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INLEIDING 

 

 

Voorstelling van het onderzoeksproject 

 

Op het Congres van Wenen in 1815 werd door de grote mogendheden beslist om de 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden te verenigen. Na 15 jaar van annexatie bij het 

Verenigd Koninkrijk Der Nederlanden, splitste België zich in 1830 van Nederland af. Na het 

ontstaan van de Belgische natie, verlangde deze kersverse staat naar een monumentale 

nationale kunst met historische taferelen op grote formaten.
1
 De glorierijke periode van na 

1830, na de revolutie die de Belgen had verlost van de Nederlanden, bracht kunstwerken 

voort die door de gehele bevolking bejubeld en verheerlijkt werden. Nu bevinden veel van 

deze patriottische kunstwerken zich in het depot. Deze eens zo hooggewaardeerde kunst-

werken worden nu vaak in het donker bewaard. Hiervoor zijn verscheidene redenen denkbaar. 

Het is aannemelijk dat de gloriedagen van deze werken voorbij zijn omwille van de 

uitgebluste thematiek, omwille van het uitgeholde patriottisme of omwille van de mindere 

kwaliteit van de werken. Het is namelijk best mogelijk dat de werken van de romantische 

kunstenaars rond 1830 van mindere artistieke waarde waren. Omdat de kunstenaars werden 

opgenomen in de algemene euforie die heerste in het pas ontstane land, werden ze minder 

blootgesteld aan kritiek.
2
 Elk werk dat de natie prees, werd immers met open armen ont-

vangen. Dit wil echter niet zeggen dat deze werken oninteressant zijn. Het is namelijk mijn 

ambitie deze werken en hun waarde voor de toenmalige kersverse Belgische regering en het 

volk terug aan het licht te brengen. De schilderijen tonen aan hoe kunstenaars door de 

politieke gebeurtenissen van 1830 werden aangegrepen en hoe deze kunstenaars zelfs actief 

en doelbewust werden ingezet ten gunste van de politiek. De band tussen nationalisme en 

romantiek was heel sterk in het nieuwe België.
3
 “Kunst zonder nationaal karakter is doode 

kunst” meende Eugeen Laermans zelfs.
4
 Vele nationalistische werken (ondermeer de 

revolutieschilderwerken van Wappers, Coene en Picqué) werden overigens talrijk ge-

dupliceerd als lithografieën, gravures en prenten in schoolboeken en hebben dus een enorme 

invloed gehad op het Belgische geschiedenisbeeld.
5
 In talrijke huiskamers hing een litho van 

Wappers‟ revolutietafereel.
6
 Zoals Tom Verschaffel het stelt, is de visuele reconstructie van 

de historische gebeurtenissen in grote mate een zaak van de romantiek geweest waarbij het 

beeld werd bepaald door de kunstenaars en niet door historici.
7
 Dit gegeven is zeer interessant 

en onderzoek hieromtrent kan inzichtelijke bevindingen naar boven brengen. Het is uitermate 

boeiend te onderzoeken hoe de 19
de

-eeuwse kunstenaars met de gebeurtenissen van 1830 

omgingen in de schilderkunst. Men treft zowel ideologische als artistieke doelstellingen, 
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waardoor de schilderijen niet louter als historische bronnen kunnen bekeken worden.
8
 Het hier 

uiteengezette onderzoek biedt een comparatieve studie van de beeldende middelen die 

neoclassicistische, romantische en realistische kunstenaars gebruikten om een specifieke 

beeldvorming van de Belgische revolutie naar voor te brengen via de schilderkunst. Het is 

boeiend na te gaan hoe de kunstenaars met deze “taak” trachtten om te gaan en in welke mate 

hun afbeelding aan de historische werkelijkheid beantwoordt. Een beeldvorming verwijst 

namelijk naar een heersende opvatting van de Belgische revolutie die niet noodzakelijk met 

de werkelijkheid overeenkomt. De beeldvorming is daarenboven tijds- en cultuurgebonden. 

De centrale vraag van deze Masterproef luidt dan ook: brengen de kunstenaars uit de 

verschillende kunststromingen een ander beeld van de revolutie naar voor? En welke 

beeldstrategieën werden ingezet om deze beeldvorming te verwezenlijken? 

Vanuit een interesse voor de politieke invloed en beïnvloeding van kunst en een passie voor 

de romantische schilderkunst werd gekozen voor dit onderwerp. Het onderzoek combineert 

immers kunsthistorische, historische en politieke aspecten. Er wordt onderzocht hoe macht-

hebbers en/of kunstenaars de schilderkunst gebruikten om uiting te geven aan de nieuwe staat 

en hoe de kunstschilders met deze opdracht omgingen in hun eigen kunststijl of -stroming. Er 

wordt onderzocht hoe de beeldvorming van de revolutie in de verschillende kunststromingen 

tot stand kwam door na te gaan welke beeldvorming werd nagestreefd en hoe de schilders 

hierbij te werk gingen. Het onderzoek heeft een kunsthistorisch belang want het biedt een 

vergelijkende studie tussen de neoclassicistische, romantische en realistische beeldvorming 

van de revolutie. Er wordt nagegaan hoe de kunstschilders, binnen de context van hun tijd en 

kunststroming, omgingen met het thema van de Belgische revolutie. Daarnaast heeft het 

onderzoeksonderwerp een historisch en politiek belang aangezien onderzoek gevoerd wordt 

naar hoe een historisch feit als de Belgische revolutie werd weergegeven, ter opwekking van 

nationale trots en vaderlandsliefde. Er wordt onderzoek gevoerd naar de positie van de 

schilderkunst in de 19
de

-eeuwse maatschappij en de manipulatieve kracht van de historie-

schilderkunst. Het is niet gemakkelijk zich in te leven in de tijd van toen omdat de moderne 

westerse maatschappijen niet meer zo nationalistisch van aard zijn,
9
 maar dit vormt juist de 

uitdaging. Kunst is eigen aan zijn tijd en nationalistisch geïnspireerde kunstwerken zijn een 

typisch 19
de

-eeuws verschijnsel. De kunstwerken die eens als icoon of trofee tentoon gesteld 

werden, kunnen namelijk heden ten dage niet begrepen worden zonder inzicht in de 19
de

-

eeuwse tijdsgeest. Men kan hierin het belang van het onderzoek ontdekken; er wordt namelijk 

onderzocht hoe een volk patriottisch geïnspireerd kan raken door kunst. De 19
de

-eeuwse 

wisselwerking tussen kunst en politiek, kunst en nationalisme wordt duidelijk. Niet enkel de 

schilderkunst droeg hiertoe bij, maar ook zeker de beeldhouwkunst met zijn monumentale 

beelden van historische figuren op openbare pleinen, en de literatuur, denkend aan de 

opdracht van de staat aan Henri Conscience voor het schrijven van De Geschiedenis van 

België (1845) waarin de oorsprong van de Belgen reeds bij de „Oude Belgen‟ wordt 

gesitueerd. De studie beperkt zich hier tot de schilderkunst, aangezien dit voor de 19
de

-eeuwse 
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kunstenaar het meest voorname en toegankelijke medium was (naast beeldhouwkunst) om 

zich uit te drukken.  

Deze Masterproef biedt een vergelijkende studie van de beeldvorming van de revolutie. 

Verschillende beeldvormingen zijn mogelijk en eenzelfde beeldvorming kan op verschillende 

manieren worden geuit. Er wordt nagegaan hoe deze beeldvormingen door neoclassicistische, 

romantische en realistische kunstenaars werden bewerkstelligd. Alleen de beeldvorming 

wordt belicht, waarbij de artistieke middelen van de kunstenaar die gelieerd kunnen worden 

aan deze beeldvorming worden besproken. Deze beeldende middelen worden bestudeerd en 

vergeleken binnen het kader van de betreffende kunststromingen. De persoonlijke stijl van de 

kunstenaar wordt daarbij niet onderzocht. Deze thesis is daarom zeker geen allesomvattend 

werk. Het onderzoek zou daarenboven uitgebreid kunnen worden naar verschillende media. 

Hier wordt enkel gefocust op de schilderkunst, terwijl er rond 1830 ook veel aandacht was 

voor beeldhouwwerk en prenten. Deze uiteenzetting kan een aanzet bieden voor een meer 

uitgebreid onderzoek, waar verschillende kunsthistorici (bijvoorbeeld voor de verschillende 

media zoals muziek, theater, beeldhouwkunst, prentkunst en schilderkunst) aan kunnen 

meewerken. Ook historici en politieke wetenschappers kunnen hierbij betrokken worden. In 

deze Masterproef wordt dit onderwerp nauwkeurig afgebakend, er wordt nagegaan welke 

beeldvormingen van de revolutie in de 19
de

-eeuwse schilderkunst tot stand werden gebracht 

en hoe dit op schilderkunstig vlak gebeurde. Het doorprikken van deze betekenisverlening en 

nagaan hoe deze beeldvorming mogelijk was, zou een interessant onderzoeksgebied kunnen 

vormen voor historici of kunsthistorici. Elk schilderij op zich roept daarenboven onnoemelijk 

veel vragen op. Talrijke vragen blijven na het schrijven van deze thesis onbeantwoord. 

Gegevens over opdrachtgevers, kopers, voorstudies en datering lijken vaak verloren te zijn. 

Een uitgebreid archiefonderzoek zou mogelijk meer licht kunnen bieden op deze vragen. Het 

onderzoek dat hier gevoerd wordt, richt zich daarenboven ook enkel tot de schilderijen die een 

algemeen beeld van de Belgische revolutie, een gevecht of enkele belangrijke politieke 

persoonlijkheden uitbeelden. Kunstenaars mochten zich bij deze onderwerpen immers vol-

ledig uitleven en de heldhaftigheid van de revolutionairen en de glorierijke revolutie in de 

verf zetten.
10

 De 19
de

-eeuwse schilderwerken die de Belgische geschiedenis van vóór 1830 als 

onderwerp bezitten en dus tevens nationalistisch geïnspireerd waren, blijven in dit onderzoek 

buiten schot terwijl ook die werken een duidelijke ideologische en patriottische boodschap 

uitdragen. 

Voorlopig houdt men het hier bij een comparatieve studie van de beeldvorming van de 

Belgische revolutie in de neoclassicistische, romantische en realistische schilderkunst. Er 

wordt onderzocht welke beeldvormingen van deze politieke en historische gebeurtenis tot 

stand werden gebracht en welke beeldstrategieën hiertoe gebruikt werden binnen ver-

schillende kunststromingen. De beeldende middelen die door de kunstenaars uit de 

verschillende stromingen ingezet werden, worden vergeleken. Dit vergelijkend onderzoek 

biedt inzicht in de manipulatieve kracht van de kunst en de 19
de

-eeuwse betrekking tussen 

kunst en politiek. 
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Kritisch verkennend bronnenonderzoek 

 

Voor het onderzoek moeten vooreerst geschiedkundige bronnen over de gebeurtenissen van 

1830 geraadpleegd worden. Deskundige bronnen over de Belgische revolutie van 1830 zijn 

onuitputtelijk. Doch is zeker niet elke bron even betrouwbaar. Sommige, voornamelijk oudere 

bronnen getuigen van een pro- of anti-belgicistische visie, vertonen een voorliefde voor de 

Vlaamse beweging of trachten het Groot-Nederlands gelijk aan te tonen. De auteurs van meer 

recente bronnen trachten een zekere afstand van het gebeuren te bewaren en er dus een minder 

gekleurde visie op na te houden. Historici zoals Rolf Falter
11

 en Els Witte
12

 trachten een zo 

objectief mogelijk historisch beeld van de revolutie te schetsen. Toch zijn het juist de oude 

bronnen die interessant materiaal voor dit onderzoek kunnen opleveren, aangezien de 

tijdsgeest van 1830 in deze werken vertolkt wordt. Eigentijdse bronnen, zoals De 

Geschiedenis van België van Hendrik Conscience, kunnen zeer bruikbaar zijn in de zin dat zij 

de lezer in contact brengen met de gemoedstoestand van toen. Men krijgt inzicht in hoe de 

revolutie in de ogen van tijdgenoten was verlopen. Daarnaast moeten ook kunsthistorische 

werken geconsulteerd worden. Bronnen die de kenmerken van de verschillende kunst-

stromingen uiteenzetten, zijn makkelijk te vinden in werken die zich richten tot een specifieke 

19
de

-eeuwse kunststroming of in grote kunsthistorische overzichtswerken. Werken die 

specifiek over de geselecteerde schilderijen handelen, zijn voor sommige kunstwerken in 

grote aantallen te vinden terwijl over andere werken amper informatie voorhanden is. 

Wanneer over het kunstwerk niets te vinden is, worden werken over de desbetreffende 

kunstenaar en de rest van zijn oeuvre geconsulteerd. Maar ook deze informatie kan niet altijd 

teruggevonden worden in het geval van amper bekende kunstenaars, zoals P.G. De Walsche 

of Joseph Van Severdonck. Weinig informatie maakt een toepassing van historische kritiek 

uitermate moeilijk omdat de informatie vaak niet getoetst kan worden aan andere bronnen. 

Gelukkig zijn de schilderijen in kwestie in de meeste gevallen ter beschikking voor 

bezichtiging, of zijn er uitstekende afbeeldingen van beschikbaar. Voor de analyse van de 

kunst-werken vormt het object zelf, het schilderij, het belangrijkste uitgangspunt. 19
de

-eeuwse 

bronnen over de kunstwerken of kunstenaars, indien deze beschikbaar zijn, vormen ook 

interessante bronnen aangezien de mythologisering van bepaalde kunstenaars (zoals Wappers) 

of de minachting tegenover vrouwelijke schilderessen (waaronder Adèle Kindt) hieruit blijkt, 

wat ook verrijkend is voor het onderzoek. 

 

 

Status Questiones 

 

Het onderzoek in deze Masterproef biedt nieuw en inzichtelijk materiaal. Het handelt over een 

amper geëxploreerd onderzoeksterrein. De Belgische romantiek is weinig bestudeerd, op 

enkele prominente figuren als Gustave Wappers en Antoine Wiertz na, die nu ook in de 

vergetelheid dreigen te geraken. De romantiek heeft namelijk weinig hoogstaande werken 
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opgeleverd in België. Hierdoor werden de geselecteerde schilderwerken amper gedocumen-

teerd, op het monumentale werk van Wappers na dat uitgroeide tot een symbool (aanvankelijk 

als symbool van de Belgische revolutie, maar later als symbool van de overdadige roman-

tische Belgische schilderkunst). Een voorafgaande analyse van de kunstwerken op basis van 

de schilderwerken zelf, was dus noodzakelijk vermits deze schilderwerken amper bestudeerd 

en dus weinig tot niet gedocumenteerd zijn. Belangrijke bronnen waaruit veel inzichtelijk 

materiaal kon gehaald worden, waren dus de schilderijen zelf. Dit kon in sommige gevallen 

aangevuld worden met informatie uit eigentijdse en hedendaagse bronnen. Voor de bio-

grafieën van de kunstenaars kon beroep worden gedaan op kunstenaarsencyclopedieën zoals 

Dictionnaire des peintures, sculpteurs, dessinateurs et graveurs en Le dictionnaire des 

peintres Belges du XIVe siècle à nos jours. 

Een onderzoek naar de invloed van de politiek op de kunst heeft reeds menig auteurs 

gefascineerd. Algemene bronnen
13

 konden licht bieden op de wisselwerking tussen kunst en 

politiek. Doch bleek er nog geen bron voorhanden die dit specifiek uitwerkt voor de Belgische 

revolutie als casus. Het thema van de Belgische revolutie in de schilderkunst is nauwelijks 

verkend. Enkele bronnen richten zich tot een zelfde thematiek, de beeldvorming van de 

Belgische revolutie, zoals de boeken van auteurs Leon Van Neck
14

 en Tom Verschaffel
15

. 

Hoewel Leon Van Neck zich voornamelijk richt op prenten (litho‟s, gravures...) en Tom 

Verschaffel op boekillustraties, bieden hun werken heel interessante inzichten die ook op de 

schilderwerken toegepast kunnen worden. In de tentoonstellingscatalogus Romantiek in 

België
16

 treft men de thematiek van deze Masterproef reeds kort uitgewerkt, maar verder 

onderzoek was nodig om het onderzoek te vervolledigen. Hieruit blijkt dat deze studie naar de 

beeldvormingen van de Belgische revolutie en de beeldstrategieën die door de verschillende 

kunststromingen daartoe ingezet werden, nooit eerder bewandelde paden betreedt.  

 

 

Methodologie 

 

Deze comparatieve studie van de beeldvorming van de Belgische revolutie in de neo-

classicistische, romantische en realistische schilderkunst heeft een kunsthistorische, 

historische en politieke dimensie. Het is hier niet de bedoeling geweest kunstkritisch of 

kunsttheoretisch te werk te gaan maar om te onderzoeken hoe de kunstenaars uit verschillende 

kunststromingen een beeldvorming van de omwenteling tot stand brachten via beeldende  
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middelen.  Hierbij is een relatie tussen kunst, politiek en ideologie duidelijk aan de orde. Het 

is noodzakelijk hier aandacht aan te schenken, de ideologische motieven achter de 

beeldvorming moeten verklaard worden. Daaraan kan nog een historisch kader worden 

toegevoegd, de schilderwerken zijn duidelijk eigen aan hun tijd. De beeldvorming is zoals 

reeds aangehaald tijds- en cultuurgebonden. Zonder kennis van de historische gebeurtenissen 

en de gevoelens en acties die daaruit voortvloeiden, kunnen de werken niet in een juiste 

context geplaatst worden. 

Allereerst moesten kunstwerken die het thema van de Belgische revolutie behandelen gezocht 

en geselecteerd worden. Enkele criteria werden vooropgesteld. De werken moesten bekeken 

kunnen worden waardoor verloren gegane werken buiten beschouwing werden gelaten. 

Verder moesten de werken door 19
de

-eeuwse Belgische kunstenaars geschilderd zijn en 

moesten zij handelen over de revolutionaire gebeurtenissen in 1830 vanaf de dag van de 

opvoering van de Stomme van Portici in Brussel tot de aantreding van Leopold I als koning. 

De zoektocht verliep moeizaam omdat niet veel dergelijke werken gekend zijn. Via literatuur 

en de KIK-website kon uiteindelijk een interessante selectie worden samengesteld. De meeste 

schilderwerken bleken over de Septemberdagen in Brussel te handelen. Hoewel de revolutie 

een zeer belangrijke gebeurtenis is uit onze vaderlandse geschiedenis, zijn er bitter weinig 

revolutieschilderijen bewaard gebleven. Veel schilderijen gingen verloren. Er zijn wel veel 

prenten, litho‟s en gravures bewaard gebleven van deze werken omdat de revolutionaire 

taferelen wijd verspreid werden door middel van prenten om de nationalistische boodschap uit 

te dragen. Het onderzoek richt zich echter niet op prenten, maar op de overgebleven 

schilderwerken. De uiteindelijke selectie bood interessant vergelijkingsmateriaal aangezien 

zowel Brusselse (Kindt, De Walsche, Van Severdonck, Vermeersch en Meunier), Vlaamse 

(Coene, Picqué, Marchant Wappers en De Coene) als Waalse (Navez, Philippet, Soubre) 

kunstenaars werden opgenomen, zowel mannelijke kunstenaars als een kunstenares (Kindt) en 

zowel hofschilders (zoals Gustave Wappers) als minder bekende volkse schilders (zoals de 

landschapsschilder P.G. De Walsche). Ook treft men tussen de veertien schilderwerken zowel 

strijdtaferelen als allegorieën, sfeerbeelden en portretten aan. Wanneer bleek dat de selectie 

zowel neoclassicistische, romantische als realistische werken bevatte, werd de keuze voor een 

comparatieve studie tussen de drie kunststromingen gemaakt. Hoewel er dus duidelijk 

geografische, iconografische diversiteiten en klasse- en geslachtsverschillen in de selectie te 

onderscheiden zijn, werden de werken op basis van hun stijl ingedeeld in groepen. De 

neoclassicistische, romantische en realistische werken werden van elkaar gescheiden opdat 

een vergelijkend onderzoek mogelijk werd. Het onderzoek kon beginnen. De zoektocht naar 

literatuur verliep uitermate stroef omdat de werken vaak van de hand van minder bekende 

kunstenaars waren. Verschillende bibliotheekcollecties (Albertina Bibliotheek Brussel, KIK 

Bibliotheek Brussel, Universiteitsbibliotheek Gent, Bibliotheek van de Musea voor Schone 

Kunsten te Brussel, de stadsbibliotheken van Brussel, Gent en Antwerpen) werden geraad-

pleegd om informatie in te winnen. Informatie betreffende de onbekende Luikse schilder 

Philippet kon gevonden worden via interbibliothecaire leen bij de Universiteit van Luik. Voor 

sommige werken bleef deze informatie zeer beperkt. Een uitermate belangrijke bron was 

daarom het schilderwerk zelf. Hoewel alle werken zich in België bevinden, was het niet voor 
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alle werken even gemakkelijk om ze te kunnen bekijken. Bepaalde werken bevonden zich in 

depots (zoals het werk van Adele Kindt in het depot van het Broodhuis) of in de Koninklijke 

Verzameling (het schilderij van P.G. De Walsche). Dankzij veel e-mailverkeer, bereidwillige 

museummedewerkers (waaronder Martine Vrebos van Broodhuis Brussel en Dominique 

Marechal van Musea voor Schone Kunsten te Brussel) konden toch werken bezichtigd 

worden en dossiers ingekeken worden. Het verzamelen van geschikt fotomateriaal was tevens 

niet altijd gemakkelijk. De fotoverzameling van het KIK bood veel foto‟s, doch waren enkele 

foto‟s enkel in zwart-wit terug te vinden. Gelukkig kon een mail naar het museum waar het 

werk zich bevindt vaak een oplossing bieden. Verder bood een bezoek aan verschillende 

museumcollecties (Broodhuis Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 

Brussel, Musée de l‟Art Wallon Luik, Meunier Museum Brussel, Belvue Museum Brussel, 

Antoine Wiertz Museum Brussel, Museum voor Schone Kunsten Gent, Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Brussel) 

meer inzicht in het kunstenveld van de 19
de

-eeuw. Eerst werd de geschiedenis van de 

Belgische revolutie opgezocht in geschiedenisboeken. Het was belangrijk het verloop van de 

revolutie te kennen om de werken in hun juiste context te kunnen plaatsen. Hiervan werd een 

korte samenvatting gemaakt als inleiding voor de lezer. Nadien kon gesleuteld worden aan de 

analyses van de kunstwerken. De kunstwerken werden ingedeeld in vier categorieën naar 

gelang de kunststijlen en -stromingen. Een vierde categorie, de kunstwerken op het breukvlak 

tussen het neoclassicisme en de romantiek, moest worden toegevoegd aangezien enkele 

werken kenmerken van beide kunststijlen vertoonden. Het was daarom ook vaak moeilijk de 

kunstwerken aan een bepaalde kunststroming toe te schrijven. Het revolutietafereel van De 

Walsche bijvoorbeeld, is pertinent neoclassicistisch op het verwerken van enkele opvallende 

kleuraccenten na. Het werk werd dus op het breukvlak tussen neoclassicisme en romantiek 

gesitueerd, maar werd voornamelijk vanuit het neoclassicistisch standpunt geanalyseerd. Ook 

het schilderwerk van Philippet vormde een moeilijkheid. Terwijl deze Luikse kunstenaar er 

een realistische schilderstijl op nahoudt, is het onderwerp en zijn allegorische vormgeving 

toch nadrukkelijk romantisch. Vertrekkende vanuit het schilderij, later aangevuld met 

literatuur, kon via verschillende onderdelen tot een analyse gekomen worden. Het betreft hier 

geen uitgebreide, allesomvattende analyse. De analyse focust voornamelijk op de aspecten die 

belangrijk zijn voor de beeldvorming van de revolutie. De biografie van de kunstenaar was 

hierbij van ondergeschikt belang. Zodra van elk werk een analyse was gemaakt, kon een 

vergelijkende studie opgesteld worden. Aan de hand van verschillende beeldvormingen, 

werden de uiteenlopende kunststromingen met elkaar vergeleken. Betreffende de beeld-

vorming van de Belgische Revolutie in vergelijkend perspectief, werden de diverse 

categorieën behandeld met integratie van de veralgemenende eigenschappen die gelieerd 

werden aan de vooraf behandelde kunststromingen. Daarbij werd aandacht gevestigd op de 

beeldstrategieën die een expressieve weergave van het thematisch gegeven benadrukken en op 

de publieksmanipulatieve bewegingen. Het werk van Tom Verschaffel bood hierbij een hulp-
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vaardige bron, aangezien hij een hoofdstuk wijdt aan „de middelen om het effect te 

bereiken‟.
17

 

 

 

 Verantwoording van de inhoud van de scriptie 

 

Vooreerst wordt de geschiedenis van de Belgische revolutie kort toegelicht. Kennis van de 

historische feiten is belangrijk opdat de lezer de kunstwerken en hun beoogde beeldvorming 

van de revolutie in de juiste context kan plaatsen. Daarenboven is de historiek van de 

revolutie noodzakelijk opdat de lezer zich een beeld kan vormen van het tijdsgebonden 

politieke klimaat. Er is daarom aandacht geschonken aan de aanloop, het verloop maar ook 

het resultaat van de revolutie. De gevolgen van de Belgische revolutie voor het land, de 

regering en het volk hebben een invloed gehad op de beeldvorming van de revolutie in de 

schilderkunst en moeten dus toegelicht worden.  

Vervolgens worden de kunstwerken met betrekking tot hun kunststijl of -stroming toegelicht. 

Daarbij wordt eerst belangstelling geschonken aan zowel de kunsthistorische, historische en 

politieke dimensie van de kunststroming in kwestie. Het is namelijk belangrijk dat de lezer de 

context en de eigenschappen van de betreffende kunststijl of –stroming begrijpt. Een uit-

gebreide analyse van de afzonderlijke schilderijen volgt. Daarbij wordt aandacht geschonken 

aan de biografie van de kunstenaar, doch worden geen uitgebreide biografieën in de Master-

proef opgenomen aangezien de biografie voor het onderzoek ondergeschikt is. Wegens de 

grote invloed van de politiek in de schilderwerken, wordt een wezenlijke aandacht ge-

schonken aan de opdracht van het werk. Door middel van bronnenonderzoek wordt gezocht 

naar de opdrachtgever. Daarnaast wordt ook het realisatieproces onder de loep genomen 

omdat de artistieke zoektocht van de kunstenaar informatie kan bieden over zijn beeld-

strategieën en beeldende middelen. De artistieke vormgeving wordt uiteraard ook uiteengezet, 

met aandacht voor kleurgebruik, compositie en stijl. Hierbij worden de artistieke middelen die 

de kunstenaar ten einde van zijn beeldvorming inzet, uitvoerig besproken. Ook het historische 

aspect is belangrijk, er wordt nagegaan of het kunstwerk poogt de geschiedenis te recon-

strueren en in welke mate het van de historische feiten afwijkt en waarom. Verder wordt ook 

de manipulatieve dimensie niet verwaarloosd. Er wordt nagegaan of het werk een ideo-

logische manipulatie tot stand brengt en op welke manier dit gebeurt. Eventueel kunnen 

hypotheses geformuleerd worden over de motieven van de opdrachtgever. De analyse vertrekt 

voornamelijk vanuit het schilderwerk zelf, aangevuld met informatie uit bronnen.  

Na de analyses kan worden gereflecteerd over de beeldvorming van de Belgische Revolutie. 

Om het geheel in een kunsthistorische alsook historische context te kunnen plaatsen, wordt 

voorafgaand een inleiding tot de historieschilderkunst gegeven. Hierdoor kan de lezer de 

historieschilderwerken contextualiseren. Historieschilderkunst was namelijk tot een algemeen 

verschijnsel uitgegroeid in de 19
de

 eeuw. Tevens wordt het gebruik van beeldstrategieën ter 

bevordering van communicatie of overreding toegelicht, gezien deze achtergrondinformatie 

                                                           
17

 VERSCHAFFEL T., Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische 

boekillustraties, Turnhout, Brepols, 1987.  
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de beeldvorming van de revolutie in de schilderkunst begrijpelijker maakt. Nadien wordt 

nagegaan welke beeldvormingen van de revolutie in de 19
de

-eeuwse schilderkunst verwezen-

lijkt werden om deze beeldvormingen nadien te toetsen aan de verschillende kunststromingen. 

Elke mogelijke beeldvorming wordt besproken in relatie tot het neoclassicisme, de romantiek 

en het realisme. Er wordt aan de hand van voorbeelden uiteengezet hoe de kunstschilders uit 

de verschillende stromingen met deze beeldvorming omspringen. De beeldvorming wordt 

besproken met betrekking tot elke kunststroming apart, om daarna de meest opvallende 

verschillen kortbondig samen te vatten. 

Uiteindelijk kan een conclusie geformuleerd worden die de markantste bevindingen van het 

onderzoek kortstondig toelicht en in een allesomvattend besluit giet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

HOOFDSTUK I: GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE REVOLUTIE 

 

 

I.1. De aanzet 

 

De Belgische revolutie van 1830 voltrok zich niet van de ene dag op de andere. Het volk was 

immers reeds een poosje ontevreden met de beslissingen die enkele grootmachten begin 19
de

 

eeuw genomen hadden. Na de val van de Franse bezetter Napoleon Bonaparte had namelijk 

het Congres van Wenen (1814-1815) plaats gevonden.
18

 De overwinnaars van Napoleon 

kwamen samen om de legitimiteit van de soevereine vorsten te herstellen, wat tevens kan 

beschouwd worden als een poging tot restauratie van de Europese orde en het ancien 

régime.
19

 Hierbij beslisten Groot-Brittannië, Rusland, Oostenrijk en Pruisen dat de 

noordelijke en zuidelijke Nederlanden zouden verenigd worden om een bufferstaat tegen 

Frankrijk te vormen, opdat een machtsgreep voorkomen zou worden.
20

 De Noord-

Nederlandse koning Willem I werd aangesteld om de regering van dit Verenigd Koninkrijk te 

leiden.
21

 Deze monarch stuitte echter van meet af aan op verzet.
22

 De mentaliteit van de 

noordelingen en zuiderlingen was namelijk onverenigbaar geworden.
23

 Deze verschillen 

kwamen duidelijk naar voor op verschillende vlakken. Vooreerst was het zuiden overtuigd 

katholiek terwijl in het noorden het protestantisme zegevierde.
24

 Ook op economisch gebied 

stonden noord en zuid tegenover elkaar. Terwijl de zuidelijke Nederlanden al vroeg 

geïndustrialiseerd waren, was het noorden voornamelijk afhankelijk van de overzeese 

handel.
25

 Daarenboven was er op vlak van taal een barrière, de zuidelijke elite was verfranst 

terwijl Willem I het Nederlands als staatstaal trachtte op te leggen.
26

 Deze moeilijk verenig-

bare tegenstellingen zorgden van in het begin voor opgehitste gemoederen tussen noord en 

zuid; gemoederen waar Willem I te weinig gehoor naar had en die zouden resulteren in een 

monsterverbond, de revolutie van 1830 en uiteindelijk de Belgische Onafhankelijkheid. De 

liberalen en katholieken bundelden namelijk hun krachten en vormden „een unie van 

opposities‟ tegen de Hollandse heerser.
27

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 JANSSENS J. (2005), p. 13. 
19

 IBIDEM. 
20

 JUDO F. en S. VAN DE PERRE (red.) (2007), p. 32. 
21

 IDEM, p. 24. 
22

 JANSSENS J. (2005), p. 13. 
23

 JUDO F. en S. VAN DE PERRE (red.) (2007), p. 12. 
24

 WITTE E. (2006), p. 15. 
25

 JANSSENS J. (2005), p. 16. 
26

 IDEM, p. 18. 
27

 PEETERS K. (2003), p. 94. 
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I.2. Het verloop 

 

In 1830 bereikten de opgehitste gemoederen een hoogtepunt door de economische crisis.
28

 De 

hoge belastingen, hongersnood en werkloosheid zorgden voor de mogelijkheid van een 

mobilisatie van de volksmassa.
29

 Ook de revolutie in Parijs zorgde voor spanningen en 

ongerustheid in heel Europa.
30

 Op 25 augustus 1830 vond in de Koninklijke Muntschouwburg 

te Brussel de opvoering van „La Muette de Portici‟ (De Stomme van Portici) plaats.
31

 Het 

toneelstuk vertelde het nationalistische verhaal van de Napolitaanse volksopstand midden 17
de

 

eeuw onder leiding van Masaniello.
32

 Na de vertoning vond in de straten van Brussel een 

spontane protestbeweging en hadden zelfs rellen plaats.
33

 Het volk richtte zijn woede tegen de 

symbolen van het regime: de huizen van orangisten en Nederlandse ambtenaren en de 

machines in de fabrieken.
34

 Militairen doken uiteindelijk op maar faalden in hun opzet om de 

gemoederen te bedaren, ze beperkten zich tot de Paleizenwijk waar ze de situatie af-

wachtten.
35

 Ondertussen werden er burgerwachten opgericht, gewapende burgers die de 

razende volksmassa in bedwang moesten houden.
36

 Deze burgerwachten groeiden later uit tot 

„een politiek instrument in handen van de burgerlijke oppositie.‟
37

 Het nieuws uit Brussel 

verspreidde zich als een vuurtje en al snel werd het onrustig in grote delen van het zuiden.
38

 

Overal ontstonden nu burgerwachten die ook steeds meer getooid werden met de Brabantse 

driekleur.
39

 Op 27 augustus bereikte dit verontrustende nieuws over de opstand de koning in 

Den Haag.
40

 Het kabinet besliste om kroonprins Willem en prins Frederik, opperbevelhebber 

van het leger, naar het zuiden te sturen om de gemoederen te bedaren met de nodige militaire 

maatregelen.
41

 Tijdens de doortocht van Willem naar Brussel, was het Belgische volk heel 

onrustig.
42

 Ettelijke kreten werden geroepen en barricades werden opgericht.
43

 Ook de burger-

wacht kon het volk niet meer rustig houden.
44

 Er volgde een periode van onderhandelingen. 

Zo trachtte koning Willem voornamelijk tijd te winnen in de hoop dat de razernij zou 

uitdoven.
45

 De Staten-Generaal besliste na het vertrek van prins Willem uit Brussel een 

Veiligheidscommissie op te richten.
46

 Deze commissie zou de eisen van de Belgen vertegen-

                                                           
28

 WITTE E. (2006), p. 24. 
29

 IDEM, pp. 24-25. 
30

 JANSSENS J. (2005), p. 23. 
31

 VAN OPBROECKE R. (2005), p. 42. 
32

 JANSSENS J. (2005), p. 24. 
33

 FALTER R. (2005), p. 40. 
34

 JANSSENS J. (2005), p. 27. 
35

 FALTER R. (2005), pp. 44 en 47. 
36

 VAN OPBROECKE R. (2005), p. 79. 
37

 JANSSENS J. (2005), p. 30. 
38

 FALTER R. (2005), p. 51. 
39

 IBIDEM. 
40

 IDEM, p. 59. 
41

 IBIDEM. 
42

 VAN OPBROECKE R. (2005), p. 59. 
43

 FALTER R. (2005), p. 70. 
44

 IBIDEM. 
45

 IDEM, pp. 75 en 80. 
46

 FALTER R. (2005), p. 93. 
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woordigen
47

, alle bevoegdheden betreffende het bestuur van de stad in handen krijgen en zou 

dus als een voorlopig bewind functioneren en de controle hebben over de burgerwachten en 

de stedelijke kas.
48

 Uiteindelijk nam de „Réunion Centrale‟, onder leiding van Charles Rogier 

de macht van de Veiligheidscommissie over.
49

 Maar wanneer het Hollandse leger in zicht was 

en de militaire bezetting van Brussel begon, vluchtten de machthebbers de stad uit waardoor 

het revolutionaire Brussel achterbleef zonder leiding.
50

 De opstandelingen lieten zich echter 

niet kennen, ze vielen de Hollandse soldaten aan vanuit hun huizen met alles wat ze konden 

vinden of bedenken.
51

 De weerstand was onverwacht sterk
52

 en het leger vluchtte het park 

in.
53

 Nieuwe vrijwilligers werden ingezet en de opstandelingen konden op steun rekenen van 

omliggende dorpen en steden.
54

 Op 27 september slaagden ze er zelfs in de troepen o.l.v. prins 

Frederik het park en de stad uit te jagen.
55

 Wanneer enkele notabelen vernamen dat de 

Brusselse volksmassa voet bij stuk bleef houden, keerden ze terug naar de stad en namen ze, 

voornamelijk Charles Rogier, het heft opnieuw in handen.
56

 Op 26 september werd het 

Voorlopig Bewind geïnstalleerd.
57

 Dit was een soort van interim-regering die de uitbouw van 

een nieuwe staat zou bewerkstelligen.
58

 Het recht zou voortaan gesproken worden door het 

Voorlopig Bewind en niet door de Koning.
59

 Het opstandige gebied werd inmiddels groter, er 

volgden omwentelingen in andere steden zoals Luik en Leuven.
60

 Op 28 september werd het 

„Comité Centrale‟, een kleinere bestuursgroep, opgericht met als leden Van De Weyer, De 

Potter, De Merode en Rogier.
61

 Het zuiden pleitte vanaf dan voor een onafhankelijk België, 

met een monarch als staatshoofd.
62

 Op 4 oktober werd de Belgische onafhankelijkheid uit-

geroepen.
63

 Hulp vanuit het buitenland voor het noorden bleef heel de tijd uit, aangezien de 

buitenlandse mogendheden van mening waren dat de Belgische kwestie een verloren zaak 

was.
64

 Ook braken er op verschillende plaatsen in Europa revoluties uit (o.m. in Polen), 

waardoor de buitenlandse mogendheden reeds genoeg kopzorgen hadden.
65

 Kroonprins 

Willem trok naar Antwerpen maar viel daar na zijn proclamatie, waarin hij zichzelf aan het 

hoofd van de onafhankelijkheidsbeweging stelde, in slechte aarde.
66

 De reactie van het 

Voorlopig Bewind luidde als volgt: “Het is het volk dat de revolutie heeft gemaakt. Het is het 
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55
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 FALTER R. (2005), p. 158. 
65

 JUDO F. en S. VAN DE PERRE (red.) (2007), p. 35. 
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volk dat de Hollanders van de Belgische bodem heeft verjaagd. Alleen het volk, en niet de 

prins van Oranje, staat aan het hoofd van de beweging die het zijn onafhankelijkheid heeft 

verzekerd en die het zijn politieke nationaliteit zal bezorgen.”
67

 Noord en zuid bleven onder-

tussen verder strijden, ondermeer in Antwerpen waar afgrijselijke gevechten en zware bom-

bardementen plaatsvonden.
68

 Op 4 november vond de Conferentie van Londen plaats.
69

 Vier 

diplomaten (uit Frankrijk, Oostenrijk, Pruisen en Rusland) kwamen samen om te beraadslagen 

hoe de rust in België en Europa hersteld kon worden.
70

 Een voorlopige wapenstilstand werd 

ingevoerd, op basis van de grenzen van de Conferentie van 1814, met een economische en 

politieke scheiding.
71

 In het zuiden werden verkiezingen voor het Nationaal Congres, een 

grondwetgevende vergadering, gehouden.
72

 Deze werd op 10 november geïnstalleerd en zou 

de nieuwe grondwet van het kersverse België ontwerpen.
73

 Vrijheid van meningsuiting, pers, 

vereniging, godsdienst en onderwijs, de publiciteit van gemeentebudgetten, een ministeriële 

verantwoordelijkheid, een ingeperkte monarchie en rechtstreekse verkiezingen werden de 

principes van de nieuwe grondwet, die als modern en liberaal ervaren werd.
74

 Het Nationaal 

Congres keurde de onafhankelijkheid van België goed en aanvaardde de monarchie als staats-

vorm, waarbij de oranjes werden uitgesloten van de troon.
75

 Ook de Conferentie, en dus 

Europa, erkende de onafhankelijkheid van België, wat een doorn was in het oog van koning 

Willem I.
76

 De Conferentie stelde een protocol op: België moest gewapend neutraal zijn en 

blijven.
77

 De definitieve grenzen werden ook vastgelegd.
78

 België had een grondwet, amper 

een regering maar nog steeds geen koning. Eindelijk werd het tijd om op zoek te gaan naar 

een geschikte monarch, wat geen gemakkelijke taak bleek te zijn. De keuze van de monarch 

verliep niet eensgezind en verschillende kandidaten werden afgewezen.
79

 Ondertussen bleef 

de strijd tussen noord en zuid om bepaalde gebieden nog steeds verder woekeren en heerste er 

een enorme chaos in het land.
80

 Uiteindelijk besloot Frankrijk zijn verzet tegen de kandidatuur 

van Leopold van Saksen-Coburg in te trekken in ruil voor het oud Frans bezit Bouillon en de 

vernieling van de Britse militaire vestigingen in België.
81

 Leopold ging in op het aanbod om 

de eerste vorst van België te worden en deed op 21 juli zijn intrede in Brussel en legde de eed 

af.
82

 Koning Willem I zou het hier echter niet bij laten en stelde een aanvalsplan op om België 

opnieuw te veroveren.
83

 De Hollandse troepen rukten op en konden een heel eind België 
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binnendringen, maar deze Tiendaagse Veldtocht kwam snel tot een eind en de rust keerde 

terug in het jonge België.
84

  

  

 

 

I.3. Het resultaat 

 

De Belgische revolutie van 1830 werd al snel een omwenteling die de belangen van de happy 

few behartigde. De cijnskiezers werden aangevuld met stemgerechtigden op intellectuele 

basis.
85

 Hierdoor konden enkel mensen met een universitair diploma of mensen die een 

bepaalde som aan belastingen betaalden, gaan stemmen. De armen, die zo hard hadden 

geijverd voor de revolutie, werden dus opzij geschoven. Daarenboven was niet de gehele 

bevolking tevreden met de grondslagen waarop de nieuwe staat werd gevestigd, o.m. de 

democratisch-republikeinse radicalen
86

 en de orangisten
87

. Ook niet iedereen stond in 1830 te 

popelen voor een revolutie. Uit de stemming (55 stemmen voor, 43 tegen en 2 onthoudingen) 

van eind september 1830 in de Staten-Generaal over de wenselijkheid van een bestuurlijke 

scheiding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden, blijkt namelijk dat slechts een nipte meerderheid zich schaarde achter het idee 

van een onafhankelijk België.
88

 Zoals Els Witte stelt, was het zo dat in 1830 een beperkte 

groep intellectuelen uit de oppositie (vooral afkomstig uit de middenklasse en de kleine 

bourgeoisie) handig gebruik maakte van de heersende sociale opstand om een revolutie door 

te voeren, die nadien naar hun hand kon gezet worden.
89

 Rolf Falter vraagt zich dan ook 

terecht af: “En het gewone volk dan, dat in augustus en september zonder enige leiding in 

Brussel de revolutie in beweging had gezet?”
90

 Het is opmerkelijk dat zij die het hardst 

gestreden hadden, na de overwinning niet meer in rekenschap werden gebracht. Er had een 

brutale revolutie plaatsgevonden, gevolgd door beperkte vroegliberale veranderingen, zoals 

Els Witte vermeldt.
91

 De adel bleef na de onafhankelijkheid het regime domineren en de 

massa kon nog steeds niet rekenen op een vertegenwoordiging.
92

  

Het unionisme behield een vredige sfeer in het nieuwe land tot eind jaren ‟40.
93

 Een politieke 

tweedracht bleef voorlopig nog even uit. Maar de jonge staat België kwam meteen voor uit-

dagingen te staan: het land was zowel op gebied van defensie, administratie, politiek, cultuur, 

financiën, handel en belastingen een rompslomp.
94

 Het is belangrijk deze informatie in het 

achterhoofd te houden wanneer men de geselecteerde schilderijen benadert. België was in 

1830 een jonge, onervaren en beschadigde staat met verwarde inwoners. In dit licht is de 
                                                           
84

 WITTE E. (2006), p. 81. 
85

 IDEM, p. 86. 
86

 IDEM, p. 108. 
87

 IDEM, p. 115. 
88

 JUDO F. en S. VAN DE PERRE (red.) (2007), p. 7. 
89

 WITTE E. (2006), p. 192. 
90

 FALTER R. (2005), p. 319. 
91

 WITTE E. (2006), p. 200. 
92

 IDEM, p. 198. 
93

 PEETERS K. (2003), p. 94. 
94

 JUDO F. en S. VAN DE PERRE (red.) (2007), p. 13. 



