaatstrekken van het kind verraden echter dat het reeds vertrouwd is met 

wereldse zorgen. In zijn schoot bewaart het dezelfde bloemen. In zijn linkerhand houdt het 

kind een marionet met dezelfde tinten als de bloemen. We wezen er reeds op dat die marionet 

Rousseaus gelaatstrekken en snor vertoont. Werd hij dus door zijn kindertijd bepaald? Het 

kind is groter weergegeven dan de marionet.  

Stabenow vraagt zich af of het speeltje een metafoor is voor het kind dat hij zelf gebleven 

was.583 Zij noemt Rousseau degene die zijn hele leven een soort ‘Commedia dell’arte’ speelde 

om zich te beschermen.584 Robert Delaunay beaamde dat Rousseau het kinderlijke in zich 

behield: “Il racontait des anecdotes, des histoires drôles et enfantines.”585 

 

Zoals de omgeving van ‘Paysage au manoir’ van 1890-95 (afb. 4) mogelijk herinnert aan die 

van Rousseaus geboortestadje, kan ook ‘Bords de l’Oise’ van 1905 (afb. 5) in die context 

fungeren. Op vele landschappen beeldde Rousseau de rivier af die met leven, maar ook met de 

grenzen tussen leven en dood kan geassocieerd worden.586  

                                                 
579 LE PICHON Y. (1981), p. 62 
580 zie chronologie, p. 5 
581 TRESIDDER J. (2000), p. 91 
582 STABENOW C. (2006), p. 92 
583 IBIDEM 
584 IBIDEM 
585 DELAUNAY R. (7, 21, 28 augustus en 4 september 1952), p. 7 
586 FONTANA D. (1994), p. 112 
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Rousseau was sinds twee jaar opnieuw weduwnaar en verkeerde in geldnood.587 Dacht hij aan 

de rivier La Mayenne die Laval doorkruist en aan mogelijke bootuitstapjes toen hij dit doek 

schilderde? Ook dit tafereel verraadt zijn voorkeur voor het provinciale.  

5.4 Exotische scènes en het paradijselijke 

Meermaals bleek dat Rousseaus interesse had voor het exotisme. Zo bewonderde hij de 

doeken van Clément, Gérome en Delacroix, herinnerde hij zich de verhalen van zijn moeder, 

‘groottante Nono’ en van de soldaten die in Mexico vochten. Daarnaast verkende hij de serres 

van de Jardin des Plantes, de Jardin d’Acclimatation en de galerijen van het Musée d’Histoire 

Naturelle, waarover hij trouwens boeken bezat.  

Hij had ook een speciale uitgave van het album Bêtes sauvages. In het Fonds Rousseau 

(Laval) zijn talrijke prenten, postkaarten en boeken bewaard die getuigen van zijn drang naar 

het exotische. Hij bezocht de paviljoenen van de Parijse wereldtentoonstellingen en beweerde 

tegen Apollinaire dat hij als soldaat in Mexico vocht.588 Le Douanier leefde in een periode 

van koloniale expansie en exploratie en die gebeurtenissen gingen niet onopgemerkt aan hem 

voorbij. Het genre liet hem toe te ontsnappen uit de dagelijkse beslommeringen. Kleindochter 

Jeanne beweerde immers: “(…), toute cette faune de paradis perdu, ce sont eux qui faisaient 

rêver le Douanier dans sa vieillesse solitaire, ce sont eux qui ont inspiré ses plus beaux 

tableaux, ceux des sept dernières années d’une vie qui avait été, elle aussi, un peu comme un 

livre d’images.“589  

Rousseau schilderde talloze exotische schilderijen; we bespreken enkele significante werken. 

 

‘Cavaliers arabes chassant des biches dans la jungle’ (afb. 181) behandelden we in de 

context van het Eden. Door het jachtthema geldt dit schilderij ook als voorbeeld van een 

exotische scène. Het betreft namelijk een populair tafereel dat veelvuldig voorkomt bij 

oriëntalistische schilders als Gérôme. De personages en het decor doen oosters aan.  

We kunnen het doek zien als getuigenis van Rousseaus drang naar erkenning en naar 

exploratie van het onbekende.  

 

De kunstenaar herinnerde zich vrijwel zeker de militaire carrière van zijn grootvader die 

deelnam aan de verovering van Algerije en er overleed.590 Verwees hij naar dit feit met ‘Le 

                                                 
587 zie chronologie, p. 7 
588 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 8 
589 LE PICHON Y. (10 februari 1961), p. 59 
590 LE PICHON Y. (1981), p. 159 
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port d’Alger’ (afb. 27) van na 1894? Let op de Franse vlaggetjes aan de masten. Eerder 

bespraken we dat hij zich mogelijk inspireerde op gravures uit tijdschriften met reisverslagen 

(afb. 69,70).591  

In de wetenschappelijke literatuur vonden we dit schilderij enkel terug bij Le Pichon en 

zonder datering. Aangezien Rousseau zich wellicht baseerde op een gravure van Bombled uit 

Le Journal de Voyages van 18 maart 1894 (afb. 70) kan deze datum als terminus post quem 

dienen. 

‘Le port d’Alger’ geeft een indruk van rust (afb. 27). Enkele inheemse nomaden roken een 

waterpijp en rusten even uit in een stukje groen. Eén van de mannen heeft een schaap bij zich. 

Een andere nomade houdt een kleurrijk opgetuigde dromedaris vast. Op enkele felgekleurde 

poefjes liggen twee geweren. Niets verraadt dat zich een oorlog afspeelt. 

 

Deels in navolging van de oriëntalisten Gérôme en Clément plaatste Rousseau zijn ‘Chasse 

au tigre’ van ca. 1895 (afb. 60) in de woestijn. In het nagebouwd atelier (Laval) zijn eveneens 

prenten en postkaarten met dit thema bewaard.592 

Op het schilderij houden twee Arabieren een stervende tijger in bedwang. Eén staat op wacht 

en houdt een wit paard aan de teugel. Allen zijn getooid in felle kledij en dragen een 

hoofddoek. Vlakbij een doos ligt een geweer op de grond. 

 

‘La Bohémienne endormie’ van 1897 (afb. 26) bevindt zich eveneens in de woestijn, maar 

hier betreft het een oase. We bespraken het schilderij dan ook in de context van het ‘Eden’. 

Rousseau noteerde in de brief van 10 juli 1898 aan de burgemeester van Laval expliciet: “(…) 

La Bohémienne est vêtue à l’orientale.“593 (afb. 223) Het oriëntaals aandoend schilderij 

realiseerde Rousseau allicht in navolging van een oriëntalist als Gérôme naar wie hij opkeek. 

 

We weten dat Rousseau op vraag van de moeder van Robert Delaunay in 1907 ‘La 

Charmeuse de serpents’ (afb. 38) creëerde594 en dat haar reisverhalen over Oost-Indië, Egypte 

en de slangenbezweerders die ze gezien had, zijn belangrijkste inspiratiebronnen vormden. 

Hij was allicht ook vertrouwd met slangenbezweringen, verzamelde Japanse prenten en kende 

                                                 
591 IDEM, p. 158 
592 N.N., Chasse au tigre [Prent van tijgerjacht, archiefstuk, FR] (s.d.); N.N., La chasse au tigre, 
[Postkaart, archiefstuk, FR] (s.d.); N.N., Le tigre, [Postkaart ‘Au bon marché’, archiefstuk, FR] (s.d.) 
593 ROUSSEAU H., [Brief aan burgemeester Laval voor promoten van ‘La Bohémienne endormie’, 
archiefstuk, FR] (10 juli 1898), regel 11-21 
594 ROUSSEAU P. (2006),  p.201 
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mogelijk een gelijkaardige prent van Yoshitoshi van 1863 (afb. 130).595 Rousseaus doek kan 

daarom niet alleen als een evocatie van het paradijselijke beschouwd worden, maar ook als 

een exotisch schilderij. 

Door de weergave van een tropisch landschap met zijn inheemse bevolking behoort ‘Le 

déjeuner exotique’ van 1907 (afb. 167) eveneens tot de categorie van de exotische werken. 

Bovendien blijkt uit de titel dat Rousseau een doek in dat genre voor ogen had. 

 

Datzelfde jaar vervaardigde de kunstenaar ‘Les Flamants’ (afb. 168). We lezen in Bêtes 

sauvages over hun habitat in Afrika en over hun aanwezigheid op kunstwerken: “Leurs 

attitudes variées et pittoresques les ont fait souvent utiliser par les peintres, pour donner à 

certains paysages le cachet exotique.“596 Rousseau had meteen een reden om flamingo’s af te 

beelden. Hij schilderde er hier vier  in de nabijheid van het water waaruit levensgrote witte, 

gele en roze Egyptische lotussen oprijzen. Ze symboliseren de oorsprong van het (kosmische) 

leven.597 Twee zwarten met lendenschortje staan op een eilandje en houden een visnet in hun 

handen. Een andere zwarte rust even uit op zijn zij. Aan de overkant ligt een woud van 

palmbomen. Staan ze voor zon, overwinning, roem of onsterfelijkheid?598 

 

Op ‘Nymphe dans la forêt exotique’ van 1907-10 (afb. 2), dat we eerder in de context van het 

Eden bespraken, vallen eveneens kleurrijke bloemen op die het doek een exotisch tintje 

verlenen. Ook de tropische vogel draagt hiertoe bij. Rousseau voegde waarschijnlijk bewust 

het woord ‘exotique’ aan de titel toe. 

 

Rousseaus topstuk ‘Le rêve’ van 1910 (afb. 32) kan eveneens als exotisch doek beschouwd 

worden omwille van het personage Yadwigha, de talrijke exotische planten en dieren en de 

zwarte fluitspeler die aan de slangenbezwering herinnert. 

 

5.5 De strijd tussen levende wezens in een paradijselijk decor 

In Rousseaus schilderijen heerst niet altijd gelukzaligheid en harmonie tussen de levende 

soorten. In enkele exotische jungles zijn dieren onderling of mens en dier in een strijd 

                                                 
595 TAKAHASHI A. (januari-februari 1985), s.p. 
596 N.N., Bêtes sauvages, [Album des bêtes sauvages, environ 200 illustrations amusantes de la vie des 
animaux avec texte instructif, archiefstuk, FR] (s.d.), p. 171; ook vermeld bij LE PICHON Y. (1981), 
p. 168 
597 TRESIDDER J. (2000), p. 92 
598 IDEM, p. 81 
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verwikkeld. Was de kunstenaar vertrouwd met Darwins On the Origin of Species van 1859? 

Hij herinnerde zich wellicht de verhalen over het woud uit zijn kindertijd en de verhalen van 

de soldaten die in Mexico dienst deden.  

Uhde meende: “Es ist nich der Urwald als botanischer oder zoologischer Garten, den er 

malt, sondern der Urwald mit seinen Schrecken und Schönheiten, von denen wir als Kinder 

träumten, (...).“599 Rousseaus leven verliep niet altijd harmonieus; hij ondervond aan den lijve 

dat het leven een strijd is. 

Vergeten we ook niet dat de kunstenaar in een periode van exploratie en kolonisatie leefde die 

voor de westerse mens zowel fascinerend als angstwekkend was. Sommige van Rousseaus 

werken vertonen die mengeling van fascinatie en angst. Tegen zijn interviewer Arsène 

beweerde hij: “Un jour que je peignais un sujet fantastique, j’ai dû ouvrir la fenêtre, car la 

peur me prenait. “600 Met deze exotische jungles liet hij zijn fantasie de vrije loop. Stabenow 

wijst erop dat het landschap hier in een vreemde natuur verandert die de angsten en de 

vereenzaming van het individu weerspiegelt.601 Ze meent verder dat de psyche universeel 

beschouwd wordt als een vat van angsten, agressiviteit en verlangens.602  

Hebben we hier te maken met een paradijs na de zondeval? Tweespalt dreigt onder de levende 

wezens.  

Kunnen we deze jungles eveneens zien als populair entertainment? In Iresons artikel lezen 

we: “Exotic imagery proliferated: the illustrated press published gory scenes of explorers and 

tourists attacked by animals, while film ‘transported’ cinema-goers to distant ‘French’ 

shores. As this heady mixture of the real and the imagined filtered down to a popular 

audience, the jungle started to become entertainment, the dangers of the unknown a source of 

excitement.”603  

Rousseaus jungles herinneren aan gelijkaardige taferelen van academische schilders als 

Delacroix en Géricault en aan opgezette dieren uit de zoo van het Musée d’Histoire 

Naturelle.604 Hij kon ze ook bewonderen op gravures uit populaire literatuur, prenten en 

postkaarten.  