15 

 

monumentale historische, zelfs romantische, schilderkunst begrijpelijk: België had nood aan 

kunstwerken die de revolutie legitimeerden en het nationalisme aanwakkerde zodat het volk 

ervan overtuigd werd dat de revolutie niet voor niets gestreden was en dat België door en voor 

iedereen was ontstaan. De kunst trachtte ook het eenheidsgevoel te stimuleren in een België 

dat reeds bij zijn ontstaan intern verdeeld was. Want hoewel voor de revolutie verschillende 

belangengroepen, o.a. liberalen en katholieken, een geslaagd monsterverbond hadden ge-

vormd, dreigde het land opnieuw uiteen te vallen. In de kunst vond de overheid een middel 

om het land helden en een verleden te schenken, dat door iedereen gedeeld kon worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

HOOFDSTUK II: BEELDVORMING VAN DE BELGISCHE REVOLUTIE IN DE 

NEOCLASSICISTISCHE SCHILDERKUNST 

 

 

II.1. Algemeen 

 

II.1.1. Sociaal culturele achtergrond 

 

De wereld verkeerde in de tweede helft van de 18
de

 eeuw in een staat van grote 

veranderingen. Het Ancien Régime stortte in.
95

 De Industriële Revolutie begon in het midden 

van de 18
de

 eeuw in Engeland en verschillende politieke revoluties (in 1776 in de Verenigde 

Staten en in 1789 in Frankrijk) vonden plaats.
96

 De Industriële Revolutie zorgde voor een 

bloei van het kapitalisme en het ontstaan van een nieuwe middenklasse.
97

 In deze turbulente 

periode ontstond tevens de Verlichting.
98

 De Verlichting was een nieuwe methode van 

kritisch denken.
99

 Dit leidde tot het rationalisme, waardoor waarden als verdraagzaamheid en 

vrijheid van godsdienst hooggewaardeerd raakten.
100

 Het absolutisme werd aan de kant 

geschoven en vrije meningsuiting en intellect werden de nieuwe norm.
101

 Onder invloed van 

onderzoekers en filosofen als Kant, Newton, Locke, Voltaire en Rousseau kreeg dit nieuwe 

gedachtegoed vorm.
102

 Een moderne wetenschap, een nieuwe moraliteit en aandacht voor 

mensenrechten kenmerkten deze periode.
103

 De moderne wereld deed zijn intrede.
104

 De neo-

classicistische kunststroming (alsook de romantiek) moet(en) gesitueerd worden in de context 

van de Verlichting waarin vrijheid van denken belangrijk geacht werd.
105

 Het neoclassicisme, 

het “nieuwe classicisme” op basis van de kunst van de oude Grieken en Romeinen, gaf 

treffend uiting aan de rationele visie van de Verlichting.
106

 Het neoclassicisme deed zijn 

intrede in de architectuur, om nadien overgenomen te worden in de beeldhouw- en schilder-

kunst.
107
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II.1.2. Tijdsgebonden artistiek klimaat en ontwikkeling van een specifiek beeldidioom  

 

In deze periode ontstond er al snel een vraag naar kunst vanuit de middenklasse.
108

 De mens-

heid was in het begin van de 19
de

 eeuw namelijk een nieuwe fase ingegaan en het wezen en de 

functie van de kunst veranderde fundamenteel.
109

 Op het einde van de 18
de

 en in het begin van 

de 19
de

 eeuw was het neoclassicisme de dominante officiële stijl.
110

 Deze kunststroming 

ontstond als reactie tegen de frivole en excessieve rococo.
111

 De spontane kleuren en de 

weelderige vormen van de rococo werden ingeruild voor een terugkeer naar de rust, de 

eenvoud en de schone lijn. De kunstwereld werd tevens overstelpt door een herleefde 

interesse voor de klassieke oudheid (onder invloed van archeologische vondsten
112

 en 

kunstcriticus Johann Winckelmann
113

) waarin grote meesters als Ingres, Gros, Navez en 

David hun gading vonden. Hoewel de kunstenaars deze klassieke setting overnamen, werden 

niet enkel historische maar ook eigentijdse onderwerpen afgebeeld.
114

 Het neoclassicisme 

trachtte daarbij wel de klassieke waarden uit het oude Griekenland en Rome te bewaren.
115

 

Kunstenaars trokken naar Rome om hun opleiding te vervolledigen.
116

 Hier vonden zij inspi-

ratie in de architectuur, schilder- en beeldhouwkunst maar zij namen in hun kunstwerken ook 

elementen over van de Renaissance (men treft ondermeer een grote invloed van oude meesters 

zoals Raphael) en de 17
de

-eeuwse Franse schilder Nicolas Poussin.
117

 Ook de Middeleeuwen, 

het oude Egypte en oosterse elementen boden inspiratiebronnen.
118

 Op vlak van stijl, wordt 

deze neoklassieke kunst gekenmerkt door vlakheid en scherpe lijnen.
119

 Een heldere, goed 

doordachte compositie op basis van geometrie, aflopende tinten en juiste proporties waren de 

eigenschappen van deze nieuwe stijl.
120

 Ook werd veel aandacht besteed aan historisch 

correcte details.
121

 Het neoclassicisme is een academische stijl op basis van een terugkeer naar 

logica en rationaliteit (wat begrijpelijk is in de context van de Verlichting) met bovendien 

vaak een morele boodschap.
122

 Deze stijl kreeg een politieke dimensie toen het in Frankrijk na 

de revolutie de overheersende stijl werd.
123

 De meest bekende vertegenwoordiger van dit 

politiek neoclassicisme was Jacques-Louis David.
124

 Deze uitmuntende Franse schilder stelde 

zijn kunst ten dienste van de Franse revolutie die in 1789 plaatsvond. Ook in België kreeg het 
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ideologische werk van David navolging.
125

 David werd in 1816 tot aan zijn dood verbannen 

uit Frankrijk en vond in België zijn toevlucht waar zijn neoclassicistische schilderwerken snel 

ingang vonden bij leerlingen als Joseph-Denis Odevaere en François-Joseph Navez.
126

  

 

 

II.1.3. Opdrachtgebonden schilderkunst 

 

De tijd dat de kunstenaars enkel in dienst stonden van de staat, aristocraten of de kerk was 

voorbij. De kunstenaars kenden voortaan een meer „diffuus‟ publiek.
127

 Nieuwe manieren van 

artistieke reproductie (ondermeer lithografie) zorgden ook voor een popularisering van de 

kunst.
128

 De bourgeoisie kende een toenemende economische macht en dit uitte zich in het 

geven van opdrachten aan belangrijke kunstenaars.
129

 De bourgeoisie kon zich wel vinden in 

de rationele neoclassicistische kunst, als reactie tegen het frivole leven van de aristocratie.
130

 

Onderwerpen uit de klassieke oudheid met een morele boodschap wonnen aan populariteit.
131

 

Deze kunststijl werd tevens ingezet ter bevordering van propaganda.
132

 Kunstenaars stelden 

zich namelijk in dienst van belangrijke opdrachtgevers en de politiek. Zo engageert David zijn 

schilderkunst ten dienste van Napoleon en de Franse Revolutie.
133

 Zijn befaamde schilderij 

„De moord op Marat‟ (1793)
134

 toont de extreme revolutionair en tevens vriend van David, 

Marat die vermoord in zijn bad ligt. Het invallende licht, de dramatiek en de verheven 

houding van Marat zorgen ervoor dat hij het aanschijn van een heilig man krijgt, waardoor het 

schilderij als propaganda beschouwd kan worden.
135

 Marat wordt voorgesteld als een 

politieke martelaar.
136

 Het neoclassicisme leende zich blijkelijk tot een verheerlijkende stijl 

die de deugden van belangrijke personen in de verf wist te zetten. Ook boden private 

gebouwen veel plaats voor geschilderde herinneringen aan het nieuwe revolutionaire 

ideeëngoed.
137

 Neoclassicistische werken waren vaak verzetskunst. Dit politiek neoclassi-

cisme was voornamelijk sterk aanwezig in Frankrijk (in veel mindere mate bijvoorbeeld in 

Groot-Brittannië).
138

 Opdrachtgevers over heel Europa streden voor de talenten van de Franse 

classicisten en hun dierbare, bijna mythologische classicistische kunstwerken.
139

 

Revolutionaire machten zetten de neoclassicistische kunst in om nationale, militaire of 

politieke helden op een typerende manier te propageren.
140

 Gezegd moet zijnde dat vooral in 
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de religieuze schilderkunst werd geëxperimenteerd met het neoclassicisme, in mindere mate 

in historische werken.
141

 Dit was ook te wijten aan een algemeen gebrek aan opdrachten voor 

neoclassicistische historieschilderijen.
142

 Dit kan het geringe aantal neoclassicistische werken 

die over de Belgische Omwenteling handelen verklaren.   

 

 

 

II.2. Specifiek 

 

II.2.1. Constantin-Fidèle Coene (1779-1841): “Tafereel van de Revolutie van 1830”  

(afb. 1) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Constantin-Fidèle Coene (1779, Vilvoorde – 1841, Brussel) was een 19
de

-eeuwse Belgische 

schilder die naast historie- en genreschilder ook graficus was.
143

 Na een eerste opleiding bij 

M. Fabert, trok hij in 1800 naar Amsterdam om in de leer te gaan bij de onbekende land-

schapsschilder B.P. Bariers.
144

 Coene verwierf later bekendheid met zijn schilderij „Rubens 

door Karel I geadeld‟ op het Gentse Salon.
145

 De schilder werd rond 1820 professor aan de 

Koninklijke Academie voor Tekenen en was lid van de commissie van het Museum van 

Brussel.
146

 Hij was geen grote meester maar moest een gewaardeerd kunstenaar zijn geweest 

omdat hij meerdere medailles voor zijn talent ontving
147

 en zijn werk gewild was
148

. 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Hoewel het er zeer sterk op lijkt dat Coene het schilderij in opdracht vervaardigde als 

propaganda, zijn er hier geen bewijzen van teruggevonden. Uit het aankoopdossier (uit 1847) 

van het schilderij voor het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten blijkt dat het Museum 

van Brussel zeer happig was om het schilderij te kopen.
149

 Dit kan erop wijzen dat het 

schilderij van Constantin Coene een groot aanzien had gekend en een belangrijke functie had 

vervuld tussen 1830 en 1847, maar ook hierover zijn geen bronnen te vinden. Eerder in 1815, 

schilderde Coene De Slag van Waterloo
150

, welke zijn voorliefde voor nationale en historische 

thema‟s verraadt. De kunstenaar trok naar Londen om het schilderij aan de prins-regent voor 

te stellen, die het kunstwerk van Coene kocht.
151

 Dit kan erop wijzen dat Coene De Slag van 

Waterloo op eigen initiatief vervaardigd heeft en vervolgens naar een koper zocht, wat ook 
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het geval kan geweest zijn voor Tafereel van de Revolutie van 1830. Coene was rond 1830 

wellicht in Brussel aanwezig aangezien hij sedert 1820 professor aan de Academie te Brussel 

was en in de Directieraad van het Museum van Brussel zetelde. Of de kunstenaar voor de 

revolutie was gevlucht of hij in Brussel bleef en misschien wel getuige was geweest van het 

gebeuren, is niet geweten. Het is mogelijk dat Coene in Brussel bleef en zozeer gegrepen 

werd door de gebeurtenissen van 1830 dat hij er een tafereel over schilderde. Het is uiteraard 

ook mogelijk dat de schilder van een invloedrijke machthebber de opdracht kreeg de revolutie 

op een heroïsche manier uit te beelden om de revolutionairen een hart onder de riem te steken 

en mensen aan te sporen zich aan de zijde van de revolutionairen te scharen. Het kunstwerk 

werd in 1830 vervaardigd waardoor de vraag gesteld kan worden of de kunstenaar de 

uitkomst van de revolutie reeds kende of niet. Wanneer het werk goed bekeken wordt, duiken 

elementen op die doen vermoeden dat de kunstenaar reeds wist dat de Belgen hun slag zouden 

thuis halen wanneer hij het tafereel op doek zette. Zo wappert de Belgische vlag aan de top 

van de barricade, duidelijk als overwinningselement. Ook uit het opschrift op de vlag 

(„Vrijheid/Onafhankelijk‟) blijkt dat de schilder op de hoogte was van de afloop van de 

revolutiestrijd. Het is dus mogelijk dat Coene het volk trachtte te overtuigen van de waarde 

van en de nood aan onafhankelijkheid en op die manier de onafhankelijkheidsstrijd trachtte te 

legitimeren, al dan niet in opdracht. Constantin Coene was naast genreschilder ook historie-

schilder. Hij schilderde populaire historische thema‟s die door het volk gewaardeerd werden 

zoals De Slag van Waterloo en Rubens door Karel I geadeld. Het is dus niet verwonderlijk dat 

deze kunstenaar tevens het thema van de Belgische Revolutie op doek zet.  

Wat wel opmerkelijk is, is dat de compositie van het tafereel van Coene herhaaldelijk wordt 

teruggevonden in litho‟s.
152

 Deze prenten vertonen precies dezelfde opbouw als het revolutie-

tafereel van de neoclassicistische schilder. De compositie van Coene wordt ook terug-

gevonden in het revolutieschilderij van een andere kunstenaar, Eugène Deterre.
153

 Beide 

schilders vervaardigden hun tafereel rond 1830, dus is het moeilijk na te gaan welke 

kunstenaars elkaar hebben geïnspireerd. Het is alleszins duidelijk dat door de grote hoeveel-

heid gelijkaardige composities bij verschillende kunstenaars, zij elkaars werk kenden of zich 

op dezelfde bronnen (eventueel populaire prenten) baseerden. Hieruit blijkt ook dat de 

Belgische onafhankelijkheidsstrijd een geliefd onderwerp was voor talrijke kunstenaars. Het 

is mogelijk dat werken over dit onderwerp, de Septembergevechten aan het Park, die deze 

compositie bezaten, goed op de markt lagen en daardoor talrijk werden geproduceerd. Ze 

werden geproduceerd en gereproduceerd zowel in prentvorm voor de middenklasse als op 

doek voor de elite. 
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c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Het neoclassicistische revolutietafereel van Coene toont de strijd tussen de opstandelingen en 

de Hollandse troepen die op 26 september volop woedt.
154

 Het gevecht vindt plaats aan het 

park te Brussel waar het leger van prins Frederik zich terugtrok na de onverwachte felle 

weerstand van de revolutionairen. De toeschouwer is getuige van de vechtpartij aan de 

barricade tussen het Warandepark en het Koningsplein waar tijdens de Septemberdagen het 

zwaarst werd gestreden.
155

 Er wordt een hevige strijd geleverd, de witte rookwolken verraden 

het vuren van de geweren en kanonnen. In het midden beklimt een jongeman trots de 

barricade met de Belgische vlag in zijn hand. Hij wakkert de moed van de strijders aan door 

met de driekleur te zwaaien.
156

 Op de gele band van de vlag staat het opschrift “Liberté / 

Indépendance” (Vrijheid/Onafhankelijkheid). Op de voorgrond hebben twee soldaten zich 

rond een gewonde man gegroepeerd. Deze gewonde revolutionair is stervende en zijn 

strijdmakker verhindert dat een andere soldaat zijn geweer afneemt. Aan de rechterzijde van 

het schilderij wordt een soldaat afgebeeld die zijn vuist balt als uiting van ongenoegen. 

Daarnaast heeft een man zich voor het gebouw neergezet aan de zijde van een vrouw om even 

te rusten en kogels te herladen.
157

  

Coene schildert zijn strijdtafereel nog tijdens het revolutiejaar 1830. Men kan er van uitgaan 

dat de visie van de schilder gekleurd werd door de verhitte gemoederen die dat jaar 

plaatsvonden. Het is immers heel moeilijk, al dan niet onmogelijk, voor tijdsgenoten om de 

revolutie objectief te bekijken. Subjectiviteit is in het schilderij dan ook sterk aanwezig. Er 

zijn geen bronnen voorhanden die vermelden waar Coene zich tijdens het revolutiejaar 

bevond en of hij al dan niet getuige was geweest van de gevechten en of het schilderij dus 

naar de werkelijkheid werd geschilderd. Het aankoopdossier (1847) van dit revolutietafereel 

uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Brussel) vermeldt het volgende: « Cette toile 

représente avec une grande vérité la journée la plus glorieuse de notre mémorable Révolution 

de 1830 »
158

. Hieruit blijkt dat men er in 1847 vanuit ging dat het schilderij van Coene de 

geschiedenis weergaf zoals ze zich in 1830 daadwerkelijk had voorgedaan. Door de bewolkte 

hemel (26 september 1830 was een bewolkte dag
159

), de antiquiserende gebouwen, de 

barokke toegangspoort van het park en de militaire kostuums, krijgt het tafereel het allure van 

een historische reconstructie. Maar wat betreft de historische correctheid van het werk, is het 

zeer onwaarschijnlijk dat een jonge man tijdens de strijd aan het Warandepark de barricade 

beklom met een Belgische vlag terwijl hij elk moment neergeschoten kon worden zoals de 

kunstenaar laat uitschijnen. Geen enkel geschiedenisboek vermeldt de beklimming van de 

barricade op 26 september 1830 door een jongeman met een Belgische vlag in zijn hand. Wel 

vindt men in vele geschiedenisboeken de vermelding dat de Belgische strijders vaak dronken 

vochten (voornamelijk volgens bronnen van Nederlandse getuigen)
160

, wat inhoudt dat de 
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situatie die afgebeeld is, wel kon plaatsgevonden hebben. Maar in dit geval beeldt Coene een 

dronkaard af als een ware held. Het is alleszins overduidelijk dat de kunstenaar van de 

Belgische strijders helden wil maken, wellicht om mensen aan te sporen de revolutie te 

steunen en zich in te zetten voor deze goede zaak. De moed en de menselijkheid van de 

Belgen wordt overgebracht naar de toeschouwer. Coene schildert op de voorgrond een situatie 

waarin een man de waardigheid van zijn gewonde strijdmakker tracht in ere te houden. 

Hoewel hij zich in het heetst van de strijd bevindt, is dit voor hem nog steeds belangrijk, 

belangrijker zelfs dan zijn medestrijder van een extra geweer te voorzien. Het is zeer onwaar-

schijnlijk dat de actie die Coene afbeeldt, zich zo in werkelijkheid heeft voorgedaan. De 

kunstenaar brengt enkele heroïsche momenten samen om op deze manier een patriottisch 

tafereel te vervaardigen. Het zou kunnen dat de schilder zijn inspiratie haalde uit verhalen die 

rond die periode over de Belgische vrijwilligers verteld en geschreven werden, verhalen die 

vaak nationalistisch en heroïsch gekleurd waren (vanuit propagandistisch perspectief). 

Hoewel hij de aanschouwers laat geloven dat een specifiek moment uit de revolutiestrijd 

wordt weergegeven, bezorgt Coene door de afbeelding van verschillende heroïsche acties de 

toeschouwer eigenlijk een subjectief en synthetisch beeld van de Septemberdagen.  

 

d. Artistieke vormgeving 

De compositie deelt het schilderwerk op in verschillende horizontale lagen. De onderste laag 

bestaat uit een opeenhoping van strijders. Hoewel veel mensen op een kleine oppervlakte 

worden geschilderd, slaagt Coene er toch in om overzichtelijkheid te bewaren. Dit omdat de 

compositie uit verschillende groeperingen van personages bestaat. Door deze figurengroepen 

tegenover elkaar te plaatsen waardoor ze elkaar uitbalanceren, wordt het evenwicht bewaard. 

Het koppel rechts en de groep soldaten links houden op die manier de compositie in balans. 

De drie mannen, waaronder de gewonde strijder met het witte hemd, vormen de centrale 

groep waarrond de compositie is opgebouwd. De jongeman op de barricade krijgt een 

opvallende plaats. De kwade strijder rechtsonder en de jongeman met de vlag linksboven deze 

centrale eenheid, zorgen opnieuw voor een geslaagd evenwicht. De jongeman heft de vlag 

omhoog, terwijl de oude strijder zijn gebalde vuist opheft. Deze twee figuren vormen door dit 

wederkerend element (het heffen van het hand) een tegenbeeld van elkaar waardoor de balans 

verzekerd wordt. De gebouwen links en rechts bezorgen het revolutietafereel een uit-

gesproken verticaliteit die tegengewicht biedt aan de horizontaliteit die wordt bekomen door 

de concentratie van strijders. Deze gebouwen zorgen tevens voor een vernauwend effect dat 

de opeenhoping en het gevoel van chaos in de strijd versterkt. De tweede horizontale laag 

wordt gevormd door de bomen en de antieke toegangspoort van het park. De hemel zorgt voor 

de derde laag. Door het contrast tussen de open hemel en de opeengehoopte soldaten aan de 

onderkant van het schilderij en de gebroken kasseien op de voorgrond krijgt de strijd een heel 

aards karakter. De toeschouwer bevindt zich niet midden in de actie maar aanschouwt het 

gebeuren van op een veilige afstand, als getuige op de eerste rij. De goed doordachte, 

geometrische, overzichtelijke en uitgebalanceerde compositie geeft aan dat Constantin Coene 

de principes van het neoclassicisme nauw nastreeft. De duidelijke contouren en de ingetogen 

expressies van de personages zorgen ervoor dat de figuren statisch en ingetogen overkomen 
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en bezorgen het tafereel tevens zijn neoclassicistisch karakter. Ook de architectuur draagt bij 

tot dit statisch gevoel. De contouren van de figuren zijn duidelijk omlijnd maar het invallende 

zonlicht verzacht het geheel een beetje. Toch blijft de belichting zeer koel. Het schilderwerk 

bestaat uit donkere kleuren die langzaam in elkaar over vloeien en er zijn amper contrasten te 

bespeuren. Afgezien van de man met het witte hemd die hierdoor meteen in het oog springt, 

wordt het werk door donkere tonen overheerst. Deze donkere tonen bezorgen het geheel een 

zekere somberheid. In de tentoonstellingscatalogus van Marechal en Vandepitte wordt gesteld 

dat de groep met de gewonde onafhankelijkheidsstrijder en de hem te hulp snellende mannen 

het beeld oproept van een piëta, wat de voorstelling een meer dramatisch karakter verleent.
161

 

Hoewel dramatisch, lijkt het gevecht een bevroren moment waarin de personages zeer 

geënsceneerd en gemodelleerd afgebeeld worden.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Hoewel het schilderij het aanschijn heeft van een historische reconstructie, zit het vol met 

ideologische manipulatie. Dit noemt men schijnrealisme: het tafereel lijkt naar de werkelijk-

heid te zijn geschilderd, maar berust eigenlijk op inventie. Coene bewerkstelligt dit door een 

grote aandacht voor historische details zoals de kostuums en de architectuur. Ook de compo-

sitie draagt bij tot de ideologische boodschap. De kunstenaar leidt de blik van de toeschouwer 

naar de centrale figuur, de jongeman die de vlag heft bovenop de barricade. De jongen getuigt 

van uiterste moed; hij heft de vlag terwijl geweren van Nederlandse soldaten op hem gericht 

zijn. De jongeman richt zich tot het Belgische kamp en wil zijn strijdmakkers herinneren aan 

het doel van de strijd. Hij richt zich hierbij ook tot de toeschouwer die hij overtuigt van deze 

nobele zaak. Door deze jongen boven de volksmassa te laten opstijgen, krijgt hij een soort van 

bovenmenselijke status. Een onaantastbare status, de status van een ware held. Het groepje 

soldaten op de voorgrond toont de menselijkheid en de eerbiedigheid van de Belgische 

soldaten. Coene schildert een soldaat die de eer van zijn gewonde oorlogskameraad wil hoog 

houden door te voorkomen dat zijn geweer wordt gestolen. De kunstenaar toont dat de 

Belgische soldaten hun principes en nobele waarden zelfs in oorlogstijd naleven. Door deze 

gewonde strijder centraal op de voorgrond te plaatsen, legt de schilder tevens een nadruk op 

het lijden, wat ook menselijkheid impliceert. Rechts schildert de neoclassicist een koppel. 

Ook liefde blijft in oorlogstijd belangrijk. De man die zijn vuist balt, toont aan dat de 

Belgische opstandelingen niet happig waren op het vechten maar zich genoodzaakt zagen hun 

vaderland te verdedigen. Hoewel de kunstenaar het geweld niet goedkeurt, is het gevecht een 

noodzaak om onafhankelijkheid te bereiken. Coene verzet zich tegen het beeld van de 

Belgische soldaat als „wildebras‟. Het is aannemelijk dat de kunstenaar de menselijkheid van 

de omwentelingsstrijders wil tonen
162

: de revolutionairen zijn mensen, geen beesten of wilden 

(zoals ze rond 1830 vaak beschreven werden in Hollandse bronnen
163

). De stervende man, 

zijn kameraad die hem in ere houdt, de man die zich naast een vrouw nestelt en de man die 

zijn woede uit; allen tonen zij de menselijke kant van een revolutionair. Het schilderij werd 
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ook in 1830 vervaardigd, toen de gevechten en de Belgische revolutionairen in de Hollandse 

pers, berichtgeving en boeken vaak overdreven werden voorgesteld. Zo meldt Johannes 

Olivier het volgende: “Er is geen volk op den aardbodem, dat meer geraas en getier maakt 

dan de Belgen; zelfs de Franschen zijn op verre na zoo winderig niet.”
164

 Het lijkt erop dat 

Coene tegen dit beeld van de revolutionairen wil ingaan. Hierdoor laat de schilder tevens zijn 

sympathieën voor de revolutionaire zaak blijken. De revolutie wordt gestreden door ver-

schillende mensen op verschillende manieren maar allen met oog op een nobel doel, dit is de 

boodschap van Coene. De jongeman beklimt de barricades om de vlag te hijsen, hij brengt 

zijn leven in gevaar om de revolutie te verkondigen. Er is dus duidelijk propaganda in het 

werk. De kunstenaar had het uitbeelden van de heldhaftigheid van de Belgische strijders voor 

ogen wanneer hij dit doek schilderde. Door de menselijkheid van de soldaten naar voor te 

brengen, kan hij medeleven, respect en sympathie opwekken bij de toeschouwers. Coene 

betrekt de toeschouwer bij het tafereel. De actie wordt van op een afstand aanschouwd als een 

schouwspel maar tegelijkertijd krijgt de toeschouwer ook een gedetailleerd beeld van wat er 

zich afspeelt. De afbeelding van het gebeuren als een schouwspel draagt bij tot het opvoeren 

van de revolutionairen als rolmodellen. De schilder beeldt de opstandelingen af als na te 

volgen voorbeelden van deugdzaamheid en burgerzin. Hun heroïsche daden zijn het toonbeeld 

van heldenmoed en vaderlandsliefde. Het tafereel bezit een verstilde dramatiek. De statigheid 

en de eenvoud van het schilderij dwingen een zekere waardigheid en sereniteit af, waardoor 

het heroïsch en nationalistisch aspect versterkt wordt. Het werk profileert zich, zoals eerder 

aangetoond, als een historische reconstructie maar zit vervat met propagandistische en 

nationalistische boodschappen. Tafereel van de Revolutie van 1830 dateert uit 1830 wanneer 

de revolutie nog volop woedt. Men kan niet uitsluiten dat Coene het kunstwerk schilderde om 

zijn standpunt rond de revolutie (als nobele zaak) te uiten. 

 

 

II.2.2. François-Joseph Navez (1787-1869): “Episode uit de Revolutie van 1830, het 

beleg van Antwerpen” (afb. 2) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

François-Joseph Navez (1787, Charleroi – 1869, Brussel) was een belangrijke Belgische 

neoclassicistische schilder. Hij werd lang beschouwd als „dé Belgische schilder‟ tot hij door 

Wappers van de troon werd gestoten.
165

 Na een neoklassieke opleiding aan de Academie van 

Brussel o.l.v. P.-J.-C. François, verwierf hij reeds snel zijn eerste successen en ondernam hij 

een reis naar Italië.
166

 Nadien kreeg Navez in 1830 de eer directeur van de Academie voor 

Schone Kunsten van Brussel te worden.
167

 Navez had een enorme interesse voor de Italiaanse 

kunstenaar Raphael en de Vlaamse Primitieven alsook voor de Franse neoclassicist David, 

wiens atelier hij de kans kreeg te bezoeken.
168

 Navez was een aanhanger van de „grote 
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kunst‟en verdedigde de klassieke principes met man en macht.
169

  Zo liet hij de tekening op de 

kleur primeren en trachtte hij zijn taferelen zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken op basis 

van een nauwkeurige observatie.
170

 Zo wordt hij, voornamelijk door zijn portretten, ook 

beschouwd als een voorloper van het realisme.
171

 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Episode uit de Revolutie van 1830 is een schets. Was het een ontwerptekening voor een 

schilderij dat nooit werd uitgevoerd of was het enkel een schets zonder oog op een latere 

uitvoering? Hier kan geen uitsluitsel over gegeven worden. Navez zou enkele jaren later wel 

een nieuwe, beter uitgewerkte versie (afb. 17) maken.
172

 Navez tekende twee uitgewerkte 

studies en één schets (afb. 18) met het beleg van Antwerpen als onderwerp.
173

 Dit doet 

vermoeden dat de schilder van plan was een revolutietafereel op doek te vervaardigen waar-

voor hij meerdere voorstudies maakte. Of de schilder een monumentaal revolutietafereel wou 

schilderen, zoals Gustave Wappers gedaan had, lijkt niet aannemelijk omdat dit genre en dit 

onderwerp hem niet zo lag.
174

 In 1830 barstte de strijd tussen het neoclassicisme van Navez 

en de romantiek van Wappers los. Het zou kunnen dat Navez zich onder deze omstandigheden 

ook trachtte te richten tot de uitbeelding van actuele historietaferelen om zo te kunnen 

wedijveren met de romantische meesters. Hij wou tegemoetkomen aan de veranderende 

smaak.
175

 Na de revolutie vertoont het werk van Navez namelijk hedendaagse historische 

onderwerpen, wat voordien niet het geval was.
176

 Ook behandelt hij meer anekdotische 

onderwerpen om tegemoet te komen aan de smaak van die tijd.
177

 Deze gegevens doen 

vermoeden dat de kunstenaar zich ook wou wagen aan een revolutietafereel. De vraag dringt 

zich op waarom de schilder er voor koos om het beleg van Antwerpen en niet de revolutie-

strijd in Brussel af te beelden daar hij voornamelijk in Brussel werkzaam was. Dit blijft een 

raadsel. Antwerpen was de stad waar het picturale romantisme zegevierde in het werk van 

jonge schilders.
178

 Dat Navez het beleg van Antwerpen uitbeeldde om de Antwerpenaren voor 

zijn werk te winnen is een mogelijke hypothese. Antwerpen was daarenboven de thuisstad 

van de romantische schilder en rivaal van Navez, Gustave Wappers. Zoals reeds vermeld, was 

er immers een strijd losgebarsten tussen de romantiek en het neoclassicisme en voelde Navez 

zich achteruitgestoken. Dit blijkt tevens uit een brief die de kunstenaar naar A. Vancutsem 

schreef waaruit de weemoedigheid van kunstenaar blijkt:  
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« La passion des arts dans ce pays-ci est une amorce qui ne fait jamais feu et l’on éprouve 

peu de regret de l’abandonner puisqu’elle s’éteint d’elle-même. »
179

 De poging om een 

revolutietafereel te vervaardigen zou vanuit dit opzicht verklaard kunnen worden. Het ging 

hier wellicht niet om een opdracht omdat er tussen de eerste schets en een latere versie acht 

jaar verstreek en er geen uiteindelijk schilderwerk werd gemaakt. 

 

c. Bespreking van het realisatieproces: van voorstudies tot uiteindelijk resultaat 

Zoals vermeld, hernam Navez het thema van het beleg van Antwerpen drie keer in een 

tekening. Twee exemplaren konden gedateerd worden. De schets die in deze uiteenzetting 

besproken wordt, dateert uit 1830. Een ander en beter uitgewerkt exemplaar dateert uit 1838 

(afb. 17). Wanneer beide tekeningen naast elkaar gelegd worden, valt meteen op dat de latere 

versie bijna dubbel zo groot is. Toch krijgt de tekening niet de monumentale afmetingen die 

men treft in de revolutietaferelen van romantische meesters zoals Wappers. De vlag krijgt 

aanzienlijk meer aandacht in de tekening van 1838. De eerste schets is statisch, terwijl de 

versie van 1838 meer beweging en actie vertoont. De schuur is een huis geworden en rechts 

treft men nog een jongeman die langs aaneengeknoopte lakens het raam uit vlucht. Waar de 

actie in de schets van 1830 meteen duidelijk overkomt, leidt Navez in 1838 de blik van de 

toeschouwer over heel de tekening waarin nog heel wat details verwerkt zitten. De 

groeperingen zijn minder duidelijk afgescheiden maar vloeien daarentegen in elkaar over. Het 

is duidelijk dat de Brusselse meester in zijn latere versie een grotere invloed van de romantiek 

vertoont; het emotionele aspect neemt de bovenhand in tegenstelling tot de statische 

compositie van de eerste versie. Nadrukkelijke gezichtsexpressies zijn hierbij wel nog steeds 

achterwege gelaten. Het is daarom mogelijk dat Navez zijn eerste schets van 1830 in 1838 

hernam in een minder rationele vormgeving om te kunnen wedijveren met de romantische 

meesters. Of Navez ooit van plan was de tekening daadwerkelijk op doek om te zetten, is 

voorlopig niet geweten. De ongedateerde schets (afb. 18) is duidelijk een voorstudie. Ze toont 

een soldaat die zich ontfermt over een vrouw en kind. Hieruit blijkt dat de schilder het thema 

van de vrijwilliger die zich opwerpt als behoeder van het volk belangrijk achtte voor het 

uiteindelijke werk. De in deze Masterproef geanalyseerde tekening is alleszins de eerste versie 

van een imaginaire voorstelling van het beleg van Antwerpen. Dit exemplaar (1830) was een 

work-in-progress. Wanneer de schets aandachtig bekeken wordt, merkt men dat er later nog 

aan gesleuteld werd. Het fragment met de man die door kameraden uit de brandende hoeve 

wordt gered, werd later op de onderliggende schets opgeplakt (afb. 19 en 20). Hieruit blijkt 

dat Navez bleef zoeken naar een correcte compositie.  

 

d. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Niet enkel in Brussel, maar ook in Antwerpen, vonden hevige gevechten plaats in 1830. 

Alhoewel Antwerpen zich aanvankelijk tegen de revolutie verzette uit vrees voor negatieve 

gevolgen voor de handel, werd de havenstad uiteindelijk hevig gebombardeerd vanop 

Hollandse schepen op de Schelde.
180

 Doordat in oktober de sympathie voor de Brusselse 
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opstandelingen toenam en op 27 oktober de volkswoede losbarstte, besloot de Nederlandse 

generaal Chassé Antwerpen in as te leggen.
181

 Navez beeldt in zijn tekening het beleg van 

Antwerpen uit. De prent sluit nauw aan bij wat men in de getuigenis van Henri Conscience 

kan lezen:  

“Het was op Zurenborg, tusschen Borgerhout en Berchem; er stond eene groote hoeve in 

volle vlam. De obitsen of veldbommen der Belgen hadden den brand veroorzaakt. Reeds was 

de stal ten gronde vernield; een twaalftal half verkoolde lijken van koeien lagen er tusschen 

de smeulende puinen van het strooien dak”.
182

 

Of Navez juist deze brandende hoeve heeft afgebeeld weet men niet. In ieder geval wordt op 

de schets een brandende schuur afgebeeld waaruit vrouwen en kinderen vluchten en waarin 

ook het lijk van een stier aangetroffen wordt. In Antwerpen gingen echter zeer veel gebouwen 

in vlammen op, waaronder wellicht ook heel wat boerderijen. Wat vaststaat, is dat de 

kunstenaar verschillende momenten in één tafereel tracht te verwerken. De toeschouwer is 

getuige van de brandende boerderij maar daarnaast laat Navez ook gevechten zien waarbij 

soldaten schieten en gewond raken. Verderop varen de Hollandse schepen op het water, van 

waaruit kanonballen op Antwerpen zullen worden afgevuurd.  

Wanneer bronnen over het beleg van Antwerpen worden geraadpleegd, beseft men dat Navez 

een waarheidsgetrouwe afbeelding van de strijd heeft trachten te creëren. Geen verbloemde 

werkelijkheid, maar de historische feiten zoals ze gebeurd zijn. De heldhaftige soldaat 

ontbreekt hierbij echter niet maar ook het volk wordt getoond zoals het in een oorlogssituatie 

reageert: verschrikt en in chaos. Het moet er in Antwerpen echter verschrikkelijk aan toe 

gegaan zijn, getuige hiervan de bron van Vandervoort:  

“De lucht gansch rood, even als eenen spiegel, kaetste weder al het verschrikkelyke der 

vlammen, die onze gebouwen verslonden; de ballen, die de lucht al fluytende doorkruysten, de 

bomben, congrevische vuerpylen, die den dampkring doorkloven, het gedommel van het 

kanon, het besten der bomben en obitzers, het vallen der steenen, het gekarm der kinderen, 

het gehuyl der vrouwen, de vervloekingen tegen den vreedaerd, die ons zoo tergde, de 

vuerbaek des torens van den Entrepot, die van verre hare drygende vlammen aen de oogen 

der verschrikte aenschouwers toonde; dit alles maekte van dien nacht het chrikkelykste 

schouwspel, dat ooyt ’s menschen oogen treffen kon.”
183

  

Het is dit gevoel dat Navez wil weergeven, namelijk de verschrikking van het beleg van 

Antwerpen. Het onderschrift (afb. 21) van de schets luidt: “Une mère présentant ses enfants à 

leur père pour le conjurer de ne pas aller exposer sa vie, un soldat blessé ayant enlevé un 

drapeau lui remet son arme et semble lui dire d’aller le venger.” Navez brengt duidelijk de 

heldenmoed en vastberadenheid van de Belgische vrijwilligers in beeld: hoewel zij jonge 

kinderen hebben of gewond zijn, zullen zij voor hun vaderland strijden. Zij zullen daaren-

boven wraak nemen voor de pijn dat hen wordt aangedaan. De tentoonstellingscatalogus van 
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Coeckelberghs, Jaobs en Loze beschrijft het werk als “un dessin d’imagination”.
184

 Aangezien 

Navez het heroïsche aspect nadrukkelijk naar voor brengt, kan gesteld worden dat hij een 

subjectieve weergave van de strijd op doek zet. Het tafereel kan beschouwd worden als een 

opeenhoping van indrukken die bij Navez bovenkwamen bij het horen van het nieuws uit 

Antwerpen. Mogelijks werd hij beïnvloed door verschillende verhalen uit nieuwsberichten, 

die hij verwerkt in deze tekening. Het is onwaarschijnlijk dat Navez, die in Brussel woonde, 

getuige was geweest van het beleg van Antwerpen. Wel meldt Coekelberghs dat de 

kunstenaar de revolutiegevechten in Brussel had kunnen aanschouwen vanuit zijn eigen 

venster,
185

 wat de aandacht van de schilder voor de chaos tijdens de revolutie kan verklaren. 

 

e. Artistieke vormgeving 

Navez maakt handig gebruik van de compositie om verschillende gebeurtenissen tijdens het 

beleg van Antwerpen naast elkaar te plaatsen. Deze eenheid van tijd, ruimte en plaats wordt 

bekomen door op de voorgrond de brandende boerderij te schilderen, de vluchtende 

personages op de hooiberg te plaatsen, links de strijdende soldaten en in de verte de schepen 

af te beelden. Het is duidelijk dat de kunstenaar veel aandacht schenkt aan de tekening en 

minder aan de kleurwerking aangezien hij zich beperkt tot inkt en potlood. De diagonale 

compositie leidt de blik van de toeschouwer doorheen het tafereel van de ene gebeurtenis naar 

de andere. De figuren worden gerangschikt rondom deze diagonale lijn die de rechter-

bovenhoek met de linkeronderhoek verbindt. Hoewel door de geometrische aandacht voor de 

vormgeving alle elementen een plaats krijgen, wordt toch ook de chaos van het gebeuren 

weergegeven. De poses en handelingen van de personages leiden de blik van de toeschouwer 

van links naar rechts en terug. De donkere wolken boven het gebeuren geven het geheel een 

opgehoopt karakter en dit zorgt voor een gevoel van dreiging. De kunstenaar hanteert de 

„lavis techniek‟, ook gekend als een „gewassen tekening‟.
186

 De lavis techniek zorgt voor een 

resultaat dat tussen tekening en schilderij hangt.
187

 Het is een gemakkelijke techniek, waarbij 

een zuur aangebracht wordt op een metalen plaat met een penseel.
188

 Het zuur bijt zich in het 

metaal en op die manier worden verschillende lagen aangebracht.
189

 De lavis techniek was 

reeds lang bekend in Vlaanderen, Jacob Jordaens gebruikte deze techniek ook vaak voor zijn 

tekeningen.
190

 Door de lavis techniek, die de tekening een transparant karakter bezorgt, kan 

Navez in verschillende lagen werken. De boten op de achtergrond zijn zeer transparant weer-

gegeven, waardoor de tekening, hoewel er zeer veel getoond wordt, geen „horror vacui‟ 

gevoel oproept. De zwart-wit contrasten worden op de voorgrond dan weer sterk ingezet. De 

kunstenaar tekent met inkt en slaagt erin om door middel van contouren en een doorgedreven 

donker- en lichtwerking de vele personages en gebeurtenissen toch een eigenheid te geven. 
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Doch krijgen de personages geen uitgewerkt karakter, er wordt weinig aandacht besteedt aan 

hun expressie waardoor zij anonieme figuren blijven.  

 

f. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Navez brengt in de tekening verschillende gebeurtenissen uit de revolutie samen. Het betreft 

hier echter voornamelijk droevige gebeurtenissen. Het heroïsme is hierbij aanwezig maar 

komt niet zo sterk naar voor als in andere revolutietaferelen. Het is de menselijkheid die naar 

voor wordt gebracht; een vrouw vraagt haar man zijn kinderen in het achterhoofd te houden 

terwijl hij strijdt en een andere man vraag om wraak voor het lijden dat hem wordt aangedaan. 

Menselijke gevoelens als vaderschap en wraak krijgen de nadruk. Navez toont vrouwen en 

kinderen die wegvluchten van een brand uit vrees voor hun leven. De kunstenaar schildert ook 

enkele strijdende revolutionairen maar zij staan met hun rug naar de toeschouwer en schieten 

in de verte. De soldaat rechtsonder neemt een jonge vrouw onder zijn hoede en de soldaat 

linksonder tracht enkele medeburgers te helpen. De kunstenaar toont wel mensen die anderen 

proberen te helpen maar geeft deze goede burgers niet op een overdreven heldhaftige manier 

weer. De neoclassicistische kunstenaar, die de personages in wanhopige situaties afbeeldt, 

zorgt voor een afstandelijkheid naar de toeschouwer toe. Door de figuren te reduceren tot 

enkele contourlijnen, is het voor de toeschouwer moeilijk met hen mee te leven. Het 

nationalisme en heroïsme zijn hier minder expliciet aan de orde. Dit kan te maken hebben met 

het feit dat de prent een voorstudie was, wellicht een experiment voor de schikking van de 

compositie, waarbij de figuren nog niet gedetailleerd werden uitgewerkt. Toch is het 

heroïsche aspect niet volledig achterwege gelaten. Navez brengt de offers in beeld die het 

Belgische volk heeft moeten leveren om de onafhankelijkheid te verwezenlijken. Er wordt een 

zachtzinnig beeld geschept van het Belgische volk. Mensen helpen elkaar, Belgische 

vrijwilligers helpen vrouwen en kinderen te vluchten van de brand. Door de verschrikking te 

benadrukken, krijgen de Belgische vrijwilligers een meer heroïsch allure. Zij weten ten 

midden van de chaos het volk in bescherming te brengen. De vijand wordt afgebeeld in een 

niet-menselijk vorm, als bedreigende schepen. Terwijl Coene de toeschouwer het toonbeeld 

van heldenmoed voorschotelt, toont Navez veeleer het onrecht dat de Belgen wordt aan-

gedaan. Gelukkig kan het Belgische volk rekenen op moedige vrijwilligers. Zij evacueren 

vrouwen en kinderen uit een brandende schuur, dat is hun prioriteit. Navez toont de Belgische 

revolutionairen als slachtoffers en de Hollandse troepen als bruten die de woningen van 

onschuldige burgers vernielen vanuit hun ontastbare positie in de militaire schepen. Navez 

spoort de toeschouwers aan trots te zijn op de Belgische opstandelingen en hun verwezen-

lijkingen. Hoewel zij in een hevige strijd verwikkeld zijn, blijven zij hun menselijkheid 

behouden in tegenstelling tot de vijand. Opnieuw treft men hier een inventieve voorstelling 

die berust op historische gebeurtenissen waarbij de Belgische vrijwilligers voorgedragen 

worden als na te volgen voorbeelden.  
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HOOFDSTUK III: BEELDVORMING VAN DE BELGISCHE REVOLUTIE OP HET 

BREUKVLAK TUSSEN HET NEOCLASSICISME EN DE ROMANTIEK 

 

 

III.1. Algemeen 

 

III.1.1. Sociaal culturele achtergrond 

 

Zowel het neoclassicisme als de romantiek kennen hun oorsprong in de tweede helft van de 

18
de

 eeuw, een periode die voor de burgerij nieuwe ontwikkelingen met zich mee bracht.
191

 In 

deze moderne wereld die doordrongen was van de Verlichting, ontstonden een nieuwe tijd en 

een nieuwe mens. De burgerij draaide mee in de economie en kreeg ook zeggenschap op 

politiek vlak.
192

 Enerzijds was er een rationalistische en moralistische gezindheid, anderzijds 

een meer gevoelsmatig klimaat.
193

 De Europese schilderkunst vertoonde om die reden uiteen-

lopende uitingen.
194

 

 

 

III.1.2. Tijdsgebonden artistiek klimaat en ontwikkeling van een specifiek beeldidioom 

 

Zowel het neoclassicisme als de romantiek kennen hun oorsprong in het gedachtegoed van de 

Verlichting en zetten zich af tegen de excessieve rococo.
195

 Dit wordt in beide kunst-

stromingen op een heel andere manier uitgewerkt. Terwijl het neoclassicisme terugkeert naar 

de rationaliteit, vlucht de romantiek in de gevoelswereld. Toch biedt de romantiek geen 

radicale breuk met het neoclassicisme. Zeer opvallend in beide kunst-stromingen, is de grote 

aandacht voor historiestukken met onderwerpen uit het eigen verleden. Lankheit beschouwt 

beide stromingen als twee verschillende pogingen om zich te verzoenen met een en dezelfde 

historische situatie aan het begin van de moderne tijd.
196

 “Het neoclassicisme werd [door de 

romantiek] niet afgewezen, maar in stukjes verdeeld”, stellen Honour en Fleming, aangezien 

de ideeën die in de neoclassicistische theorie vervat waren, onafhankelijk ontwikkeld werden 

in de romantische kunst.
197

 Tevens is er noch voor het classicisme, noch voor de romantiek 

reeds een waterdichte definitie geformuleerd.
198

 Beide termen werden pas later aan de 

kunststromingen gegeven.
199

 Kort na het midden van de 18
de

 eeuw ontstond het neo-

classicisme als „academisch‟ of „archeologisch‟ classicisme.
200

 Nadien veranderde deze kunst-
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stroming in het „revolutionaire‟ of „romantische‟ classicisme.
201

 Deze stijl, die ontdaan was 

van alle barokke resten en die zich streng aan de vormen hield, slaagde er namelijk in het 

heroïsche pathos van de Franse Revolutie goed uit te drukken.
202

 Hierdoor kwam het 

classicisme in het vaarwater van de romantiek terecht, die zich opwierp als een stijl die het 

gevoelsleven vormgaf. Vaak kregen kunstenaars een strenge neoklassieke opleiding, raakten 

ze later onder de invloed van de romantiek maar bleef hun classicistische opleiding nog steeds 

doorschijnen. Wanneer het classicisme in de beeldende kunst romantische trekken vertoont, 

kan de eerder aangehaalde term „romantisch classicisme‟ gehanteerd worden.
203

 Ook de term 

„classicistische romantiek‟ vindt men in de literatuur terug.
204

 Ondermeer de voorkeur voor de 

afbeelding van actuele gebeurtenissen in de neoclassicistische schilderkunst, verraadt een 

romantische inspiratie.
205

 Veel 19
de

-eeuwse kunstwerken vertonen zowel neoclassicistische 

als romantische elementen, waardoor het moeilijk wordt om schilderwerken te categoriseren 

als neoclassicistisch of romantisch. 

 

 

III.1.3. Opdrachtgebonden schilderkunst 

 

Uit de reeds vermeldde brief van Navez blijkt dat de opdrachtgevers steeds meer te vinden 

waren voor romantische taferelen. Het neoclassicisme werd voornamelijk voorbehouden voor 

religieuze taferelen.
206

 De gevoelsmatige romantiek gaf uiting aan zijn tijd en werd later de 

meest populaire stijl. Neoclassicistische kunstenaars verwerkten gaandeweg steeds meer 

romantische elementen in hun kunst om tegemoet te komen aan de smaak van hun tijd en om 

hun opdrachtgevers te behagen. Ook zij richtten zich uiteindelijk tot het schilderen van grote 

historiewerken met actuele thema‟s. 

 

 

 

III.2. Specifiek 

 

III.2.1. P.G. De Walsche (s.d., ca. 1800-1850): “Revolutie van 1830 in het park van 

Brussel” (afb. 3) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Over de schilder P.G. De Walsche is bitter weinig geweten. Hij was een schilder uit de eerste 

helft van de 19
de

 eeuw.
207

 Hij was werkzaam te Brussel tussen 1833 en 1843.
208

 Zijn 
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revolutietafereel wordt rond die periode gesitueerd, namelijk in de eerste helft van de 19
de

 

eeuw tussen het revolutiejaar 1830 en 1850. Hij had een voorkeur voor het schilderen van 

landschappen,
209

 wat ook uit zijn revolutietafereel blijkt. Immerzeel (1843) schrijft dat De 

Walsche sedert een tiental jaren op verschillende tentoonstellingen in België zijn werk liet 

zien, waardoor hij wat bekendheid verwierf.
210

  

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Het is opmerkelijk dat De Walsche, een landschapsschilder, de Belgische revolutie als 

onderwerp kiest. Of dit in opdracht gebeurde is niet geweten. Het is mogelijk dat De Walsche, 

een schilder uit Brussel, net zoals vele andere kunstenaars gegrepen werd door de gebeurte-

nissen van 1830 die later als inspiratiebron dienden voor een kunstwerk. Het nationale 

enthousiasme wekte namelijk het artistieke enthousiasme op.
211

 Zoals reeds vermeld, kozen 

veel kunstenaars voor het schilderen van de gevechten aan het Warande Park; dit kon ook te 

maken hebben met het feit dat dit onderwerp veel gevraagd werd op de kunstmarkt. Het 

verdrijven van de Hollandse troepen uit het park was namelijk een glorieus en belangrijk 

moment uit de revolutie. Wellicht schilderde De Walsche tevens de gevechten in het park van 

Brussel om op die manier ook zijn specialiteit, het schilderen van landschappen, in de verf te 

zetten. Het parklandschap bood hem namelijk de mogelijkheid zijn kunde te tonen.  

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Het Hollandse leger trok de stad Brussel binnen op 23 september en moest zich algauw 

terugtrekken in het park.
212

 De Brusselse opstandelingen kenden namelijk glorierijke dagen en 

konden het Hollandse leger verzwakken, zonder de hulp van politieke leiders die de stad 

trouwens waren uit gevlucht.
213

 De Walsche geeft de gevechten weer, die zich in het 

Warandepark te Brussel afpeelden tijdens de Septemberdagen. Zowel op de voorgrond als de 

achtergrond treft men Belgische revolutionairen, die zich strategisch in het park hebben 

geplaatst of die recht op hun doel afstevenen en het vuur openen op het Hollandse leger.  

Het schilderij van De Walsche kan beschouwd worden als een reconstructie. Hij poogt op een 

gedetailleerde manier de opstelling van de strijders in het park weer te geven. Toch zou het 

een stap te ver zijn om er vanuit te gaan dat de kunstenaar een objectieve weergave heeft 

geschilderd. Het werk van De Walsche is misleidend. Het lijkt om een historisch objectieve 

reconstructie van de feiten te gaan maar de visie van de schilder is gekleurd. Ondermeer het 

perspectief vanuit het Belgisch kamp waarbij het Hollandse leger amper in beeld is gebracht, 

verraadt de gezindheid van de kunstenaar. 
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d. Artistieke vormgeving 

De compositie is zeer strak. Met veel aandacht voor symmetrie en balans, stelt de schilder de 

personages op als pionnen in een schaakspel. Elke figuur krijgt zijn eigen duidelijk af-

gebakende plaats. Deze statische vormgeving is typisch neoclassicistisch. Opnieuw worden de 

gewonden op de voorgrond geplaatst opdat ze zich op het netvlies van de toeschouwer zouden 

branden als een eerbetoon aan diegenen die het leven hebben gegeven voor de onaf-

hankelijkheid. De beredeneerde compositie zorgt ervoor dat het werk snel gelezen kan 

worden. De toeschouwer beseft meteen welk kamp zich waar bevindt en wie victorie zal 

kraaien. Zowel op de voorgrond als op de achtergrond worden de Belgische omwentelings-

strijders geschilderd. Het kunstwerk voelt zeer neoclassicistisch aan. Zo staren de figuren 

emotieloos voor zich uit, zijn ze strak omlijnd en zijn hun expressies ingetogen. Toch valt er 

een romantische invloed in het werk te bespeuren. De Belgische kunstenaar heeft namelijk 

veel aandacht voor de natuur die met oog voor detail in penseelstreken wordt omgezet en 

waarin de mens slechts als een kleine pion verschijnt. Het is duidelijk dat de kunstenaar een 

landschapsschilder is; de bomen worden met meer aandacht in verf omgezet dan de 

personages. De figuren lijken eerder emotieloos voor zich uit te staren, terwijl de bomen de 

rusteloosheid van de gevechten weergeven. Ook heeft De Walsche meer aandacht voor 

levendige kleuren dan men van een neoclassicist zou verwachten. Door accenten met witte 

verf zorgt de schilder voor een clair-obscur, die de aandacht van de toeschouwer op 

verschillende elementen vestigt. Ook de blauwe tint en de rode accenten bezorgen het tafereel 

een levendiger karakter. Deze levendigere waarneming en lossere dynamiek tonen aan dat de 

kunstenaar, hoewel moeizaam, zich losweekt van een strikt neoclassicistische uitbeelding.
214

 

Hoewel men in het werk nog een strenge compositie aantreft, verraadt de toch iets vrijere 

uitwerking een romantische invloed.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Het nationalisme zit allereerst vervat in de keuze van het onderwerp. De Walsche schildert het 

gevecht in het Warandepark te Brussel. De Hollandse troepen trokken zich in dit park terug na 

de onverwachte weerstand van de Brusselse opstandelingen. Wanneer de revolutionairen 

vervolgens het park binnendrongen, konden zij al na enkele dagen de Nederlanders verjagen. 

Dit gevecht in het park vormt dus het symbool voor de moedige Belgische overwinning. De 

Walsche heft door dit moment van de revolutie af te beelden een ode aan de Belgische 

vrijwilligers die voor het vaderland streden. De oproep tot vaderlandsliefde en de verheer-

lijking van de revolutionairen zit ook vervat in het standpunt van de toeschouwer. De 

toeschouwer bevindt zich in het Belgische kamp, hij bekijkt de gevechten vanuit het 

standpunt van de onafhankelijkheidsstrijders. Opnieuw bevindt de toeschouwer zich echter 

niet midden in de actie maar bekijkt hij het gebeuren van op een veilige afstand. De 

toeschouwer krijgt ook een inzicht in het kamp van de Belgen waardoor identificatie en 

medeleven met de Belgische revolutiestrijders mogelijk wordt. Op de voorgrond liggen 

enkele gewonden die het onrecht dat de Belgen werd aangedaan in de verf zetten. De 
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toeschouwer leeft mee met de revolutionairen en kan zich inleven in de situatie. Het is alsof 

hij zelf het schouwspel vanuit zijn raam aanschouwt, waardoor hij meegesleept raakt en des te 

meer respect kan opbrengen voor de opstandelingen. Ook de compositie draagt bij tot de 

verheerlijking van de Belgische vrijwilligers. Wanneer het schilderwerk vergeleken wordt met 

de lithografie van Dewasme-Pletinckx naar een ontwerp van P. Lauters, Dimanche 26 

septembre 1830 (afb. 22), treft men een zeer gelijkaardige compositie. Toch wordt in de prent 

het gevecht veel chaotischer afgebeeld. Belgen en Hollanders lopen door elkaar, gewonden 

liggen op de grond en worden weggevoerd, een gevecht van iedereen tegen iedereen. De 

Walsche pakt dit veel meer geordend aan. Hij plaatst de revolutionairen in twee groepen op de 

voorgrond links en rechts en tevens één troep in het midden. Het lijkt alsof de Belgen het hele 

park bezetten. De Belgische vrijheidsstrijders worden afgebeeld als strijders die zonder enige 

aarzeling afstevenen op hun doel, zij twijfelen niet aan hun missie. Het tafereel van deze 

Brusselse kunstenaar is interessant omdat het aantoont dat zelfs landschapsschilders werden 

gegrepen door de Belgische revolutie en deze gebeurtenissen als onderwerp kozen voor hun 

werk. De revolutie had blijkbaar alle kunstenaars in zijn ban. Ook Eugène Napoléon Deterre 

en Edouard Delvaux waren landschapsschilders die de strijd in het park op doek zetten (afb. 

16 en 23). De revolutie liet weinig kunstenaars koud. Allen wilden zij bijdragen tot de 

algemene euforie en vaderlandsliefde. Het revolutieschilderij van De Walsche toont ook aan 

dat afbeeldingen die aanspraak doen op een historische reconstructie zeker niet altijd objectief 

zijn. Zoals aangetoond schenkt het werk op een subtiele manier een verheven positie aan de 

Belgische strijders wat op een patriottische visie van de kunstenaar wijst. 

 

 

III.2.2. Charles Picqué (1799-1869): “Le gouvernement provisoire de la Belgique en 

1830” (afb. 4) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

De kunstschilder Charles-Louis Picqué (1799, Deinze – 1869, Brussel) was gekend om zijn 

historische en religieuze taferelen, portretten en landschappen en was daarnaast ook litho-

graaf.
215

 Aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent was hij leerling van de befaamde 

kunstenaar Joseph Paelinck, die hem een klassieke opleiding bezorgde.
216

 In 1827 ontving hij 

een beurs van de regering om 3 jaar in Rome te verblijven.
217

 Na zijn terugkeer in 1830, kreeg 

hij de opdracht de leden van het Voorlopig Bewind te portretteren, wat de start van zijn 

carrière als portretschilder inluidde.
218

 Het portret bezorgde hem immers veel roem en 

succes.
219

 Picqué was een uitstekende portretschilder. Hij kon dan ook rekenen op een 

prestigieus cliënteel, waaronder koningen, edellieden, ambtenaren, professoren en 

notabelen.
220
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b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Na de revolutie willen de politieke figuren hun eigen rol vereeuwigen opdat deze niet 

vergeten zou worden.
221

 Belangrijke momenten uit de onafhankelijkheidsstrijd worden vast-

gelegd, waaronder het aantreden van het Voorlopig Bewind.
222

 In 1830, na zijn terugkeer uit 

Rome, krijgt Charles Picqué de opdracht de negen leden van het Voorlopig Bewind te 

schilderen.
223

 Zijn jeugdvriend uit Deinze, Bernard Callier, die ondertussen secretaris van het 

Voorlopig Bewind was geworden en bestuurlijke volmacht kreeg in Oost-Vlaanderen
224

, 

bezorgde hem deze opdracht.
225

 Het was Van de Weyer die hem expliciet de opdracht 

leverde.
226

 Het betrof een schilderij voor de Belgische Staat die het werk later aan het 

Museum van Brussel schonk.
227

 De jonge schilder kon deze opdracht niet laten liggen. Het 

portret bezorgde Picqué veel faam, ondermeer doordat het ruim verspreid werd als gravure en 

litho.
228

 Ook de leden van het Voorlopig Bewind moeten tevreden zijn geweest met het 

resultaat, aangezien Picqué later van enkele leden (Van de Weyer, d‟Hoogvorst en 

Gendebien) de opdracht kreeg hen nogmaals te portretteren.
229

 Le gouvernement provisoire de 

la Belgique en 1830 was de eerste prestigieuze opdracht voor Picqué, maar zeker niet de 

laatste.  

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Picqué portretteert de leden van het Voorlopig Bewind in 1830. Het Voorlopig Bewind werd 

in het leven geroepen tijdens de opstand in september 1830 en bestuurde het land tot februari 

1831.
230

 Van links naar rechts worden Alexandre Gendebien (al zittend), André Jolly, 

(rechtstaand), Charles Rogier (zittend vooraan), Louis De Potter (zittend achteraan), Sylvain 

Van de Weyer (staand als centrale figuur), Baron F. De Coppin (zittend als secretaris), Félix 

de Merode (zittend met zijn armen gekruist), Jospeh Van der Linden (staand achter de 

Mérode) en Baron Emmanuel d‟Hoogvorst (in uniform van de burgerwacht staand rechts) 

afgebeeld.
231

 De leden zijn rond een tafel gegroepeerd. Sylvain Van de Weyer, de centrale 

figuur als voorzitter van het Voorlopig Bewind, houdt in zijn hand documenten vast. Het 

document in zijn hand is „Mission à Londres, 18 nov. 1830‟ en het document op tafel is 

„Bulletin des Arrêtes et des actes du Gouvernement Provisoire de Belgique‟.
232
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Het gaat hier om een portret maar Charles Picqué schildert niet de werkelijkheid zoals ze zich 

heeft voorgedaan. De leden van het Voorlopig Bewind poseren, maar sommige leden worden 

nadrukkelijker in de verf gezet dan anderen. Dit portret door de 32-jarige kunstenaar laat niet 

enkel de fysieke werkelijkheid van de personages zien, maar geeft de toeschouwer ook extra 

informatie over de geportretteerden. De poses en houdingen van de leden van het Voorlopig 

Bewind verraden hun functie of karakter, maar openbaren ook de politieke voorkeur van de 

kunstenaar of opdrachtgever. Baron F. De Coppin wordt achteraan geplaatst, met documenten 

in zijn handen om zijn functie als secretaris (wat niet als een voorname functie werd be-

schouwd) te communiceren. Daarnaast krijgt ook Louis De Potter in het schilderij weinig 

aandacht. De kunstenaar verbuigt de werkelijkheid om een subjectieve boodschap naar de 

toeschouwer over te brengen. 

 

d. Artistieke vormgeving 

Picqué hecht veel belang aan de compositie, zoals het een gedreven classicus behoort. Sylvain 

Van de Weyer is de centrale figuur. Zowel rechts als links van hem bevinden zich vier leden, 

wat zorgt voor een evenwichtige compositie. Samen met Felix De Merode en Charles Rogier 

maakt hij deel uit van de centrale driehoek waarrond de andere leden zijn geschilderd. De 

leden van het Voorlopig Bewind worden in een klassieke architecturale setting geplaatst, die 

uit twee zuilen en een nis bestaat. Van de Weyer lijkt in deze nis geplaatst te zijn, wat hem 

een zeker aanzien bezorgt. Het antieke, klassieke decor heeft ooit een rol gespeeld in het 

oeuvre van Charles Picqué.
233

 De antieke zuilen op de achtergrond van het portret van het 

Voorlopig Bewind verraden deze voorliefde voor antieke scènes. De Belgische vlag hangt 

links op de achtergrond, achter Gendebien en Jolly. De vlag biedt een visueel evenwicht voor 

het sterk uitgedost en kleurrijk kostuum van Vander Linden d‟Hoogvorst. Ook met de 

kijkrichting van de leden is veel rekening gehouden. Enkel Charles Rogier, Felix de Merode 

en Baron Emmanuel d‟Hoogvorst kijken de toeschouwer recht in de ogen, wat hen een 

zelfzeker karakter schenkt. Door de kijkrichtingen van de andere personages te volgen, wordt 

de blik van de toeschouwer doorheen het schilderij geleid. Het is duidelijk dat de kunstenaar 

de compositie aanwendt om sommige personages aanzienlijk meer aandacht (en status) te 

schenken. De neoclassicistische stijl is duidelijk merkbaar in het werk van Picqué. Picqué 

kende zijn hele loopbaan een invloed van de neoklassieke modellen, zoals hem tijdens zijn 

opleiding werd aangeleerd.
234

 Hij behoort echter tot de tweede generatie van neo-

classicistische schilders en durft daardoor de neoklassieke modellen meer losbandig toe te 

passen.
235

 Dit is eveneens voelbaar in de portretten van Picqué, die soms wat romantisch 

aanvoelen,
236

 wat ook het geval is voor Le gouvernement provisoire de la Belgique en 1830. 

De losheid in de kleding en de poses van de leden verklappen een romantische invloed.
237

 De 

stijve voornaamheid en de technisch perfecte weergave van het neoclassicisme wordt hier wat 

verwaarloosd ten behoeve van het gevoelsleven van het portret. Het licht lijkt van alle kanten 
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te komen, waardoor de gezichten van alle leden gelijkmatig belicht worden. Hoewel de leden 

zeer voornaam en geposeerd overkomen, heeft de schilder toch ook aandacht voor een meer 

ontspannen sfeer. De geportretteerden komen stijf over, maar het gekreukte tafelkleed en 

enkele spontane handelingen van de leden zorgen voor een nonchalante indruk. Ook 

Gendebien, die aan zijn kraag prutst, geeft het portret een meer lossere sfeer. Enkele 

personages, zoals Vander Linden d‟Hoogvorst, Charles Rogier en Félix de Mérode, lijken 

zich uitsluitend bezig te houden met poseren terwijl de andere figuren lijken gecapteerd te zijn 

bij hun dagelijkse bezigheid. Door enkele personen een kijkrichting te geven die buiten het 

kader van het schilderij reikt, krijgt het portret een levendige en spontane indruk. De stijfheid 

en geposeerdheid van het traditionele portret vindt men hier wel nog terug, toch probeert de 

kunstenaar er met voorzichtige stapjes van weg te treden.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Het portret is op zich een prestigieus genre. Mensen laten zich portretteren om hun status 

tentoon te stellen en opdat het nageslacht hen niet zou vergeten. Zoals reeds aangetoond, 

bezorgen de antieke architectuurelementen de leden van het Bewind een zekere grandeur en 

status. Picqué heeft duidelijk een verheerlijkend portret op doek neergezet. Hij toont de 

verschillende aspecten van het Voorlopig Bewind: durf, macht, energie en kalmte.
238

 Charles 

Rogier zit er rustig bij, terwijl Felix de Mérode streng voor zich uitkijkt. Het valt op dat 

sommige leden beter naar voor komen dan anderen. Louis De Potter en baron de Coppin 

lijken bijna te verdwijnen. Rond 1830 was er een heuse heldencultus ontstaan rond De Potter. 

De Potter was een journalist die reeds voor de aanvang van de revolutie protesteerde tegen de 

vereniging van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.
239

 Hij werd hiervoor verbannen.
240

 

De Potter startte een politieke carrière en kende veel aanzien in de Zuidelijke Nederlanden.
241

 

Tijdens de revolutie werd hij gevraagd terug te keren naar zijn vaderland.
242

 Daar werd hij 

zeer triomfantelijk onthaald.
243

 Hij werd opgenomen in het Voorlopig Bewind, waar hij echter 

van meet af aan overhoop lag met De Mérode.
244

 De Potter was namelijk een fervente voor-

stander van een republiek en was daarbij zeer radicaal in zijn opvattingen.
245

 De Mérode, 

Gendebien en Van de Weyer waren echter niet zo happig om afstand te doen van de 

monarchie, wat voor spanningen zorgde.
246

 Uit het portret blijkt dat Picqué zich niet achter De 

Potter schaarde omdat De Potter zich op de achtergrond bevindt en bovendien slechts wazig is 

afgebeeld. Dat de opdracht voor het portret hem door Van de Weyer, een tegenstander van De 

Potter, werd toegediend, kan hierbij ook invloed hebben gehad. De Potter die op 29 september 

met open armen en liefdevolle kreten in België werd ontvangen, verloor ook al zeer snel aan 
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populariteit bij het Belgische volk.
247

 Zijn republikeinse ideeën vonden geen ingang en hij zag 

zich gedwongen ontslag te nemen.
248

 Emmanuel Vander Linden d‟Hoogvorst draagt het 

uniform van een commandant van de burgerwacht. Hierdoor bezit hij een gerespecteerd 

karakter, wat zijn imago ten goede komt. Uit bronnen blijkt dat deze commandant in het 

Voorlopig Bewind zetelde omwille van zijn naam, eerder dan zijn mening.
249

 Dit blijkt ook 

uit het portret, Vander Linden d‟Hoogvorst wordt rechts rechtopstaand afgebeeld, wat van de 

groep afgescheiden en niet rond de tafel zetelend. Zijn hand rust op zijn wapen, wat de indruk 

geeft dat de man meer met wapens handelt dan dat hij met zijn hoofd denkt. Picqué beeldt 

hem af als een pronkstuk met weinig inhoud. Dit in tegenstelling tot Charles Rogier, die met 

zijn relatief nonchalante houding zeer sympathiek overkomt. Terwijl hij de toeschouwer 

zelfverzekerd aankijkt, duikt zijn hand in zijn jas. De pen die hij vasthoudt wijst erop dat hij 

een voorname functie bekleedde binnen het Voorlopig Bewind. Rogier kon op een enorme 

populariteit rekenen bij het Belgische volk nadat hij de Luikse vrijwilligers naar Brussel had 

geleid.
250

 Hij wordt hier dan ook als een charmant persoon weergegeven. Alexander 

Gendebien, die naast Charles Rogier zit, wordt als een onzeker en dromerig man geportret-

teerd. Gendebien was liberaal en antiklerikaal van opvatting; vermoedelijk wordt hij daarom 

in het portret minder opgehemeld dan Rogier of De Mérode. Men kan stellen dat de schilder 

bepaalde politieke voorkeuren, de zijne of opgelegd in opdracht, verheerlijkt. De kunstenaar 

toont De Mérode als een streng maar rechtvaardig man met een zelfzekere blik en zijn armen 

gekruist. Ook hij krijgt een zeer respectabele status. Baron F. De Coppin daarentegen lijkt op 

de achtergrond te verdwijnen. Als secretaris van het Voorlopig Bewind, wordt hij niet 

belangrijk geacht. Hij leest een document, wat zijn functie als secretaris benadrukt. De 

persoon die het meest in het oog springt, is Sylvain Van de Weyer. Hij houdt in zijn 

linkerhand enkele besluiten vast en met zijn rechterhand wijst hij naar deze documenten. Dit 

doet de toeschouwer vermoeden dat hij de leidinggevende figuur en dus de voorzitter is. 

Joseph Vanderlinden, die achter de Mérode staat, was de schatbewaarder. André Jolly, die 

men rechtstaand achter Rogier aantreft, was een van de eerste drie leden van het Voorlopig 

Bewind.
251

 Toch wordt hij hier naar de achtergrond verschoven, met zijn handen over elkaar 

geplooid terwijl hij naar beneden kijkt. Hij lijkt de besluiten te bekijken en is op die manier 

onderhevig aan Van de Weyer. Zowel Vanderlinden als Jolly nemen geen prominente plaats 

in op het schilderij. Deze heren lijken tweederangs figuren die zich achter de leidinggevende 

personen, Charles Rogier en Felix de Mérode, verstoppen. Het Voorlopig Bewind telde echter 

tien leden
252

, waarvan er hier maar negen zijn afgebeeld. De secretaris Jean Nicolay is niet in 

het portret opgenomen. Hij verliet namelijk op 10 oktober 1830 het Voorlopig Bewind.
253

 Het 

portret werd dus wellicht na het ontslag van Nicolay geschilderd. Hij werd vervangen door 
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François Tielemans
254

, maar ook hij wordt niet op het doek weergegeven. Men voelt een 

enorme gelaagdheid in het portret. Het is duidelijk geworden dat Picqué sommige leden op 

een positievere manier in de verf zet dan anderen. Terwijl sommige leden, voornamelijk Louis 

De Potter dan, in de achtergrond lijken weg te kwijnen, worden andere leden, voornamelijk 

Charles Rogier, op een zeer sympathieke manier weergegeven. Het portret werd gemaakt in 

opdracht van het Voorlopig Bewind, wellicht om hun status op te krikken. Het Voorlopig 

Bewind had zich in de maand oktober gewettigd door zijn talrijke besluiten, waarin de 

algemene richtlijnen voor het nieuwe België werden vastgelegd.
255

 Door dit voor het na-

geslacht te willen vastleggen, wordt het patriottisme aangewakkerd. De personen die voor de 

richtlijnen van de nieuwe natie hadden gezorgd, worden op een verheerlijkende manier 

weergegeven, als helden die belangrijke daden hebben verricht. De nadruk op de documenten 

toont ook aan dat de leden willen tonen wat zij voor het jonge België hebben verwezenlijkt en 

hebben betekend. Het schilderwerk verheerlijkt dan ook de negen leden en legt ze voor het 

nageslacht vast als de personen die de nieuwe staat mogelijk maakten. In tegenstelling tot de 

andere geselecteerde schilderijen, is dit kunstwerk van Picqué het enige portret. Men heeft 

hier duidelijk te maken met een uitdrukkelijk politiek getint werk, wat het schilderij zeer 

interessant maakt. Het portret laat zien hoe kunstenaars omstreeks 1830 ingezet werden ten 

dienste van de machtsuitdrukking van bepaalde individuen. Het toont mooi de wisselwerking 

aan tussen kunst en politiek. Het is opvallend dat in de meeste revolutietaferelen de Belgische 

revolutiestrijders altijd als groep, amper als individuen, worden afgebeeld en verheerlijkt. Dit 

komt door de afwezigheid van opvallende politieke figuren tijdens de Septemberdagen. 

Picqué toont ons één van de weinige portretten van de leidinggevende macht tijdens de 

revolutie die tijdens de eigenlijke fysieke strijd gevlucht was. Toch worden deze politieke 

figuren hier verheven, aangezien zij na de revolutiegevechten in Brussel de touwtjes weer in 

handen namen.  

 

 

III.2.3. Adèle Kindt (1804-1884): “De revolutie van 1830” (afb.5) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Adèle Kindt (1804, Brussel – 1884, Brussel) was ook gekend als Marie Adelaïde Kindt.
256

 Zij 

was een van de merkwaardigste vrouwelijke Belgische kunstenaars van de tweede helft van 

de 19
de

 eeuw.
257

 Het was in de eerste helft van de 19
de

 eeuw namelijk zeldzaam dat vrouwen 

successen konden boeken met hun kunst, wat impliceert dat Kindt een talentvolle kunstenares 

was.
258

 Geïnspireerd door David, volgde ze een schildersopleiding bij Sophie Rude-Frémient 

en kwam later terecht in het atelier van François-Joseph Navez, waar ze veel bijleerde.
259

 Het 

oeuvre van deze kunstenares wordt gekenmerkt door verschillende genres: historiestukken, 
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genretaferelen, religieuze thema‟s alsook portretten.
260

 Haar werk werd aanvankelijk ge-

domineerd door een neoclassicistische vormgeving, maar ondervond later een grote invloed 

van de romantiek.
261

 Reeds op vroege leeftijd, boekte Kindt successen met haar kunst-

werken.
262

 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Over een eventuele bestelling of opdracht van het schilderij is niets geweten. Ook over de 

datering van het schilderij zijn er geen concrete gegevens. Het schilderij wordt tussen 1831 en 

1850 gesitueerd. De tekst van de tentoonstellingscatalogus „Om en rond het neoclassicisme‟ 

luidt: “De contemporaine geschiedenis weerhield eveneens de aandacht van de kunstenaars: 

de gebeurtenissen van september gaven haar de inspiratie voor De revolutie van 1830”
263

, 

wat doet vermoeden dat Kindt het werk niet in opdracht vervaardigde. Belangrijk is dat niet 

iedereen zich achter het werk van deze vrouwelijke kunstenares schaarde. In de tentoon-

stellingscatalogus van Marechal en Vandepitte wordt erop gewezen dat wanneer Adèle Kindt 

de kunstwereld binnentrad, deze nog gedomineerd werd door mannen.
264

 Dit wordt aan-

getoond met dit citaat uit 1836:“S’il nous était permis de donner un conseil à mademoiselle 

Kindt, nous lui adresserions de s’en tenir à des sujets plus simples et moins passionnés."
265

. 

Alvin meent dat het uitbeelden van thema‟s met een dergelijke geladenheid (historietaferelen, 

waaronder taferelen over de Belgische omwenteling kunnen gesitueerd worden) beter aan 

mannen werd overgelaten. Dit was geen werk voor vrouwen. Zou dit revolutietafereel van 

Kindt in opdracht vervaardigd kunnen zijn, aangezien dit meer als mannenwerk beschouwd 

werd? Een dergelijke opdracht zou dus eerder aan een mannelijke schilder geleverd worden. 

Vrouwelijke kunstenaressen zouden veeleer de voorkeur geven aan nieuwere, beter verkoop-

bare vormen van schilderkunst en lieten de monumentale, historische schilderkunst over aan 

de mannen.
266

 Het is dus mogelijk dat de Brusselse kunstenares het tafereel vanuit haar eigen 

interesse schilderde, namelijk vanuit haar belangstelling voor het historisch genre. De 

mogelijkheid bestaat dat de kunstenares door de revolutie niet onberoerd bleef en dat deze 

gebeurtenis haar inspiratie bracht voor een schilderwerk. In haar werk treft men verschillende 

genres, wellicht schikte Kindt zich tevens naar de vraag op de markt, waardoor ook een 

tafereel over de Belgische omwenteling niet in haar oeuvre kon ontbreken. Dit schilderij 

wordt uiteindelijk Kindts meesterwerk.
267
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c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Ook deze kunstenares ontfermt zich over het thema van de revolutie. De schilderes beeldt hier 

een moment af uit het begin van de revolutie, namelijk de toeloop bij de opera „De Stomme 

van Portici‟.
268

 De revolutie van 1830 lijkt een meer algemeen beeld van de revolutie te tonen. 

Adèle Kindt kiest voor enkele figuren die ze gedetailleerd weergeeft, zowel wat betreft de 

fysieke kernmerken als wat betreft de innerlijke bewogenheid. Het kunstwerk toont een 

angstige vrouw die met haar zoon en dochter op de vlucht slaat. Naast haar bevindt zich een 

Belgische vrijwilliger, in het typische kostuum, die zich als beschermer van de vrouw en 

kinderen opwerpt. Op de achtergrond werden strijdende vrijwilligers geschilderd en rechts 

treft men een vaandeldrager en een revolutionair aan die rouwt om zijn gewonde strijd-

makker. Op de achtergrond vindt men rode tonen terug. Zij geven het symbolische vuur van 

de strijd en de stad die in vlammen opgaat vorm. Het is een allegorisch werk, waarbij de 

vrouwenfiguur symbool staat voor de tragische gebeurtenissen die met de revolutie gepaard 

gaan.
269

 De jonge vrouw staat symbool voor het gehele volk, dat door angst wordt over-

meesterd. Ze hoeft echter niet te vrezen want de Belgische vrijwilliger staat klaar om haar te 

verdedigen. 

De schilderes koos ervoor de revolutie op een allegorische manier weer te geven. De vraag of 

het tafereel een historische reconstructie is, is bijgevolg ongegrond. Nagaan of de vrouw, de 

kinderen en de strijders echt bestaan hebben en zich in die situatie tijdens de revolutie hebben 

bevonden, is onzinnig. Het betreft hier namelijk een allegorie, een zinnebeeld, een perso-

nificatie. Men kan hier niet spreken van een zuivere allegorie omdat zowel op de voorgrond 

als op de achtergrond strijdende revolutionairen werden geschilderd. De Belgische vrijwilliger 

wordt in vol ornaat weergegeven, zoals de officiële revolutionairen ook gekleed waren tijdens 

de strijd. De Brusselse kunstenares heeft aandacht voor historische details. De situering van 

het tafereel in tijd en ruimte is echter moeilijk. Uit bronnen leert men dat Kindt de toeloop na 

de „Stomme van Portici‟ vormgeeft, maar de allegorie verheft het tafereel tot een algemeen 

beeld van de revolutie.   

 

d. Artistieke vormgeving 

De kunstenares zorgt voor een uitgebalanceerde compositie. De jonge vrouw die haar twee 

kinderen omhelst, zorgt voor een driehoekscompositie die stabiliteit in de compositie brengt. 