 

                                                 
599 UHDE W. (1921), p. 50 
600 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
601 STABENOW C. (1984), p. 6 
602 IBIDEM 
603 IRESON N., ‘The Dangerous Exotic’, (2006), pp. 142-143 
604 GREEN C. (2006), pp. 32-35 



    99

In 1908 vervaardigde Rousseau ‘Combat du Tigre et du Buffle’ (afb. 157). Hij was slechts 

enkele maanden eerder uit de gevangenis vrijgelaten.605 Op het schilderij plaatste de 

kunstenaar zijn roofdieren in een exotische jungle. De planten lijken ze in een valstrik te 

verstikken.  

In plaats van een bloeddorstige scène leek Rousseau een speels tafereel weer te geven. 

Onenigheid mag dan wel blijken uit het ‘gevecht’, de scène heeft ook een zeker 

amusementsgehalte. 

 

‘Cheval attaqué par un jaguar’ uit 1910 (afb. 158) baadt in een surreële sfeer.  

Een bleek ‘westers’ paard met sneeuwwitte manen wordt aangevallen door een ‘exotische’ 

jaguar in een paradijselijk decor.606 Volgens Ireson gaat het mogelijk om “(…) a metaphor for 

the way in which Rousseau’s art challenged convention.”607 Ze ziet er ook een terugkeer naar 

het instinctieve en pure in. De dieren lijken elkaar veeleer te omhelzen dan zich te verweren. 

Van een echt conflict is geen sprake. 

 

‘Paysage exotique avec un gorille attaquant un indien’ van 1910 (afb. 159) is van een andere 

orde. Rousseau vervaardigde dit doek eveneens op het einde van zijn leven. 

Hoogstwaarschijnlijk had hij toen al het beenletsel opgelopen dat hem fataal zou worden.608  

Volgens Pascal Rousseau dient de bloedrode zon aan de hemel als “punctum lumineux.“609 

Onze blik wordt er als het ware door aangezogen en gehypnotiseerd.  

Op het doek kleurt de lucht zachtrood. Een ‘indiaan’ verdedigt zich tegen een gorilla. In 

verhouding tot de overweldigende vegetatie en de grote lotussen zijn de personages nietig. 

Opnieuw valt het animatiegehalte op. 

Rousseau liet een strijd plaatsvinden tussen levende wezens die geografisch gezien niet in 

hetzelfde gebied voorkomen.610 Doordat hij ze foutief situeerde en zich inspireerde op een 

populaire postkaart is er geen sprake van enige wetenschappelijke benadering van het 

onderwerp zoals dat in kolonialistische middens voorkwam. De kunstenaar hield zich ver van 

enig blank superioriteitsgevoel of eventueel racisme.  

 

                                                 
605 zie chronologie, p. 9 
606 IRESON N., ‘The Dangerous Exotic’, (2006), p. 144 
607 IBIDEM 
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609 ROUSSEAU P. (2006), p. 202 
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Zijn ‘Forêt vierge au coucher du soleil’ van 1910 (afb. 165) vertoont grote gelijkenissen met 

het voorgaande doek. Een rode zon verschijnt aan het firmament. De planten en bloemen 

verheffen zich eveneens boven de mens. Ditmaal vindt een strijd plaats tussen een zwarte en 

een jaguar in een weelderige jungle.  

 

5.6 Technologie, vooruitgang en idealisering van het landelijke 

In 1890 plaatste Rousseau de Eiffeltoren op zijn zelfportret ‘Moi-même. Portrait-paysage’ 

(afb. 9). Le Douanier beschouwde zich duidelijk als een modern schilder, hoewel in zijn tijd 

de technologische nieuwigheden slechts weinig schilders konden bekoren. Cézanne schreef in 

een brief van 1 september 1902: “Malheureusement, ce qu’on appelle le progrès n’est que 

l’invasion des bipèdes, qui n’ont de cesse qu’ils n’aient tout transformé en odieux quais avec 

des becs de gaz et – ce qui est pis encore – avec éclairage électrique. En quel temps vivons-

nous!“611 

Op de Parijse wereldtentoonstellingen ontdekte Rousseau attracties van de technologische 

vooruitgang als luchtballons, zeppelins en stoomschepen die hij op doek vastlegde.  

We weten dat hij ‘Cinq semaines dans un ballon’ van Jules Verne in het tijdschrift Le Musée 

des Familles612 en verhalen over avontuurlijke tochten met luchtballons en vliegtuigjes in 

populaire tijdschriften las. Tussen 1901 en 1905 voerden de gebroeders Wright hun eerste 

vluchten uit.613 De Braziliaan Santos-Dumont vloog in diezelfde periode in minder dan dertig 

minuten in een boog van Saint-Cloud naar de Eiffeltoren. Het voetbal, toen ook rugby 

genoemd, werd populair in Frankrijk.614  

In het Bois de Boulogne zag Rousseau vaak voetballers spelen.615 Dit zijn gebeurtenissen 

waarvan hij zeker op de hoogte was en die zijn fantasie prikkelden.  

Ze boden hem de kans te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en voedden zijn hoop op een 

betere wereld, waar het verloren paradijs teruggevonden wordt. Metternich wijst er echter op: 

“(…) Pourtant, il s’intéresse peu à la ville moderne, celle d’Haussmann et des grands 

boulevards, étrangement absente de son oeuvre.”616  

                                                 
611 Geciteerd uit: HOOG M., ‘Vue de Malakoff’, (1984), p. 214 
612 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 98 
613 MORRIS F. en C. GREEN (ed.) (2006), p. 209 
614 PLAZY G. (1992), p. 86 
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Tezelfdertijd schilderde de kunstenaar pastorales waaruit zijn voorkeur voor het provinciale 

blijkt. Betekende dit een ‘retour à la nature’? Vormde dit een reactie op de snelle 

industrialisatie? Spreekt hieruit een zekere nostalgie?  