Zowel aan de rechter- als aan de linkerkant wordt een Belgische vrijwilliger toegevoegd, 

waardoor de balans behouden wordt. De linkse vrijwilliger is prominenter naar voor gebracht 

en heft zich boven de vrouw en haar kinderen, waardoor hij als een beschermer van on-

schuldige, weerloze burgers wordt opgeworpen. De man, de vrouw en de kinderen zijn scherp 

in beeld gebracht, maar ook op de achtergrond worden mensen afgebeeld. Adèle Kindt toont 

de toeschouwers nog enkele strijdende vrijwilligers op de achtergrond, waaronder een 

gewonde revolutionair en zijn rouwende kameraad. De uitgedoste Belgische vrijwilliger op de 

voorgrond zorgt ook voor een tegenpool van de bange jonge vrouw. Zij zijn elkaars tegenpool 

qua karakter (de weerloze, bange vrouw tegenover de stoere, gewapende strijder) maar ook 
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qua kleur (de donkere mantel en hoed van de vrijwilliger tegenover de groene bloes en de 

rode sjaal van de vrouw) en schaduwwerking (het belichte gezicht van de jonge vrouw 

tegenover de schaduw die over het gezicht van de man valt). Ook in de compositie heeft Kindt 

ze tegenover elkaar geplaatst. Wat opvallend is, is het kleurgebruik. De kunstenares maakt 

veel gebruik van de kleuren rood, geel en zwart, niet toevallig de drie kleuren van de 

Belgische vlag.
270

 Deze kleuren weet ze op een subtiele manier in het schilderwerk te ver-

werken. De driekleur bevindt zich in de rode sjaal van de moeder, de zwarte broek van de 

zoon en het gele laken rond het kindje. Ook de Belgische vlag op de achtergrond en het 

hoofddeksel van de vrijheidsstrijder met de kleuren geel, rood en zwart verraden het 

patriottisme van Kindt. Het schilderij komt zeer theatraal en pathetisch over.
271

 De lichtinval 

op de geëmotioneerde gezichten verhoogt de dramatiek.
272

 Hoewel de duidelijk afgelijnde 

contouren van de figuren en de geometrische compositie een eerder neoclassicistische vorm-

geving herbergen, tonen de contrasterende symbolische kleuren en de extreme emoties toch 

de invloed van de romantiek. Het hartverscheurende dramatische karakter van het werk geeft 

nadrukkelijk blijk van deze romantische inspiratie.
273

 Het tafereel van Kindt kan als gevolg 

beschouwd worden als een link tussen het neoclassicisme en de romantiek.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Adèle Kindt geeft de Belgische revolutie op een heel romantische manier weer. Zij gebruikt 

de vrouw als allegorie voor de tragische gebeurtenissen en de Belgische vrijwilliger is de held 

die haar zal beschermen. Kindt verheerlijkt duidelijk de Belgische vrijwilliger die voor zijn 

vaderland strijdt. Het Belgische volk wordt gesymboliseerd door een jonge angstige vrouw.
274

 

Maar het volk hoeft niet bang te zijn want de Belgische vrijwilliger, met zijn standvastige 

strenge blik, staat klaar om hen te verdedigen. Het contrast tussen de moedige, stoere strijder 

en de bange, weerloze vrouw verhoogt het heroïsme van de Belgische revolutionair. Ook het 

veelvuldig en symbolisch gebruik van geel, rood en zwart onthult het vaderlandslievende 

karakter van het werk. Ook de vlag die op de achtergrond wappert verraadt hoezeer het 

tafereel nationalistisch geïnspireerd werd. Men kan bij het aanschouwen van het schilderij ook 

rekening houden met het feit dat Adèle Kindt een vrouwelijke kunstenares is. De revolutie 

wordt bekeken door de ogen van een vrouw. Het is opvallend dat het kunstwerk van Kindt als 

enige revolutietafereel een vrouw en kinderen zo prominent op de voorgrond zet, wat wellicht 

door haar vrouwelijke visie verklaard kan worden. De schilderes heeft ook aandacht voor 

vrouwen en kinderen die door de chaos en het gevaar van de Septemberdagen uit angst op de 

vlucht sloegen. Aangezien het werk van Kindt een allegorie uitbeeldt, kan het werk op dit 

vlak vergeleken worden met Delacroix‟ „De vrijheid die het volk leidt’ (Le 28 juillet, La 

liberté guidant le peuple, 1830) (afb. 24). Terwijl Delacroix de vrouw gebruikt als allegorie 

voor de nieuwe, jonge staat (de vrouw als tegenpool voor de voorheen mannelijke bourgeois-

staat), staat de vrouw in het werk van Kindt symbool voor de tragische gebeurtenissen. Beide 
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kunstenaars combineren historische feiten met een allegorie. Terwijl andere kunstenaars die 

de revolutiestrijd uitbeelden, trachten om zoveel mogelijk mensen in het tafereel bijeen te 

brengen om de chaos en de omvang en het aantal moedige strijders in de strijd aan te tonen, 

valt het op dat Adèle Kindt kiest voor slechts enkele figuren, die ze heel gedetailleerd weer-

geeft. Kindt had een duidelijke boodschap voor ogen wanneer ze dit werk vervaardigde. De 

kunstenares gebruikt geen schijnrealisme maar wil een allegorisch beeld maken van de 

revolutie, met aandacht voor vrouw en kind en waarbij de Belgische revolutionair verheerlijkt 

wordt. 
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HOOFDSTUK IV: BEELDVORMING VAN DE BELGISCHE REVOLUTIE IN DE 

ROMANTISCHE SCHILDERKUNST 

 

 

IV.1. Algemeen 

 

IV.1.1. Sociaal culturele achtergrond 

 

De eerste helft van de 19
de

 eeuw, wanneer de romantiek tot bloei kwam, was een complexe 

periode.
275

 Sinds de Franse Revolutie (1789) was de houding van de mens namelijk 

veranderd. Gevoelens als nationalisme en vaderlandsliefde, individualisme en een ijver voor 

emancipatie en vrijheid staken de kop op.
276

 Er leek een streven naar vrijheid te heersen in 

geheel Europa.
277

 De Griekse Vrijheidsoorlog, de Poolse Opstand, de Belgische Revolutie, de 

Ierse Vrijheidsoorlog en de Opstand in Italië vonden plaats.
278

 Ook op economisch gebied 

deden zich markante veranderingen voor. De industriële omwenteling bracht het economisch 

liberalisme met zich mee.
279

 Het recht op vrije economische activiteit werd herkend, waar-

door de ondernemende middenklasse winst wist te maken, wat nieuwe kopers op de kunst-

markt met zich meebracht.
280

 

 

 

IV.1.2. Tijdsgebonden artistiek klimaat en ontwikkeling van een specifiek 

beeldidioom 

 

In deze context moet het ontstaan van de romantiek gesitueerd worden. Deze stroming 

ontstond officieel in 1820-1830, maar was al langer in aantocht.
281

 De romantiek kan 

beschouwd worden als een stroming die tegen het neoclassicisme en zijn klassieke conventies 

rebelleerde.
282

 Romantici ijverden voor een terugkeer naar hartstocht, hevige emoties en 

vrijheid. In de schilderkunst wordt dit geuit met opvallende en vaak contrasterende kleuren 

(die ook symbolisch worden gebruikt
283

), spontane bewegingen en een nadruk op de 

expressie.
284

 De penseelvoering wordt daarbij belangrijk.
285

 De logica en het rationalisme van 

het neoclassicisme worden achterwege gelaten en kunst wordt een uitlaatklep.
286

 De kunste-

naar zoekt zijn inspiratie bij zichzelf, eerder dan bij de klassieke stijlen.
287

 Naast het belang 
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voor het ideale, dromen en fantasie, deden ook het lijden, de chaos en de lelijkheid hun 

intrede in de kunst.
288

 Afbeeldingen van de natuur (zijn suprematie en magische schoonheid), 

van de liefde (en de gevoelens die daarbij komen kijken) en gevechtsscènes (met de daarbij 

horende helden) krijgen een alomtegenwoordige plaats.
289

 In de romantische schilderkunst 

vindt men ook exotisme en oriëntalisme terug; kunstenaars raken gefascineerd door het 

“anders-zijn” van het Oosten en primitieve culturen.
290

 Waar de neoclassicistische kunst voor-

behouden werd voor een bevoorrechte klasse, maakten romantici kunst voor het grote publiek 

met thema‟s die iedereen aangaan.
291

 Dit hield verband met de revoluties die in Europa en 

Amerika gewoed hadden, deze werden namelijk gevoerd van onderuit met het volk als de 

ware held.
292

 De romantiek kende een wijde verspreiding in Europa. Van Spanje met de 

wereldberoemde schilder Goya, over Frankrijk met Delacroix en Gericault, tot Friedrich in 

Duitsland, de landschapsschilders Constable en Turner in Engeland en de beeldhouwer 

Canova in Italië. In België was het Antoine Wiertz die de meest extreme vorm van romantiek 

wist te bereiken.
293

 Ook de romantiek leende zich tot het afbeelden van politieke thema‟s. Een 

niet te miskennen voorbeeld hiervan is Eugène Delacroix‟ „De vrijheid die het volk leidt‟ 

(1830) (afb. 24). Het schilderij toont zowel een allegorie en het ideële, als een historische 

gebeurtenis en het waargebeurde met oog voor historisch juiste details.
294

 Het schilderij werd 

gekocht door de staat, maar werd lang uit het zicht gehouden uit vrees dat het kunstwerk 

geweld zou ontlokken bij het volk.
295

 Ook enkele Belgische schilders hebben romantische 

revolutietaferelen vervaardigd.  

 

 

IV.1.3. Opdrachtgebonden schilderkunst 

 

Tijdens het Ancien Régime, boden de kerk en het paleis de belangrijkste opdrachten aan 

vooraanstaande kunstenaars.
296

 De kerk en staat maakten alle takken van de kunst aan zich 

dienstbaar.
297

 Dit verdween omstreeks 1800. De schilderkunst werd de belangrijkste tak van 

de kunst.
298

 Romantiek werd daarbij de dominante stijl om het jonge België vorm te geven. 

Opdrachtgevers raakten in de ban van de expressieve kracht van de romantische kunst en de 

opdrachten voor romantici stroomden binnen. Het emotionele appel van de romantische 

werken zorgde er trouwens voor dat machthebbers of belangrijke revolutionairen romantische 

kunstenaars voor hun ideologische doeleinden aanwendden. Zoals eerder vermeld, werd de 

romantiek vaak gebruikt als verzetskunst. De rijker wordende middenklasse bood ook een 

nieuw publiek voor de kunstmarkt, waardoor de romantische kunst een enorme bloei kende. 
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IV.2. Specifiek 

 

IV.2.1. Joseph Van Severdonck (1819-1905): “Révolution de 1830. La déroute des 

troupes hollandaises dans la rue de Flandre à Bruxelles” (afb. 6) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

De Brusselse schilder Joseph Van Severdonck (1819, Brussel – 1905, Brussel) was gekend 

om zijn historietaferelen met militaire onderwerpen.
299

 Hij zou een leerling van Wappers 

geweest zijn
300

, maar zijn schilderijen vertonen een grotere invloed van Gallait.
301

 Hij was een 

gevierd schilder en ontving verschillende onderscheidingen in binnen- en buitenland.
302

 Van 

1865 tot 1890 was hij leraar aan de Academie van Brussel.
303

 Verder is er niet veel over deze 

Belgische schilder geweten. 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Eén bron vermeldt dat het schilderij van Van Severdonck eind 19
de

 eeuw werd vervaardigd.
304

 

De vraag stelt zich wie op dat moment, wanneer de revolutie reeds enkele decennia achter de 

rug is, de opdracht zou gegeven hebben dit schilderwerk te vervaardigen. Over een eventuele 

opdracht voor het kunstwerk is niets teruggevonden. Uit het oeuvre van de Belgische kunste-

naar blijkt wel dat hij een sterke voorliefde had voor het schilderen van historische taferelen. 

Het is daarom tevens mogelijk dat Van Severdonck het schilderij vrijwillig maakte vanuit zijn 

interesse voor historietaferelen met militaire onderwerpen. De gebeurtenissen uit 1830 boden 

hem de kans zijn geliefde genre uit te oefenen terwijl hij tegelijkertijd een patriottische 

boodschap uitte. 

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

De aftocht van de Nederlandse cavalerie uit de Vlaanderenstraat op 23 september 1830 is op 

het tafereel afgebeeld. Van Severdonck kiest ervoor het moment af te beelden wanneer het 

Hollandse leger Brussel binnen marcheert. Zij stuitten echter op fel verzet bij de Vlaamse 

Poort.
305

 Er werd daar namelijk een grote barricade opgesteld.
306

 De Vlaanderenstraat was 

met zijn smalle steegjes en bochten de ideale straat om de Hollandse soldaten in een hinder-

laag te lokken.
307

 Een tijdgenoot getuigt dat de Hollandse soldaten bekogeld werden met 

kasseistenen, stukken hout, ijzer, flessen en zelfs een kachel vanuit de zoldervensters van de 

huizen van de Vlaanderenstraat.
308

 De Hollandse troepen raakten in paniek en vluchtten hals 

                                                           
299

 BENEZIT E. (1999), vol. 12, p. 1056. 
300

 CHAMPLIN J.D. en C.C. PERKINS (1913), vol. 4,p. 171. 
301

 BENEZIT E. (1999), vol. 12, p. 1056. 
302

 BERKO P. en V. (1991), p. 726. 
303

 IBIDEM. 
304

 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE (ed.) (2001), p. 51. 
305

 RIETBERGEN P.J.A.N. en T. VERSCHAFFEL (2005), p. 27. 
306

 VAN OPBROECK R. (2005), p. 152. 
307

 IBIDEM.  
308

 IBIDEM. 



47 

 

over kop de straat uit.
309

 Ook generaal Niellon vertelt: “Was er bij de poort nagenoeg geen 

weerstand, dan veranderde dit zodra de troepen zich in de smalle Vlaanderenstraat hadden 

begeven. Daar werden de barricades goed verdedigd. Plots, alsof er een ordewoord was, 

regende het vanuit de vensters stenen, meubelen, keukengerei, tot kachels toe op de soldaten 

die reeds in de knoei zaten met de barricades. Weldra dienden de huzaren, die men 

onvoorzichtigerwijze in deze optocht ingeschakeld had, hun paarden te keren en ze liepen 

daarbij de eigen infanterie onder de voet. In minder dan 10 minuten bliezen de aanvallers in 

totale verwarring de aftocht, doden, gewonden en gevangen onder wie hoge officieren 

achterlatend.”
310

 Deze getuigenis geeft de situatie levendig weer. Van Severdonck zet dit 

moment op doek, het moment waarop de Hollandse troepen zich moeten overgeven en zich in 

alle haast moeten terugtrekken uit de Vlaanderenstraat. Het puin op de voorgrond is een 

overblijfsel van de barricade. Twee dode soldaten liggen in het midden van de weg. Links 

geeft een commandant het sein om terug te trekken. Vanuit de huizen worden allerlei voor-

werpen, voornamelijk stenen, naar beneden gegooid. Rechts in de hoek bekogelt een 

Belgische vrijheidsstrijder de Nederlanders vanachter de barricade. Van Severdonck was 

amper 11 jaar toen de revolutie plaatsvond. Het is mogelijk dat hij als jonge knaap, wonend te 

Brussel, de spanningen van de revolutie heeft meegemaakt. Misschien was hij zelfs 

rechtstreeks getuige geweest van het gebeuren. De schilder weet alleszins een zeer realistisch 

beeld te scheppen van de terugtocht van de Nederlandse cavalerie. De geslaagde verrassings-

aanval hoefde namelijk weinig of geen opsmuk. Dit gebeuren werd ook meermaals in de 

literatuur aangehaald en in prent omgezet (afb. 25 en 26), wat ook een bron kan geweest zijn 

waarop de kunstenaar zich baseerde.  

 

d. Artistieke vormgeving 

Via vluchtperspectief wordt de tocht die de Hollandse soldaten door de Vlaanderenstraat 

moeten afleggen, weergegeven. Voor zover het oog reikt, ziet men soldaten de straat uit 

vluchten. Door het vluchtperspectief wordt de blik van de toeschouwer naar de verte gezogen. 

Op de voorgrond plaatst Van Severdonck zowel links als rechts in de hoek een deel van de 

barricade die in de straat was opgezet. De toeschouwer bekijkt het gebeuren vanuit het 

perspectief van de revolutionairen achter de barricade. Hij bevindt zich niet midden in het 

gebeuren maar bekijkt het van op een afstand. In de straat zwermt een mensenmassa, het is 

moeilijk de soldaten van elkaar te onderscheiden. Doordat de figuren niet duidelijk omlijnd 

zijn, lijken ze in elkaar over te vloeien. De Hollandse soldaten lijken één grote massa. Dit 

suggereert evenzeer de grote haast en chaos waarin de soldaten de straat moesten verlaten. De 

soldaten vullen de onderste helft van het schilderij. Deze onderste helft is zeer druk en 

schreeuwerig maar dit wordt gecompenseerd door de bovenste helft, waarin enkel huistoppen 

en een open hemel zijn afgebeeld. De Brusselse schilder maakt gebruik van levendige 

kleuren, waardoor het schilderij opleeft. Ook heeft hij oog voor detail. De huizen, het puin en 

de soldaten worden nauwkeurig weergegeven. Van Severdonck laat zich bij het schilderen 

leiden door zijn gevoel, wat zijn militaire scène een romantisch karakter bezorgt. De 
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contouren zijn zeer vaag en de bewegingen van de personages zijn zeer spontaan. Het werk is 

levendig, de toeschouwer krijgt het gevoel van een momentopname midden in de actie. In de 

grote mensenmassa en de levendige kleuren, voelt men een invloed van Wappers.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Joseph Van Severdonck zet een anekdotisch verhaal op doek. Na de onverwachte aanval in de 

Vlaanderenstraat, hadden de Belgen negen mensenlevens verloren terwijl het Hollandse leger 

veertig doden en meer dan honderd gewonden moest tellen.
311

 Dit moest vereeuwigd worden 

opdat het vernuft en de moed van de Belgische opstandelingen niet vergeten zou worden. 

Door deze gebeurtenis in de verf te zetten, krijgt het tafereel op zich reeds een zeer 

nationalistisch en heroïsch karakter. Het is de keuze van het onderwerp dat hier een 

patriottisch gevoel opwekt. Het doek toont hoe het Belgische volk met alle middelen die ze 

kon vinden tegenstand bood aan de Nederlanders. Het Brusselse volk, dat door de politieke 

machthebbers die de stad waren uit gevlucht aan zijn lot was overgelaten, wist toch tegen-

stand te bieden aan het georganiseerde leger van prins Frederik. Van Severdonck toont juist 

dit moment, omdat het aangeeft dat de Belgische opstandelingen wisten stand te houden 

zonder hulp van de politieke leiders. Het schilderij spoort dan ook de toeschouwer aan om 

trots te zijn op zijn vaderland en het Belgische volk. De kunstenaar viert de Brusselse 

revolutionairen in actie. In tegenstelling tot andere romantische taferelen, geeft Van 

Severdonck de gebeurtenis weer zonder overdreven opsmuk. Maar door de keuze van dit 

onderwerp en het standpunt van de toeschouwer (die het tafereel van achter de barricade, het 

standpunt van de Belgische opstandelingen, bekijkt) roept het schilderij toch op tot vader-

landsliefde. Ook Emile Vermeersch schildert een anekdotisch tafereel (afb. 12). Beide 

kunstenaars verheffen een specifieke gebeurtenis tot een verhaal dat voor het nageslacht moet 

vastgelegd worden. Net als vele andere besproken kunstenaars (Coene, De Walsche, Navez) 

verheerlijkt Van Severdonck de Belgische strijders als groep. De kunstschilders beelden 

hierbij een bepaalde historische gebeurtenis af die ze trachten visueel te reconstrueren. Zij 

schilderen iets wat op een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip, gebeurd is als een 

deelgebeurtenis van het grotere geheel: de Belgische revolutie van 1830.
312

 Deze werken 

noemt men een „tableau vivant‟, een bepaald gegeven wordt zichtbaar gemaakt waarbij een 

grote aandacht wordt gevestigd op de reconstructie van de geschiedenis.
313

 De personages, het 

decor en de kostuums moeten historisch ingebed zijn.
314

 Vaak worden allerhande elementen 

die tijdens het verloop van het gebeuren plaatsvonden in één tafereel samengebracht.
315

 Van 

Severdonck doet dit door de bekogeling en de terugtrekking alsook de slachtoffers in het 

schilderij te verwerken. De tableaux vivants zorgen voor een vlotte lezing, de toeschouwers 

krijgen een verhaal met begin en einde voorgeschoteld. De overwinning van het revolutio-

naire kamp wordt meteen gecommuniceerd, wat de patriottische boodschap ten goede komt. 
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IV.2.2. Jean Marchant (1808-1864): “De slag bij Berchem met de gewonde De 

Mérode” (afb. 7) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Jean Marchant (1808, Antwerpen – 1864, s.l.) is geen welgekende schilder. Na een opleiding 

aan de Academie van Antwerpen werd hij historie- en genreschilder.
316

 Zijn oeuvre vertoont 

een enorme verscheidenheid qua thematiek: genretaferelen, stadszichten, bloemen en stil-

levens.
317

 Hij vestigde zich in Frankrijk waar hij tekenles gaf.
318

 Hij was naast schilder ook 

lithograaf.
319

 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Het werk is mogelijk in opdracht vervaardigd. Men kan zich wel voorstellen dat de regering 

of bepaalde machthebbers het heroïsche verhaal van Fréderic de Mérode graag op doek 

hadden zien staan. De Mérode was namelijk van hoge afkomst en streed mee voor de onaf-

hankelijkheid, wat de reputatie van de hogere klasse ten goede kwam. Tijdens de September-

dagen waren alle welvarende inwoners uit Brussel gevlucht waardoor de strijd werd over-

gelaten aan de burgers van de lagere klassen. Frederic De Mérode vormt daarin een 

uitzondering; hij gaf zich als één van de weinige welgestelde Belgen, vrijwillig op om te gaan 

strijden voor het vaderland. Hierbij raakte hij gewond en stierf, wat zijn heldendaad nog 

versterkt. Aangezien het oeuvre van Jean Marchant vrijwel ongekend is, is het onmogelijk na 

te gaan of hij vaak in opdracht werkte en hoe De slag bij Berchem met de gewonde De 

Mérode zich verhoudt tot zijn andere werken. 

 

c. Bespreking van het realisatieproces: van voorstudies tot uiteindelijk resultaat 

Het is opmerkelijk dat er een ontwerptekening (afb. 27) van het schilderij van deze vrijwel 

onbekende schilder bewaard is gebleven. De titel van deze voorstudie (bovenaan) luidt Comte 

de Mérode mort a Berghem Anvers 1830. Onderaan rechts treft men het opschrift „Jehan 

Marchant 1834‟ (maar met het cijfer „4‟ is geknoeid).
320

 De ontwerptekening en het uit-

eindelijke resultaat vertonen weinig opmerkelijke verschillen. De compositie alsook de 

personages zijn grotendeels bewaard gebleven. Fréderic de Mérode wordt in het schilderwerk 

forser weergegeven dan in de voorstudie. Ook worden meer wapens op de voorgrond toe-

gevoegd. Het opschrift op de vlag treft men nog niet in de ontwerptekening. Marchant zet ook 

de personages verder uit elkaar. In de ontwerptekening worden enkel De Mérode, de dokter 

en de militair die tussen hen instaat, gedetailleerd geschetst terwijl de andere personages 

slechts met enkele lijnen worden weergegeven. Ook in het eindresultaat worden deze drie 

personages het rijkst uitgewerkt. Uit de voorstudie blijkt dat de schilder reeds een 
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gedetailleerde studie maakte van de compositie, die hij nadien zorgvuldig navolgde en verder 

uitwerkte voor het uiteindelijke resultaat. 

 

d. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Op 24 oktober 1830 volgden de troepen van generaal Niellon het Hollandse leger naar 

Antwerpen, waar ze in Berchem tegen elkaar botsten.
321

 Tijdens de gevechten die hierop 

volgden, raakte de graaf Frédéric de Mérode gewond.
322

 Hij werd door een kogel geraakt in 

het rechter bovenbeen.
323

 Hij zou echter nog zijn laatste krachten gebundeld hebben om het 

vuur te openen op de vijand.
324

 Wanneer de Hollandse soldaten hem naderden, riep hij 

volgens de overlevering uit: “Courage, mes amis, courage! Enlevez-moi d’ici, ne me laissez 

pas entre leurs mains!”
325

 Vervolgens zou hij door enkele strijdmakkers naar een boerderij in 

veiligheid gebracht worden.
326

 Hier kreeg hij reeds een eerste verzorging van alle dokters van 

het leger, die de kogel uit zijn been haalden.
327

 Hoewel hij er heel erg aan toe was, hield hij 

zich volgens de bronnen zeer sterk.
328

 Hij zou tegen de generaal gezegd hebben: “[…] le 

sacrifice de ma jambe sera compensé par la victoire que nous allons remporter.”
329

 Later stief 

hij in het ziekenhuis in Brussel ten gevolge van zijn beenamputatie.
330

 Omdat deze graaf van 

hoge komaf was en hij zich vrijwillig als strijder inzette voor de revolutie, werd hij nadien 

beschouwd als een ware held. Reeds in de overlevering van de gebeurtenis is deze helden-

vorming en -verering sterk voelbaar. Marchant toont het moment waarop de graaf in veilig-

heid is gebracht aan de boerderij en verzorgd wordt. Rondom hem worden vele personages 

afgebeeld. De boerin links lijkt de bewoonster te zijn van de boerderij en zij schiet ook te 

hulp. Links van de Mérode zit een dokter die zijn bovenbeen verzorgt. De Mérode kan echter 

haast niet stilzetten en lijkt verder te willen strijden. Zijn blik is op het strijdveld gericht en hij 

maakt aanstalten om op te staan en verder te vechten. Op de voorgrond liggen wapens en 

rechts treft men de benen van een gewonde vrijheidsstrijder. De vaandeldrager beschrijft het 

gevecht, dat op de achtergrond wordt verder gezet.
331

 Hoewel Marchant zich voor zijn tafereel 

berust op een zeer specifiek historisch feit, lijkt het toch zeer aannemelijk dat de geschiedenis 

zich niet heeft voorgedaan zoals de kunstenaar het afbeeldt. Wel komt het tafereel overeen 

met de levendige heldencultus die omstreeks 1830 heerste rond De Mérode. Hoewel Marchant 

klaarblijkelijk goed op de hoogte was van de gebeurtenis van De Mérode  (dit blijkt uit de 

historische details, zoals de boerderij en de wonde aan het rechterbovenbeen), is de 

gebeurtenis daarenboven nog eens opgesmukt met allerlei personages en attributen om het 

heroïsche aspect aan te wakkeren.  

 
                                                           
321

 VAN NECK L. (1904), p. 115. 
322

 IBIDEM.  
323

 IBIDEM. 
324

 IDEM, p. 116. 
325

 IBIDEM. 
326

 IBIDEM. 
327

 IBIDEM. 
328

 IBIDEM. 
329

 IDEM, p. 117. 
330

 JANSSENS J. (2005), p. 161. 
331

 SMOLAR-MEYNAERT A. (1980), p. 88. 



51 

 

e. Artistieke vormgeving 

Het tafereel is druk, het doek is volgestouwd met personages, wapenarsenaal en decor. De 

compositie is opgebouwd rond de centrale figuur, Frédéric De Mérode. Hoewel de andere 

personages op het doek geen aandacht aan hem lijken te besteden, is hij toch het aan-

dachtspunt van het tafereel. Het is zeer opmerkelijk dat geen enkel personage zijn blik werpt 

naar de gewonde graaf omdat hij toch in het middelpunt van de belangstelling zou moeten 

staan door zijn ernstige verwonding en zijn hoog aanzien. Slechts één figuur kijkt hem aan, 

namelijk de revolutionair rechtsboven, die tevens de vlag draagt. Een stuwing naar rechts is 

voelbaar, veroorzaakt door de kijkrichting van De Mérode en twee andere personages; deze 

richting wordt ook aangegeven door enkele wapens en door de hand van de vaandeldrager die 

naar het slagveld wijst. De blik van de toeschouwer wordt van De Mérode naar de achter-

grond gezogen. Jean Marchant weet een mooie kleurenbalans te behouden. De zwarte mantel 

van de dokter contrasteert met de gele band van de vlag, terwijl de zwarte broek rond de 

benen van het lijk rechtsonder een tegengewicht biedt voor de lichte kleur van het hoofd-

deksel van de boerin. Donkere en lichte kleuren worden afgewisseld en compenseren elkaar. 

Fréderic De Mérode trekt de aandacht door zijn centrale positie, zijn witte hemd en de witte 

zakdoek die de dokter aanwendt om zijn been te verzorgen. Het tafereel is nadrukkelijk 

romantisch van stijl. De expressieve gezichtsuitdrukkingen, de spontane toets en de op-

vallende kleuren verraden de romantische ingesteldheid van de kunstenaar. Ook door de 

onoverzichtelijkheid van het grote aantal personages en de expressieve penseelvoering krijgt 

het werk zijn romantische karakter.  

 

f. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

De schilder poogt duidelijk De Mérode in een goed daglicht te stellen. De gewonde graaf 

houdt zijn blik op de strijd gericht en vertoont geen enkel spoor van pijn, ook al wordt de 

wonde aan zijn been verzorgd. Hij lijkt elk moment te kunnen recht springen om verder te 

gaan strijden; zo houdt hij ook nog steeds zijn geweer stevig vast. Hoewel hij gewond is, laat 

de strijd hem niet los. Marchant schildert die voortwoekerende strijd ook op de achtergrond. 

De andere personages zijn op een schetsmatige manier weergegeven, terwijl de gewonde held 

duidelijk afgelijnd en realistisch werd geschilderd. De personages lijken neergeslagen, in 

gedachten verzonken of doelloos voor zich uit te kijken. Dit zorgt voor een enorm contrast 

met de heldhaftige graaf die, hoewel onder verzorging voor zijn ernstige wonde, zijn blik 

strak gericht houdt op het strijdveld. Zijn gerichte, standvastige blik onderscheidt hem van de 

andere figuren, wat zijn verheerlijking ten goede komt. De wapens op de voorgrond geven 

blijk van de ernst van de strijd en nodigen de toeschouwer als het ware uit in het schilderij te 

springen, de strijdwapens zelf op te nemen en wraak te nemen op de Hollandse soldaten die 

deze moedige, heldhaftige graaf hadden toegetakeld. Het tafereel speelt nadrukkelijk in op het 

gemoed van de toeschouwers. Het roept op tot trots en aanzien voor De Mérode en het vader-

land. De vlag wappert aan de hemel op de achtergrond, een allusie op de onafhankelijkheid. 

Het schilderij van Marchant laat zien hoe een heuse personencultus kon ontstaan rond één 

„eenvoudige‟ vrijheidsstrijder. Zijn heldhaftige gedrag wekte een enorme bewondering op bij 
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het Belgische volk en werd uitgebuit tot een ware heldencultus.
332

 Zoals reeds vermeld, was 

de heldencultus rond De Mérode een belangrijk element om de reputatie van de politieke elite 

op te krikken. Wanneer de beeldvorming van Frédéric De Mérode door Jean Marchant ver-

geleken wordt met andere prenten en schilderwerken (afb. 28, 29 en 30) die over deze helden-

daad handelen, valt op dat Marchant het tafereel uitbundig opsmukt. Zo voegt hij talrijke 

personages aan het gebeuren toe en bezorgt hij zoals aangetoond de gewonde graaf een 

heldenstatus.  

 

 

IV.2.3. Charles Soubre (1821-1895): “Départ des Volontaires Liégeois pour 

Bruxelles (1830)” (afb. 8) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Charles Soubre (1821, Luik – 1895, Luik) was leerling van Barthélémy Vieillevoye aan de 

Academie te Luik.
333

 Later werd hij zelf ook professor aan deze academie.
334

 Deze Luikse 

kunstenaar schilderde voornamelijk historische taferelen en genreonderwerpen.
335

 Vaak 

worden zijn schilderijen gekenmerkt door grote composities met vele personages in een 

complex decor.
336

 Daarnaast was hij ook architect van beroep. 
337

 Verder wordt Soubre ook 

vermeld als ridder van de 1
e
 orde van Leopold I.

338
 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

De kunstenaar Charles Soubre werkte wel vaker in opdracht (waaronder ook muur-

schilderingen).
339

 Wie een blik op het schilderij werpt, vermoedt meteen dat het in opdracht 

werd gemaakt. Vanwege zijn voorliefde voor historische taferelen, kon deze Luikse schilder 

de geknipte uitvoerder zijn voor een historietafereel rond Charles Rogier. Er zijn wel geen 

documenten bekend die dit kunnen bevestigen. Het is in dit opzicht eens interessant om naar 

het jaar waarin het kunstwerk vervaardigd werd te gaan kijken. Soubre schilderde het werk in 

1878. In dit jaar werd de bestuurstaalwet goedgekeurd en werd de onderwijswet aangepast.
340

 

Charles Rogier was liberale eerste minister en dus politiek bedrijvig geweest.
341

 In zulke 

turbulente politieke tijden zou het mogelijk kunnen zijn dat de schilderijen van Soubre werden 

vervaardigd om voorstanders te winnen op politiek vlak. Charles Rogier was zeer actief 

geweest bij de evenementen die de revolutie van 1830 voorafgingen, ook had hij een 

glorierijk aandeel in de gevechten te Brussel die tot de overwinning hadden geleid, was hij lid 
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geweest van het Voorlopig Bewind en het Congres.
342

 Misschien werd het wel eens tijd om 

het Belgische volk hieraan te herinneren. Charles Soubre ging met zijn schilderij een uit-

daging aan. Het was namelijk bijna 50 jaar lang uit tactische overwegingen verboden geweest 

in Luik om de Belgische Revolutie door middel van afbeeldingen te representeren.
343

 Waarom 

dit zo was, en wie deze wet in het leven riep, is niet teruggevonden. Het is mogelijk dat men 

wou vermijden dat de Luikse gemoederen verhit zouden geraken.
344

 Het zou een interessant 

vraagstuk kunnen zijn na te gaan waarom Soubre met zijn tafereel dit verbod kon omzeilen of 

inlossen.  

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Het schilderwerk toont Charles Rogier die de Luikse vrijwilligers samenbrengt voor het 

vertrek naar Brussel. Dit gebeuren speelde zich af op 4 september 1830. Een Brusselse 

delegatie opstandelingen was in Luik om hulp komen vragen op 2 september.
345

 Op 4 

september vertrok Charles Rogier met 300 gewapende opstandelingen naar Brussel om hulp 

te bieden aan de revolutionairen.
346

 Het tafereel speelt zich af voor het Palais des Princes-

évêques (het vroegere prinsbisschoppelijk paleis). Charles Rogier wordt als leider van de 

Luikse vrijwilligers voorgesteld, gezeteld op een paard. Naast hem wappert de Luikse vlag 

met het opschrift: "Vaincre ou mourir pour Bruxelles".
347

 De massa vrijwilligers vormt zijn 

achterban. Vrouwen en kinderen nemen afscheid van de opstandelingen, vrijwilligers tillen 

hun geweer in de lucht en de jonge trommelaar gaat de groep vooraf. Het gebeuren is 

feestelijk ingehuldigd, armen en hoofden reiken naar de hemel. Om het schilderij te kunnen 

toetsen aan de historische gegevens, is een onderzoek van de bronnen over de desbetreffende 

dag (4 september 1830) noodzakelijk. In het boek 1830. De scheiding van Nederland, België 

en Luxemburg van Rolf Falter staat het volgende: “Op zaterdag 4 september ’s avonds 

vertrokken hij [Charles Rogier] en driehonderd gewapende opstandelingen naar Brussel om 

daar de revolutie te versterken. De meute nam ook twee kanonnen mee.”
348

 Charles Rogier 

schrijft in zijn dagboek: « Samedi 4 septembre, au soir. Je pars avec un nouveau corps. Mon 

allocution dans la cour du Palais… Je leur promets de la liberté, de la gloire, mais pas de 

richesse. – Enthousiasme. »
349

 Het dagboek van Pauline Rogier (Mme De Grelle) meldt : « 4 

septembre, 9 heures du soir. Son départ de Liège, sur un cheval blanc, en frac et chapeau, 

ceint d’une écharpe aux couleurs liégeoise. Tous chantaient la Marsellaise… »
350

 

Bij vergelijking tussen de bronnen en het kunstwerk van Soubre, valt op dat Rogier niet op 

een wit paard, maar een bruin paard wordt afgebeeld. Ook de twee kanonnen lijken in het 

schilderij afwezig te zijn. Wel heeft Charles Rogier een mantel en een sjaal met de Luikse 
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kleuren aan. Ook heeft hij een hele grote achterban, die wel uit 300 man zou kunnen bestaan. 

Het enthousiasme waar Rogier in zijn dagboek over spreekt, vindt men in het schilderwerk 

terug. Zingen doen de personages echter niet, eventueel op de jongeman die op de voorgrond 

zijn hoed omhoog heft na. Het is duidelijk dat Soubre geen volledig historisch correcte 

weergave biedt, hoewel hij dat wel probeert te doen. Door de realistische en gedetailleerde 

weergave van de personages, de historische kostuums en het decor lijkt het hier om een 

historische reconstructie te gaan. Maar toch is de persoonlijke inbreng van de kunstenaar niet 

afwezig zoals hieronder wordt gesteld. 

 

d. Artistieke vormgeving 

De compositie van het schilderwerk is rond Charles Rogier opgesteld. Rogier vangt meteen 

het oog van de toeschouwer. Hij bevindt zich in het midden van het schilderij, zit op een 

paard en bevindt zich daardoor hoger dan de volksmassa. De blik van de toeschouwer wordt 

van Rogier naar zijn achterban geleid, die oneindig lijkt door te lopen dankzij de perspectief-

werking. Soubre weet een enorme massa mensen op een klein oppervlak af te beelden, zonder 

de overzichtelijkheid te verliezen. Het tafereel komt hierdoor wel druk over. Linksonder 

bevinden zich vrouwenfiguren, dit element wordt rechtsboven herhaald. Zowel linksonder als 

rechtsonder bevinden zich jongeren op de voorgrond. De compositie is duidelijk uit-

gebalanceerd en symmetrisch opgebouwd rondom het centrale aandachtspunt, namelijk 

Charles Rogier. Het antieke robuuste gebouw op de achtergrond bezorgt het tafereel grandeur. 

De Belgische schilder is gekend voor een realistische en gedetailleerde uitbeelding van zijn 

personages, wat ook in dit kunstwerk het geval is. De aandacht voor de kledij en de 

gezichtsuitdrukking is zeer groot, doch krijgt het schilderwerk hierdoor ook een theatraal 

karakter. Het overdreven realisme resulteert in theatraliteit. De schilderijen van Soubre 

worden heden ten dage wel vaker als overdreven theatraal bestempeld. Het is opvallend dat 

niemand, zelfs Charles Rogier niet, de toeschouwer in de ogen kijkt. Het bestaan van de toe-

schouwer wordt ontkent, waardoor het tafereel het misleidende allure krijgt van een 

historische gebeurtenis en niet een spektakel. Doordat de personages allemaal verschillende 

kanten opkijken, krijgt het tafereel een levendig en vibrerend karakter. De blik van de 

toeschouwer wordt hierdoor naar alle kanten van het schilderij geleid. Soubre heeft ook veel 

aandacht voor het gebruik van kleur. De rode, blauwe en gele kleuren domineren het 

schilderij. De lichtinval treft de personages in het gezicht, waardoor hun gezichts-

uitdrukkingen des te beter naar voor komen. Sommige personages kijken bedroefd, anderen 

strijdlustig, nieuwsgierig of zelfzeker. Soubre toont zich een meester in gezichts-

uitdrukkingen. De theatrale poses en hartstochtelijke gezichtsuitdrukkingen tonen de roman-

tische stijl van de Luikse schilder. De personages op de voorgrond worden nauwkeurig en 

gedetailleerd uitgewerkt, de personages die zich meer naar de achtergrond bevinden, zijn 

minder goed uitgewerkt, wat de dieptewerking versterkt.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Soubre weet het theatrale aspect goed aan te wenden ten voordele van zijn ideologische 

boodschap. Vrouwen huilen om het vertrek van hun mannen, jongeren juichen hen toe en de 
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vrijwilligers zelf heffen hun wapens op om hun heldenmoed tentoon te spreiden. Ook het 

leidende gebaar van Charles Rogier is uitdrukkelijk overdreven te noemen. De verheerlijking 

druipt van het schilderij af. Rogier is het middelpunt van de compositie en alle belangstelling. 

Het werk is een goed voorbeeld van politieke romantiek. Rogier steekt boven de menigte uit, 

hij wordt letterlijk en figuurlijk verheven. Men mag echter niet vergeten dat Rogier gevlucht 

was uit Brussel toen het leger de stad binnenviel, de gevechten hem te hevig waren en hij de 

hoop op overwinning verloor.
351

 Wanneer hij hoorde dat de opstandelingen weerstand konden 

bieden, keerde hij op 24 september terug.
352

 Toch blijkt dat hij reeds tijdens de revolutie een 

“heilige status” had verworven.
353

 Na zijn terugkeer, nam Rogier de zaken in handen en hield 

hij talrijke toespraken die de menigte konden raken, waardoor hij op een enorme populariteit 

kon rekenen.
354

 Ook Soubre geeft hem op dit grote doek weer als een zelfverzekerde, leiding-

gevende persoon. Hij toont de weg, hij leidt de vrijwilligers. De vlag wappert aan zijn zijde en 

mensen kijken naar hem op. De grote hoeveelheid wapens toont de vechtlust en het 

enthousiasme van de vrijwilligers. Het werk lijkt de revolutiestrijders en de strijd zelf te 

verheerlijken, aangezien de gretigheid van de Luikenaars om te vechten wordt voorgesteld als 

een grootmoedige daad. De grote massa die zich achter Rogier bevindt, toont aan dat de 

Luikenaren in het leiderschap van Rogier geloofden. De vlag aan zijn zijde geeft aan dat hij 

een belangrijke taak had vervuld voor de onafhankelijkheid. Charles Rogier groeide uit tot de 

centrale figuur van de Waalse cultus van 1830.
355

 Soubre werkt hier graag aan mee. Ook het 

formaat van het schilderwerk draagt bij tot deze cultus. Het grote formaat laat een diepe 

indruk na bij de toeschouwer. De Luikse vrijwilligers worden niet in actie getoond (wat men 

wel in een neoclassicistisch tafereel zou verwachten), maar worden op een sentimenteel 

moment getoond. Zij zijn bereid hun familie en vrienden achter te laten om de revolutionaire 

zaak te verdedigen. Dit roept een emotionele respons op bij de toeschouwer en bewerkstelligt 

de verheerlijking. Het gebeuren vindt ook plaats aan het „Palais des Princes-évêques‟ om de 

identiteit van de patriotten te benadrukken.
356

 Dit paleis was reeds eeuwen een zeer belangrijk 

symbool voor de Luikse identiteit.
357

 Hierbij moet opgemerkt worden dat het tafereel 

duidelijk werd vervaardigd door een Luikse kunstenaar waarbij het Luikse karakter van het 

onderwerp zeker niet te ontkennen valt. Het nationalistische gevoel beperkte zich namelijk 

niet enkel tot België als geheel en als nieuw land, maar kreeg ook leven ingeblazen in de 

afzonderlijke provincies. In Luik was dit samenhorigheidsgevoel sterk aanwezig, aangezien 

het Prinsbisdom Luik steeds een afzonderlijke entiteit was geweest.  
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IV.2.4. Charles Soubre (1821-1895): “L‟arrivée de Charles Rogier et des volontaires à 

Bruxelles le 7 septembre 1830” (afb. 9) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Cfr. supra. 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Het schilderij sluit nauw aan bij Départ des Volontaires Liégeois pour Bruxelles. Het vertrek 

van de Luikse vrijwilligers werd twee jaar eerder geschilderd. Het is mogelijk dat beide 

werken op bestelling werden gemaakt, maar hieromtrent zijn geen bronnen voorhanden.  

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

De schilder toont de dag van 7 september, wanneer Charles Rogier Brussel binnentreedt met 

de Luikse vrijwilligers. De trommeljongen is trouw aan zijn zijde gebleven en kondigt de aan-

komst van Rogier met getrommel aan. De Luikse vlag wappert nog steeds in de lucht maar de 

letters (“Vaincre ou mourir pour Bruxelles”) die men op de vlag in het vorige tafereel aantrof, 

zijn verdwenen. Het lijkt alsof heel de stad de vrijwilligers komt toejuichen. Een grote massa 

mensen uit alle lagen van de bevolking verzamelt op straat en begroet Rogier en de Luikse 

revolutionairen. Zij marcheren door de straat met hun wapens op hun schouders, terwijl ze 

van alle kanten bejubeld worden. Mannen heffen hun hoeden, vrouwen en kinderen zwaaien 

en komen nieuwsgierig kijken. Volgens de bronnen zou Charles Rogier op de vooravond van 

7 september aangekomen zijn in Brussel met zijn vrijwilligers en hun wapens en werden ze 

met veel enthousiasme ontvangen.
358

 Een getuigenis van Staedler, die ze zag voorbijlopen, 

vermeldt: “Het gaat om mannen in kiel of in lompen, die er meer opuit lijken te zijn ons te 

plunderen dan ons te beschermen. Allen zijn goed gewapend en hun officieren, mannen van 

betere stand naar het lijkt, schijnen hen wel onder controle te hebben.”
359

 De schilder toont 

geen woeste mannen in lompen, maar een goed georganiseerd en netjes uitziend vrijwilligers-

korps onder leiding van Rogier. De andere officieren, waar Staedler over bericht, zijn niet of 

weinig opvallend in beeld gebracht. Soubre laat het uitschijnen alsof enkel Rogier de controle 

over de hele groep in handen heeft. De stadsbewoners lijken feest te vieren om de komst van 

de Luikse opstandelingen, maar dit was wellicht niet het geval op 7 september. De ge-

moederen waren namelijk reeds verhit in de hoofdstad en de rellen zorgden voor een enorme 

chaos. Rogier en zijn vrijwilligers werden wel met open armen ontvangen, maar Soubre geeft 

het gebeuren een wel zeer romantisch karakter.  

 

d. Artistieke vormgeving 

Soubre kiest voor een rechthoekig doek met een enorme lengte (van bijna 3 meter lang). 

Hierdoor krijgt het tafereel een panorama-effect. Er kunnen veel mensen naast elkaar op het 

doek worden geschilderd. De compositie is overweldigend, er is veel aan de gang. De hoeden 
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die in de lucht worden geheven zijn een repetitief element dat ritme brengt in het tafereel. Het 

ritme wordt versterkt door opduikende contrasterende witte kledingstukken. Charles Rogier is 

opnieuw de centrale figuur waarrond de compositie is opgebouwd. De kunstenaar brengt een 

nauwelijks overzichtelijke massa mensen samen op een uitgerekte oppervlakte, waardoor een 

opeengehoopt effect bekomen wordt. Het doek is volgestouwd met personages, maar toch 

bevindt zich rond Rogier een open plek waardoor hij duidelijk getoond kan worden. Het 

gebeuren heeft een zeer theatraal karakter. Zoals in meerdere romantische schilderwerken, 

komen de personages niet spontaan over maar juist heel geënsceneerd. Hoewel de personages 

op de voorgrond duidelijk omlijnd zijn, vervaagt dit naar de achtergrond toe, wat voor diepte-

werking zorgt. Er lijkt geen einde te komen aan de mensenmassa. Ook hier legt Soubre een 

nadruk op de wapens om het strijdaspect te verhogen. 