Misschien zoeken we het te ver en zijn deze doeken gewoon de uitdrukking van zijn bekende 

liefde voor de natuur. Hij beweerde immers: “Mais ce qui me rend le plus heureux encore que 

tout, c’est de contempler la nature et de la peindre (…)”617 Enkele liedjes in zijn schriftje van 

1 augustus 1866 handelen over herderinnen.618  

In de tentoonstellingscatalogus Le Douanier Rousseau. Jungles à Paris beweert Gilles dat de 

grenzen tussen oud en nieuw, tussen vertrouwd en exotisch en tussen stad en natuur in het fin-

de-siècle vaag waren.619 Verder meent hij: “(…), Henri Rousseau, (…) s’attache au seul 

Paris qu’il connaît : un Paris de promenades dominicales, de pêcheurs et de siestes, un Paris 

décentré, un Paris de parcs et de temps libre, un Paris lent, ralenti. En somme le Paris des 

faubourgs, à mi-chemin entre ville et campagne.”620  

 

We bespraken de japaniserende schets ‘Promeneurs s’acheminant vers un chalet de 

montagne’ van ca. 1888 (afb. 52) als evocatie van het hemels paradijs. Daarnaast laat het 

landelijk thema ons toe de schets ook als pastorale te beschouwen.  

 

Op Rousseaus zelfportret ‘Moi-même. Portrait-paysage’ van 1890 (afb. 9) prijken de 

Eiffeltoren, een ijzeren brug en een boot met vlaggen. We herkennen de vlaggen van 

Frankrijk, Japan, Zanzibar en Marokko. De andere zien eruit als seinvlaggen.  

In de lucht schilderde hij een luchtballon. Hoewel Rousseau hier de moderniteit prees, bracht 

hij toch geen hulde aan het gerenoveerde Parijs van Haussmann. 

Eerder zagen we dat Le Douanier zich hoogstwaarschijnlijk op de prent ‘L’Exposition 

Universelle de Paris en 1889’ van Gabillaud (afb. 135), op prenten uit populaire tijdschriften 

en boeken over de wereldtentoonstellingen inspireerde wat erop wijst dat hij nieuwe 

ontwikkelingen op de voet volgde.  

 

Naast treinsporen beeldde Rousseau de door Cézanne vervloekte elektriciteitspalen af op 

‘Chemin de fer sous la neige’ van 1890-95 (afb. 133). Een mannelijke figuur in burgerpak 

                                                 
617 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
618 N.N., Petit petit recueil de chansons à Clémence, [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk] 
(1 augustus 1866) 
619 GILLES V. (2006), p.52 
620 IDEM, p. 54 
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met wandelstok wacht tot een trein passeert. Rousseau bekeek deze technologische nieuwtjes 

allicht met de verwondering van een kind.  

Roch Grey herinnerde zich: “(…) Une fois qu’il était pressé, je l’amenai en auto jusqu’à 

l’Économie ménagère, la vitesse l’amusa, la facilité de locomotion le rendit pensif. (…).”621 

Met ‘Navire dans la tempête’ van na 1896 (afb. 123) roemde Rousseau een moderne 

uitvinding: het stoomschip dat hij op de Parijse wereldtentoonstellingen kon bewonderen. We 

weten dat hij tevens een prent van een stoomschip uit Le Petit Journal (afb. 137) bewaarde622 

en dat er eveneens één afgebeeld is in zijn Larousse (afb. 142).623 Zijn versie toont een 

stoomschip in een storm op zee. Rousseau heeft een robuust en schijnbaar onverwoestbaar 

schip geschilderd, naar eigen visie. Aan de mast wapperen twee Franse vlaggen die getuigen 

van zijn patriottisme en trots (afb. 123). 

 

‘Heureux Quatuor’ van 1902 (afb. 120) bespraken we in de context van de verheerlijking van 

het familiale leven. Het schilderij kan ook fungeren als pastorale. De herder is vervangen door 

een fluitspeler, waarschijnlijk Rousseau, en het tafereel speelt zich in een landelijk decor af.  

 

‘Le Chevrier’ van 1905 (afb. 89) is een voorbeeld van een traditionele pastorale.  

Het schilderij herinnert aan Arcadië waar herders in eenheid met de natuur leefden. Rousseaus 

herder rust even uit onder een boom en speelt fluit. Identificeerde hij zich met hem? Kende hij 

het volksliedje O ma tendre musette van La Harpe?624 (afb. 93) Zocht hij ook troost? 

Rousseaus schapen en bokken lijken door de muziek betoverd. Enkele schapen slapen in het 

groen aan de waterkant. Het thema komt wel vaker op zijn doeken voor. De groene 

plantenweelde kan naar vernieuwing in de lente, vruchtbaarheid, jeugd, hoop en frisheid 

verwijzen.625 Uit het doek spreekt nostalgie naar zijn jeugd. 

 

Van ‘Le Retour des comices agricoles’ (afb. 36) dat de kunstenaar na 1907 schilderde, gaat 

eveneens een landelijk karakter uit. De kunstenaar was toen enige jaren opnieuw weduwnaar, 

                                                 
621 Geciteerd uit: LE PICHON Y. (1981), p. 33 
622 N.N., Une tentative de traversée du Pas-de-Calais en aéroplane, [Supplément illustré du Petit 
Journal, archiefstuk, FR] (s.d.) 
623 LAROUSSE P., [Rode Larousse, deel L-Z, archiefstuk, FR] (1890), p. 261 
624 LE PICHON Y. (1981), p. 126 
625 TRESIDDER J. (2000), p. 158 
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had nog één dochter in leven, verkeerde in geldproblemen en werd het slachtoffer van een 

oplichtingschandaal dat tot een gevangenisstraf leidde.626  

Het mannelijk personage vertoont Rousseaus trekken, maar dan als oudere man. Hij houdt een 

lammetje aan de leiband en rust even uit in een bos met papavers. Het lammetje draait zich 

om naar een biddende engel die op een wolk achter de oude man verschijnt en als 

boodschapper, strijder, bewaker of beschermer kan fungeren.627 Geloofde Rousseau niet in 

geesten en engelen en bezat hij geen bronzen beeldje van een engel (afb. 35)? Het lam wordt 

met Christus en betekent zuiverheid, vernieuwing, verlossing, onschuld en nederigheid 

geassocieerd.628 De papavers symboliseren mogelijk de dood, de nacht of de droom.629  

Op de achtergrond staat een klein huisje waar rook uit de schoorsteen komt. Middenin het 

veld wappert een Franse vlag die opnieuw van Rousseaus vaderlandsliefde getuigt. Het 

schilderij is niet gedateerd in de wetenschappelijke literatuur. Aangezien het thema 

gelijkaardig is aan dat van een postkaart die hij in mei 1907 verzond (afb. 91), kunnen we die 

datum als terminus post quem nemen voor het ontstaan van het schilderij.  

 

In 1908 schilderde Le Douanier ‘Vue du pont de Sèvres’ (afb. 55) waaruit nogmaals zijn 

interesse voor moderne attracties bleek, onder meer het vliegtuigje dat grote gelijkenissen 

vertoont met dat van de gebroeders Wright afgebeeld in Le Petit Journal van 30 augustus 

1908 (afb. 143).630 Verderop zweeft het gele luchtschip ‘République’, gebouwd door de 

gebroeders Lebaudy.631 De luchtballon kon hij o.a. bewonderen op ‘Le Ballon’ van Puvis de 

Chavannes van 1870 (afb. 136).  

Op de Seine vaart een motorbootje en ligt een andere boot aangemeerd (afb. 55). Rousseau 

schrok er ook niet voor terug fabrieksschoorstenen af te beelden middenin de natuur. Ireson  

wijst erop dat deze landschappen op bestelling kunnen gemaakt zijn en dus de voorkeur van 

de klant weerspiegelen.632 Toch beweert ook zij: “The views that Rousseau chose are not 

glamorous or exciting, and they show nothing of the enormous changes that the city was 

experiencing.”633 Van een ‘modern’ Parijs is geen sprake, maar veeleer van een plaatje dat 

een verhaal uit een kinderboek illustreert. 

                                                 
626 zie chronologie, p. 9 
627 TRESIDDER J. (2000), p. 30 
628 IDEM, p. 60 
629 IDEM, p. 91 
630 CERTIGNY H. (1984), vol. 2, p. 612 
631 IDEM, p. 578 
632 IRESON N., ‘French Landscapes’, (2006), p. 127 
633 IDEM, p. 126 
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Voetbal, in die tijd ook rugby genoemd, inspireerde Rousseau voor ‘Les Joueurs de football’ 

van 1908 (afb. 145). In datzelfde jaar vond de eerste match tussen Engeland en Frankrijk 

plaats.634 We weten dat Rousseau een prent (afb. 144)635 van deze sport bewaarde en dat hij 

teams in het Bois de Boulogne zag spelen.636 Zijn personages dragen hier kleurrijke, 

gestreepte pakken die veel weg hebben van een zwempak dat rond het begin van de 20ste eeuw 

(afb 146) in de mode was.637 Ze lijken veeleer te zweven en vertonen Rousseaus 

gelaatstrekken. Hun terrein bevindt zich tussen twee smalle rijen bomen.  

 

In 1910, het jaar dat Rousseau stierf, vervaardigde hij nog een pastorale, ‘L’Herbage’ (afb. 

90). Le Douanier veranderde de herder echter in een personage uit de ‘Commedia 

dell’Arte’,638 de schapen in runderen en het woud in een groene achtertuin.  

                                                 
634 HOOG M., ‘Joueurs de football’, (1984), p. 210 
635 N.N., [Prent voetballers, archiefstuk, FR] (s.d.)  
636 LE PICHON Y. (1981), p. 110 
637 CERTIGNY H. (1984), vol. 2, p. 558 
638 HOOG M., ‘L’herbage’, (1984), p. 244 
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VI Conclusie 

Het werk van Henri Rousseau confronteert ons met een rijke en originele thematiek, waarin 

reeds op het eerste gezicht de bijzondere aandacht voor het exotische en het onirische opvalt. 

Beide elementen blijken uiting te geven aan de heel persoonlijke visie op het paradijselijke 

die Rousseau duidelijk van andere kunstenaars onderscheidt. 

De bedoeling van dit onderzoek was het oeuvre van Henri Rousseau vanuit die visie op het 

paradijs te belichten. Het is een heel complexe thematiek die de intieme samenhang tussen het 

leven en het werk van de kunstenaar reflecteert. 

We associëren zijn doeken allicht met het paradijs omdat de sfeer, de figuren en in het 

bijzonder de fluitspeler, de muziek, de weelde aan planten- en diersoorten, het water, de 

symboliek en de kleuren het paradijs bij ons oproepen. Toch is de perceptie van het 

paradijselijke waarschijnlijk voor ieder mens verschillend. Voor Rousseau blijkt het 

paradijselijke tegelijk een visualisering van een geïdealiseerd Eden en een levensgetuigenis 

die van nostalgie naar ‘le temps perdu’ doordrongen is. Het drukt een kluwen van complexe 

gevoelens uit: verlangen naar exotische oorden, fascinatie en angst voor een nieuw tijdperk 

dat door technologische vooruitgang gekenmerkt wordt, idealisering van het rurale of het 

buccolische als tegenhanger van de ongewenste aspecten van de dagelijkse werkelijkheid.  

Tegelijk vinden we een duidelijke continuïteit in de visie van Rousseau: het paradijs is te 

vinden in een nostalgisch verleden, maar ook in de moderniteit van de eigen tijd en zelfs in de 

toekomst die Rousseau in de spectaculaire technologische vernieuwingen ervaart. De grenzen 

tussen verleden, heden en toekomst zijn niet scherp afgebakend. Rousseau vermengde 

tijdsgebonden thema’s op een vrije manier, en voelde zich niet gebonden door chronologische 

dwang. Hij ging voor een sterk engagement in zijn werk; in vele doeken herkennen we 

trekken die naar zijn eigen persoon verwijzen, zonder dat die werken echter zelfportretten 

worden. 

We trachtten leven en werk van Rousseau psychobiografisch, kunsthistorisch en 

kunstanalytisch te benaderen. Met dat doel voor ogen betrokken we een aantal 

ongepubliceerde archiefbronnen en weinig bekende schilderijen in ons onderzoek, in de hoop 

een kleine bijdrage te leveren aan de reeds uitgebreide wetenschappelijke literatuur die aan 

Rousseau gewijd is. 

 

 

 



    106

Vooreerst stelden we vast dat Rousseau sterk door zijn verleden bepaald werd: hij zocht 

steeds naar het kleinstedelijke en rurale en bracht die sfeer op doek, hij zong liedjes uit zijn 

kindertijd639 en droeg de verhalen uit zijn schooltijd waaronder de bijbelse mythologie, die 

van zijn ‘groottante Nono’ en zijn moeder altijd met zich mee.  

De mythe van ‘le bon sauvage’ verschijnt als een soort fantasma in enkele van zijn 

schilderijen. Rousseau werd duidelijk beïnvloed door passages uit de idyllische roman Paul et 

Virginie (1787) die op de mythe van Jean-Jacques Rousseau teruggaat. Ook de anekdotes van 

de soldaten die in Mexico vochten, bleven in zijn geest hangen en prikkelden zijn drang naar 

het exotische.  