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Het hele tafereel is volgestouwd met personages om het enthousiasme rond de aankomst van 

Rogier te benadrukken. Rond Charles Rogier is echter een open plaats gelaten. De compositie 

draagt duidelijk bij tot de verheerlijking van Rogier. Het volk richt zijn aandacht op Rogier, 

die in het middelpunt van de belangstelling staat. Het langwerpige formaat van het werk zorgt 

ervoor dat veel personages rond Rogier kunnen geplaatst worden. Opnieuw treft men hier een 

mooi voorbeeld van heldenverering in een romantisch tafereel. De theatraliteit, die samengaat 

met de opsmuk van het tafereel, spettert als het ware van het doek. De aankomst van de vrij-

willigers wordt verfraaid met overdreven gestiek en emoties. Hoewel de iconografische 

elementen zeer geloofwaardig overkomen als historische reconstructie door de grote aandacht 

voor historische details, treft men toch ook gefantaseerde elementen aan die de verheerlijking 

aandikken.  

 

 

IV.2.5. Gustave Wappers (1803-1874): “Tafereel van de Septemberdagen 1830 op de 

Grote Markt te Brussel” (afb. 10) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Gustave Wappers (1803, Antwerpen – 1874, Parijs) was de meest geroemde romantische 

schilder van België in de 19
de

 eeuw.
360

 Hij was leerling aan de Academie van Antwerpen,
361

 

waar hij dankzij een van zijn leermeesters Matias Van Bree een grote bewondering koesterde 

voor P.P. Rubens.
362

 Na enkele studiereizen naar Holland en Parijs, kreeg Wappers de smaak 

voor de romantische schilderkunst goed te pakken en creëerde hij al snel zijn romantisch 

meesterwerk Tafereel van de Septemberdagen 1830 op de Grote Markt te Brussel.
363

 Wappers 

schilderde naast historietaferelen ook genrestukken en portretten.
364

 De Antwerpse schilder 

kende een enorm aanzien in het jonge België. Hij werd overladen met medailles en eer-
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bewijzen en had leerlingen in binnen- en buitenland, waaronder de Belgische schilder Antoine 

Wiertz die later tot een zeer geliefd kunstenaar zou uitgroeien.
365

 Wappers werd reeds op 

jonge leeftijd gezien als de stichter of de eerste meester van de nieuwe Belgische School.
366

 

Deze Belgische school van 1830 beschouwde men als de opvolger van de 17
de

-eeuwse 

Vlaamse schilderschool en men vergeleek Gustave Wappers ook vaak met Pieter-Paul 

Rubens.
367

 De Antwerpse kunstenaar werd een vernieuwer van de historieschilderkunst, een 

genre dat hij bovendien een nationaal karakter bezorgde.
368

 Beginnend als professor in 1832, 

werd Wappers in 1840 directeur van de Academie van Antwerpen.
369

 In 1853 nam hij ontslag 

onder onopgeklaarde (politieke?) omstandigheden, waarna de kunstenaar naar Frankrijk 

verhuisde.
370

 Hij keerde nog even terug naar België tijdens de Frans-Engelse oorlog, maar 

blies uiteindelijk in 1874 zijn levenskaars uit te Parijs.
371

  

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Voor de enthousiaste ontvangst van zijn werk De zelfopoffering van Burgemeester Van der 

Werff
372

 was Wappers nog een onbekende in de kunstwereld.
373

 Dit schilderij zette hem op de 

kaart en Wappers kreeg kort nadien de eer het officiële schilderij ter herinnering aan de 

Belgische revolutie van 1830 te vervaardigen.
374

 In 1832 bestelde de kersverse regering het 

doek bij Gustave Wappers.
375

 Deze Antwerpse kunstenaar kreeg de opdracht de Belgische 

revolutie van 1830 voor het nageslacht vast te leggen, maar hoe deze opdracht precies luidde 

is niet geweten. Men kan zich afvragen of de duidelijke nadruk op de Proclamatie van 24 

september een deel van de opdracht was of dat dit door Wappers zelf bedacht werd. Wanneer 

de voorstudie (afb. 30) met het uiteindelijke schilderwerk wordt vergeleken (cfr. infra), merkt 

men dat het ruiterportret van Chazal een latere toevoeging is geweest. Dit doet vermoeden dat 

de kunstenaar bepaalde elementen in opdracht in het werk verwerkte. Wappers stelde met zijn 

doek voornamelijk de jonge bourgeoisie tevreden, zij die opgetogen waren met de onafhanke-

lijkheid van België.
376

 Niet iedereen was namelijk voorstander geweest van de revolutie en de 

overheid trachtte wellicht door middel van opdrachten aan kunstenaars het nationaal 

bewustzijn aan te wakkeren en iedereen voor een onafhankelijk België te winnen. Het tafereel 

van Wappers zet prominente Belgische personages en gebeurtenissen op een rij, en tracht 

zodoende de onafhankelijkheidsstrijd te legitimeren. Het werk kon zoals gehoopt rekenen op 
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een enorm succes.
377

 In 1835 werd Tafereel van de Septemberdagen 1830 op de Grote Markt 

te Brussel aan het publiek getoond.
378

 Het werd tentoongesteld op het Salon van Brussel in de 

voormalige Augustijnenkerk.
379

 Heel Brussel kwam samen om het doek te bekijken.
380

 

Iedereen was opgetogen en de Antwerpse kunstenaar werd geprezen en met Rubens ver-

geleken.
381

 Het werk werd beschouwd als Wappers‟ hoogste “meesterdaad”.
382

 Ook Wappers 

zelf vond dat zijn schilderij een enorme aandacht verdiende. Wanneer het schilderij in 1839 

op aanvraag van koning Leopold I in het museum van Brussel tentoongesteld werd, verzocht 

de schilder het museum de kunstwerken van Rubens die in de nabijheid hingen af te 

dekken.
383

 Zo werden de toeschouwers niet afgeleid wanneer ze het revolutietafereel kwamen 

bekijken (er werd echter niet op zijn wens ingegaan).
384

 Het doek maakte een rondreis door de 

belangrijkste Belgische steden maar ook door de hoofdsteden van Europa.
385

 Het schilderij 

kreeg enorm goede reacties van de pers.
386

 Het werk werd lange tijd beschouwd als het 

kunstwerk bij uitstek dat de verlangens van de jonge staat wist om te zetten.
387

 Het werd dan 

ook gedurende jaren tentoongesteld in de voormalige Augustijnentempel in Brussel.
388

 Hier 

werden vaak prijzen uitgedeeld aan kunstscholen, waarvan de leerlingen werden aange-

moedigd zich te laten inspireren door hun burgerzin, naar voorbeeld van Gustave Wappers.
389

 

Het schilderij werd het icoon van de Belgische Revolutie,
390

 er ontstond duidelijk een ware 

hype rond het kunstwerk en een personencultus rond de romantische meester.
391

 Het schilderij 

werd zoals blijkt zeer triomfantelijk onthaald, maar dit zou voornamelijk te wijten zijn aan het 

sentiment.
392

 Want hoewel theatraal en daardoor min of meer afstandelijk, kon toch iedereen 

zich in het tafereel herkennen. Het schilderwerk riep nationalistische gevoelens op waar in de 

jaren 1830 niemand onberoerd voor bleef.  

 

c. Bespreking van het realisatieproces: van voorstudies tot uiteindelijk resultaat 

Er is een voorstudie (afb. 30) van het werk bewaard gebleven. Er zijn opmerkelijke 

verschillen tussen beide versies. De voorstudie is zeer schetsmatig weergegeven. Toch werkt 

de romantische meester al met verf. Het kleurgebruik is duidelijk reeds van groot belang. Er 

zijn aanzienlijk minder personages in de voorstudie. Het ruiterportret van Felix Chazal is 

afwezig. De proclamatie krijgt minder aandacht. Het geheel is levendiger en bezit een 

vibrerende clair-obscur. De penseelstreken zijn spontaner en ongedwongen, de theatraliteit is 
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nog niet aanwezig. De compositie is anders, de zuil en de driehoekscompositie zijn in het 

midden geplaatst. Het tafereel is daardoor sneller leesbaar. De voorstudie wordt in heden-

daagse bronnen meer geprijsd dan het uiteindelijke werk. Marechal en Vandepitte stellen dat 

de ontwerptekening meer spontaan en daardoor esthetisch aantrekkelijker is.
393

 Ook 

Coekelberghs en Loze vinden deze eerste versie meer overtuigend vanwege de oprechte 

emoties.
394

 

 

d. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

De romantische kunstenaar vat enkele feiten van de revolutie samen in één tafereel.
395

 Hij 

brengt een weloverwogen en subjectieve selectie van feiten samen. De nadruk van het werk 

ligt op de officiële verklaring „Aan de Burgers van Brussel!‟.
396

 Deze proclamatie werd op 24 

september getekend door de Bestuurlijke Commissie, die tijdens de chaotische September-

dagen het Belgische gezag vertegenwoordigde.
397

 In deze proclamatie verkondigden Charles 

Rogier, baron Emmanuel Vanderlinden en André-Edouard Jolly dat er geen wettelijk gezag 

meer was in Brussel en dat zij voorlopig zelf de macht in handen hadden genomen.
398

 Zij 

spoorden daarbij ook de Brusselse burgers aan te blijven strijden tegen de Hollandse 

troepen.
399

 Wat opvalt in het werk, is de opeenhoping van figuren. Deze mensenmassa neemt 

plaats op de Grote Markt van Brussel. Ouderen, jongeren en baby‟s, mannen en vrouwen, 

zelfs dieren worden afgebeeld. De personages zijn figuranten uit alle lagen van de be-

volking.
400

 Politiekers, vrijwilligers in vol ornaat, kunstenaars, alsook de trommelaar krijgen 

een plaats. Zelfs de dokter die de gewonde man op de voorgrond tracht te verzorgen, wordt 

weergeven.
401

 Wappers poogt de belangrijkste bijdragers tot de revolutie af te beelden, als 

persoon of als groep. Sommigen krijgen zelfs een portret. Generaal baron Pierre Emmanuel 

Félix Chazal, de toekomstige minister van Oorlog, wordt in een ruiterportret getoond (hoewel 

vele Belgische burgers in dit ruiterportret de Luikse politicus Charles Rogier herkenden
402

).
403

 

De Antwerpse kunstenaar zet namelijk enkele markante figuren op een rij. Hij beeldt figuren 

af die hun stempel op de revolutie hebben gedrukt, sympathisanten van de revolutionaire zaak 

en persoonlijkheden die model staan voor de nieuwe staat.
404

 Zoals eerder vermeld, mag niet 

vergeten worden dat dit een subjectieve selectie betreft. Ook schildert hij enkele kunstenaars 

van de Belgische school: Verboeckhoven, Bossuet, Alexander Thomas (die de Proclamatie 

vasthoudt), Leys, Delin, Lhérie en Dyckmans.
405

 Verder heeft Wappers zichzelf afgebeeld, 

een zelfportret waarbij hij een lans op zijn schouders draagt en met een vinger naar zijn 
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initialen wijst.
406

 Boven deze massa mensen prijkt een grote Belgische vlag. De actie die 

afgebeeld is op het schilderwerk van Wappers heeft uiteraard nooit plaatsgevonden. Het is een 

gefantaseerde voorstelling. De kunstenaar tracht de onafhankelijkheidsstrijd van België samen 

te vatten in enkele gebeurtenissen die hij omvormt tot één geheel. Dit wil echter niet zeggen 

dat Gustave Wappers geen aanspraak tracht te doen op historische correctheid. Hij legt 

namelijk de nadruk op verschillende historische acties. Door middel van het realisme waar-

mee de personages en details zijn afgebeeld, tracht Wappers een fictieve voorstelling toch als 

een historische gebeurtenis weer te geven. Wappers maakte verschillende schetsen van 

gebeurtenissen in Brussel tijdens de Septemberdagen,
407

 maar het eindresultaat komt niet 

realistisch over vanwege het melodramatisch en theatraal karakter.  

 

e. Artistieke vormgeving 

Het kolossale schilderij is vormgegeven in een piramidevorm. Aan de top van de driehoek 

prijkt de Belgische vlag, de onafhankelijkheid van België was namelijk het resultaat van de 

gevechten geweest. De vlag wordt als het ware gedragen door een massa mensen uit alle 

lagen van de bevolking. De boodschap is overduidelijk: heel België heeft meegedongen naar 

de onafhankelijkheid, de mensenmassa heeft gezorgd voor de vrijheid. De antieke zuil die 

boven de vlag uitsteekt, benadrukt deze opstuwende beweging naar de hemel toe. Deze 

weloverwogen en gestructureerde compositie geeft het werk een neoklassieke lading. Doch 

kan het werk zeker tot de romantiek gerekend worden vanwege het overdreven sentimen-

talisme. De gebaren en de kijkrichtingen alsook de wapens van de vele personages leiden de 

blik van de toeschouwer doorheen het tafereel. Er is veel gaande, de toeschouwer wordt 

overladen met een enorme hoeveelheid aan acties waarvan hij niet weet naar welke eerst te 

kijken. Het is duidelijk dat ook de chaos van de revolutie weergegeven wordt. De nadruk van 

de compositie ligt op de distributie van de proclamatie “Aux citoyens de Bruxelles!”. Boven 

de opeenhoping van de personages zijn donkere wolken afgebeeld, die echter lijken weg te 

ebben om plaats te maken voor een blauwe hemel. Het weer symboliseert de revolutie: de 

bloederige strijd werd gestreden maar nu is er plaats voor een bevrijd land. De opstuwende 

beweging naar de hemel toe heeft ook een symbolische betekenis: de hemel als symbool voor 

bevrijding waar de mensenmassa naar streeft. Op de achtergrond treft men gebouwen van op 

de Grote Markt in Brussel. Deze gebouwen alsook de plaatsing van het gebeuren op de Grote 

Markt bezorgen het tafereel des te meer grandeur en versterken de identiteit van het Belgische 

volk. Hoewel, zoals vermeld, de compositie van het schilderij zeer berekend is en de opbouw 

dus classicistisch is, is het werk toch duidelijk romantisch. De nadruk op de wapens en de 

vlag, en op de stervende figuur op de voorgrond geven het tafereel een zeer romantisch 

karakter. De nadruk op de overdreven gezichtsexpressies en de expressieve, zelfs theatrale 

gebaren van de personages verraden tevens de voorliefde van de kunstenaar voor de 

romantische schilderkunst. De houdingen zijn vaak van antieke beelden afgekeken en de 

kunstenaar vond inspiratie voor zijn karakterkoppen bij Greuze.
408

 De overdreven nadruk op 
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de gebaren en expressies van de personages resulteert in een uitgesproken theatraliteit. 

Hoewel het schilderij in 1835 helemaal anders werd onthaald, wordt de stijl van Wappers de 

laatste eeuw wel vaker als theatraal, overdreven en zelfs artificieel bestempeld.
409

 Zoals Colin 

meldt, lijkt elk personage in het revolutietafereel zich te bekommeren om wat zijn buren 

denken.
410

 Geen enkele figuur kijkt de toeschouwer aan, allen zijn zij te druk bezig. Ook op 

vlak van kleur is het schilderwerk schreeuwerig. Door middel van clair-obscur, leidt Wappers 

het oog van de toeschouwer naar bepaalde elementen in het schilderij.
411

 De witte kleding-

stukken van de figurengroep rechtsonder trekken de aandacht. De Belgische schilder tracht 

het coloriet van Rubens of Van Dijck te evenaren door het gebruik van opvallende kleuren.
412

 

Hoewel de bruine toon het schilderij overheerst, werkt Wappers toch ook nadrukkelijk met 

kleurcontrasten. De kleur wakkert de patriottische gevoelens aan, mede door het veelvuldig 

gebruik van rode, gele en donkere tinten.
 413

 Ook in de spontane schilderwijze is duidelijk een 

invloed van Rubens te bespeuren. Wanneer men de vrouw met het kind rechtsonder bekijkt, 

duiken meteen referenties naar het oeuvre van de Antwerpse meester Rubens op. Wappers 

wilde zich meten met Rubens, getuige hiervan ook de anekdote over de tentoonstelling van 

Wappers‟ werk in het museum te Brussel (cfr. supra). 

 

f. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Marechal en Vandepitte stellen in de tentoonstellingscatalogus dat de pathetische 

gelaatsuitdrukkingen van de personages “verwijzen naar de offers en het leed als prijs voor de 

onafhankelijkheid”.
414

 De nadruk op de stervende man heeft duidelijk een heroïsch aspect: 

Wappers geeft aandacht aan diegenen die voor de revolutie zijn gestorven, de verliezen die 

het volk heeft geleden. Hij zet de heldhaftigheid nadrukkelijk in de verf. Het schilderij loopt 

over van theatraliteit en dit geeft uiting aan de glorievolle gebeurtenis, waarbij de overdreven 

gebaren van de figuren aantonen hoe hevig het er aan toeging tijdens de Septemberdagen.
415

 

Huebner stelt echter dat door de drukke en luide gebarentaal, een innerlijke ontroering 

achterwege blijft.
416

 Hij stelt dat het tafereel te bewust vervaardigd is onder invloed van 

politieke propagandagedachten.
417

 Het schilderij moet bekeken worden in het licht van de pas 

gebeurde ontwikkelingen in 1830. Het romantische schilderwerk van Wappers sluit nauw aan 

bij de mentaliteit die op dat moment heerste. De kunstenaar weet hier handig op in te spelen. 

De grote massa figuren die in het tafereel verwerkt worden, toont de gedrevenheid van het 

Belgische volk om voor de revolutie te ijveren. Deze massa draagt de vlag, op hen berust de 

Belgische vlag die trots wappert aan het hoofd van de mensenberg. Door alle lagen van de 

bevolking af te beelden, laat hij uitschijnen dat de revolutie door en voor geheel het Belgische 
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volk plaatsvond, iets wat in de jaren 1830 wellicht enorm bejubeld werd. Hij toont 

daarenboven ook de verschillende emoties die bij deze revolutiestrijd naar boven waren 

gekomen. Verschillende emoties als droefheid, heldhaftigheid, eerbiedigheid, zelfverzekerd-

heid en dankbaarheid krijgen een plaats. Ook de verschillende meningen krijgen een plaats, de 

romantische kunstenaar toont zelfs een man die afgeschrikt wordt door de Proclamatie. Niet 

iedereen was namelijk te vinden geweest voor een onafhankelijk België en ook aan hun 

mening schenkt de kunstenaar aandacht. Het nationalisme druipt van het schilderij. Rechts 

treft men een jongeman die gewond is aan zijn been en door twee mannen op een brancard 

wordt gedragen. Hij kijkt naar de vlag terwijl hij met zijn wijsvinger naar zijn borst wijst. Hij 

brengt nog een laatste groet aan de vlag. Hoewel de revolutie hem leed heeft bezorgd, krijgt 

de vlag een plaats in zijn hart. De man met het opengescheurde witte hemd, die rechtsonder in 

beeld gebracht is, duwt zelfs de vrouw met het kind achteruit om zich volop op de 

Proclamatie te kunnen richten. Mensen duwen en trekken aan elkaar om de Proclamatie van 

dichterbij te kunnen bekijken of om dicht bij de Belgische vlag te komen. Een strijder houdt 

de vlag in zijn hand terwijl hij naar de hemel kijkt: de revolutie bracht bevrijding. De 

theatraliteit, die men ondermeer treft in de stervende vrijheidsstrijder en de kalende man die 

de vlag omarmt
418

, zet kracht bij het gebeuren. Het lijkt alsof Wappers diegenen die 

aanvankelijk niet voor de revolutie te vinden waren, toch van de revolutionaire zaak tracht te 

overtuigen. De romantische schilderstijl was vernieuwend voor het Belgische publiek en 

imponeerde. Ook de enorme afmetingen van het doek (444 x 660 cm.) dragen bij tot de 

grandeur die het schilderwerk teweegbrengt. Het schilderij kreeg een belangrijke plaats in de 

Belgische monumentale kunst. De toeschouwer wordt overweldigd door het drukke tafereel 

dat in zijn netvlies wordt gebrand. Félix Chazal, de toekomstige minister van Oorlog, krijgt 

een voorname plaats. Hij wordt als ruiter afgebeeld, waarbij hij met zijn arm een enthousiast 

gebaar maakt. De vraag dringt zich op waarom deze bevelhebber zo‟n prominente plaats 

kreeg in het tafereel en bovendien op een plechtige manier wordt afgebeeld. Chazal was actief 

geweest tijdens de gevechten van 1830,
419

 dit zou een aanleiding kunnen zijn. Maar het is 

tevens geweten dat deze toekomstige minister van Oorlog een vertrouweling was van de 

koning.
420

 Ook Wappers bevond zich in de intieme cirkel van koning Leopold I, het zou 

vervolgens mogelijk zijn geweest dat beide heren elkaar via de koning hadden leren kennen. 

Wappers zou hier dus ook vanuit een persoonlijke visie gehandeld kunnen hebben en zou 

Felix Chazal een dienst hebben willen bewijzen door hem als ruiter af te beelden, maar 

mogelijks gebeurde dit ook op aandringen van de regering. Hieruit zou dan weer de sterk 

aanwezige politieke lading van de Belgische historietaferelen rond 1830 kunnen blijken. 

Tevens zag het Brusselse volk in het portret van Felix Chazal het portret van Charles Rogier, 

wat het aanzien van de minister van Oorlog des te meer versterkt. Huebner heeft gelijk 

wanneer hij stelt dat in het tafereel een politieke invloed vervat zit. De nadruk die gelegd 

wordt op de Proclamatie van 24 september, alsof deze proclamatie voor de uitkomst van de 

revolutie heeft gezorgd, is duidelijk politiek geïnspireerd. Politieke machthebbers (Jolly, 
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Rogier en baron Vanderlinden d‟Hoogvorst) stelden deze proclamatie op, maar verdwenen uit 

Brussel wanneer de gevechten te gevaarlijk werden en lieten het volk aan hun lot over. Doch 

lijkt Wappers hier te insinueren dat juist zij de onafhankelijkheid mogelijk hadden gemaakt, 

ondermeer door deze proclamatie die de Bestuurlijke Commissie (die op 26 september in het 

Voorlopig Bewind resulteerde) aankondigde en het volk aanmoedigde inspanningen te blijven 

leveren. Hoewel de politieke machthebbers niet geportretteerd worden, vermoedelijk om de 

Belgische massa te behagen door voornamelijk het volk af te beelden, wordt hun aan-

wezigheid gesymboliseerd door deze proclamatie, en wordt er een grote klemtoon op gelegd. 

Zoals reeds aangetoond, verwerkt Wappers personages met verschillende uitdrukkingen en 

meningen en uit verschillende bevolkingsklassen; hij stelt duidelijk individuele vrijheid 

voorop. Muther stelt dat Wappers werd geïnspireerd door oprechte gevoelens van het 

moment,
421

 terwijl Huebner zich afvraagt hoe Wappers zo‟n nationaal kunstwerk had kunnen 

scheppen terwijl hij zo lang in Parijs had verbleven.
422

 Het doek van Wappers combineert de 

romantiek met de politieke aspiraties van het moment.
423

 Zoals Vanzype stelt, voedt Wappers 

de illusie van een perfecte staat door de romantiek in te zetten voor een nationale kunst.
424

 Er 

was een innig contact tussen de overheid en kunstenaars en dit is voelbaar in het werk van 

Gustave Wappers. Zijn biografen spreken zelfs over een vriendschap tussen de kunstenaar en 

Leopold I.
425

 In het tafereel zijn het daarenboven kunstenaars die de Proclamatie vasthouden 

en zich er rond groeperen.
426

 Dit is opmerkelijk, Wappers had duidelijk een groot vertrouwen 

in de kunst en misschien besefte hij maar al te goed wat kunst (ook op politiek vlak) kon 

teweegbrengen. Het doek van de Antwerpse kunstenaar doet meteen denken aan De vrijheid 

leidt het volk (Le 28 Juillet, La Liberté guidant le peuple, 1830) (afb. 24) van de Franse 

romantische schilder Eugène Delacroix. Wappers heeft zich, ondermeer op zijn reis door 

Frankrijk, door zijn tijdgenoot Delacroix laten inspireren.
427

 Dit is duidelijk te merken. In 

beide taferelen wordt de vlag gehesen boven een mensenmassa in een driehoekscompositie. 

De vlag doet dienst als symbool voor de overwinning en de mensenhoop als symbool voor de 

enorme inzet alsook het verlies voor de revolutie. Beide kunstenaars leggen een grote nadruk 

op de wapens en brengen een enorme hoeveelheid mensen in beeld. In beide werken treft men 

personages uit alle bevolkingslagen, maar in tegenstelling tot het tafereel van Delacroix, waar 

de volksmassa nog gecontroleerd samenblijft, laat Wappers zijn personages alle richtingen 

uitgaan. Bij Delacroix woedt de revolutie nog volop, hij capteert een actie in beweging, 

terwijl de Antwerpse kunstenaar eerder een synthetisch beeld van de revolutie tracht te 

scheppen. Net zoals Delacroix, plaatst ook Wappers een gewonde man (het lijden) op de 

voorgrond. Hoewel beide revolutietaferelen gefantaseerd zijn, hebben ze toch een groot 

aanzien gekend. In beide schilderwerken wordt op een pathetische en nostalgische manier 

naar de omwenteling gekeken en dat bezorgt de kunstwerken hun uitgesproken romantisch 
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karakter. Hoewel het revolutietafereel van Delacroix reeds grote afmetingen had (260 x 325 

cm.), probeert de meester van de Belgische School hem te overtreffen met zijn schilderij van 

maar liefst 444 cm. hoog en 660 cm. lang. De concurrentie tussen de kunstenaars is voelbaar. 

Beide schilderijen doen ook denken aan het meesterwerk van de Franse kunstenaar Théodore 

Géricault, Het vlot van de Medusa (Le radeau de la Méduse, 1818) (afb. 31).
428

 De 

driehoekscompositie met de vlag die zich aan de top bevindt, die in beide revolutietaferelen 

teruggevonden wordt, is wellicht van Géricault ontleend.
429

 In het kunstwerk van Géricault 

symboliseert de vlag de hoop op bevrijding, wat ook kan gesteld worden voor de revolutie-

schilderijen. Wat bijzonder is aan het werk van Gustave Wappers, is dat hij verschillende 

momenten uit de revolutie in één tafereel vervaardigd. Terwijl Coene, De Walsche, Soubre, 

De Coene, Vermeersch, Marchant en Van Severdonck één bepaald moment of een specifieke 

dag op doek vastleggen, zorgt Wappers voor een synthese van de onafhankelijkheidsstrijd. 

Maar Wappers probeert geen allegorie te creëren. Gesteld kan worden dat Wappers een 

gefantaseerde voorstelling van de revolutie op doek zet op basis van historische gebeurte-

nissen. De schilder gaat daarbij heel ver in het uitwerken van sentiment. Het kunstwerk 

stevent door zijn overdreven pathos duidelijk op nationalisme af. Het is duidelijk dat het werk 

van Wappers door middel van overdreven theatraliteit, expressieve kleuren en enorme 

afmetingen beroep doet op een emotionele respons en innerlijke bewogenheid bij de 

toeschouwer. 

 

 

IV.2.6. Henri De Coene (1789-1866): “Glorification d‟un héro de 1830” 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Jean-Henri De Coene (1789, Nederbrakel (Brakel, Oost-Vlaanderen) – 1866, Brussel) was 

leerling geweest van J.L. David.
430

 Later ging hij ook in de leer bij Joseph Paelinck.
431

 Toch 

laat hij het neoclassicisme achter zich en schildert genretaferelen met een anekdotische en 

sentimentele geladenheid.
432

 Hij was leraar aan de „Académie des Beaux-Arts de 

Bruxelles‟.
433

 Zijn werk was voornamelijk gekend via lithografieën.
434

 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Zowel over de kunstenaar als over het werk is weinig geweten. Of het doek in opdracht werd 

geschilderd of niet, moet dus in het midden gelaten worden. Zoals uit zijn biografie blijkt, 

kende Henri De Coene een voorliefde voor genretaferelen met een anekdotische en senti-
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mentele geladenheid, een beschrijving waar Glorification d'un héro de 1830 zeker aan vol-

doet.  

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Op 2 oktober werden de revolutionairen die voor het vaderland gestorven waren begraven op 

het Sint-Michielsplein, dat van dan af aan tot het Martelarenplein omgedoopt werd.
435

 Er werd 

een greppel gegraven op het plein die als rustplaats zou dienen voor deze moedige strijders.
436

 

Maar liefst 446 strijders vonden hun laatste rustplaats in dit massagraf.
437

 De Coene toont ons 

de verheerlijking van een van deze strijders. Dit doet hij aan de hand van een allegorisch 

tafereel: de begraven moedige strijder staat symbool voor alle martelaren van de revolutie. 

Verschillende personages komen samen om deze overledene te eren. Deze personages uiten 

hun respect en verdriet voor de martelaar op zeer uiteenlopende manieren. Een jonge vrouw, 

met een rouwsluier in haar hand, knielt neer bij het graf. De militair plaatst een lauwerskrans 

over het graf. De vrouw met het kind op haar linkerarm toont haar verdriet. De man aan haar 

rechterzijde bedankt de revolutionair voor zijn nobele daad die tot de vrijheid heeft geleid. 

Een andere militair toont zijn makker het graf, waarbij het sterven voor het vaderland 

beschouwd wordt als uitzonderlijke moed waar de jonge militair naar kan opkijken en van kan 

leren. De vrouw op de achtergrond staakt het werk om even tijd te nemen ter nagedachtenis 

van de overledene. De man die de kuil graaft lijkt het geheel te overpeinzen. Het tafereel is 

allegorisch, het toont de verheerlijking van de martelaren van de revolutie. Het wil niet de 

begrafenis van één specifieke persoon weergeven maar een personificatie van alle martelaren 

en hoe zij horen vereerd te worden. Het betreft hier dus geen gebeurtenis die werkelijk heeft 

plaatsgevonden. Maar het tafereel wordt wel vaak beschouwd als een voorstelling van de 

begrafenis van Jenneval,
438

 die op 24 oktober 1830 plechtig begraven werd op het Martelaren-

plein.
439

 Het Belgische volk meende dus in het werk van De Coene een reële begrafenis te 

herkennen. De begrafenis van Jenneval ging dan ook gepaard met heel veel opsmuk, iets wat 

in het tafereel ook teruggevonden kan worden.  

 

d. Artistieke vormgeving 

Dit werk is zeer theatraal, de gebaren en gezichtsuitdrukkingen van de figuren zijn overdreven 

waardoor ze niet natuurlijk overkomen. De actie is duidelijk geënsceneerd. De romantische 

stijl druipt af van dit schilderij met zijn allegorisch onderwerp, het opvallende kleurgebruik, 

de lichtcontrasten en het dramatisch karakter. De pathetiek spat van het doek. Centraal in de 

compositie staat het houten kruis. Het kruis in de christelijke iconografie staat symbool voor 

de dood van Jezus Christus die zichzelf opofferde voor het geloof. Ook de revolutionairen die 

gestorven waren op het slagveld van 1830 hadden zichzelf opgeofferd voor een hoger doel, 

namelijk de onafhankelijkheid van België. De personages worden rondom het centrale kruis 

opgesteld. De Coene weet de blik van de toeschouwer doorheen het tafereel te leiden via de 

gebaren van de personages, het kleurgebruik en de compositie. Er is een verticaliteit voelbaar 

                                                           
435

 SMOLAR-MEYNAERT A. (1980), p. 50. 
436

 VAN NECK L. (1904), p. 107. 
437

 JANSSENS J. (2001), p. 3. 
438

 SMOLAR-MEYNAERT A. (1980), p. 90. 
439

 IDEM, p. 87. 



67 

 

in het werk. Het kruis, de vlag, de rechtopstaande personages, de boomstammen en de 

gebouwen zorgen voor deze opstuwende beweging naar boven toe. De verticaliteit wordt in 

beperkte mate gecompenseerd door de boomkruinen, die tevens de ruimte van de personages 

afscheiden van de hemel en het tafereel dus in twee helften onderverdelen. Heel evenwichtig 

is de compositie niet te noemen, maar toch wordt een zekere balans gecreëerd. De onderste 

helft van het doek is zwaar beladen met personages en op de voorgrond treft met de korrelige 

aarde met stukken steen. Eén personage bevindt zich zelfs half in de grond. De kunstenaar 

zorgt voor een duidelijke tegenstelling tussen hemel en aarde. De aarde, waar de personages 

zich op en zelfs in bevinden, wordt tegenover de hemel geplaatst. In deze hemel zal de 

verzetsstrijder zijn laatste rustplaats vinden aangezien hij gestreden heeft en gestorven is voor 

een nobel doel. Hij bevindt zich in het graf onder de aarde, maar zal opgenomen worden in de 

hemel. De opstuwende beweging naar de hemel toe benadrukt dit gegeven. De compositie is 

ook opgebouwd als een driehoek met de lauwerkrans als top. Deze krans van laurierbladeren 

stond symbool voor onvergankelijkheid, eeuwig leven, eeuwige vriendschap, overwinning, 

roem en eerbetoon.
440

 De laurierskrans treft men ook vaak in de christelijke symboliek. 

Opnieuw wordt hier een link gelegd tussen Christus en de katholieke martelaren en de 

Belgische revolutiestrijders die hun leven offerden voor een hoger doel, de Belgische 

onafhankelijkheid. De driehoekcompositie draagt bij tot de ophemeling en het idee van de 

tenhemelopneming van de martelaar. Ook het invallende licht vanuit de hemel visualiseert de 

tenhemelopneming van de omwentelingsstrijder. Door middel van kleurcontrasten, licht-

werking en clair-obscur, weet De Coene de aandacht op bepaalde elementen te richten zoals 

de gezichtsuitdrukkingen en expressieve gebaren. De lichtwerking, als een warme gloed op de 

gezichten van de figuren, versterkt hun dramatisch karakter. De kunstenaar bezorgt elke 

figuur een afzonderlijk kleurenpalet, waardoor de overzichtelijkheid mooi bewaard wordt.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Het Martelarenplein is een symbool van de revolutie geworden en er zijn heel wat af-

beeldingen van gemaakt.
441

 De Septemberfeesten, die na 1830 jaarlijks gehouden werden, 

stonden bijna geheel in het teken van de martelaars.
442

 Na de revolutie ontstond er namelijk 

een enorme cultus rond de martelaren van de revolutie. Het Martelarenplein nam hierbij een 

centrale plaats in omdat het plein nauw verbonden was met de slachtoffers van de strijd.
443

 De 

Coene geeft deze cultus rond de overleden revolutionairen vorm. Hoewel in 1831 ver-

vaardigd, toont de schilder niet de gevechten of de uitkomst van de revolutie, maar 

verheerlijkt hij de Belgische opstandelingen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. 

De aandacht van ieder personage is volledig aan de overledene gewijd. De schilder toont 

personages die elk op hun eigen manier omgaan met de dood van een dierbare vrijheids-

strijder. Terwijl sommige personages het overlijden rustig overpeinzen, gaan anderen hier op 

een zeer extatische manier mee om. De geliefde uit haar verdriet, de militair eert hem, een 
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andere militair toont hem als voorbeeld van uitzonderlijke moed, de vrouw met het kind lijkt 

haar leven aan de revolutionair te danken, de greppelgraver denkt na over de situatie, de man 

en de jongen links danken de vrijheid van België aan de overledene en verheerlijken hem. Het 

is overduidelijk dat de kunstenaar de toeschouwer oproept tot het eren van de martelaren. De 

anonieme held die hier begraven wordt, staat symbool voor alle Belgische martelaren. Zij 

hebben voor een grootmoedig doel gestreden en verdienen eerbied. De driehoekscompositie 

naar de hemel toe en de lauwerkrans die op de top prijkt, versterken de verheerlijking van de 

materlaar. De Coene draagt duidelijk bij tot de heersende martelarencultus. Belgische burgers 

hebben hun leven gegeven voor de onafhankelijkheid, dus de nieuwe natie moet worden 

gekoesterd en de martelaren geprezen. Dit is de patriottische boodschap die het schilderij 

uitdraagt. Het is een oproep tot trots en eerbied voor de revolutiestrijders en het vaderland. 

Glorification d'un héro de 1830 is een interessant werk omdat het aantoont hoe diep de 

martelarencultus geworteld zat. Net zoals Wappers de toeschouwer confronteert met de 

verschillende reacties van het volk op het gebeuren van 1830, toont De Coene personages die 

elk op een andere doch allemaal respectvolle manier omgaan met het overlijden van de 

revolutiestrijder.  

 

 

IV.2.7. Emile Vermeersch (1870-1952): “Madame Marie Abts vervaardigt de eerste 

Belgische vlag, 26 augustus 1830” (afb. 12) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Over de Belgische schilder Emile Vermeersch (1870-1952) is bitter weinig geweten. Hij 

wordt opgenomen in de lijst van kunstenaars van Schaarbeek.
444

 Hij schilderde ook het portret 

van Jean Hubert Cavens,
445

 een militair van Napoleon.
446

 In het biografisch overzichtswerk 

van Belgische kunstenaars uit de 19
de

 en 20
ste

 eeuw van Piron treft men de vermelding van 

twee kunstenaars met de naam Emile Vermeersch, die mogelijk dezelfde persoon betreffen.
447

 

De eerste Emile Vermeersch was schilder en pastellist, was werkzaam te Brussel en 

schilderde voornamelijk landschappen, bosgezichten, figuren en portretten, bloemen en alle-

gorieën.
448

 Hij zou naar Parijs zijn gegaan en was lid van een kunstkring te Laken.
449

 De 

andere Emile Vermeersch was schilder en beeldhouwer, en ontving de derde prijs bij de Prijs 

van Rome in 1910.
450
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b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Vermeersch was geen bekende schilder maar beheerste wel veel verschillende genres. Over 

een mogelijke opdracht voor het werk is niets geweten. Er bestaan meerdere versies van het 

schilderij,
451

 wat er kan op wijzen dat het werk in opdracht werd vervaardigd. Het is mogelijk 

dat Emile Vermeersch de opdracht kreeg een tafereel rond Marie Abts te vervaardigen om de 

cultus rond deze vrouw levendig te houden. Het werk werd aan het Koninklijk Legermuseum 

geschonken door gravin Cavens.
452

 Zij zou familie geweest zijn van de geschilderde Marie 

Abts.
453

 Dit doet vermoeden dat het werk in de familie van Marie Abts werd bewaard. 

Mogelijk waren ook zij de opdrachtgevers, opdat de nobele daad van hun familielid niet in de 

vergetelheid zou geraken. 

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

De titel spreekt voor zich: Madame Marie Abts vervaardigt de eerste Belgische vlag. 

Vermeersch toont hoe, waar en door wie de eerste Belgische vlag gemaakt werd. Eind 

augustus, toen de revolutie hevig losbarstte, moest men namelijk vlug op zoek naar een eigen 

vlag.
454

 Lucien Jottrand, advocaat en redacteur van het Brusselse dagblad „Courrier des Pays-

Bas‟, stelde voor om zwart, geel en rood, de kleuren van het wapenschild van het oude 

hertogdom Brabant, als de Belgische driekleur te kiezen.
455

 Dit waren tevens de kleuren 

geweest van de Brabantse Omwenteling en de Republiek der Verenigde Belgische Staten.
456

 

Edouard Ducpétiaux, ook advocaat en redacteur van de „Courrier des Pays-Bas‟, liet de eerste 

Belgische vlag aaneennaaien in de stoffenwinkel van François Abts.
457

 Hier liet hij de drie 

gekleurde stroken (merino)wol aan elkaar naaien door Marie Abts-Ermens, de vrouw van de 

stoffenhandelaar.
458

 Nadien snelde hij zich naar het Brusselse stadhuis om de vlag daar te 

hangen.
459

 De Franse vlag, die in het begin van de revolutie het straatbeeld kleurde, werd zo 

vervangen door de nieuwe Belgische vlag.
460

 Marie-Abts zit op een stoel terwijl ze de vlag 

naait. De mannen in haar aanwezigheid zouden Ducpétiaux en Jottrand kunnen zijn, maar er 

wordt ook gespeculeerd dat de linkse man Théodore Van Hulst
461

 zou zijn.
462

 Achter de jonge 

naaister bevinden zich twee leden van de Burgerwacht.
463

 De eerste vlag van Ducpétiaux had 
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horizontale banden, wat hier wordt weergegeven.
464

 Later werd gekozen voor het verticale 

model als officiële vlag voor België.
465

 

Aangezien Vermeersch in 1870 geboren werd, was hij onmogelijk getuige geweest van het 

aaneennaaien van de eerste Belgische vlag. Hij zal zich op bronnen hebben moeten inspireren 

om het schilderij te vervaardigen. Hij groepeert in het tafereel de figuren die voor het ontstaan 

van de Belgische vlag gezorgd hebben. Volgens de overlevering van Jottrand zou Ducpétiaux 

zich belast hebben met de opdracht de Belgische vlag te laten maken.
466

 In de bronnen staat 

nergens vermeld dat Jottrand mee zou gegaan zijn naar de stoffenwinkel. Ook is er geen 

sprake van twee militairen die Ducpétiaux vergezelden. Het tafereel is duidelijk opgesmukt. 

Mevrouw Abts draagt een elegante en prestigieuze jurk om de vlag aanéén te naaien, wat on-

waarschijnlijk is. In de prent die teruggevonden kan worden in ’s Lands Glorie (afb. 32), 

draagt Marie Abts een meer alledaagse jurk en een sjaaltje rond haar nek. Ook wordt enkel 

Ducpétiaux in haar aanwezigheid afgebeeld, wat een veel geloofwaardiger beeld schept van 

het gebeuren. Hieruit blijkt opnieuw de opsmuk in het werk van Vermeersch. 

 

d. Artistieke vormgeving 

De compositie is zeer eenvoudig. Het werk is gemakkelijk leesbaar, de toeschouwer weet 

meteen wat afgebeeld wordt. Er is aandacht geschonken aan het evenwicht. Marie Abts is de 

centrale figuur, zowel links als rechts van haar zijn twee personen geschilderd. Marie Abts zit 

neer terwijl de rechtopstaande personages voor verticaliteit zorgen. Hierdoor valt zij op. Deze 

verticaliteit wordt geaccentueerd door de stok en het geweer van de militairen die naar boven 

gericht zijn en de balken van de kast op de achtergrond. Marie Abts valt daarenboven nog 

eens op door haar lichtroze jurk in een overwegend donker schilderij. De aandacht wordt 

duidelijk naar haar toe getrokken. Deze aandacht wordt mede bewerkstelligd door het in-

vallende licht en de lichtweerkaatsing in de witte kast op de achtergrond rechts van het 

gezicht van Marie Abts. Zowel Jottrand, Ducpétiaux als de militairen richten hun aandacht op 

de jonge vrouw. Het romantische karakter van het werk manifesteert zich duidelijk in het 

gekozen onderwerp, maar ook in de schilderwijze. De verftoetsen komen spontaan over, wat 

het schilderwerk een zeker vibrerend aspect bezorgt. Door deze spontane schilderwijze, de 

contrasterende kleuren en het geënsceneerd karakter, geeft Vermeersch het schilderij een 

hoog romantisch gehalte.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

Emile Vermeersch tracht de ontstaansgeschiedenis van de Belgische vlag een plaats te geven 

in het geheugen van het Belgische volk. De kunstenaar zet een anekdotisch verhaal op doek. 

Door een banale gebeurtenis, maar wel een gebeurtenis met een grote vertelwaarde, te 

verheerlijken in een schilderij, creëert hij een personencultus rond Marie Abts-Ermens. Net 

zoals Jenneval, de auteur van de oorspronkelijke tekst van de nationale Belgische hymne („La 
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Brabançonne‟) het onderwerp van een echte cultus werd,
 467

 tracht Vermeersch dit ook voor 

Marie Abts te verwezenlijken. De vlag was echter wel een belangrijk symbool om de 

Belgische eigenheid van de revolutie te uiten.
468

 De Belgische driekleur raakte snel verspreid 

en werd meteen aanvaard.
469

 Het ontstaan van de Belgische vlag was dus een belangrijk 

moment in de revolutie omdat het uiting gaf aan de Belgische identiteit. In het begin van de 

revolutie was het nationale bewustzijn in het Zuiden namelijk nogal zwak en een gezamen-

lijke vlag kon symbool staan voor hun eenheid.
470

 Marie Abts wordt, in tegenstelling met een 

prent uit de reeks ’s Lands Glorie (afb. 32), door Vermeersch weergegeven in een prachtige 

en elegante roze jurk. De naaister wordt klaarblijkelijk verheerlijkt. Ook Jottrand, die 

vermoedelijk niet in de stoffenwinkel was geweest, wordt afgebeeld. Zo zet Vermeersch ook 

hem, hij die de kleuren koos, in de bloemetjes. Jottrand en Ducpétiaux houden hun hoed in 

hun hand en benaderen Marie Abts op een zeer hoofse manier en met theatrale gebaren. De 

Belgische kunstenaar maakt ook plaats voor twee militairen. Mogelijk deed hij dit om de 

nadruk te leggen op het revolutionaire gebeuren. Ook krijgt mevrouw Abts, door deze extra 

twee figuren, meer volk rond zich heen waardoor het naaien van de vlag bijna verheven wordt 

tot een schouwspel. Een alledaagse handeling door een gewone vrouw krijgt het aura van een 

ingrijpende gebeurtenis door een ware heldin. Door de creatie van een held, wordt het 

nationaal gevoel aangewakkerd. Toch volgde er uiteindelijk nooit een ware cultus rond de 

naaister.
471

 Het vervaardigen van de Belgische vlag was oorspronkelijk bedoeld om zo snel 

mogelijk een alternatief te bieden aan de Franse vlag die aan het stadhuis hing, opdat de 

revolutie niet in de verkeerde richting zou evolueren.
472

 Hier wordt deze gebeurtenis ver-

heerlijkt tot een romantisch en anekdotisch verhaal. Het schilderij van Vermeersch is 

interessant in dat opzicht dat het een afbeelding is van een banale handeling die wordt 

uitvergroot tot een belangrijke gebeurtenis. Het aaneennaaien van de vlag wordt verheven tot 

een belangrijk moment in de geschiedenis dat een plaats verdient in het collectieve geheugen. 

De gebeurtenis wordt verfraait, gefantaseerde elementen worden toegevoegd, en de perso-

nages worden opgehemeld. Terwijl andere kunstenaars voornamelijk strijders of politieke 

figuren (Fréderic de Mérode, Charles Rogier) verheerlijken omwille van hun uitzonderlijke 

moed of leidinggevend vermogen, neemt het schilderij van deze romantische kunstenares een 

andere plaats in. In Madame Marie Abts vervaardigt de eerste Belgische vlag, 26 augustus 

1830 treft men namelijk een gewone burger die op een bijzondere manier heeft meegewerkt 

aan de revolutie. Vermeersch verheft de vrouw van een stoffenhandelaar (onterecht) tot een 

heldin.  
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HOOFDSTUK V: BEELDVORMING VAN DE BELGISCHE REVOLUTIE IN DE 

REALISTISCHE SCHILDERKUNST 

 

 

V.1. Algemeen 

 

V.1.1. Sociaal culturele achtergrond 

 

Het realisme ontstond in de periode van de industrialisatie, wanneer boeren naar de stad 

trokken op zoek naar werk in de fabrieken.
473

 De veranderingen op economisch gebied, de 

industrialisatie en het zuivere kapitalisme, zorgden er namelijk voor dat burgers massaal 

werden tewerkgesteld in fabrieken.
474

 Daar moesten zij in schrijnende omstandigheden en aan 

een zeer laag loon hard werken.
475

 Rond 1820 ontstonden grote veranderingen in de openbare 

ruimte.
476

 Meningsverschillen tussen de bourgeois en de lagere klassen kregen vorm. Dit uitte 

zich in debat, utopisch socialisme, andersdenkende kerken, feminisme, vakbonden en een 

radicale pers.
477

 In 1848, schrijft Karl Marx zijn Communistisch Manifest.
478

 Ook kunstenaars 

durven al snel de gevestigde orde uitdagen.
479

 In België moet deze kunststroming gesitueerd 

worden onder Leopold II toen de bourgeoisie, de handel en de industrie een grote opmars 

kenden.
480

 

 

 

V.1.2. Tijdsgebonden artistiek klimaat en ontwikkeling van een specifiek beeldidioom 

 

Het realisme reageerde tegen zowel het classicisme als de romantiek en kwam geleidelijk op 

gang in de eerste helft van de 19
de

 eeuw in Frankrijk.
481

 De klassieke kunsttheorie werd in 

vraag gesteld.
482

 Kenmerkende en innoverende Europese kunstenaars waren Courbet, Millet 

en Daumier. Ook in België was het realisme populair, getuige hiervan de kunstwerken van 

onder andere Eugène de Block, Lieven de Winne, Charles Degroux en Louis Dubois.
483

 

Onder invloed van de literatuur van Emile Zola en Victor Hugo trachtte het realisme de 

kunstenaars terug met beide voeten op de grond te brengen.
484

 De kunstenaars probeerden 

zonder emoties het moderne leven af te beelden.
485

 De idealisatie en dramatisering van de 
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romantiek werd hierbij verbannen
486

 en er werd gestreefd naar een grote echtheid
487

. Fictie en 

dromen werden ingeruild voor het hier en nu. Deze natuurgetrouwheid was niet langer een 

middel, maar een doel op zich.
488

 Het realisme was een progressieve kunst en droeg vaak een 

politieke boodschap uit.
489

 Een citaat van Courbet meldt: “Het realisme is in wezen een 

democratische kunst.”
490

 In een periode van sociaal onrecht en grote armoede klaagden de 

realisten de maatschappelijke problemen aan door middel van hun kunstwerken.
491

 Het 

realisme erkent de waarde van de lagere klassen en komt voor hun rechten op.
492

 Het waren 

dan ook meestal boeren en arbeiders die als personages werden opgevoerd in deze schilder-

werken. De aandacht werd verschoven naar het trieste bestaan van de eenvoudige mens.
493

 De 

schilderwerken vormden een uitnodiging tot medeleven. Het realisme vond niet meteen 

ingang in België, pas met de oprichting van de „Société Libre des Beaux-Arts‟ in Brussel 

kreeg het genre vaste voet.
494

 Opgemerkt moet worden dat in België naast het realisme, ook 

de romantiek bleef verder leven, weliswaar in een minder uitbundige vorm.
495

 Zo ontstonden 

ook kunstwerken met zowel romantische als realistische kenmerken, waartoe de revolutie-

schilderijen van Leon Philippet en Constantin Meunier gerekend kunnen worden.  

 

 

V.1.3. Opdrachtgebonden schilderkunst 

 

De kunstenaar wordt vrij. Vroeger was hij een ambachtsman, dienaar of beambte aan het hof. 

De veranderende wereld met de industrialisatie, massaproductie en democratisering, alsook  

het subjectivisme, had ook tot gevolg dat de kunstenaarselite vervreemde van de rest van de 

maatschappij.
496

 Sociaal realistische kunstenaars werkten vaak niet in opdracht maar 

creëerden werk dat aanleiding kon geven tot publiek of politiek debat.
497

 Dit hield wel een 

persoonlijk en professioneel risico in.
498
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V.2. Specifiek 

 

V.2.1. Leon Philippet (1843-1906): “La révolution belge de 1830” (afb. 13) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Léon Philippet (1843, Luik – 1906, Luik) was een leerling geweest aan de Academie van 

Luik.
499

 Dankzij een beurs kon hij een hele poos in Rome verblijven, waar hij het belang van 

de lichtwerking leerde kennen. Gedurende zijn hele carrière zou Italië in al zijn werken het 

centrale thema blijven.
500

 Na zijn terugkeer naar België, raakte hij in de ban van de kunst van 

de Franse schilder Courbet en begon realistische werken te schilderen.
501

 Zijn werken tonen 

een zin voor observatie, met veel aandacht voor kleur en licht, waardoor hij als een meester 

van het realisme wordt beschouwd.
502

 De Luikenaar toont ook een voorkeur voor het 

schilderen van het alledaagse, volkse leven; zijn kunstwerken worden hierdoor vaak onder de 

noemer „sociaal realisme‟ geplaatst.
503

 Tevens wordt hij door sommigen beschouwd als “de 

vader van de hedendaagse Luikse kunst”
504

 omwille van zijn impressionistische omgang met 

lichtschakeringen, een invloed van zijn Romeinse periode.
505

 Hij had een zuiders gevoel voor 

leven en schoonheid.
506

 

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Philippet krijgt in 1880 de opdracht van de Belgische regering een werk te vervaardigen voor 

de festiviteiten naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van België.
507

 Het werk werd besteld 

in het kader van grootschalige decoraties (Philippet kreeg naast het schilderij ook nog de 

opdracht twee triomfbogen en een enorme gang te decoreren).
508

 Het thema van het schilderij 

werd hem dan ook opgelegd.
509

 Het schilderij van de Luikse kunstenaar viel tussen deze 

verschillende decoraties op door zijn enorme formaat.
510

 Het was namelijk één van de acht 

doeken met grote afmetingen.
511

 Het schilderij zou opgehangen worden in een grote presti-

gieuze receptiehal tussen de 137 kunstwerken van verschillende kunstenaars die de onderste 

boord van de ruimte versierden.
512

 Het is opmerkelijk dat de overheid voor deze festiviteiten 

een kunstenaar aanspreekt die reeds lange tijd in Italië verbleef (sinds 1868). Mogelijk aan-

vaardde Philippet de opdracht simpelweg om brood op de plank te brengen maar omdat hij 
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later ook Charles Rogier portretteert
513

, is het tevens mogelijk dat Philippet was opgenomen 

in het rijtje kunstenaars waaraan men belangrijke opdrachten toevertrouwde. Hij keerde ook 

regelmatig naar Luik terug, waar hij zich bleef thuis voelen.
514

 

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Philippet beeldt de revolutie op een complexe manier uit. Links zit een bijna naakte vrouw, zij 

stelt de stad Brussel voor.
515

 Zij roept de andere provincies tot haar hulp.
516

 Rechts snellen de 

revolutiestrijders te hulp. Onder hen bevinden zich zeer verschillende types zoals een 

trommeljongen, een robuuste vrouw, een dichter en een vrijwilliger. Allen lijken zij vast-

beraden de Brusselse stad te gaan helpen en verdedigen.
517

 Een journaliste beschouwt de 

naakte man als een verpersoonlijking van “le genie de la Révolution” (de beschermgeest van 

de revolutie).
518

 Met het revolutietafereel van Delacroix in gedachten, waarbij de jonge 

halfnaakte vrouw gebruikt wordt als allegorie voor de vrijheid, is het tevens mogelijk dat ook 

hier de naakte centrale adolescent de vrijheid van de jonge staat België symboliseert. De 

vrijheid nodigt de Belgische burgers uit te gaan strijden voor de onafhankelijkheid. Wie of 

wat de tweede halfnaakte vrouw voorstelt, die achter de naakte jongeman geschilderd is, is 

niet duidelijk. Het zou kunnen dat zij de andere Belgische provincies die ook meededen aan 

de revolutie representeert (aangezien de journaliste in 1880 vermeldt: “[…] la ville de 

Bruxelles, representée par une jeune femme presque nue, appelle à son secours les 

provinces.”
519

). De Luikse schilder beeldt geen specifieke gebeurtenis af. Hij wil eerder een 

algemeen beeld scheppen van de revolutie. Vermits de revolutie 50 jaar geleden plaats-

gevonden had, was het voor de bevolking wellicht minder belangrijk dat de kunstenaar een 

historisch correcte weergave neer zette.  

 

d. Artistieke vormgeving 

Er ontbreekt evenwicht in de compositie. Aan de rechterzijde wordt een groep mensen 

afgebeeld, terwijl links enkel de halfnaakte vrouw geschilderd werd. Hierdoor krijgt deze 

allegorie voor de Brusselse stad veel aandacht, bijna de hele linkerzijde is voor haar 

gereserveerd. Centraal staat de naakte knaap, het genie van de revolutie, die de burgers 

aankijkt terwijl hij zijn hand uitreikt naar de personificatie van de stad Brussel. Hij vormt de 

tussenpersoon tussen de bevolking en de stad Brussel. De (drang naar) vrijheid, het genie, 

leidt de burgers naar Brussel. Het is opvallend dat de naakte allegorieën zich in de linkerhelft 

van het tafereel bevinden, terwijl de rechterkant volgestouwd wordt met profane burgers. 

Hierin kan men een onderscheid terugvinden tussen realisme en symbolisme, historische 

realiteit en allegorie. In tegenstelling tot Delacroix (afb. 24), die de allegorie integreert in de 

historische gebeurtenis, is in het schilderij van Philippet een scheiding van de „twee werelden‟ 
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voelbaar. Hoewel het schilderen van allegorieën niet strookt met de wens de werkelijkheid 

weer te geven, treft men in het oeuvre van de wereldbekende realistische Franse schilder 

Courbet ook allegorieën. Omdat Courbet een grote invloed heeft gehad op Philippet, kan men 

de realistische allegorie vanuit dit opzicht verklaren. De Luikse schilder zorgt voor een 

(beperkte) scheiding tussen de gefantaseerde allegorieën en de werkelijke Belgische onaf-

hankelijkheidsstrijders. De schilder tracht de verweving tussen fantasie en realiteit te 

beperken. Het schilderij van Philippet combineert een romantische met een realistische vorm-

geving. Het onderwerp is alleszins romantisch, zo ook de expressies en gebaren van de 

personages. De idealisatie die de kunstenaars van het realisme achterwege trachten te laten, is 

in dit werk duidelijk voelbaar. De dramatisering van het gebeuren is minder nadrukkelijk 

aanwezig dan in andere romantische revolutietaferelen. Ook de kleuren zijn minder 

schreeuwerig of contrasterend dan men van een romantisch schilder zou verwachten. 

Philippet maakt tevens geen gebruik van kleurensymboliek. Hij benut daarentegen realistische 

kleuren die het geheel een ingetogen karakter bezorgen. Het werk is minder gedetailleerd 

uitgewerkt dan andere werken uit het oeuvre van Philippet.
520

 Het is hierbij belangrijk in het 

hoofd te houden dat het werk werd vervaardigd als decoratieve kunst ter verfraaiing van een 

ontvangstzaal waar een groot en prestigieus feest zou plaats vinden (cfr. supra). Wellicht had 

dit een invloed op de uitvoering van het tafereel. Ook op andere vlakken kan het feit dat dit 

decoratieve kunst was een rol hebben gespeeld. Zo zijn de kleuren weinig opvallend, wat 

mogelijk in opdracht gebeurde of heeft de kunstenaar de aandacht van de festiviteiten niet 

teveel willen afleiden naar de kunstwerken. Het tafereel van Philippet situeert zich dus tussen 

de romantiek en het realisme. De allegorische revolutievoorstelling met theatrale gebaren is 

romantisch, terwijl de realistische kleuren en de schilderstijl de invloed van het realisme 

verraadt.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

De grootte van het schilderij geeft het tafereel een enorme grandeur, wat bijdraagt tot het 

opwekken van een patriottisch gevoel bij de toeschouwer. Hoewel nergens vermeld, lijkt de 

naakte jongeman die de Belgische vlag vasthoudt, een allegorie te kunnen zijn voor de nieuwe 

staat België. De jongen is jong, net als België, en zijn naakte lichaam wijst op on-

geschondenheid, puurheid en onschuld. Hij reikt zijn hand uit naar de stad Brussel waar de 

eerste revolutiegolf woekerde. Het gebruik van allegorieën (de aantrekkelijke naakte vrouw 

als Brussel, vermoedelijk de tweede vrouw als allegorie voor de andere provincies en de 

naakte jongeman als beschermgeest van de revolutie) wakkert de vaderlandsliefde en het 

overwinningsgevoel aan. De stad Brussel wordt weergegeven als een aantrekkelijke, jonge, 

bijna naakte vrouw. De beschermgeest van de revolutie is een krachtige jonge knaap. Er is 

duidelijk een verheerlijking voelbaar. Ook de andere provincies worden (vermoedelijk) weer-

gegeven door een allegorie: zij worden gepersonifieerd door een mooie halfnaakte vrouw, wat 

de kunstenaars Luikse afkomst verraadt. De Luikse vrijwilligers hebben namelijk een 

belangrijk aandeel gehad bij de gevechten in Brussel en Philippet wijst hierop. Naast Brussel, 
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worden ook de andere provincies in rekenschap genomen en afgebeeld. Uiteraard moet het 

schilderij daarnaast ook bekeken worden in zijn decoratieve functie. De receptiezaal werd 

versierd door maar liefst 137 schilderwerken, wat voor een overdaad van nationale onder-

werpen moet gezorgd hebben. De gasten werden overweldigd met kunstwerken die het 

nationale verleden en het 50-jaar oude België verheerlijkten, waarbij het doek van Philippet 

opviel door zijn enorme afmetingen. 

 

 

V.2.2. Constantin Meunier (1831-1905): “Tafereel uit de Omwenteling van 1830” 

(afb. 14) 

 

a. Biografische bijzonderheden van de kunstenaar 

Constantin Meunier (1831, Etterbeek – 1905, Etterbeek) was geen schilder van rijke 

afkomst.
521

 Hij zou in 1854 leerling geworden zijn van François-Joseph Navez,
522

 maar hij 

keerde het neoclassicisme de rug toe en ook de tirannie van de romantiek aanvaardde hij 

niet.
523

 De kunstenaar raakte daarbij onder de invloed van Degroux.
524

 Meuniers schilderijen 

tonen een aanzet tot realisme. Zo vertrekt de kunstenaar vanuit de ernstige, sombere 

werkelijkheid. Ook voelt men in zijn kunstwerken een sociaalkritische dimensie; hij heeft 

aandacht voor het lijden en het harde labeur van arbeiders.
525

 Later verwerft hij ook bekend-

heid met zijn beeldhouwkunst met industriële onderwerpen.
526

 Tussen 1875 en 1878 richt 

Meunier zich tot het schilderen van historietaferelen nadat hij religieuze onderwerpen moe 

was.
527

 Het is dan ook rond deze periode dat zijn revolutietafereel gesitueerd wordt. De 

Etterbeekse kunstenaar wordt ook geroemd om zijn beeldhouwwerken en gravures, die 

dezelfde thematiek (en problematiek) aankaarten als zijn schilderwerken.
528

  

 

b. Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het 

oeuvre 

Het is bijzonder dat dit revolutietafereel bijna 50 jaar na de revolutie werd vervaardigd. Wat 

de aanleiding is geweest voor Meunier om het revolutietafereel te vervaardigen, is ongeweten. 

De kleine afmetingen en de spontane toets, vergelijkbaar met zijn andere schetsen, van het 

schilderwerk doen vermoeden dat het werk een schets was. Wat wel is geweten, is dat 

Constantin Meunier van jongsaf geen plezierig beeld van de revolutie van 1830 ingeprent had 

gekregen. Zijn vader was namelijk belastingontvanger en werd tijdens de revolutiedagen 

bestolen, iets wat hij nooit verwerkt heeft.
529

 In 1832 sterft zijn vader en leeft het gezin van de 
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kunstenaar in armoede.
530

 Het is aannemelijk dat de Belgische revolutie als gevolg daarvan 

geen positieve connotaties opriep bij de Etterbeekse schilder. Het is ook mogelijk dat de 

kunstenaar zeer bewust wou ingaan tegen het gangbare beeld van de revolutie zoals bewerk-

stelligd door romantische schilders in de 19
de

 eeuw. Wanneer Meunier zijn schilderwerk 

vervaardigde, bestond België ook al ongeveer 50 jaar en was de visie op de revolutie reeds 

gewijzigd. Het land dreigde opnieuw uiteen te vallen door communautaire spanningen en de 

strijd tussen liberalen en katholieken. Het volk dat ooit samen had gestreden voor onaf-

hankelijkheid raakte opnieuw verdeeld. Meunier hangt dan ook geen positief beeld op van de 

revolutie zoals duidelijk uit zijn tafereel blijkt. Was Meunier een pacifist en vond hij geweld, 

met welk doel van ook, verwerpelijk? Het is ook mogelijk dat de Etterbeekse schilder vanuit 

zijn sympathie voor de lagere klassen (wat ook blijkt uit zijn sociaal-realistische werken met 

arbeiders als onderwerp) de harde strijd van de revolutie in beeld bracht, een strijd die 

gevochten werd door de lagere klassen terwijl de elite Brussel was uit gevlucht. Het is 

mogelijk dat de kunstenaar de erbarmelijke omstandigheden wou laten zien waarin de 

Brusselse bevolking aan zijn lot werd overgelaten. Het is in ieder geval een zeer kritisch werk, 

wat men van Meunier wel kan verwachten.  

 

c. Iconografische aspecten getoetst aan historische feiten en eigentijdse bronnen 

Net als Constantin Coene beeldt Meunier de gevechten af die tijdens de Septemberdagen aan 

het Warandepark plaatsvonden. De revolutiestrijd is volop aan de gang. Meunier schildert een 

zicht op de Belgische troepen die opgesteld staan aan het park, waar de Hollandse troepen 

zich verschuilden. De toeschouwer is getuige van wat er zich in het Belgische kamp afspeelt. 

Centraal staat Jean-Joseph Charlier, beter bekend als Charlier-met-het-houten-been, naast zijn 

kanon. Op de voorgrond ligt links een dode revolutionair. Ook rechts wordt de toeschouwer 

met het lijden geconfronteerd: twee mannen brengen een gewonde man in veiligheid en een 

vrouw helpt een andere strijder terwijl een kind bedroefd is om de situatie. Ook links in de 

hoek lijkt een opstandeling gewond te zijn.  

De kunstenaar werd pas na de revolutie geboren en vervaardigt dit tafereel rond 1879. Hij kan 

dus onmogelijk getuige geweest zijn van de gebeurtenissen. Evenwel weet hij een geloof-

waardig beeld van de gevechten neer te zetten. De toeschouwer heeft het gevoel de revolutie 

te aanschouwen vanuit het raam als getuige op de eerste rij. De kunstenaar weet een veront-

rustend gevoel op te wekken, geen heroïsch strijdgevoel, maar een bang gevoel. Op welke 

bronnen Meunier zich gebaseerd heeft, is niet geweten. Hij was echter wel duidelijk op de 

hoogte van wat er in 1830 gebeurd was, getuige hiervan de afbeelding van Charlier-met-het-

houten-been en de hevige gevechten aan het Warandepark. Afgaande op de compositie, is het 

mogelijk dat de schilder zich baseerde op andere revolutietaferelen als inspiratie voor zijn 

Tafereel uit de Omwenteling van 1830. 
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d. Artistieke vormgeving 

De compositie is vrij eenvoudig. De bovenste helft van het werk bestaat uit een hemel met 

rookwolken van de kanonnen, een boom en gebouwen. In de onderste helft van het schilderij 

werden groepen figuren geschilderd. Het werk heeft een compositie die vergelijkbaar is met 

het revolutietafereel van Constantin Coene. Het lijkt erop dat Meunier het revolutietafereel 

van Coene kende. De compositie is namelijk zeer gelijkend: de groepering van de figuren met 

het koppel rechts, het perspectief waardoor de toeschouwer zich als getuige waant, de 

gebouwen, de rookwolk die het gebeuren omringd, vindt men zowel bij Coene als bij Meunier 

terug. Het is daarbij ook mogelijk dat beide kunstenaars zich gebaseerd hebben op prenten 

(die later in schoolboeken werden gebruikt) die als historische reconstructies van de revolutie-

strijd dienden. De gestorven opstandeling die op de voorgrond ligt, doet ook denken aan het 

revolutieschilderij van Delacroix, Le 28 juillet, La Liberté guidant le peuple (afb. 24). De 

gelijkenis is treffend. De primadecompositie die zo kenmerkend is in veel revolutietaferelen 

vindt men bij Meunier niet terug. De kunstenaar schildert veeleer de essentie van de dingen. 

De figuren hebben een romp, twee armen en benen en een hoofd, waardoor ze als menselijke 

figuren herkend kunnen worden. Meunier tracht met een minimum aan middelen toch iets 

herkenbaar af te beelden. Zijn stijl is realistisch maar zeker niet naturalistisch. De kunstenaar 

gebruikt donkere, grauwe kleuren en laat kleurensymboliek achterwege. Het gebruik van de 

donkere en aardse kleuren zorgt voor een sober geheel die de tristesse van het beeld versterkt. 

Enkele kleurcontrasten door witte en rode elementen bezorgen het tafereel zijn attractief 

karakter. De toets is vlekkerig en lijkt wel impressionistisch. Meunier geeft echt de indruk dat 

hij naar de werkelijkheid heeft geschilderd (net als impressionistische kunstenaars) hoewel dit 

onmogelijk is. De spontane toets van de kunstenaar bezorgt het tafereel een levendig, 

vibrerend aspect en versterkt tegelijk het chaotisch karakter. De stervende man die gedragen 

wordt en de gewonde opstandelingen links en rechts in de hoek, worden afgebeeld met holle 

donkere ogen die de toeschouwer aangapen. Dit zorgt voor een verontrustend effect.  

 

e. Het kunstwerk als historische (re)constructie en/of ideologische manipulatie 

De contrasterende levendige kleuren van de romantiek zijn in dit tafereel ingeruild voor 

sombere, grauwe, donkere kleuren en beperkt coloriet. De heroïsche gebaren en pathetische 

emoties maken plaats voor anonieme figuren. Geen heldhaftig strijders, maar anonieme 

mensen die de dood en verderf tegemoet gaan. En met welk doel? In het tafereel is nergens 

een lichtpuntje van hoop te bekennen. Het is niet de intentie geweest van de kunstenaar om de 

revolutie te verheerlijken. Het is echter wel merkwaardig dat Meunier Charlier-met-het-

houten-been afbeeldt waardoor hij wel meewerkt aan de cultus die in de jaren 1830 rond deze 

figuur werd opgebouwd. Toch krijgt men niet het gevoel dat Charlier-met-het-houten-been 

heroïsch wordt afgebeeld, als de volksheld die ondanks zijn handicap, het Nederlandse leger 

continu wist te bestoken met zijn kanon,
531

 zoals dat in andere afbeeldingen van Charlier het 

geval is.
532

 De kanonvoerder is hier amper herkenbaar en verdwijnt in het niets tussen de 
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andere personages en gebeurtenissen. Terwijl het gevecht achter hem duidelijk hevig woedt, 

lijkt Charlier de scène op de voorgrond dieppeinzend te beschouwen, alsof hij lijkt te beseffen 

dat ook hij lijden veroorzaakt met zijn kanon. Men krijgt een heel ander beeld te zien van 

Charlier-met-het-houten-been dan gewoonlijk. Enkele jaren na het overlijden van Charlier in 

1866, kwam hij opnieuw in de belangstelling te staan, merendeel in Wallonië en voornamelijk 

in Luik.
533

 Constantin Meunier was hier wellicht van op de hoogte en integreerde door deze 

omstandigheden Charlier ook in zijn schilderwerk. De aandacht is hier niet op deze figuur 

gericht maar wel op het lijden van enkele strijders op de voorgrond. De Etterbeekse kunste-

naar heeft voornamelijk aandacht voor het leed dat de revolutie met zich mee had gebracht. 

Het patriottische gevoel is in dit revolutietafereel afwezig. De vaderlandsliefde is amper 

merkbaar. Er is wel een Belgische vlag afgebeeld maar die hangt als een vod aan een stok in 

de verte. Wanneer het gehele oeuvre van de kunstenaar bekeken wordt, wordt duidelijk dat 

zijn werk meestal een sociaalkritische dimensie bezit. Net zoals hij arbeiders afbeeldt die in 

erbarmelijke omstandigheden werken, toont hij hier de povere situatie waarin de revolutio-

nairen moesten strijden. Het tafereel zelf heeft daarenboven een bescheiden formaat. Ook 

hierin voelt men een kritische dimensie. De buitenproportionele doeken van de romantische 

historieschilders worden achterwege gelaten en Meunier kiest voor kleine afmetingen. Dit 

klein formaat draagt bij tot de betrokkenheid van de toeschouwer ten opzichte van het werk, 

de toeschouwer kan een nauwe relatie aangaan met wat is afgebeeld. Het schilderij werkt 

verstillend en krijgt een intieme dimensie. Meunier brengt de eenvoudige mens naar voor en 

neemt afstand van de idealisatie van de romantiek. Het heroïsche, ophemelende aspect (wat 

bij de andere kunstenaars zo prominent aanwezig was) heeft Meunier achterwege gelaten. 

Was men, of alleszins Meunier, rond 1879 de ware aard van de revolutie te weten gekomen? 

En beeldde men deze revolutie nu zo af, als een bittere, misschien zelfs uitzichtloze strijd met 

vele doden en gewonden? De nadruk wordt gelegd op de gewonde soldaten, de lijdende mens. 

Hoewel in andere revolutietaferelen vaak ook een gewonde soldaat op de voorgrond wordt 

afgebeeld, als symbool voor de prijs die moest betaald worden voor de onafhankelijkheid, 

krijgt het lijden bij Meunier een andere plaats. In andere revolutietaferelen wordt een gevoel 

van hoop op overwinning gecreëerd, waarbij de Belgische vlag hoog in de lucht wappert als 

het symbool van de overwinning. De kunstenaars alluderen reeds op de goede afloop van de 

revolutiestrijd. Bij Meunier is dit gevoel afwezig. De Belgische vlag is afgebeeld maar ze 

hangt neer als een vod. In tegenstelling tot de neoclassicistische en romantische revolutie-

taferelen, die druipen van het heroïsme en nationalisme, treft men bij Constantin Meunier een 

zekere „oprechtheid‟. Hij toont de revolutie zoals ze was: een bloederige en chaotische strijd 

waarbij de strijders niet eens wisten wat ze wilden bereiken. Het verstilde intieme schilderij 

van Meunier vormt een enorm contrast met het luide en heroïsche tafereel van Wappers (afb. 

10). Het realisme verzette zich dan ook tegen de overdreven dramatisering en idealisering die 

men in romantische werken vindt. De schreeuwerige kleuren, enorme afmetingen en theatrale 

gebaren worden verbannen. Het is tevens belangrijk op te merken dat hoewel de taferelen van 

Meunier en Philippet beiden tot (de overgang naar) het realisme gerekend worden enkel het 
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werk van Meunier een na-drukkelijk sociale dimensie bevat. Het oeuvre van deze Etterbeekse 

schilder wordt tot het sociaal realisme gerekend omdat hij via een realistische stijl kritiek uit 

op erbarmelijke sociale omstandigheden. Dit kritische aspect treft men ook in zijn Tafereel uit 

de Omwenteling van 1830 aan.  
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HOOFDSTUK VI: COMPARATIEVE STUDIE VAN DE BEELDVORMING VAN DE 

BELGISCHE REVOLUTIE IN DE NEOCLASSICISTISCHE, ROMANTISCHE EN 

REALISTISCHE SCHILDERKUNST 

 

VI.1. Algemeen 

 

VI.1.1. Historieschilderkunst als imaginaire constructie en ideologisch instrument 

 

De historieschilderkunst biedt de toeschouwer „de geschiedenis in taferelen‟.
534

 Specifieke 

elementen uit de vaderlandsgeschiedenis worden op doek vastgelegd en hierdoor kan het 

genre zorgen voor een canonisering van historische gebeurtenissen en personen.
535

 Voor 1800 

werden onder „historieschilderkunst‟ taferelen verstaan met onderwerpen uit de klassieke 

oudheid, de Bijbel of kerkgeschiedenis.
536

 De Zuidelijke Nederlanden kenden een enorm 

prestige wat de historieschilderkunst betreft dankzij de 17
de

-eeuwse barokke schilders Pieter-

Paul Rubens en Antoon Van Dijck.
537

 De historieschilderkunst werd als genre hoog-

gewaardeerd aangezien het heel wat inventiviteit van de kunstenaar vereist.
538

 In het begin 

van de 19
de

 eeuw werd het accent verlegd naar onderwerpen uit de nationale geschiedenis.
539

 

Tevens werd de historiekunst verrijkt met actuele thema‟s.
540

 Deze actuele onderwerpen 

vroegen om een nieuwe vormgeving, die gedeeltelijk in het neoclassicisme maar voor-

namelijk in de romantiek kon gevonden worden.
541

 Men besefte daarbij reeds snel de kracht 

van het beeld. Reeds van oudsher bestond het besef dat afbeeldingen een vorm van bedrog 

vertegenwoordigen die doelgericht op een massa mensen kan overgedragen worden.
542

 

Vorsten schakelden dan ook sinds jaar en dag de kunst in ter verheerlijking van de natie, maar 

de romantiek legde sinds het begin van de 19
de

 eeuw een expliciete nadruk op vaderlands-

liefde en de grootsheid van de natie.
543

 Vanaf 1830 kwam daardoor de nationalistische 

romantische historieschilderkunst op in België.
544

 Men besefte namelijk het maatschappelijk 

belang van het beeld voor de vorming van een identiteitsbesef en een loyaliteitsgevoel.
545

 Het 

ontstaan van België had voor een nieuwe nationale context gezorgd waarbinnen de historie-

schilderkunst kon hernieuwd worden en tot een enorme bloei zou komen.
546

 België ging 

immers op zoek naar een glorierijk verleden als bewijs voor de noodzakelijkheid en de praal 

van het nieuwe land. De overheid en culturele instellingen spoorden kunstenaars aan zich 

dienstbaar te maken voor het jonge België. Het bestaan van dit nieuwe land moest namelijk 
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gelegitimeerd worden en dit kon door de grootsheid van het nationale verleden aan te 

tonen.
547

 Een nationaal karakter moest gevormd worden en daarvoor werd de nadruk gelegd 

op bepaalde kenmerken die het Belgische volk verenigden en hen onderscheidden van de 

anderen.
548

 Kunst en materiële cultuur werden zeer belangrijke pijlers voor de zoektocht naar 

eigen identiteit en zelfontdekking op regionaal (want ook provinciale trots werd een belang-

rijk thema in de kunst) en nationaal vlak.
549

 Niet alleen historiewerken, maar ook monu-

mentale kunstwerken in openbare gebouwen en monumenten op pleinen werden in opdracht 

vervaardigd.
550

 De cultuur werd gestimuleerd door staatsopdrachten, aankoop, subsidies, 

intekeningen, benoemingen en medailles.
551

 Academies, tentoonstellingen, musea en wed-

strijden werden in het leven geroepen.
552

 Het aantal producenten van cultuur nam enorm toe 

en het aantal kunstenaars verdubbelde op korte tijd.
553

 Er werd een culturele elite gecreëerd 

die nauw betrokken was bij de politieke elite.
554

 Kunstenaars werden ingezet om het pas 

gevormde land inhoud en aanzien te geven.
555

 Het ging daarbij bijna uitsluitend om 

romantische kunstenaars. De kunstenaars ondernamen hierbij pogingen om zich te profileren 

als „erfgenamen‟ van de 17
de

-eeuwse Vlaamse schilderschool die destijds gedomineerd werd 

door figuren als Rubens en Van Dijck.
556

 De romantische taferelen rond 1830, met het enorme 

werk van Wappers op kop, werden beschouwd als een teken van de heropstanding van de 

Vlaamse School door het kleurenpalet en de echtheid van de schilderwerken.
557

 De romantici 

reageerden tegen het overdreven intellectualisme van de neoclassicistische schilders en 

stortten zich op het nationale verleden, waarin zij de echte ziel van het nieuwe België 

meenden te ontdekken.
558

 De tegenstellingen tussen de Academie van Antwerpen (waar 

Gustave Wappers directeur was) en die van Brussel (waar François-Joseph Navez directeur 

was) werden op die manier steeds groter.
559

 Vanaf eind jaren ‟30 werden de neoclassicistische 

kunstenaars steeds meer genegeerd.
560

 De classicisten uitten dan ook kritiek op de populaire 

romantici: de romantische meesters zouden te weinig aandacht hebben voor de lijnvoering en 

de totaliteit van de compositie in hun werken.
561

 Ondertussen schilderden de romantici de 

grote figuren uit het verleden, hun roemrijke voorvaderen, als verpersoonlijkingen van de 

grootsheid van de Belgische natie.
562

 Goede vorsten, nationale helden, meesters uit de kunst-

wereld en zelfs Ambiorix, kregen een plaats in de kunst.
563

 Het verleden, en vooral de middel-

                                                           
547

 VERSCHAFFEL T. (1987), pp. 36-37. 
548

 WOLFGANG C. e.a. (2008), p. 16. 
549

 IDEM, p. 17. 
550

 SULLEVIS J., METS I. en J. STUMPEL (2007), p. 56. 
551

 WITTE E. (2006), pp. 175-176. 
552

 IDEM, p. 176. 
553

 IDEM, p. 174. 
554

 IBIDEM. 
555

 VERSCHAFFEL T. (1987), p. 40. 
556

 JANSSENS J. (2001), p. 38. 
557

 IBIDEM. 
558

 SOUILLARD C. (1986), p. 96. 
559

 SILLEVIS J., SMETS I. en J. STUMPEL (2007), p. 36. 
560

 DE VILDER H. en K. VAN DE VEN ( 2006), p. 236. 
561

 MUYLLE J. (1989), p. 18. 
562

 JANSSENS J. (2005), p. 142. 
563

 WITTE E. (2006), p. 179. 



84 

 

eeuwse geschiedenis, werd misbruikt ten gunste van mystificaties en manipulaties.
564

 Het 

verleden werd geëxalteerd.
565

 De omwenteling werd namelijk voorgesteld als de apotheose 

van een eeuwenlange vrijheidsstrijd, als het ultieme doel van de Belgische geschiedenis.
566

 

Het is duidelijk dat de historieschilderkunst als imaginaire constructie en ideologische 

boodschap gehanteerd werd, zowel door de staat als opdrachtgever als door de kunstenaars als 

uitvoerders. 

 

 

VI.1.2. Inzet van beeldstrategieën voor communicatie en overreding 

 

Bart Kempers wijst op de symbolische betekenissen van afbeeldingen en de maatschappelijke 

effecten daarvan.
567

 Kunstwerken representeren niet de realiteit of de reële wereld, maar 

creëren realiteiten en werelden.
568

 Deze beeldwereld kan gegenereerd worden. De kunstenaar 

bezit de kracht en de inventie om het beeld te verzinnen en te componeren.
569

 Beelden kunnen 

latente betekenissen in zich dragen die een ideologische boodschap uitdragen. Kunstwerken 

sporen hun toeschouwers aan de gecreëerde situaties vanuit een bepaald perspectief te 

beschouwen.
570

 Presentatie en representatie zijn in dit proces kernwoorden. Kunst is een 

artistiek communicatieproces, de kunstenaar kan en wil informatie overbrengen.
571

 Kunste-

naars kunnen een weloverwogen beeld van de revolutie ophangen door middel van 

beeldstrategieën. Hierdoor kunnen zij een doordachte conceptie en perceptie bewerkstelligen. 

De werkelijkheid waarop het kunstwerk betrekking heeft, wordt onvermijdelijk symbolisch 

omgevormd.
572

 Representatie is daarbij een machtig wapen in de kunst, dit zagen de eerste 

machthebbers reeds in. De revolutieschilder schildert naar een gebeurtenis, maar schildert 

deze gebeurtenis op de manier waarop hij die ziet of ervaart.
573

 Een onbevangen of 

objectiverend oog bestaat namelijk niet.
574

 De transformatie van de Belgische omwenteling 

naar het schilderdoek gebeurt zoals reeds aangehaald door middel van beeldstrategieën. Deze 

beeldstrategieën worden door de kunstenaars ingezet voor communicatieoverdracht en 

overreding, in het licht van hun ideologisch programma. Metaforische betekenis wordt zeer 

belangrijk in de 19
de

 eeuw. Beeldprogramma‟s worden gebruikt omwille van het historisme 

waarbij de geschiedenis geënsceneerd wordt via voorbeelden die nagevolgd kunnen 

worden.
575

 De kunstenaar probeert met voorbedachte rade de toeschouwers in de richting van 

een bepaalde opvatting te duwen.
576

 Deze communicatie gebeurt aan de hand van tekens en 

                                                           
564

 WITTE E. (2006), p. 177. 
565

 IBIDEM. 
566

 JANSSENS J. (2005), p. 142. 
567

 KEMPERS B. (red.) (1995), p. 11. 
568

 EDELMAN M. (1995), p. 7. 
569

 KEMPERS B. (red.) (1995), p. 16. 
570

 EDELMAN M. (1995), p. 106. 
571

 VAN DEN BROECK R. (1985), p. 6.  
572

 IDEM, p. 7. 
573

 VAN DEN BROECK R. (1985), p. 11. 
574

 IBIDEM. 
575

 KLAMT J-C. en K. VEELENTURF (red.) (2004), p. 236. 
576

 KEMPERS B. (red.) (1995), p. 52. 