Als reactie op al deze verhalen creëerde Rousseau zijn eigen mythes die zijn leven 

verbloemden en die zijn ‘tekort’ hielpen wegwerken. Zijn leven lang voelde hij zich immers 

niet door zijn ouders begrepen en gesteund en hij kon pas laat, wellicht in 1871, aan zijn 

artistieke roeping gevolg geven. In de kunst zoals in de liefde zocht hij de erkenning die hij 

voorheen niet vond. Rousseau projecteerde mogelijk zijn jaloerse gevoelens, bezitterigheid en 

verwachtingen op Clémence die hij naar het beeld van zijn vrome moeder koos en hij 

idealiseerde zijn huwelijk met haar.640 Na haar dood leidde hij een miserabel bestaan en bleef 

hij verlangen naar een ‘union parfaite’ (afb. 16).641  

Enkele betekenaars uit zijn schriftje van 1 augustus 1866 zijn: ‘douleur’, ‘joyeux’, ‘fidèle’, 

‘mariage’, ‘jeunesse’, ‘souvenir’, ‘prairie’, ‘champs’, ‘printemps’, ‘chant’, ‘oiseaux’ en 

‘fleur’.642 Zijn familienaam fungeerde eveneens als betekenaar: in navolging van Jean-

Baptiste Rousseau (1671-1741) componeerde hij muziekstukken en net als Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) en Théodore Rousseau (1812-1867) liet hij zich hoofdzakelijk door de 

natuur inspireren.643  

De exotische planten- en dierenwereld in de Parijse serres van de Jardin des Plantes, de Jardin 

d’Acclimatation en de galerijen van de zoo van het Musée d’Histoire Naturelle, de exotische 

paviljoenen met hun inheemse bevolking en moderne attracties op de Parijse 

wereldtentoonstellingen, de exotische en utopische romans en vulgariserende tijdschriften 

spraken tot Rousseaus verbeelding.  

                                                 
639 APOLLINAIRE G. (1971), vol. 2, p. 21 
640 IDEM, p. 29 
641 Dit werd o.a. afgeleid uit een liefdesbrief aan Léonie gepubliceerd in: DELAUNAY R. (7, 21, 28 
augustus en 4 september 1952), p. 8, alinea 2; zie ook LE PICHON Y. (1981), p. 29 
642 N.N., Petit petit recueil de chansons à Clémence, [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, 
FR] (1 augustus 1866) 
643 IBIDEM 
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In zijn werk komen zowel bronnen uit de hoge als uit de lage cultuur voor. Ook de muziek, 

zijn geliefden, zijn persoonlijke objecten, tentoonstellingen en (biografische) gebeurtenissen  

beïnvloedden Rousseaus oeuvre rechtstreeks of onrechtstreeks.  

 

We typeerden Rousseau als een republikeins patriot, een zelfverzekerd en bijgelovig man met 

kleinburgerlijke waarden. Hij deed zich voor als een zelfbewust persoon en als een gegoed 

burger. Volgens kennissen was hij fier op zijn functie als tolbediende.644 Ze herinnerden zich 

dat hij altijd druk in de weer was met het vervaardigen van kunstwerken en omschreven hem 

als een mysterieus, behulpzaam, goedgelovig man maar ook als een koppig iemand.645  

Rousseau beschouwde zichzelf als een modern en realistisch schilder (afb. 12).646 Na de dood 

van Gauguin in 1903 leek hij diens plaats als exotisch schilder in te nemen.647  

Hij eigende zich nooit de term ‘naïef kunstenaar’ toe, maar werd wel met de naïeve 

schilderkunst geassocieerd.648 

Le Douanier interesseerde zich voor de Slavische wereld en voor magie, occultisme en 

paranormale verschijnselen.649 Bovendien was hij op spiritistische seances aanwezig. We 

kunnen hem als een visionair beschouwen omwille van de fantasierijke elementen die zijn 

oeuvre kenmerken, omwille van de magie en het suggestieve karakter die van zijn doeken 

uitgaan. Met die charismatische kracht weet Rousseau de kijker rechtstreeks bij het tafereel te 

betrekken. Een volle maan of bloedrode zon die volgens Pascal Rousseau als “punctum 

lumineux” dienst doet, zuigt onze blik aan en werkt hypnotiserend.650  

Vooraleer Le Douanier een schilderij vervaardigde, had hij er zich een mentaal beeld van 

gevormd. Hij vertelde trouwens: ˝Toujours,(…), je vois un tableau avant de le faire – même 

quand il est très compliqué. Seulement, pendant que je le fais, je trouve des choses qui moi-

même me surprennent et me causent beaucoup de plaisir.(…).“651 Tijdens het creëren werd 

hij verrast: “Un jour que je peignais un sujet fantastique, j’ai dû ouvrir la fenêtre, car la peur 

me prenait. “652  

 

                                                 
644 zie o.a. DELAUNAY S. (31 juli 1952), s.p. 
645 zie o.a. UHDE W. (1921), p. 20 
646 Autobiografische nota gepubliceerd in: HOOG M., LACHNER C. en W. RUBIN (ed.) (1984),  
p. 262, alinea 4 
647 GÖTZ A. (2001), p. 153 
648 zie METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 60 
649 LE PICHON Y. (1981), p. 261 
650 ROUSSEAU P. (2006), p. 202 
651 IBIDEM. 
652 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
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Rousseau kende de muziek een belangrijke rol in zijn jungles toe: ze verscheen onder de vorm 

van een instrument of onder de gedaante van een fluitspeler, die mogelijk naar de mythe van 

Orpheus verwijst653 en die we met de moederfiguur in verband brachten. De kunstenaar 

identificeerde zich waarschijnlijk met Orpheus. Rousseau verving de slang, oorspronkelijk het 

zinnebeeld van de verleiding door de fluitspeler aan wie hij de rol van verleider toekende. We 

ontdekten dat Rousseau belangrijke termen in de titels van zijn werken, zoals onder meer  

‘charme’, ‘charmeur’ en ‘charmeuse (de serpents)’ in hun oorspronkelijke, krachtige 

etymologische betekenis interpreteerde,654 met nadruk op de magische dimensie ervan. 

Begeleidende verzen bij sommige van Rousseaus doeken brengen het narratieve aspect sterker 

tot uiting en wakkeren onze kinderlijke verbeelding aan. 

 

Zijn passie voor het schilderen en tekenen ontsproot uit zijn liefde voor de natuur, voor de 

kunst en voor Clémence. Na haar dood, die van verschillende familieleden, van zijn kinderen 

en van andere familieleden besteedde hij al zijn tijd aan het schilderen.655  

Rousseau verklaarde zelf dat hij zijn baan als tolbediende opgaf onder invloed van de kunst 

van Cézanne en Gauguin.656  

Zijn creatie kwam voort uit zijn lijden en uit zijn behoefte om zijn herinneringen levendig te 

houden. Door negatieve gebeurtenissen en nostalgie vluchtte Rousseau in een imaginaire 

wereld buiten die van de wereldse zorgen. Schilderen bood hem troost, maar ook de kans om 

uit zijn armoedig en kleinburgerlijk bestaan te vluchten en zijn verlangens en herinneringen 

op doek vast te leggen. Rousseau verklaarde zelf door de kleuren en vormen van de 

plantenwereld tot een onirische wereld toe te treden.657 Hij plaatste zijn personages vaak in 

een paradijselijk decor of verwees naar paradijselijke momenten die hij zelf slechts kort 

kende. 

 

We vinden zijn paradijs terug onder de vorm van een pars pro toto, het aards paradijs en 

uitzonderlijk als het hemels paradijs. Als aspecten van ‘le temps perdu’ verwijzen ook het 

narratieve, het suggestieve en het kinderlijke onrechtstreeks naar het paradijselijke.  

                                                 
653 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 45 
654 REY A. (ed.) (1992), vol. 1, p. 393 
655 zie chronologie, pp. 3-4 
656 DELAUNAY R. (7, 21, 28 augustus en 4 september 1952), p. 7 
657 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
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In de context van het aards paradijs kwamen het Perzische ‘paridaiza’ en de Hof van Eden 

voor, al dan niet omheind of als oase in de woestijn. Rousseau bracht het moment voor, vlak 

voor en na de zondeval in beeld. 

Zelden gaat het om een picturale expressie van een bijbels Eden: de kunstenaar verplaatste de 

tuin naar Afrika of naar een bergachtig tropisch landschap; Eva verving hij door een zwarte 

Eva, een zwarte slangenbezweerster of door een nimf. Adam transformeerde hij in een zwarte 

Adam of een zwarte slangenbezweerder. Van de toestand na de zondeval die Rousseau 

afbeeldde, gaat geen bedreigende sfeer uit. Hij schiep duidelijk zijn eigen ‘Eden’ waarover hij 

zelf heerste en waar zijn eigen wetten golden. 

Met ‘Promeneurs s’acheminant vers un chalet de montagne’ van ca. 1888 (afb. 52), waarin 

een hang naar verticaliteit opviel, verbeeldde Rousseau eenmalig het hemels paradijs.  

Hij evoceerde het gouden tijdperk, dat hij zowel in verleden, heden als toekomst zag, door 

middel van portretten, exotische schilderijen, landschappen met moderne snufjes en 

pastorales.  

 

Rousseaus portretten getuigen van zijn levensgeschiedenis en zijn verlangen naar een 

herenigd gezin. Ze bevatten verborgen boodschappen en symboliek, onthuld door landschap, 

accessoires, voorwerpen, bloemen en kleuren. Soms voegde hij een filosofische gedachte aan 

zijn portretten toe.658 Wanneer hij zijn echtgenotes en zichzelf schilderde, koos hij meestal 

voor de diptiek waarmee hij zijn idee van het koppel659 uitdroeg.  

 

Enkele doeken verwijzen naar een deel van zijn leven: hij  schilderde belevenissen die hij in 

zijn kindertijd of tijdens zijn huwelijk(en) kende. Van die doeken gaat een zekere nostalgie 

naar die gelukzalige tijd uit. We kunnen ze bestempelen als ‘herinneringsbeelden’. Leven en 

werk zijn dus nauw op elkaar betrokken.  

Met zijn kinderportretten beeldde Rousseau echter geen compleet zorgeloze, onschuldige 

kindertijd af: hij isoleerde het kind van zijn ouders660 en de kinderlijke gelaatstrekken 

vertonen reeds aardse beslommeringen. Toch koesterde hij aangename herinneringen aan die 

levensfase en leefde het kinderlijke in hem voort. 

                                                 
658 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
659 LE PICHON Y. (1981), p. 30 
660 IDEM, p. 62 
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Aan zijn portretten en landschappen koppelden we betekenaars als ‘souvenir’, ‘jeunesse’, ‘la 

campagne’ ‘amour’, ‘fidèle’, ‘coeur’, ‘bonheur’, ‘ménage’, ‘femme’ en ‘mère’.661 

 

Op de Parijse wereldtentoonstellingen was Rousseau steeds van de partij en hij bewaarde 

talrijke exotische postkaarten, prenten en tijdschriften. Hij vervaardigde zijn exotische 

schilderijen deels in navolging van kunstenaars zoals Gauguin, Gérôme en Clément, maar 

werd ook hier sterk door de verhalen uit zijn kindertijd en door de verhalen over Mexico 

beïnvloed. Hij zocht dus naar erkenning door in een traditioneel genre te werken en trachtte 

daarnaast zijn honger naar het exotisch paradijs te stillen door die wereld op doek tot leven te 

brengen. 

 

Enkele exotische jungles zijn van een totaal andere soort en verbeelden een strijd tussen 

levende wezens. Van een harmonieuze en gelukzalige toestand is geen sprake meer. Als kind 

van zijn tijd was Rousseau tezelfdertijd gefascineerd en beangstigd door het onbekende. 

Daarover getuigde hij: “Un jour que je peignais un sujet fantastique, j’ai dû ouvrir la fenêtre, 

car la peur me prenait. “662 De strijd tussen de levende wezens kan als metafoor dienen voor 

de strijd die Rousseau met het leven aanging. Toch spreekt een zeker amusementsgehalte uit 

de taferelen. Volgens Ireson waren gelijkaardige scènes in die tijd wijdverbreid en dienden ze 

als populair entertainment.663  

We merkten ook op dat Rousseau niet deelnam aan een wetenschappelijk koloniaal discours. 