85 

 

symbolen. De schilders maken vooreerst keuzes over wat wel in het tafereel verwerkt wordt 

en wat er buiten beeld blijft. Onder andere het kader, de compositie en ruimtewerking, 

theatraliteit en kleurgebruik kunnen beeldstrategieën bieden waarvan de kunstenaars gretig 

gebruik maakten om hun voorstelling van de revolutie vorm te geven. Kunst kan hierdoor een 

ideeëngoed overbrengen. Een effectieve methode hiertoe is het schijnrealisme: de voorstelling 

lijkt echt maar is eigenlijk opgebouwd uit elementen die afzonderlijk wel direct in de 

werkelijkheid zijn geobserveerd, maar als geheel echter rusten op inventie.
577

 De kunstenaar 

gaat aan de slag met dit zogenaamde realisme, maar gebruikt ook vaak symbolen om zijn 

ideeëngoed uit te drukken.
578

 Het is niet de Belgische revolutie die op het doek is over-

gebracht, maar een representatie. Ook via artistieke middelen kon men partij kiezen. Hoewel 

de beeldmanipulatie voornamelijk ten dienste stond van een niet-artistiek doel, is het belang-

rijk hierbij op te merken dat de kunstenaars uiteraard hun kunstwerk niet volledig ten dienste 

stellen van een ideologische boodschap. Zij willen zich ook artistiek bewijzen en zichzelf als 

kunstschilder profileren.  
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VI.2. Beeldvorming van de Belgische Revolutie in vergelijkend perspectief 

 

VI.2.1. Uiting van patriottisch gevoel 

 

Vaderlandsliefde en nationaal identiteitsbesef zijn belangrijke elementen in de revolutie-

taferelen vermits de werken ontstaan zijn in tijden van euforisch patriottisme. In de verhitte 

tijden rond 1830 kanaliseerden zij de gevoelens van het moment: eenheid en vrijheid. De 

werken zijn politiek ingebed en dragen nadrukkelijke Belgische motieven. Op het werk van 

Meunier na, uiten de schilderijen in grote mate een patriottisch gevoel. Dit sentiment uit zich 

op verschillende manieren. Het wordt duidelijk dat de neoclassicistische, romantische en 

realistische kunstenaars dit op een andere manier tot stand brengen. 

 

De neoclassicisten geven uiting aan het patriottische gevoel via het onderwerp, de compositie, 

de kleur en uiteindelijk de stijl. De neoclassicistische kunstschilders Coene, Navez en De 

Walsche brengen als onderwerp de revolutiestrijd in volle actie in beeld. De strijd op zich is 

een patriottisch symbool omdat de toeschouwer de afloop van het gevecht reeds kent. De 

strijd toont de heldhaftige Belgische revolutionairen die het zonder vrees opnemen tegen het 

Hollandse leger. De Belgische omwentelingsstrijders worden in beeld gebracht als edel-

moedige strijders die op hun doel afstevenen zonder enige twijfel over hun missie. Zij weten 

dat ze voor de Belgische onafhankelijkheid strijden en dit doen ze met enthousiasme. Hierin 

krijgt de patriottische boodschap duidelijk uiting. Ook de compositie is daarbij uitermate 

belangrijk. Navez en Coene hechten als neoclassicistische kunstenaars zeer veel belang aan de 

compositie, die geometrisch en uitgebalanceerd moet zijn. Helderheid, evenwicht en 

overzichtelijkheid zijn sleutelwoorden van de neoclassicistische compositie. De schets van 

Navez toont aan dat de kunstenaar de schikking van de personages belangrijk acht. Opdat de 

boodschap meteen duidelijk zou zijn, biedt de neoclassicistische compositie een duidelijke 

organisatie en solide basissen. De schilders plaatsen de voorstelling ook op de voorgrond, 

vlak voor de ogen van de toeschouwer. Er is een duidelijk onderscheid tussen voorgrond en 

achtergrond. De dieptewerking is beperkt zodat geen enkel detail de toeschouwer zou ont-

gaan. De blik wordt op een vloeiende, geconstrueerde manier doorheen het tafereel geleid. De 

toeschouwer begrijpt in een mum van tijd wat er zich in het tafereel afspeelt. Dit is mogelijk 

doordat de kunstenaars zorgen voor groeperingen van personages waarbij de handelingen van 

de figuren duidelijk naar voor komen. Hoewel veel personages in het tafereel zijn geschilderd, 

blijft de overzichtelijkheid toch goed bewaard. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan de 

balans in de compositie. Zoals aangetoond in de analyse, gebeurt dit bij Navez via de 

diagonale lijn waarrond de personages geordend worden, terwijl Coene de figurengroepen 

elkaar laat uitbalanceren. Dit bevordert een direct begrip van de gebeurtenissen. Deze 

eenvoud en duide-lijkheid zorgen er dus voor dat de boodschap onmiddellijk en helder 

doordringt, wat tevens samenhangt met het neoclassicisme dat zichzelf ook promoot als 

levensstijl.
579

 De neo-classicisten schilderen na te volgen voorbeelden. Oprechtheid, rationali-

                                                           
579

 VAN SAS N.C.F. (2005), p. 131. 



87 

 

teit en deugdzaamheid, maar ook vaderlandsliefde worden aanbevolen als deugdelijke 

waarden. Een duidelijke boodschap, de heldenmoed van de vaderlandslievende opstande-

lingen, herinnert het volk eraan trots te zijn op het vaderland waardoor het patriottisme 

aangewakkerd blijft. De notie van waarachtigheid, het eerder vermelde schijnrealisme, is 

daarbij belangrijk voor de patriottische boodschap. De voorstelling zou daadwerkelijk in het 

verleden plaatsgevonden kunnen hebben. Toch blijkt dat de voorstellingen zorgvuldig werden 

opgesmukt. In de compositie merkt men in de drie werken dat de Belgische vlag een 

prominente plaats toegewezen krijgt. De vlag wappert in de lucht als een symbool, als een 

aanmoedigingselement waar de strijders naar op kunnen kijken. Zij weten waarvoor zij 

strijden, namelijk de Belgische onafhankelijkheid (hoewel dit in de chaotische periode van de 

Septemberdagen eigenlijk helemaal niet zo duidelijk was). De jongeman die de vlag heft 

boven de barricade in het werk van Coene toont de hoge mate van vaderlandsliefde van deze 

jongeman. Als deze jongeman zijn leven wil geven voor de vrijheidsboodschap moet deze 

onafhankelijkheid wel een hoogwaardig doel zijn. In tegenstelling tot de romantici, maken de 

neoclassicisten weinig gebruik van kleur om de vaderlandsliefde over te brengen. Op basis 

van de schets van Navez kan men moeilijk oordelen over zijn kleurgebruik. Het feit dat hij 

zijn schets vervaardigde met inkt en potlood en niet met olieverf zoals Wappers zijn 

voorstudie maakte, zou kunnen aantonen dat ook deze neoclassicist het kleurgebruik minder 

belangrijk vond dan de compositie. Navez gaat in de eerste plaats op zoek naar een juiste 

schikking van de elementen voor een geslaagde en rationele compositie. De schets is 

daarenboven heel donker van toon. Het is frappant hoe onopvallend het kleurgebruik is in het 

tafereel van Coene. Kleurcontrasten zijn achterwege gelaten en het werk is voorzien van over-

wegend donkere kleuren. Neoclassicisten beschouwen de kleur dan ook als ondergeschikt aan 

de compositie, zij verheffen lijn en geometrie boven sensuele kleuren (als reactie tegen de 

rococo).
580

 Kleur zou de aandacht afleiden van wat echt belangrijk is. Dit is in het werk van 

Coene duidelijk merkbaar, hij laat de donkere tinten in elkaar overlopen. Schreeuwerige 

kleuren zouden de aandacht van de belangrijke gebeurtenissen, het strijden voor het 

vaderland, kunnen afleiden. Door de afwezigheid van kleurcontrasten worden de Belgische 

vrijwilligers als eenheid afgebeeld, niemand valt door het kleurgebruik meer op. Enkel de 

stervende revolutionair krijgt bijkomende aandacht door zijn witte hemd en dit omwille van 

zijn uitzonderlijke moed. De spaarzame omgang met kleur kan dus verklaard worden vanuit 

de bekommernis van de kunstenaars dat de kleur de aandacht zou afleiden van de patriottische 

handelingen en de boodschap. De neoclassicistische schilderijen komen daarenboven zeer 

statisch over. Inleving is amper mogelijk door de overzichtelijkheid en de duidelijke 

groeperingen van personages. De voorstelling is op de voorgrond geplaatst en om die reden 

komt het revolutietafereel over als een toneelstuk dat men vanuit een publiekstribune 

aanschouwt. Er wordt een zekere af-stand bewaard tussen het schouwspel en de toeschouwer. 

De kunstenaars willen zoals vermeld met hun werk een voorbeeld stellen. Hoewel de 

neoclassicistische taferelen het heetst van de strijd tonen, komen de personages toch immobiel 

over. Zij krijgen hierdoor wel een monumentaal en daardoor ook respectabel karakter. De 
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taferelen willen de burgers aanzetten tot heldenmoed en vaderlandsliefde door rolmodellen te 

schilderen waar men kan naar opkijken. De heldendaden van de revolutionairen roepen trots 

op voor het vaderland. Wat daarbij opvalt, is dat de toeschouwer het tafereel steeds bekijkt 

vanuit het Belgische front. Zowel in het werk van Coene, Navez als De Walsche krijgt de 

toeschouwer een inkijk in het kamp van de Belgen. De aandacht wordt nooit gevestigd op de 

gewonden of de verliezen die geleden worden in het Hollandse kamp. Opnieuw kan dit 

gekoppeld worden aan de patriottische boodschap van de kunstenaars. Door enkel op het 

Belgische kamp te focussen, wordt de eigenheid van de Belgen getoond. Er wordt een 

duidelijk onderscheid gecreëerd tussen de Belgen en de Hollanders, wat het identiteitsbesef 

ten goede komt. Het Belgische kamp krijgt een gezicht, terwijl het Hollandse front een 

anonieme en gewelddadige macht blijft. 

 

De romantische kunstenaars daarentegen kiezen opmerkelijk vaak voor het schilderen van 

anekdotische taferelen. Joseph Van Severdonck en Emile Vermeersch schilderen een zeer 

anekdotisch tafereel. De bekogeling van de Hollandse troepen in de Vlaanderenstraat en het 

aaneennaaien van de eerste Belgische vlag zijn gebeurtenissen met een grote vertelwaarde. 

Banale, zelfs grappige gebeurtenissen worden verheven tot belangrijke, symbolische en 

patriottische gebeurtenissen. Anekdoten waren belangrijk in de romantische schilderkunst 

omdat zij toelieten dat het publiek zich gemakkelijk kon inleven in een bepaalde situatie.
581

 

Deze inleving, de emotionele betrokkenheid bij het gebeuren op het schilderij, zorgt voor een 

patriottisch gevoel. Romantische kunstenaars isoleren een bepaald moment uit de Belgische 

omwenteling en zetten dit op doek. Het schilderij van Wappers neemt hierbij qua onderwerp 

een bijzondere plaats in. Men treft niet één specifiek moment uit de revolutiestrijd en ook niet 

een allegorische voorstelling. Wappers tracht een synthese van de Belgische revolutie te tonen 

en hij legt daarbij de nadruk op het protocol. De Antwerpse schilder toont een reeks 

dramatische, bijna hartstochtelijke en historische gebeurtenissen. Desalniettemin is het ook 

belangrijk hoe die revolutiestrijd in beeld wordt gebracht. Bij Kindt treft men de driehoeks-

compositie die een belangrijke plaats zal innemen in de romantische schilderwerken. Zoals 

reeds vermeld was de piramidecompositie van Gericault in zijn Het vlot van de Medusa 

(1816) (afb. 31) een grote inspiratiebron voor romantische schilders. Ook de compositie van 

Delacroix‟s schilderij De vrijheid leidt het volk (1830) (afb. 24) sprak de kunstenaars in grote 

mate aan. De samenstelling van elementen tot een driehoek komt het best tot uitdrukking in 

het revolutietafereel van Gustave Wappers. De driehoek, die geconstrueerd wordt door een 

opeenhoping van personages, draagt op zijn top de Belgische driekleur. Een symbolische 

interpretatie is hier zeker op zijn plaats: de vlag rust op de gehele bevolking, iedereen heeft 

meegedongen naar de onafhankelijkheid. In tegenstelling tot de neoclassicisten, gebruiken de 

romantische kunstenaars de compositie op een symbolische manier. Dit symbolisch gebruik 

van de compositie, waarbij de vlag op de top van de mensenberg die alle klassen omvat rust, 

draagt bij tot het patriottisch gevoel. De Belgische vlag is ook uit de romantische taferelen 

niet weg te denken. Ook het kleurgebruik draagt bij tot het opwekken en uiten van vader-
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landsliefde. De neoclassicistische landschapsschilder P.G. De Walsche durft dit, hoewel in 

zeer beperkte mate, te integreren. De Walsche gebruikt in vergelijking met het kleurgebruik 

van Coene een meer heldere blauwe tint met bovendien hier en daar rode accenten. Ook de 

Belgische vlag zelf krijgt door een meer helder kleurgebruik wezenlijke aandacht. Door dit 

expressiever kleurgebruik vallen de personages in het parklandschap beter op. Toch is ook bij 

De Walsche het kleurgebruik nog heel beperkt in vergelijking met de taferelen van Soubre, 

Kindt en Wappers. Adèle Kindt, die ook een brug slaat tussen het neoclassicisme en de 

romantiek, speelt met kleur wat het tafereel zijn romantische karakter schenkt. De kleuren 

spatten van het doek en zijn bovendien symbolisch ingebed. De rode, gele en zwarte kleuren 

worden overvloedig en opvallend gebruikt. Dezelfde tendens is ook voelbaar in het portret 

van Picqué. De drie Belgische kleuren worden ook hier zorgvuldig in het portret verwerkt. De 

romantici bij uitstek gaan echter nog een stap verder. Bij De Coene krijgt elk personage een 

ander kleurpalet waardoor de overzichtelijkheid mooi bewaard wordt. Hoewel het onderwerp 

een begrafenis betreft, bezorgen de opvallende kleuren en het invallend zonlicht het tafereel 

een luchtig karakter. Pure somberheid wordt ontweken vermits de martelaar stierf voor een 

nobel doel en dus vereeuwigd zal worden. Marchant maakt gebruik van kleur om de blik van 

de toeschouwer op De Mérode te vestigen, wat de bewondering van de toeschouwer voor deze 

gewonde edelman verhoogt. Soubre gaat ver met het gebruik van kleurcontrasten maar 

Wappers drijft dit ten top. De hevige en contrasterende kleuren maken het schilderij van de 

Antwerpse meester schreeuwerig, waardoor de aandacht van de kijker opgeslorpt wordt. Het 

tafereel wordt op het netvlies van de aanschouwer gebrand. Men kan zich echter afvragen of 

de toeschouwer het geheel, dat gedomineerd wordt door opvallende kleuren, nog kan 

overzien. Het publiek wordt door het tafereel overrompeld en weet niet waar eerst te kijken. 

De toeschouwer voelt zich nietig tegenover dit schreeuwerige schilderij, maar dit zorgt er 

voor dat het schilderij kracht uitstraalt. De romantici maken gretig gebruik van kleur om te 

imponeren, te overweldigen en de aandacht te trekken. Zo kan de patriottische boodschap zijn 

ingang vinden bij het volk. De subtiele en symbolische integratie van de driekleur in 

romantische revolutietaferelen wakkert het patriottisch sentiment des te meer aan. De 

spontane en vrije penseelvoering draagt hier ook toe bij. De kunstschilders zetten hun voor-

stelling op een vlotte en losse manier op het doek, alsof ze vanuit een passionele hartstocht 

schilderen. Hun innerlijke gevoelsleven in verband met de revolutie wordt ongedwongen op 

het doek gezet, een uiting van patriottisme. Verder kan opgemerkt worden dat vooral de 

romantische kunstschilders inspelen op het element van inleving ten behoeve van de 

ideologische doeleinden. Dit is een effectieve methode die het succes van de romantische 

taferelen kan verklaren. Alle personages en hun emoties zijn duidelijk herkenbaar, wat de 

inleving en de uiting van het patriottische gevoel vergemakkelijkt. Deze inleving treft men 

amper in de neoclassicistische of realistische werken. In de romantische taferelen daarentegen 

bevindt men zich als toeschouwer midden in de actie of strijd. De romantici streven naar een 

emotionele betrokkenheid van de toeschouwer bij het tafereel omdat hierdoor gevoelens als 

vaderlandsliefde kunnen opgewekt worden. Joseph Van Severdonck weet deze beeldstrategie 

handig te gebruiken. Het gezichtspunt van het werk stelt de toeschouwer in de positie van de 

Belgische vrijwilligers achter de barricade. Zij zien de Hollandse troepen wegvluchten, wat 
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gepaard gaat met een gevoel van euforie en overwinning. Het schilderij van Jean Marchant 

vertoont een gelijkaardig verschijnsel. Rechts treft men een gestorven opstandeling, centraal 

ziet men de gewonde De Mérode en heel wat wapens die lonkend op de grond liggen. De 

toeschouwer heeft als het ware het gevoel in het schilderij te kunnen springen en mee te gaan 

vechten. Deze nadruk op de wapens vindt men in meerdere taferelen terug, zoals in de werken 

van Soubre en Wappers. Ook visuele details, waaronder wapens die vechtlust opwekken en 

voornamelijk ook gezichtsexpressies, maken inleving gemakkelijker. De toeschouwer begrijpt 

door de overdreven gestiek en gelaatsexpressies hoe de personages zich voelen en kan er mee 

relateren. Ook zij kennen deze emoties die opgewekt werden tijdens de euforische tijden na de 

omwenteling van 1830. Wappers brengt in zijn schilderij leden uit verschillende klassen en 

mensen met verschillende emoties samen, opdat iedereen zich aangesproken en begrepen zou 

voelen door het meesterwerk. Deze mogelijkheid tot inleving is echter niet bij alle 

romantische taferelen terug te vinden. Bij allegorische taferelen is de mogelijkheid tot 

inleving minder aanwezig. Toch speelt ook een allegorie in op de emoties van de toe-

schouwer. Een allegorie weet op een krachtige manier een bepaalde gedachte of emotie in 

plastische vormen om te zetten waardoor de toeschouwer zich aangesproken kan voelen. De 

allegorie biedt directheid, de toeschouwer kan intuïtief aanvoelen waarover het gaat. De 

vaderlandslievende gevoelens kunnen hierdoor opgewekt en aangewakkerd worden. Het is 

opvallend dat de personages in de romantische werken de toeschouwer niet aankijken. Enkel 

in het portret van Picqué kijken enkele leden van het Voorlopig Bewind de toeschouwer in de 

ogen. Door de aandacht van de personages niet op de toeschouwer te richten, krijgt de 

toeschouwer het gevoel deel uit te maken van de actie. Zijn status als toeschouwer wordt niet 

erkend waardoor hij in de voorstelling opgeslorpt wordt. Hij meent deel uit te maken van de 

revolutionaire zaak waardoor de verbondenheid kan oplaaien. Tevens kan opgemerkt worden 

dat ook de eerder aangehaalde theatraliteit bijdraagt tot het aanwakkeren en tonen van de 

vaderlandsliefde. De overdreven gestiek en gebaren zorgen ervoor dat de gebeurtenis het aan-

schijn krijgt van een glorierijk evenement. Het beeld wordt op die manier in de herinnering 

van de toeschouwer geprent. Het toppunt treft men opnieuw aan in het werk van Wappers, 

waar een jongeman zijn vrouw en kind achteruit duwt om zijn aandacht volop op de 

revolutionaire boodschap te richten. Soubre en Wappers wenden ook architecturale elementen 

aan, zoals aangetoond in de analyse van hun werken, om de identiteit van de revolutionairen 

te benadrukken en zo patriottisme en nationalisme te bevorderen. Ook het formaat heeft 

hierbij een belangrijke functie: de grote afmetingen van het werk tonen de grootsheid van de 

natie aan. Vooral de romantische meesters zien dit in. Het grote formaat (van Wappers en 

Soubre) imponeert en dit komt de patriottische gevoelens ten goede. Vervolgens kan nog 

gesteld worden dat ook de invloed van Rubens en de 17
de

-eeuwse Vlaamse School op de 19
de

-

eeuwse romantische kunstenaars kan bijdragen tot de patriottische gevoelens die opgewekt 

worden door de kunstwerken. De heersende invloed van Rubens herinnert aan de meest 

prominente en prestigieuze Zuid-Nederlandse schilder en kan als gevolg ook tot trots en 

vaderlandsliefde bijdragen.   
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Het patriottisme is ook nog steeds prominent aanwezig in het werk van de realistische meester 

Philippet. Het schilderij heeft enorme afmetingen, wat verklaard zou kunnen worden vanuit 

de opdracht die hij kreeg voor een decoratie waarbij het aannemelijk is dat de afmetingen 

vaststonden. In het kader van deze festiviteiten voor het 50-jarig bestaan van België, is het 

begrijpelijk dat de figuratieve decoraties over de Belgische omwenteling goed in het oog 

moesten springen. Het is vanzelfsprekend dat de patriottische boodschap duidelijk moest 

overkomen. Ook hier is nog steeds sprake van theatraliteit en een allegorische beeldvorming 

die een glorierijk en patriottisch beeld van de revolutie ophangt. Bij Meunier tenslotte is het 

patriottisme afwezig. Het gebrek aan theatraliteit, de Belgische vlag die als een slappe vod op 

de achtergrond hangt, de grauwe kleuren en nietige personages wekken geen trots of liefde op 

voor het vaderland.  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat alle kunstenaars, op Constantin Meunier na, hun 

schilderij ten dienste stellen van het opwekken en uiten van patriottistische gevoelens. Het 

onderwerp, de Belgische revolutie, draagt hier toe bij. De neoclassicisten bewerkstelligen dit 

door de strijd met zijn moedige revolutionairen in beeld te brengen waarbij de toeschouwer 

overvallen wordt door gevoelens van trots en respect. Zij doen dit door middel van een 

overzichtelijke compositie zonder opvallende kleuren waardoor de vaderlandslievende 

boodschap duidelijk overkomt. De neoclassicistische schilders plaatsen daarenboven de 

voorstelling op de voorgrond, vlak voor de ogen van de toeschouwer. De dieptewerking is 

beperkt opdat de toeschouwers geen details zouden ontgaan. De Belgische vlag treft men op 

een prominente plaats. Dit laatste element kan tevens in de romantische taferelen worden 

teruggevonden. Theatraliteit wordt ook een bijzonder wapen om de revolutie op te krikken tot 

een glorierijke gebeurtenis waardoor de vaderlandsliefde aangewakkerd wordt. De roman-

tische meesters weten het patriottische sentiment des te meer op te roepen door het 

symbolisch gebruik van kleur, formaat en compositie. De realistische kunstschilder Philippet 

gaat op dezelfde manier te werk hoewel hij expressieve kleuren achterwege laat, maar de 

sociaal-realistische Meunier verfoeit het patriottisme. Hij schilderde zijn werk dan ook 

wanneer de patriottische euforie reeds weggeëbd was. 

 

 

VI.2.2. Overwinningstrofee 

 

De Belgische revolutie had een heuse overwinning betekend en dat mocht geweten worden. 

De beeldvorming van de Belgische revolutie als overwinningstrofee treft men evenzeer in de 

neoclassicistische, romantische als in de realistische werken.  

 

Door de revolutiestrijd in volle actie te schilderen, een strijd waarvan de toeschouwers weten 

dat ze door de Belgen gewonnen zal worden, geven de neoclassicisten de revolutie vorm als 

overwinningstrofee. De schilders kiezen een weloverwogen moment uit de Belgische om-

wenteling dat zij op een heldere manier in verf omzetten. Een specifiek moment dat 

gesitueerd kan worden in tijd en ruimte, wordt op het doek afgebeeld. Dit moment wordt een 
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herkenningsteken voor de Belgische onafhankelijkheidsstrijd, als een fragment van een groter 

geheel. Hoewel het om een zogezegd specifiek moment zou gaan, gaat het hier om schijn-

realisme. Een weloverwogen selectie van realistische elementen wordt samengebracht tot een 

geheel dat berust op inventie. Coene kiest ervoor de vijandelijkheden aan de barricade tussen 

het Warandepark en het Koningsplein te schilderen; een symbolisch moment uit de revolutie. 

De Belgische revolutionairen sloegen er in om na hevige gevechten de Hollandse strijd-

krachten zich te laten terugtrekken in het park. De Hollandse troepen waren niet voorbereid 

op deze felle weerstand. Dit gevecht symboliseert dus de vastberadenheid, de grote inzet en 

het doorzettingsvermogen van het Brusselse volk. Ook De Walsche kiest een symbolisch en 

glorieus moment uit de omwentelingsstrijd. De verdrijving van de troepen uit het park 

betekende namelijk de definitieve bevrijding van de Brusselse stad. De bekende schilder 

Navez kiest een scène uit het beleg van Antwerpen, maar waarom hij juist voor deze 

gebeurtenis opteerde blijft nog een raadsel. Bij een eerste blik op de neoclassicistische werken 

lijken zij een historische reconstructie te zijn. De gedetailleerde uitwerking van de archi-

tectuur en de kostuums doen vermoeden dat de kunstenaars ter plaatse aanwezig waren en als 

het ware een “snapshot” van de gebeurtenissen weergeven. Een genuanceerde blik is nodig 

om te beseffen dat de kunstenaars enkele heroïsche gebeurtenissen samenbrengen om een 

voorbedacht beeld van de revolutie naar voor te brengen. Coene en De Walsche willen de 

toeschouwer overtuigen van de heldenmoed van de Belgische revolutionairen, Navez tracht 

eerder de menselijke en nobele kant van de revolutionairen naar voor te brengen. De schilders 

bedden deze gebeurtenissen in in een historisch decor, de taferelen zouden daadwerkelijk 

kunnen plaatsgevonden hebben. De scènes kunnen gesitueerd worden in tijd en ruimte. Dit is 

meteen de verdienste van de neoclassicistische taferelen, zij laten de toeschouwers geloven 

dat een historische reconstructie hier aan de orde is. Deze harde werkelijkheid waarin de 

revolutiestrijders toch wisten vol te houden en zelfs heroïsche daden wisten te verrichten, 

maakte aanspraak (mede door de euforie die op dat moment heerste) op geloofwaardigheid. 

Het eerder aangehaalde schijnrealisme wordt handig toegepast. De ideologische doeleinden 

van de kunstenaars maken echter dat zij de strijd meer heroïsch voorstellen dan de 

werkelijkheid. Door de subtiele opsmuk van de taferelen wordt de revolutie afgebeeld als 

overwinningstrofee. Heroïsche acties worden samengebracht om de moed en verdiensten van 

de revolutionairen en hun overwinning in herinnering te brengen. De verheerlijking van de 

helden (cfr. infra) draagt tevens bij tot de beeldvorming van de revolutie als overwinnings-

trofee. De vlag die aan de hemel prijkt loopt reeds vooruit op de afloop van de strijd. In het 

tafereel van Coene heft een jongeman de vlag omhoog boven de barricade: de hevige strijd zal 

leiden tot de overwinning. Ook in de tekening van Navez scharen de revolutiestrijders zich 

achter de driekleur. Een overwinning lijkt in de neoclassicistische taferelen verzekerd. De 

vlag is verheven boven de strijders, de onafhankelijkheid van België is het uiteindelijke doel 

en ook het resultaat. De neoclassicistische kunstenaars verheerlijken de heroïsche revolutie-

strijders (cfr. infra), zij zijn de behoeders van het volk en zij leiden België tot de overwinning 

en de onafhankelijkheid. De strijd, die door de neoclassicisten als onderwerp werd gekozen, 

was een symbool voor de overwinning van het Belgische volk. De Belgen, vastberaden maar 

zonder leiders, wisten het georganiseerde Hollandse leger te verslaan en dat moest ver-
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eeuwigd worden. Het gevecht in het park was een geliefkoosd thema bij talrijke 19
de

-eeuwse 

kunstenaars vanwege deze heroïsche overwinning. Zo ook De Walsche, die daarbij aandacht 

heeft voor een uitgebalanceerde compositie en helderheid. De toeschouwer weet meteen wat 

er afgebeeld wordt, welk kamp zich waar bevindt en wie de overwinning zal behalen. Het is 

zoals reeds aangehaald opvallend dat de toeschouwer steeds het gebeuren aanschouwt vanuit 

het Belgische front in de drie neoclassicistische taferelen. De situatie wordt bekeken vanuit 

het overwinnende kamp.  

 

In de romantische taferelen gaat het er anders aan toe. Niet enkel anonieme strijders, maar ook 

het volk en specifieke helden worden in beeld gebracht. De taferelen van Van Severdonck, 

Soubre, Vermeersch en Marchant tonen gebeurtenissen die in 1830 hebben plaatsgevonden. 

Deze evenementen worden op een gedetailleerde manier weergegeven. De theatrale gebaren 

verraden echter dat de gebeurtenissen zijn opgesmukt. De taferelen zijn een interpretatie van 

de evenementen door de kunstenaar, met een eventuele invloed van de opdrachtgever. Terwijl 

de neoclassicisten hun boodschap klaar en duidelijk overbrengen, merkt men in de 

romantische taferelen vaak een diepere gelaagdheid. De boodschap is onderliggend. 

Symboliek wordt een krachtig wapen van de romantische meesters. Deze opsmuk en 

symboliek dragen bij tot de beeldvorming van de overwinningstrofee. De revolutionaire zaak 

wordt namelijk verheven. De euforie van de overwinning wordt gekanaliseerd via de opsmuk 

en symboliek. Wanneer de allegorie zijn introductie doet in het tafereel van Kindt, wordt de 

aanspraak op een historische reconstructie onmogelijk. De allegorische taferelen van Kindt, 

De Coene en Philippet vatten gebeurtenissen samen in een personificatie. De allegorie 

impliceert het ideële. Een begrip of idee wordt op een ideële manier op doek gezet. De 

subjectiviteit bij deze manier van afbeelden valt niet te ontkennen, wat niet wil zeggen dat de 

allegorische taferelen niet geschikt zijn om een hartstochtelijk beeld van de revolutie op te 

hangen. De allegorie kan bij uitstek dus bijdragen tot de overwinningscultus rond de 

Belgische revolutie; een allegorie slaagt er namelijk in om op een heldere manier een gevoel 

of idee meteen merkbaar en zelfs voelbaar te maken. Abstracties kunnen verbeeld worden, het 

idee van overwinning kan gestalte gegeven worden. Het tafereel van Wappers verdient als 

overwinningstrofee een bijzondere aandacht. Dit werk werd namelijk door de overheid 

nadrukkelijk besteld als een overwinningstrofee om de Belgische onafhankelijkheid te 

verheerlijken en vereeuwigen. De Antwerpse kunstenaar brengt verschillende personages en 

gebeurtenissen uit verschillende tijdstippen samen op de Grote Markt van Brussel. Hoewel het 

volk beseft dat de afgebeelde scène niet werkelijk plaatsgevonden kon hebben, kende het 

schilderij toch een enorm succes. Wappers brengt historische elementen samen tot een 

gefantaseerde voorstelling. Deze imaginaire weergave wordt ook historisch ingebed door 

middel van historische acties, kostuums, wapens en portretten van tijdgenoten, die allen zeer 

gedetailleerd worden weergegeven. De kunstenaar heeft een synthese van de Belgische 

onafhankelijkheidsstrijd voor ogen. Het tafereel van Wappers slaagde erin de gevoelens die 

kort na 1830 heersten in het schilderij in te bedden. Het werk toont aan dat het volk geen 

historische reconstructie eiste en dat een gefantaseerde voorstelling met de nodige overdreven 

gestiek en emoties ook voldoende emotie wist op te wekken. Deze theatraliteit draagt als 
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beeldstrategie in grote mate bij tot de beeldvorming van de revolutie als overwinningstrofee. 

De romantische schilders tonen zich meester in het opsmukken van taferelen, waarbij de 

theatraliteit die daarmee gepaard gaat, als het ware van het doek spettert. De taferelen van 

Soubre zijn hier een treffend voorbeeld van. Het vertrek en de aankomst van de Luikse 

vrijwilligers zijn duidelijk verfraaid met overdreven emoties en gestiek, ook de schikking en 

compositie dragen, zoals reeds aangetoond, bij tot de opsmuk. In het schilderij van Jean 

Marchant kan men ook verschillende elementen onderscheiden die het tafereel optooien. Toch 

blijven de romantische kunstenaars hierbij een minutieuze aandacht behouden voor his-

torische details. Hierdoor worden de opgesmukte gebeurtenissen historisch gekaderd en 

krijgen zij een plaats in het collectieve geheugen. De overwinning wordt vereeuwigd als een 

prestigieuze en glorierijke gebeurtenis. De theatraliteit wordt in de romantiek duidelijk ten top 

gedreven. Deze stijl leent zich voor een luide gebarentaal en buitensporige gezichtsexpressies. 

De theatraliteit wordt handig ingezet om de euforie te benadrukken. Melodramatiek, pathetiek 

en tragiek geven uiting aan de gevoelens die met de revolutie gepaard gingen en zetten daarbij 

de glorierijke gebeurtenis dik in de verf. Dit aspect is in Picqué‟s portret en het schilderij van 

De Walsche nauwelijks aanwezig, Adèle Kindt daarentegen maakt er gretig gebruik van. De 

overdreven gebaren en gezichtsexpressies bezorgen het werk van de Brusselse kunstenares 

zijn melodramatische karakter. Ook de stervende strijder op de achtergrond versterkt het 

theatrale karakter. Allegorische taferelen lenen zich goed voor theatraliteit. Zowel in de alle-

gorische voorstelling van Kindt, De Coene en Philippet is de enscenering duidelijk merkbaar. 

In het tafereel van De Coene zijn de gebaren van de personages zelfs zo geënsceneerd en 

pathetisch dat de romantische gekunsteldheid van het doek afdruipt. Ook de romantische 

schilder Soubre weet dit theatrale aspect goed aan te wenden ten voordele van zijn ideo-

logische overwinningsboodschap. Vrouwen huilen om het vertrek van hun mannen, jongeren 

juichen de mannen toe en de vrijwilligers zelf heffen hun wapens om hun heldenmoed en 

enthousiasme tentoon te spreiden. Ook het gebaar van Charles Rogier is uitdrukkelijk 

overdreven te noemen. Het is echter opnieuw Wappers die dit aspect het meest weet uit te 

buiten. Door de opeenhoping van de personages die elk met andere dingen bezig zijn en toch 

elk die bedrijvigheden met zeer overdreven gebaren uitvoeren, met overmatig expressieve 

gezichten, wordt de theatraliteit ten toppunt gevoerd. Het hedendaagse publiek stoort zich 

vaak mateloos aan het theatrale karakter van de romantische taferelen maar destijds werd dit 

geënsceneerde aspect gewaardeerd. Oorlogstijd is een tijd van extreme emoties en kunste-

naars verwerken dit dan ook graag in hun taferelen. Deze gekunsteldheid getuigt van een 

grote hartstocht voor de figuren en een passie voor het vaderland die moest verspreid worden 

over de kersverse Belgische bevolking. De theatraliteit verhoogt het sentiment rond het 

gebeuren en slaagt erin om de hoge mate van euforie die rond 1830 heerste, uiting te geven 

via de kunstwerken. Door middel van opvallende kleuren wisten de romantische meesters hun 

werken des te meer grandeur te bezorgen. De kleuren worden aangebracht met een vitale 

penseelslag. De kunstenaars werken expressief. Deze grandeur draagt op zijn beurt bij tot de 

beeldvorming als overwinningstrofee, de hevige expressieve kleuren zetten de overwinning 

kracht bij. De eerder vermelde spontane penseelvoering lijkt vanuit een innerlijke euforie 

ontsprongen te zijn en geeft tevens uiting aan de overwinningsgeest. De innerlijke euforie kan 
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op die manier op doek overgedragen worden. Het is opvallend dat de romantische revolutie-

taferelen op aanzienlijk grotere doeken werden vervaardigd. Het tafereel van Wappers over-

treft qua grootte alle andere taferelen met zijn 444 cm. hoogte en 660 cm. breedte. De grootte 

van het tafereel bezorgt het werk een monumentaal karakter en dit brengt een euforisch effect 

teweeg bij de toeschouwer. De enorme grootte van de romantische taferelen laat een diepe 

indruk na en imponeert. Hierdoor kan de overwinningsboodschap effectiever overgebracht 

worden, het tafereel krijgt een taak als een symbolische trofee. Ook de schilderijen van 

Soubre vallen op door hun formaat. De aankomst van de Luikse vrijwilligers in Brussel is 

bovendien geschilderd in panoramavorm, een inventieve vorm die ook een grote indruk nalaat 

bij de toeschouwer. Niet alle romantische schilderwerken bezitten een groot formaat. De 

werken van Van Severdonck, Marchant, De Coene en Vermeersch zijn eerder bescheiden qua 

omvang. Het is mogelijk dat het hier eerder ingetogen opdrachten betrof of schilderwerken 

die op initiatief van de kunstenaar zelf vervaardigd werden. De vermelde kunstenaars waren 

geen beroemde meesters waardoor het mogelijk is dat zij niet de ambitie of de middelen 

hadden om monumentale werken te schilderen. Het is duidelijk dat de romantische meesters 

een lofzang op de overwinning beoogden, gepaard gaande met een verheerlijking van de strijd 

(cfr. infra). 

 

Het werk van de realistische kunstenaar Philippet toont een theatrale voorstelling van de 

revolutie, wat zijn romantische invloed verraadt. Het werk, hoewel realistisch geschilderd, 

biedt een allegorische voorstelling van de onafhankelijkheidsstrijd. Men kan duidelijk stellen 

dat ook hier de revolutie wordt afgebeeld als overwinningstrofee. De charmante en jonge 

uitstraling van de monumentale allegorische figuur die de omwentelingsstrijders leidt, geeft 

uiting aan de euforische overwinning. Philippet loopt vooruit op de overwinning, hij toont het 

uiteindelijke resultaat en de middelen die daartoe ingezet werden. Het werk diende dan ook 

ter opsmuk van festiviteiten ter ere van het onafhankelijke België. Bij Meunier ligt dit 

opnieuw anders, er is geen sprake van een overwinning in het werk. Hij schildert daarentegen 

een uitzichtloze strijd waarbij de hoop op overwinning verloren gaat. 

 

Hoewel de neoclassicistische meesters de revolutiestrijd niet verheerlijken, prijzen ze toch de 

overwinning. Zij zetten hiervoor de Belgische revolutionairen in de bloemetjes. Het zijn 

opnieuw de romantici die de lofzang op de overwinning ten top drijven. Door middel van 

compositie, penseelvoering, levendige kleuren en een theatrale stijl zetten zij de overwinning 

van de Belgische revolutionairen in de verf. Deze overwinning is volgens hen te danken aan 

het hele Belgische volk, met inbegrip van alle lagen van de bevolking, alsook enkele speci-

fieke personen die heldendaden verrichten en enkele voorname politici. De beeldvorming als 

overwinningstrofee komt bij uitstek tot uiting in de allegorische taferelen. Het abstracte idee 

van victorie kan door middel van personificaties op het doek worden gezet. Dit gegeven treft 

men het sterkst in het werk van Philippet.  
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VI.2.3. Eerbetoon aan helden 

 

Een revolutie zonder helden is ondenkbaar. Toch schilderen de neoclassicisten, romantici en 

realisten van elkaar verschillende helden en brengen zij op diverse manieren hulde aan deze 

figuren. 

 

Het eerbetoon van de revolutiehelden komt allereerst tot uiting in de keuze van het onder-

werp. De neoclassicistische kunstenaars brengen het heetst van de strijd in beeld. De drie 

neoclassicistische schilderwerken tonen een synthese van verschillende heroïsche acties die 

de aandacht van de toeschouwer trekken. Navez, Coene en De Walsche tonen revolutionairen 

die met alle middelen strijden voor de vrijheid waarbij de schilderijen druipen van de helden-

moed. De neoclassicistische taferelen tonen anonieme personages die hun leven geven voor 

het vaderland en dus een zeer nobele daad verrichten. De kunstenaars selecteren zoals 

aangehaald verschillende heroïsche acties die zij als één geheel op het doek neerprenten. De 

toeschouwer krijgt een blik op meerdere heldendaden die elk een hoogstaande morele deugd 

uitbeelden. De Belgische vrijwilligers strijden nobel voor het jonge België, heldenmoed wordt 

het onderwerp van de neoclassicistische kunstschilders. Door dit onderwerp te selecteren, 

trachten de kunstenaars een voorbeeld van burgerdeugdzaamheid te stellen. Zij pogen daden 

te schilderen die bewondering of zelfs aanbidding bij het volk opwekken en proberen daarbij 

de burgers aan te sporen om tevens op eenzelfde eerbiedige manier te handelen. Een revolutie 

zonder helden lijkt ondenkbaar. Als men de revolutieschilderijen bekijkt, raakt men hier zeker 

van overtuigd. De neoklassieke schilders beschouwen de Belgische vrijwilligers als rol-

modellen voor uitzonderlijke moed en patriottisme, daarom krijgen zij een voorname plaats in 

de taferelen. De Belgische omwentelingsstrijders worden hierbij als groep verheerlijkt. Men 

treft anonieme revolutionairen die strijden voor hun vaderland. Het beeld van de nobele, 

rechtvaardige, vaderlandslievende en gerespecteerde revolutiestrijder wordt gestimuleerd. De 

neoclassicist Navez toont de toeschouwer een menselijk beeld van de revolutionair; de 

opstandelingen zetten alles in het werk om vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen. De 

tekening van Navez toont de Belgische vrijwilligers in hun menselijke gedaante terwijl de 

vijand wordt afgebeeld als robuuste schepen. De gezichtsloze vijand, die vanuit de militaire 

schepen op de zee onschendbaar lijkt, maakt dat de moed van de Belgische vrijwilligers des te 

meer gewaardeerd wordt. Zij worden geconfronteerd met machtige vijanden, maar verliezen 

daarbij hun dapperheid niet. Ook in het werk van Coene treft men het toonbeeld van uit-

zonderlijke heldenmoed. Een jongeman beklimt de barricade en zet zijn leven op het spel om 

de revolutionaire boodschap te verkondigen. Hij kijkt bovendien de toeschouwer aan om ook 

hem van de revolutionaire missie te overtuigen. Coene toont ook een revolutionair die de eer 

van zijn overleden strijdmakker verdedigt. Hieruit blijkt dat de opstandelingen zelfs in 

oorlogstijd hun morele principes niet laten varen. De schilderijen van Navez, Coene en De 

Walsche roepen om die reden fierheid voor het Belgische volk en zijn moedige 

opstandelingen op en deze personages fungeren als na te volgen voorbeelden. Ook Kindt 

schildert de Belgische vrijwilliger als een ware held die de eerbare taak op zich neemt 

vrouwen en kinderen te beschermen. Het is frappant dat de neoclassicistische kunstenaars ook 



97 

 

aandacht schenken aan gewonde of overleden revolutiestrijders. Coene, Navez en De Walsche 

stellen hun taferelen ten dienste van de verering van de Belgische revolutionairen, waaronder 

ook de overleden opstandelingen. Het is duidelijk dat de neoclassicistische kunstenaars het 

lijden op de voorgrond afbeelden als toonbeeld van uitzonderlijke moed. De martelaars 

worden beschouwd als voorbeeld van zelfopoffering en patriottisme.
582

 De eer van de over-

ledenen wordt dan ook bewaakt (Coene beeldt dit nadrukkelijk uit). De groepering rond de 

overleden opstandeling in het werk van Coene kan beschouwd worden als een piëta.
583

 De 

link met Christus die zijn leven gaf voor een hoger doel, net als de revolutionairen, wordt hier 

gesuggereerd en het martelaarschap krijgt hierdoor des te meer bewondering.  

 

Romantische kunstenaars waren geobsedeerd door helden.
584

 De romantische beeldvorming 

van het eerbetoon aan helden wordt bewerkstelligd via het gekozen onderwerp, de compositie 

waarbij lijdende revolutionairen op de voorgrond worden geplaatst, een theatrale stijl en het 

kleurgebruik. De romantische kunstenaars gaan op een andere manier om met heldenverering. 