 

De kunstenaar schrok er niet voor terug moderne uitvindingen als de Eiffeltoren, de ijzeren 

brug, de elektriciteit, de spoorweg, de luchtballon, de zeppelin, het stoomschip en een 

nieuwigheid als het voetbal af te beelden. Hij volgde met nieuwsgierigheid de experimenten 

met vliegtuigjes en luchtballons en bewaarde er prenten of artikels over. Frankrijk bleef aan 

de top van de technologische evolutie, waardoor Le Douanier nog gesterkt werd in zijn 

chauvinistische gevoelens. Als patriot roemde hij trouwens deze nieuwigheden en bekeek ze 

met het enthousiasme van een kind. De kunstenaar interesseerde zich echter niet voor de grote 

ingrepen à la Haussmann die het stadsbeeld compleet van uitzicht veranderden.664   

                                                 
661 N.N., Petit petit recueil de chansons à Clémence [Schriftje met liedjes voor Clémence, archiefstuk, 
FR] (1 augustus 1866) 
662 ARSÈNE A. (19 maart 1910), s.p. 
663 IRESON N., ‘The Dangerous Exotic’, (2006), pp. 142-143 
664 METTERNICH A. (ed.) (2006), p. 6 
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We wezen erop dat de taferelen die Rousseau zelf ‘landschappen’ noemt, aan de eisen van 

zijn klanten kunnen aangepast zijn.665  

Door de fantasierijke en creatieve manier waarop Rousseau de landschappen schilderde, 

wordt het onmogelijk ze met een herkenbare plaats te associëren. 

Rond het begin van de 20ste eeuw schilderde hij ook pastorales waaruit zijn liefde voor de 

natuur, het landelijke, het kleindstedelijke en het rurale spreekt. Bovendien ademen ze 

nostalgie uit. Met enkele van deze landelijke doeken bejubelde hij het familiale leven. 

We kunnen de pastorales niet als tegenreactie op de modernisering beschouwen. Gilles 

beweerde immers dat in het fin-de-siècle de grenzen tussen oud en nieuw, tussen vertrouwd 

en exotisch en tussen stad en natuur vaag waren.666  

 

Rousseaus jungles nodigen ons uit kennis te maken met een magische wereld. Ze spreken 

onze verbeelding aan en laten ons mijmeren over een “(...) Urwald mit seinen Schrecken und 

Schönheiten, von denen wir als Kinder träumten, (...).“667 

                                                 
665 IRESON N., ‘French Landscapes’, (2006), p. 127 
666 GILLES V. (2006), p. 52 
667 UHDE W. (1921), p. 50 
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N.N., Blanchissage des toiles à Laval – Vue générale de Laval [Prent, archiefstuk], bewaard 
in: Musée du Vieux Château, map reconstructie atelier Rousseau 
 
N.N., Geen titel, 1864, 2e semester [Illustratie uit Le Tour du Monde, archiefstuk], bewaard 
in: Musée du Vieux Château, map reconstructie atelier Rousseau 
 
N.N., Nidje, november 1869 [Prent Journal des chasseurs, archiefstuk], bewaard in: Musée du 
Vieux Château, map reconstructie atelier Rousseau 
 
N.N., Illustratie, n° 43, 1885 [Illustratie uit Le Moniteur de la Mode, archiefstuk], bewaard in: 
Musée du Vieux Château, map reconstructie atelier Rousseau 
 
N.N., Au Jardin d’Acclimatation. La serre des camélias, n° 331, 21 maart 1897 [Supplément 
illustré du Petit Journal, archiefstuk], bewaard in: Musée du Vieux Château, reconstructie 
atelier Rousseau 
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N.N., L’illustration, Parijs, 2 januari 1904 [Tijdschrift, archiefstuk], bewaard in: Musée du 
Vieux Château, reconstructie atelier Rousseau 
 
N.N., L’illustration, Parijs, 1 juli 1905 [Tijdschrift, archiefstuk], bewaard in: Musée du Vieux 
Château, reconstructie atelier Rousseau 
 
N.N., Attaque par un tigre, 4 april 1909 [Voorblad van Le Petit Journal, archiefstuk], bewaard 
in: Musée du Vieux Château, reconstructie atelier Rousseau 
 
NOIR L., Le Charmeur de serpents, n° 98, Parijs, Frères Fayard [Boek, archiefstuk], bewaard 
in: Musée du Vieux Château, reconstructie atelier Rousseau 
 
RADCLIFFE D., Les fauves d’Afrique photographiés chez eux, Parijs, Hachette, 1910 [Boek, 
archiefstuk], bewaard in: Musée du Vieux Château, reconstructie atelier Rousseau 
 
REGELSPERGER G., Face au lion, n° 615, 13 september 1908 [Artikel uit Journal des 
Voyages, archiefstuk], bewaard in: Musée du Vieux Château, map reconstructie atelier 
Rousseau 
 
RICHARD J. en A. DE NEUVILLE, En Campagne. Tableaux et dessins de A. de Neuville, 
Parijs, s.d. [Boek, archiefstuk], bewaard in: Musée du Vieux Château, map reconstructie 
atelier Rousseau 
 
RIOU, Le canal Sapore, [Illustratie uit ?, archiefstuk], bewaard in: Musée du Vieux Château, 
map reconstructie atelier Rousseau 
 
ROUSSEAU H., Clémence. Valse avec introduction Pour Violon ou Mandoline, s.d. 
[Ingekaderde partituur op piano, archiefstuk], bewaard in: Musée du Vieux Château, 
reconstructie atelier Rousseau 
 
ROUSSEAU H., Brief aan rechter Boucher, Parijs, 5 december 1907 [Brief, archiefstuk], 
bewaard in: Musée du Vieux Château, kaartenhouder reconstructie atelier Rousseau  
 
ROUSSEAU H., Brief aan rechter Boucher, Parijs, 6 december 1907 [Brief, archiefstuk], 
bewaard in: Musée du Vieux Château, kaartenhouder reconstructie atelier Rousseau  
 
ROUSSEAU H., Brief aan rechter Boucher,  Parijs, 13 december 1907 [Brief, archiefstuk], 
bewaard in: Musée du Vieux Château, kaartenhouder reconstructie atelier Rousseau  
 
ROUSSEAU H., Brief aan rechter Boucher,  Parijs,  28 december 1907 [Brief, archiefstuk], 
bewaard in: Musée du Vieux Château, kaartenhouder reconstructie atelier Rousseau  
 
 
 