Vooreerst uit dat zich in de keuze van het onderwerp. Kindt, een neoclassicistische kunstena-

res met romantische invloed, kiest voor een moment uit het begin van de revolutie, namelijk 

de chaos in de Brusselse straten na de befaamde opera „De Stomme van Portici‟. De 

kunstenares opteert voor een allegorische voorstelling, iets wat in de taferelen van de 

“zuivere” neoclassicisten niet aangetroffen wordt. Zoals vermeld, brengt een allegorie een 

bepaalde gedachte of emotie op een kernachtige manier samen in een personificatie. Dit zorgt 

ervoor dat een boodschap die moeilijk om te zetten is in plastische vormen toch geuit kan 

worden. De vrouw staat symbool voor de tragische gebeurtenissen die met de revolutie 

gepaard gingen.
585

 Zij verpersoonlijkt het volk dat onder de revolutie lijdt. Toch hoeft het 

volk niet te vrezen, de Belgische vrijwilliger stelt zich namelijk op als beschermer van de 

vrouw en kinderen. Opnieuw wordt de Belgische vrijwilliger verheerlijkt als een deugdzame 

en heldhaftige persoon, hoewel hij niet in volle actie te zien is (wat wel het geval is in de 

neoclassicistische taferelen). In de romantische schilderwerken doen ook politieke figuren hun 

intrede als helden. Zij worden geportretteerd en hun portret doet dienst als legitimatie. Het 

Voorlopig Bewind wordt door Picqué geportretteerd, Felix Chazal krijgt een prominente 

plaats in het monumentale werk van Wappers en Charles Rogier wordt als aanvoerder van de 

Luikse vrijwilligers vereeuwigd. De helden krijgen een gezicht en een (vaak bekend in de 

oren klinkende) naam. Ook gewone mensen worden verheven tot helden, zoals Marie Abts in 

het schilderij van Vermeersch. Het tableau van Jean Marchant getuigt op zijn beurt van de 

heldencultus rond Fréderic De Mérode. Het lijkt er zelfs op dat romantische kunstenaars (en 

voornamelijk hun opdrachtgevers) op zoek gingen naar bruikbare helden waarrond een cultus 

kon opgebouwd worden. Dit is niet zo verwonderlijk in het licht van de nieuwe heldencultus. 

Het jonge België ging actief op zoek naar helden aan wie de verdiensten van de onaf-

hankelijkheid konden opgedragen worden.
586

 Heldenverering stimuleert namelijk de vader-
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landsliefde (cfr. supra) en bewerkstelligt een samenhorigheidsgevoel. Het portret van Picqué 

toont ons een van de weinige portretten van machthebbers uit 1830 (wellicht omdat de 

Brusselse toplaag de stad uit gevlucht was). De keuze om de Leden van het Voorlopig 

Bewind te vereeuwigen in een portret geeft aan dat men aan deze personen een belangrijke rol 

voor de Belgische onafhankelijkheid toedient. Door hen te eren met een portret, verwerven zij 

een hogere status. De Luikse schilder Soubre schildert in twee taferelen het vertrek en de aan-

komst van Charles Rogier en zijn vrijwilligers. Hij toont de Luikse vrijwilligers niet in actie 

zoals men dat in een neoclassicistisch tafereel zou verwachten. De Luikse vrijwilligers zijn 

bereid hun familie en vrienden achter te laten en worden in Brussel warm onthaald, zij 

worden beschouwd als ware helden. De schilder zet gebeurtenissen met een nationaal en zelfs 

lokaal (Luiks) belang in de verf, een typisch fenomeen voor de romantiek. Het Luikse 

karakter van het onderwerp valt zeker niet te ontkennen. Het nationalistische gevoel beperkte 

zich namelijk niet enkel tot België als geheel en als nieuw land, maar kreeg ook leven 

ingeblazen in de afzonderlijke provincies. In Luik was dit samenhorigheidsgevoel sterk 

aanwezig daar het Prinsbisdom Luik altijd een afzonderlijke entiteit was geweest. Jean 

Marchant brengt de gewonde De Mérode in beeld, de keuze voor het onderwerp verraadt 

reeds de grote mate van heldenverering die de kunstenaar nastreeft. Henri De Coene kiest net 

als Kindt voor een allegorisch tafereel. De begrafenis op het Martelarenplein wordt ge-

schilderd. De cultus rond de overleden revolutionairen wordt vormgegeven. In het werk van 

Van Severdonck is het opvallend dat er geen specifieke held is. De schilder geeft enkel de 

vluchtende Hollandse troepen weer terwijl ze bekogeld worden door stenen vanuit de om-

ringende huizen. Dit verhoogt het anekdotische karakter van het werk; de vluchtende troepen 

worden op die manier het onderwerp van spot. Het is nagenoeg het enige schilderwerk waarin 

de nadruk ligt op het Hollandse kamp (hoewel het gebeuren vanuit het Belgische front 

bekeken wordt). Ook de compositie kan zoals blijkt bijdragen tot het verhogen van de 

heldenverheerlijking. De helden worden centraal op het doek geplaatst en door middel van de 

compositie wordt de aandacht van de toeschouwer naar hen geleid. Dit treft men aan in het 

allegorische tafereel van De Coene. De driehoekscompositie en opwaartse beweging naar de 

hemel toe (wat een tenhemelopneming insinueert) zet het martelaarschap in de verf. Dit is 

tevens duidelijk in de taferelen van Soubre en Marchant. De compositie wordt zodanig 

geconstrueerd dat de aandacht op de held wordt gevestigd. Zo plaatst Soubre Charles Rogier 

bij het vertrek boven de massa. Een symbolische interpretatie is hier opnieuw aanwezig, de 

verheven status van Rogier wordt gecommuniceerd. In het tafereel van de aankomst, krijgt de 

Luikse politicus Rogier een open ruimte waarin hij verschijnt. Achter hem bevindt zich zijn 

achterban die zich eindeloos uitreikt. Marchant weet op zijn beurt door middel van de 

compositie de respectabele status van Fréderic De Mérode te benadrukken. De Mérode krijgt 

een centrale plaats en de handelingen van de hem omringende personages versterken de 

aandacht voor deze gewonde strijder. Het is duidelijk dat de romantici aan specifieke helden 

een centrale en vaak symbolische plaats in de compositie toebedelen. De romantische 

kunstenaars hopen daarnaast door het schilderen van lijdende revolutiestrijders op de voor-

grond pathos en tragiek op te roepen. Zij vragen attentie voor de offers die betaald werden als 

prijs voor de onafhankelijkheid van België. Tevens is het mogelijk dat men met het schilderen 
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van het slachtofferschap haat voor de vijand trachtte op te wekken of verder aan te wakkeren. 

Een gezamenlijke vijand biedt namelijk eensgezindheid en samenhorigheid. De jonge Belgen 

bleken niet vies van strijd en geweld. De Belgische geschiedschrijving stond er vol van: 

veldslagen, oorlogen, moord en opstand.
587

 Geweld werd namelijk nodig geacht voor een 

historische ontwikkeling.
588

 De nederlagen van de Belgen werden in de literatuur dan ook 

omschreven met heel wat empathie en veel aandacht voor het lijden van de slachtoffers.
589

 

Ook verwees het lijden van de slachtoffers steeds naar de komende zege.
590

 Wat Evert Peeters 

aan de Belgische geschiedschrijving van eind 18
de

 eeuw tot 1850 toeschrijft, treft men zeker 

ook in de revolutietaferelen. (Er waren wel meerdere opvallende gelijkenissen tussen de 

historische romans en de historiekunst, zoals een romantische nuance en de aangehaalde 

hevige pathos.
591

) De overleden revolutiestrijders worden beschouwd als heuse martelaars, zij 

geven hun leven voor een hoger doel: de Belgische onafhankelijkheid. Dit idee van 

martelaarschap is overduidelijk aanwezig in het schilderij van Wappers. Ook hier roept de 

groepering rond de lijdende jongeman met het witte hemd, net als in het werk van Coene, een 

piëta in gedachte, wat het idee van martelaarschap aanzienlijk verscherpt. De strijd op zich 

wordt in de romantische taferelen daarenboven ook verheerlijkt door het veelvoudig afbeelden 

van wapens en het heroïseren van personages die strijdlust vertonen. Een grote nadruk op 

wapens wordt aangetroffen in de schilderwerken van Wappers, Marchant en Soubre. De 

Luikse vrijwilligers in het werk van Soubre heffen hun wapens en gaan zelfs enthousiast de 

strijd tegemoet, zij vertonen geen angst. De nadruk op wapens wekt namelijk bewondering, 

status en respect op bij de toeschouwers en komt zo de heldenverering ten goede. Ook de 

theatrale stijl wordt aangewend om het eerbetoon aan de helden te bewerkstelligen. Marchant 

maakt hier handig gebruik van. Hij stelt de theatraliteit ten dienste van de heldenverering van 

De Mérode die door zijn vastberaden en strijdlustige blik, zonder tekenen van pijn, be-

wonderd wordt. Hier wordt ook van het aspect kleur handig gebruik gemaakt en het werk van 

Jean Marchant kan opnieuw als voorbeeld aangehaald worden. De Mérode valt op door zijn 

witte hemd en lichtblauwe vest. Ook Wappers hanteert een witte kleur om in het drukke 

tafereel de aandacht te vestigen op de gewonde revolutionair op de voorgrond. Het is duidelijk 

dat de opgesmukte en theatrale helden in de romantische taferelen niet weg te denken zijn. De 

helden worden benadrukt door middel van compositie, kleur en theatraliteit. 

 

De specifieke helden uit de romantische taferelen verdwijnen in het realisme. Philippet 

schildert een allegorische voorstelling. Hij gebruikt de compositie om de allegorische per-

sonages van de levensechte personages te scheiden. De revolutionairen willen zich in de strijd 

werpen, maar worden bij hun aanloop verhinderd door de charmante allegorieën. De 

algemene geest van de revolutie als allegorie wordt hier gecombineerd met een afbeelding van 

de Belgische revolutiestrijders. Philippet heeft daarbij geen aandacht voor specifieke helden 

maar integreert wel strijdlustige revolutiestrijders in zijn werk. Ook hij verheerlijkt de 
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revolutionairen en dit doet hij door hen samen met de allegorieën af te beelden. Meunier 

schildert geen helden. Hij schildert daarentegen mensen die uitzichtloos lijden. De revolutie-

strijders zijn schetsmatig weergegeven en verrichten geen heroïsche daden maar ondergaan 

passief het gebeuren. Zelfs Charlier-met-het-houten-been wordt niet als een ware held 

geportretteerd. Door het heroïsche aspect achterwege te laten, vraagt de schilder aandacht 

voor de negatieve ondertoon van de revolutie, de chaos en het onheil die de omwenteling met 

zich mee bracht. In de bloederige strijd is er geen sprake van helden. Wapens, op het kanon 

van Charlier-met-het-houten-been na, en de verheerlijking van de strijders kunnen niet in het 

werk teruggevonden worden.  

 

Zowel de neoclassicisten als de romantici beelden helden af. Een eerbetoon aan helden wordt 

een belangrijk onderdeel van de beeldvorming van de revolutie. Helden zorgen voor perso-

nages waar het volk kan naar opkijken waardoor de liefde voor de revolutionaire zaak aan-

gespoord wordt. Voor de neoclassicistische kunstenaars zijn de Belgische opstandelingen de 

ware helden. De revolutionairen worden verheerlijkt als een groep van anonieme strijders en 

hun heroïsche acties worden samengebracht in één tafereel. Voor de romantici volstaat dit 

niet, zij gaan op zoek naar gezichten en namen voor deze anonieme Belgische vrijwilligers. 

Zij vinden hun helden bij gewone burgers die symbolische of heroïsche daden verrichtten en 

hun politieke leiders. De verheerlijking wordt aangedikt door middel van compositie, 

theatraliteit en kleurgebruik. De gewonde revolutiestrijders op de voorgrond zetten het aspect 

van martelaarschap in de verf. De sociaal-realistische kunstenaar Meunier schildert geen 

helden maar weerloze personages om op die manier zijn („tegendraadse‟) boodschap vorm te 

geven.  

 

 

VI.2.4. Politieke machtsontplooiing 

 

De overwinning in 1830 betekende Belgische onafhankelijkheid. Een nieuw land werd 

geboren en de politieke machtsontplooiing werd uitermate belangrijk. Enkele politici namen 

de macht over het jonge België in handen.  

 

Het is opvallend dat de neoclassicistische kunstenaars niet ingaan op dit aspect. Zoals 

hierboven vermeld, zijn voor hen de revolutiestrijders de ware helden van de Belgische om-

wenteling. Aan hen heeft het Belgische volk zijn land te danken. Uit deze lagere klassen van 

de bevolking kwamen geen politici voort. Politieke leiders en latere realisaties blijven daarom 

buiten beeld. Enkel op de overwinning en de onafhankelijkheid van België wordt vooruit-

gelopen. Dit kan te maken hebben met het feit dat deze werken kort na de overwinning 

geschilderd werden, waardoor de verdere ontwikkelingen nog onzeker of nog niet gekend 

waren. 

 

Dit is enigszins anders in enkele romantische taferelen. De romantici vestigen aandacht op de 

nationale verwezenlijkingen die voortgekomen zijn uit de overwinning van de Belgen. 
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Belangrijke politieke figuren worden geportretteerd en hun verwezenlijkingen worden 

prominent in beeld gebracht. Zo worden deze politieke figuren en daden gelegitimeerd en 

voor het nageslacht vastgelegd. Hiervoor moet men de werken van Picqué en Wappers 

aandachtig bekijken. Picqué vereeuwigt het Voorlopig Bewind in een uitgebalanceerde en 

geometrische compositie. De kunstenaar ordent de verschillende elementen op een zorg-

vuldige en beredeneerde manier. De documenten die op tafel liggen tonen de belangrijke rol 

van het Voorlopig Bewind. Hierbij moet ook aangehaald worden dat de schikking van de 

personages ook een onderliggende betekenis heeft. Uit de plaatsing van de personages kan 

hun status of hun aandeel in het Voorlopig Bewind afgeleid worden. De composities krijgen 

in de romantische schilderijen een symbolische betekenis. In het werk van Wappers ligt de 

nadruk op het protocol. Dit verwijst naar het aandeel van de machthebbers, het Voorlopig 

Bewind, in de revolutie. Ook Felix Chazal krijgt een voorname plaats. Er is ook duidelijk een 

grote invloed van de opdrachtgevers merkbaar in de keuze van het onderwerp van de 

revolutietaferelen. Omdat deze informatie voor vele schilderwerken verloren ging, is het niet 

mogelijk om hier verder op in te gaan. Het aandeel van enkele belangrijke politieke figuren in 

de Belgische revolutie wordt vereeuwigd (cfr. supra). Bij Soubre is dit evenzeer het geval. De 

kunstenaar vervaardigde twee schilderwerken rond de politicus Charles Rogier. Ook de 

politieke machtsontplooiing van de Luikse provincie komt hierbij tot uiting. Luik wordt als 

afzonderlijke politieke entiteit, met een belangrijk aandeel in de revolutie, benadrukt. De 

monumentaliteit van de romantische werken (mede door hun grote afmetingen) geeft 

daarnaast ook uiting aan de politieke machtsontplooiing. Ook de grote aandacht voor de 

Belgische vlag toont dat het jonge België zichzelf op de kaart wil zetten. De grootsheid van de 

natie wordt hierdoor geuit en dit wordt nogmaals benadrukt door de grote formaten van de 

romantische taferelen. De natie wordt daarenboven ook gelegitimeerd door terug te grijpen 

naar 17
de

-eeuwse meesters als Rubens. 

 

In de realistische schilderkunst valt dit politiek aspect opnieuw weg. Philippet heeft wel 

aandacht voor Brussel, dat een gewichtig aandeel had in de revolutie. Hierdoor wordt het 

politieke belang van de Belgische steden naar voor gebracht. Meunier heeft geen aandacht 

voor de politieke machtsontplooiing, hoewel zijn werk (zoals vermeld) gesitueerd kan worden 

in de periode waarin de vermaande eenheid van België reeds dreigde uiteen te vallen door 

communautaire spanningen. Dit kan een naslag gehad hebben in zijn werk. De grauwe 

kleuren, het intieme formaat, de neerhangende vlag en de vage personages tonen de negatieve 

gezindheid van de kunstenaar tegenover het Belgische land. 

 

Op gebied van de beeldvorming van de politieke machtsontplooiing, kan gesteld worden dat 

enkel de romantische kunstenaars oog hebben voor de politieke leiders en realisaties van het 

jonge België. Zij doen dit door politieke leiders op een verheerlijkende manier te portretteren 

met aandacht voor belangrijke documenten en protocollen. De monumentaliteit van de 

werken en de Belgische vlag die in het oog springt, wijzen er tevens op dat België zich als een 

afzonderlijke machtige entiteit tracht te manifesteren. 

 



102 

 

VI.2.5. Sociaal emancipatorisch pamflet 

 

De revolutie betekende vrijheid voor België. De Belgische bevolking kwam los van het juk 

van de Hollandse overheerser en kon voortaan zijn eigen koers varen. De revolutie, die met 

man en macht gestreden werd door de lagere bevolkingsklassen, dreigde echter al snel enkel 

ten goede van de elite uit te draaien. Toch trachten de 19
de

-eeuwse kunstenaars de toe-

schouwers ervan te overtuigen dat de revolutie door en voor iedereen gestreden werd. 

 

Hoewel het geweld door de neoclassicistische schilders niet verheven wordt, wordt de 

revolutiestrijd toch noodzakelijk geacht. De heroïsche actie van de man die de barricade 

beklimt in het tafereel van Coene toont dit aan. Het publiek wordt namelijk ook overtuigd van 

de noodzaak van een onafhankelijk België. De jongeman geeft blijk van zijn patriottisme 

terwijl geweren op hem gericht staan. Deze jonge en energieke knaap stelt de toekomst van 

België voorop. Zijn leven wordt bij deze actie echter bedreigd. Het schilderij toont impliciet 

de onderdrukking van de Belgen door de Hollandse overheersers. Ook bij Navez treft men een 

gelijkaardig fenomeen. De Brusselse schilder toont een brandende hoeve waar vrouwen en 

kinderen uit moeten vluchten. Deze gebeurtenis impliceert dat het Hollandse leger brutaal is 

en geen respect opbrengt voor het Belgische volk. Zelfs vrouwen en kinderen worden het 

slachtoffer van hun oneerbiedige en laffe daden. De tegenstelling tussen het brute Hollandse 

leger en de menselijke Belgische revolutionairen die zich wijden aan het helpen van de 

verschrikte vrouwen en kinderen alvorens verder te strijden, is duidelijk merkbaar. De selectie 

van het onderwerp draagt bij tot de ideologische boodschap. Zo wordt de onaf-

hankelijkheidsstrijd beschouwd als een noodzaak om vanonder het juk van de Hollandse 

heerser Willem I vandaan te komen. De Belgische vrijwilligers offeren zichzelf op voor dit 

nobel doel en zijn daardoor ware helden. Coene en Navez tonen nobele en menslievende 

strijders die onafhankelijkheid verdienen. De vrijwilligers zijn één groep waar niemand 

bovenuit steekt door rang of klasse. Enkel door een heroïsche daad kan een revolutionair zich 

onderscheiden van de anderen. Ook de eerder aangehaalde aandacht voor het Belgische kamp, 

waarbij het Hollandse leger amper in beeld wordt gebracht, draagt bij tot het emanci-

patorische pamflet. De eigenheid van het Belgische kamp en volk wordt getoond, de 

broederschap en menslievendheid in het Belgische front wordt naar voor gebracht om het 

gevoel van Belgische eenheid te versterken. Er wordt een duidelijk onderscheid gecreëerd 

tussen het eigene, het Belgische, en het andere, het Nederlandse. 

 

De romantische schilders integreren de verschillende bevolkingslagen meer expliciet in hun 

werk. Zij geven uiting aan een tijdperk dat gehoor gaf aan het verlangen naar vrijheid, gelijk-

heid en broederlijkheid.
592

 Zij geloofden in vrijheid en waren zich bewust van het volk als 

massa.
593

 Het werk van Kindt toont de revolutionair als humanitair. Vrouw en kind zijn in 

paniek en dit is de schuld van het Hollandse kamp. Gelukkig staat de vrijwilliger klaar om hen 

te verdedigen tegen het geweld en hen te behoeden voor de Hollandse onderdrukking.  

                                                           
592

 BROWN D.B. (2001), p. 71. 
593

 IBIDEM. 
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Van Severdonck toont hoe het volk er in slaagde de Hollandse troepen te verdrijven. Hierdoor 

wordt geïnsinueerd dat de gehele Brusselse (of Belgische) bevolking achter de revolutie stond 

en alles in het werk zou stellen om de Hollandse soldaten te verjagen. Ook Soubre en 

Marchant combineren personages uit verschillende klassen om de gedachte dat de gehele 

bevolking zich achter de revolutie schaarde aan te wakkeren. Marchant toont de adellijke De 

Mérode samen met doorsnee burgers en zelfs een boerin aan hetzelfde front. Soubre toont hoe 

de Luikenaars zich massaal achter Charles Rogier schaarden. Wappers buit dit aspect uit. Hij 

schildert een opeenhoping van personages uit verschillende klassen en rangen. Op de top van 

de mensenberg prijkt de driekleur, wat insinueert dat de gehele bevolking heeft deelgenomen 

aan de revolutie. De revolutie zal iedereen ten goede komen. De integratie van alle lagen van 

de bevolking in de romantische schilderwerken bevordert de beeldvorming van de revolutie 

als sociaal emancipatorisch pamflet. Alle burgers worden namelijk op die manier bij de 

revolutie betrokken. Deze volksmassa wordt daarenboven als een grote massa weergegeven 

(denkend aan de driehoekscompositie), getuige hiervan het tafereel van Wappers. Er wordt 

hierbij aandacht geschonken aan verschillende emoties. Iedereen kan zich inleven in het werk, 

aangezien personages uit verschillende klassen en met verschillende emoties geschilderd 

worden. Het enthousiasme waarmee gestreden wordt, toont het sociale karakter van de 

revolutie. Enkele helden krijgen in de romantische revolutiewerken wel een prominente plaats 

maar deze helden kunnen ook mensen uit de middenklasse zijn (zoals Marie Abts). De 

romantische kunstschilders spelen duidelijk in op de gevoelens van het volk, de romantiek 

richt zich tot iedereen en vindt ingang bij een breed publiek. De romantiek hanteert een taal 

(met een expressief kleurgebruik en vitale penseelslag) die door iedereen begrepen en 

gewaardeerd wordt. 

 

De personages in Tafereel uit de Omwenteling van 1830 van Meunier lijken uit de laagste 

klassen van de bevolking te komen, het zijn mensen die gekleed lijken te zijn in vodden. Zij 

tonen geen strijdlust maar lijken eerder onderworpen te zijn aan de omstandigheden. Ze lijken 

geen keuze te hebben. De kunstenaar doorprikt hiermee het romantisch beeld van de revolutie 

die door iedereen enthousiast gestreden werd.  

 

De neoclassicistische schilders tonen de noodzaak van de revolutie aan door het Hollandse 

kamp als bruten af te beelden. De revolutiestrijders worden als een groep afgebeeld, zonder 

aandacht voor rang of stand. Het Belgische kamp en de Belgische bevolking worden als een 

eenheid beschouwd. Het zijn echter de romantici die zich via hun imposante omwentelings-

taferelen tot de gehele bevolking weten te richten. Er wordt in de schilderwerken aandacht 

besteed aan alle bevolkingsklassen en aan verschillende emoties die met het gebeuren gepaard 

gaan, alsof de revolutie door en voor het gehele Belgische volk gestreden werd. De beeld-

vorming van een sociaal emancipatorisch pamflet wordt duidelijk naar voor gebracht. 
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VI.2.6. Aanklacht tegen geweld 

 

De overwinning werd voorafgegaan door een bloederige strijd. Alle kunststromingen tonen 

aandacht voor de dood, het lijden en verdriet. Sommige kunstenaars stellen het geweld als 

noodzaak voor de revolutie, anderen verheerlijken of verbloemen dit geweld terwijl de 

sociaal-realistische schilder Meunier het geweld verfoeit.  

 

De neoclassicistische kunstenaars lijken zich eerder een pacifistische houding aan te meten. 

De strijd op zich wordt niet verheerlijkt, een revolutiestrijder balt in het schilderwerk van 

Coene zijn vuist als reactie tegen het onrecht dat hem wordt aangedaan. Strijdlust wordt niet 

nadrukkelijk weergegeven. Ook de menselijke gevoelens van de revolutiestrijders worden op 

doek gezet. Er is ruimte gelaten voor het schilderen van dode en gewonde opstandelingen, 

voor woede, angst en chaos. Angst en chaos komen duidelijk aan bod in de tekening van 

Navez. Ook Kindt verwerkt een weerloze, bange vrouw in haar werk. De dood wordt in de 

schilderwerken verwerkt. Op de voorgrond treft men stervende revolutiestrijders. Er wordt 

voldoende aandacht geschonken aan de negatieve gevolgen van de strijd. De kunstenaars 

plaatsen drukbezette en gewonde revolutionairen op de voorgrond. Deze worden in het 

geheugen van de toeschouwer gegrift. Door het beeld op te hangen van menslievende en 

vredelievende revolutiestrijders, voelt de toeschouwer medelijden met de strijders. De vijand 

wordt als een bruut afgebeeld (cfr. infra), waardoor de revolutionairen zich genoodzaakt zien 

terug te slaan. Hoewel het geweld niet verheven wordt, wordt de revolutiestrijd toch nood-

zakelijk geacht. De neoclassicisten waarschuwen voor het geweld en het lijden dat met een 

omwenteling gepaard gaat, maar tonen ook dat deze offers in dienst stonden van een nobel 

doel. De Belgische driekleur die aan de hemel prijkt, herinnert de toeschouwer aan het 

uiteindelijke doel en resultaat waardoor het gevecht een sacraal karakter verkrijgt. 

 

De romantici daarentegen lijken, in tegenstelling tot de neoclassicistische meesters, de strijd 

te verheven. Romantische kunstenaars werden er zelfs van verdacht de strijd te verheer-

lijken.
594

 Zoals aangehaald, verwezenlijken de schilders dit door een grote nadruk op de 

wapens te vestigen. De romantische taferelen tonen de strijdlust en het enthousiasme van de 

revolutiestrijders. In het werk van Soubre marcheren de Luikse vrijwilligers enthousiast naar 

Brussel om te strijden en De Mérode kan zich in het tafereel van Marchant niet van de strijd 

afwenden, ook al is hij gewond. Deze strijdlust wordt verheerlijkt. De revolutiestrijd wordt 

voorgesteld als een nobele daad, waarbij het lijden geminimaliseerd wordt omdat deze wreed-

heid, het lijden en de dood in het teken staan van een hoger doel, de Belgische vrijheid. In de 

romantische taferelen treft men ook altijd een gewonde omwentelingsstrijder op de voor-

grond. Het lijden of de dood wordt dus wel voorgesteld, aangezien de schilders met deze 

tragiek pathos trachten op te wekken. Deze emotionele betrokkenheid resulteert niet in een 

afschuw voor het geweld, maar in een sympathie voor de revolutionaire zaak en zijn strijders. 

De martelaars worden namelijk verheven, hun dood is nobel en niet iets om bang voor te zijn. 

                                                           
594

 BROWN D.B. (2001), p. 96. 
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Het lijden wordt dus geminimaliseerd; het wordt verheerlijkt en als een deugdzame daad be-

schouwd. 

 

Het schilderij waar de aanklacht tegen het geweld het meest prominent naar voor komt, is het 

werk van Meunier, vermoedelijk omwille van biografische gegevens (cfr. V.2.2.b. 

Karakterisering van de opdracht en situering van het kunstwerk binnen het oeuvre). De 

Etterbeekse kunstenaar hanteert verschillende beeldstrategieën om dit te bewerkstelligen: een 

realistische stijl, het kleurgebruik, de compositie met aandacht voor lijdende omwentelings-

strijders, het afstandelijke karakter en het formaat van het werk. Het realisme van deze 

schilder uit zich voornamelijk in het onderwerp. De kunstenaar toont de rauwe onderkant van 

de onafhankelijkheidsstrijd. Het onderwerp van Meunier sluit aan bij zijn kritische geest die 

de realiteit van de revolutie wil weergeven. Het heroïsche onderwerp, wat zo prominent aan-

wezig was in de neoclassicistische en romantische werken, is hier niet aanwezig. Het sociaal-

realistische werk van Meunier toont een heel andere revolutiestrijd. Hij zorgt voor een tegen-

beeld van de opgesmukte en theatrale romantische taferelen. De kunstenaar hecht geen 

belangstelling aan de architectuur, de kostuums of andere historische details. Hij schildert 

geen heldere maar een eerder vlekkerige voorstelling van het gevecht aan het Warandepark. 

Chaos en angst nemen de bovenhand. Meunier toont de revolutie zoals hij volgens de 

kunstenaar echt gebeurd zou zijn. In tegenstelling tot de romantische kunstenaars, toont hij 

geen glorieuze veldslag die gestreden werd door heldhaftige strijdlieden die maar al te graag 

hun leven gaven voor het vaderland. De Etterbeekse kunstschilder wil het publiek de 

revolutiestrijd tonen zoals hij plaatsgevonden had; inclusief chaos, verderf, gewonden en 

doden. De strijd wordt ontdaan van zijn opsmuk die de aandacht van de toeschouwer afleidt 

van wat de revolutie echt had betekend: een bloederige strijd die door de laagste klassen 

zonder leiding in Brussel werd gestreden. Meunier heeft weinig belangstelling voor 

schreeuwerige kleuren, maar toch is clair-obscur in zijn werk merkbaar. De kleurcontrasten 

tussen donkere en witte tonen zijn hevig en vestigen de aandacht van de toeschouwer op het 

realistische schilderwerk. De contrasten nodigen de toeschouwers uit het werk goed te 

bekijken en leiden de blik doorheen het werk, waardoor het kritische gedachtegoed door-

gegeven kan worden. De dode revolutionairen op de voorgrond hebben in het realistische 

tafereel van Meunier een heel andere functie. De kunstenaar benadrukt op die manier de barre 

omstandigheden waarin de Belgische burgers genoodzaakt waren te vechten. Het lijden krijgt 

hier geen heroïsche betekenis, het is niets om naar op te kijken. Het lijden wordt iets afschrik-

wekkends. Omdat Meunier geen element van hoop in het schilderij verwerkt, lijkt deze ge-

vreesde dood het lot van alle Belgische revolutionairen. Het lijden leidt tot wanhoop. Het 

realistische werk van Meunier laat geen inleving toe. Het werk is bovendien zo grauw en 

deprimerend dat inleving niet aantrekkelijk is. De toeschouwer aanschouwt het slagveld van 

op een afstand, als vanuit een raam. Dit wil niet zeggen dat de toeschouwer niet nauw 

betrokken kan raken bij het onderwerp. Zoals hieronder wordt vermeld, zorgt het intieme 

formaat van het werk voor een innige relatie tussen de toeschouwer en het geschilderde doek. 

Ook treft men in het werk de revolutiestrijders in een kwetsbare en bijna machteloze positie 

aan. Charlier-met-het-houten-been overpeinst de situatie en veel opstandelingen zijn gewond. 
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Zij zijn hulpbehoevend. De toeschouwer leeft met hen mee en voelt zich machteloos omdat 

hij niet kan ingrijpen. Een gevoel van immobiliteit overvalt het publiek. Reductie wordt een 

beeldstrategie die de schilder handig weet te gebruiken. De overdreven romantische thea-

traliteit met veel aandacht voor details wordt ingewisseld voor een primaire weergave van de 

ruimte en figuren. Deze bescheidenheid draagt bij tot de aanklacht tegen de romantiek en de 

verheerlijking van de revolutiestrijd. Het tafereel van Meunier heeft met zijn 25,5 cm. hoogte 

en 38 cm. breedte de kleinste afmetingen van alle geselecteerde revolutietaferelen. Dit is 

vermoedelijk geen toeval (het werk is ook mogelijk een schets), Meunier koos wellicht op-

zettelijk voor een klein doek om een intieme relatie tussen het doek en de toeschouwer te 

bekomen. De schilder gaat ook op deze manier in tegen de grote monumentale kunst van de 

romantiek die met heel wat opsmuk gepaard gaat. Dit zeer bescheiden formaat sluit dus goed 

aan bij zijn gedachtegoed. 

 

De neoclassicisten achten geweld een noodzaak voor de omwenteling. Het lijden en verdriet 

wordt getoond, maar de toeschouwer wordt eraan herinnerd dat dit in het teken stond van de 

Belgische onafhankelijkheid. De romantische meesters daarentegen lijken het geweld te 

verheerlijken. Strijdlustige personages worden verheven en wapens zijn prominent aanwezig. 

De kunstenaar die het geweld het scherpst aanklaagt, is Meunier. Hij stelt zijn revolutie-

tafereel ten dienste van een aanklacht tegen het geweld. Men treft geen helden, noch 

heroïsche daden en de strijd is uitzichtloos. Dood en verderf nemen de bovenhand in een 

grauw tafereel. Zijn aanklacht tegen het geweld en zijn verzet tegen de theatrale romantiek 

sluiten aan bij zijn sociaalkritische ingesteldheid.  
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BESLUIT 

 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de drie kunststijlen verschillende programma‟s nastreven. 

In deze thesis werd aangetoond dat neoclassicistische, romantische en realistische kunstenaars 

op een verschillende manier omgaan met het thema van de Belgische revolutie in de 

schilderkunst. Uiteraard moest hierbij rekening gehouden worden met de persoonlijke visie en 

ambitie van de kunstenaar. Toch kon worden aangetoond dat de kunstenaars, afhankelijk van 

hun kunststroming, de beeldvorming van de revolutie op diverse wijzen, eigen aan hun kunst-

stroming, op doek omzetten. Tevens werd aangetoond dat de diverse kunststijlen ver-

schillende beeldvormingen van de revolutie beogen. Hieruit kan de volgende algemene con-

clusie getrokken worden. Tom Verschaffel stelde reeds kort dat het neoclassicisme tracht te 

overtuigen, terwijl de romantiek effect najaagt.
595

 Deze stelling lijkt in dit besluit ten volle 

gestaafd te kunnen worden. Het vat op een korte en gevatte manier de bevindingen samen die 

uit de comparatieve studie naar voor kwamen.  

 

Het neoclassicisme wil overtuigen. De beeldvorming van de revolutie als uiting van 

patriottisch gevoel met een eerbetoon aan helden (zowel slachtoffers als overwinnaars) lijkt in 

dit plaatje te passen. Het verlangen het publiek te overtuigen blijkt namelijk uit de neiging van 

de schilders om de Belgische vrijwilligers als groep te verheerlijken. De Belgische opstande-

lingen worden gecapteerd terwijl ze heroïsche daden verrichten in een volop woedende strijd. 

De vrijwilligers worden geschilderd als nobele, zelfzekere, heldhaftige strijders die zich 

inzetten en zelfs hun leven geven voor een hoger doel. De neoclassicistische schilders lijken 

de toeschouwers te willen overtuigen van de moed van de vrijwilligers en de noodzaak van de 

revolutiestrijd voor het nieuwe België. De schilderwerken vormen het bewijs van de grote 

inzet van de Belgische revolutionairen, een inzet die een hoge tol eist (het leven van enkele 

revolutionairen) en die dus niet zou gerealiseerd worden indien het eindpunt niet van hoge, 

zelfs uitzonderlijke, waarde zou zijn. De neoklassieke revolutietaferelen stellen een voorbeeld 

van heldenmoed en deugdzaamheid en willen het publiek aansporen zich even eerzaam en 

vaderlandslievend op te stellen. De taferelen trachten het publiek dus te overhalen van het 

belang van patriottisme en bewondering voor de Belgische revolutiestrijders. Het is aan hen 

dat zij hun vrijheid te danken hebben. Zoals aangetoond trachtten de neoclassicisten het 

Belgische publiek ook te overtuigen van de noodzaak van een onafhankelijk België. De 

Belgische revolutie als sociaal emancipatorisch pamflet. De Belgische revolutionairen zetten 

zich in voor een belangrijk doel; namelijk de vrijheid van het Belgische volk en het loskomen 

van onder het juk van de Hollandse overheersing. Gesteld kan worden dat de neo-

classicistische vormgeving geschikt was voor de revolutietaferelen die kort na of zelfs nog 

tijdens de onafhankelijkheidsstrijd plaatsvonden. Een groot deel van het volk moest namelijk 

nog overtuigd worden van de revolutionaire zaak. De beeldvorming van de revolutie als een 

uiting van patriottisch gevoel, een eerbetoon aan helden en als sociaal emancipatorisch 
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pamflet draagt hier in beduidende mate toe bij. Dit aspect wordt in de schilderwerken 

vormgegeven door de toeschouwer een standpunt te bieden vanuit het Belgische front, waarbij 

het Hollandse kamp als een anonieme wrede macht getoond wordt. De werken van Navez en 

Coene zijn hiervan een goed voorbeeld. Het is dan ook geen toeval dat beide kunstenaars hun 

tafereel in het revolutiejaar 1830 schilderden. Een overdreven opsmuk kon hierbij nog 

achterwege gelaten worden daar de uitkomst van de revolutie nog niet volledig duidelijk was. 

Het was voorlopig nog essentieel om de Belgische vrijwilligers in een goed daglicht te stellen 

en de omwentelingsstrijd als een nobele zaak af te beelden. 

  

Wanneer de uitkomst van de revolutie duidelijk was geworden en het jonge België in een staat 

van euforie verkeerde, konden de opgetooide taferelen van de romantische meesters hun 

intrede doen. Vermits er na de revolutie enkele jaren tot decennia verstreken waren, konden 

ook de politieke verdiensten van het jonge België in de schilderwerken opgenomen worden. 

Er wordt aandacht besteed aan de politieke machtsontplooiing van het jonge België. De 

grootsheid van de natie wordt geuit door de integratie van de Belgische driekleur, de enorme 

formaten en de 17
de

-eeuwse voorbeelden. De romantische taferelen konden rekenen op een 

enorm succes aangezien zij een effect bij de toeschouwer trachten teweeg te brengen. Waar de 

neoclassicistische werken een voorbeeld trachten te stellen en het publiek willen overtuigen 

van de revolutie als eerbiedige zaak, pogen de romantici vaderlandsliefde en hartstocht bij het 

publiek op te wekken. De uiting van patriottisch gevoel wordt hiertoe op een andere manier 

bewerkstelligd. De toeschouwer moest temperament door zijn lijf voelen vloeien wanneer hij 

de taferelen aanschouwde. De hartstocht wordt aangewakkerd door enerzijds terug te grijpen 

naar 17
de

-eeuwse grootse meesters zoals Rubens en anderzijds door de toeschouwer te 

overweldigen en te imponeren. Het formaat en kleurgebruik dragen hier toe bij. Ook de 

theatraliteit en overdaad aan expressie en emotie werden aangewend om de passie voor het 

vaderland en de patriottische heldendaden los te weken bij het publiek. De toeschouwer 

bevindt zich midden in de actie en er wordt een grote aandacht geschonken aan de wapens 

waardoor de hartstocht wordt gecreëerd. De romantiek leent zich als het juiste kanaal om de 

euforie van het moment te uiten. De kunstenaars werden ook opgenomen in deze algemene 

euforie en dit krijgt een naslag in hun werk. De strijd wordt in de romantische werken dan ook 

verheerlijkt. De nadruk op de wapens en de verheerlijking van strijdlustige personages draagt 

hiertoe bij. De schilderwerken doen daarenboven dienst als overwinningstrofeeën, waarvoor 

de allegorie bij uitstek het geschikte genre blijkt te zijn. Waar de neoclassicistische 

kunstenaars de nodige bezieling missen door het tekort aan persoonlijke inbreng en hun drang 

naar waarachtigheid, slagen de romantici er in de patriottische hartstocht op doek neer te 

zetten. Zowel de opdrachtgevers, de elite als het Belgische volk menen in de romantische 

taferelen hun gading te vinden. De romantische taferelen richten zich tot de gehele bevolking, 

zij beelden de revolutie af als een strijd die door en voor iedereen werd gestreden. Het sociaal 

emancipatorisch pamflet komt hierbij sterk tot uiting. De verschillende bevolkingsklassen en 

verscheidene emoties worden door de romantici in hun tafereel verwerkt. Na de overwinning 

in 1830 heerste een algemeen gevoel van euforie in het jonge België waarbij vaderlandsliefde 

een verbindend element werd onder het volk (de elite deed hierbij ook zijn uiterste best dit 
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patriottisme op peil te houden, zoals vermeld wordt in de inleiding). De romantische werken 

zorgen voor een samenhorigheidsgevoel en zijn een lofzang op het patriottisme, en dit 

verklaart hun grote succes. De beeldvorming als een sociaal emancipatorisch pamflet draagt 

hier ook toe bij. De werken richten zich tot verschillende bevolkingsklassen en hebben 

aandacht voor verschillende emoties. De romantiek leent zich het best voor de uiting van de 

vaderlandslievende historische taferelen over de Belgische revolutie aangezien deze stijl de 

nodige opsmuk bevat die de werken nodig hadden om ingang te vinden bij brede lagen van de 

bevolking. De romantici wisten zowel de politieke elite als de lagere klassen te imponeren 

door het effect hartstocht en vaderlandsliefde na te jagen. Zij hanteerden een taal die iedereen 

begreep en aansprak. Hiermee kan de grote hoeveelheid romantische revolutietaferelen en het 

geringe aantal neoclassicistische werken verklaard worden. 

 

Als de neoclassicistische kunstwerken trachten te overtuigen en de romantische werken een 

effect najagen, kan men stellen dat het realistische tafereel van Meunier de essentie en de 

realiteit tracht te tonen. Het tafereel van Philippet wordt hierbij buiten beschouwing gelaten 

omdat dit een decoratief werk met een grote invloed van de opdrachtgever betreft. Het werk 

van Philippet sluit op vlak van schilderstijl nauw aan bij de realistische kunststroming, maar 

het allegorische en opgesmukte onderwerp bezorgt het werk een sterke romantische dimensie. 

Meunier daarentegen schildert zijn revolutietafereel vanuit zijn eigen visie en bekommer-

nissen. De beeldvorming van de revolutie als aanklacht tegen geweld neemt in zijn werk de 

bovenhand. Hij verzet zich tegen de grootse pronkstukken van de romantiek en keert terug 

naar de essentie. De Etterbeekse schilder toont de revolutie in zijn grauwste vorm, als een 

slagveld waar chaos heerst en de dood om de hoek loert. In een eenvoudige, schematische 

voorstelling toont hij het wezen van de omwenteling die veel tol had geëist van de lagere 

Brusselse bevolking die zonder leiding in verwarring en in volledige chaos werd achter-

gelaten. In tegenstelling tot de romantische revolutietaferelen, waar het gebeuren wordt op-

gesmukt en verheerlijkt, wordt hier de harde werkelijkheid getoond.  
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Afb. 15. Lithografie van Jobard naar ontwerp van Van Hemelryck, Bruxelles. Jeudi 23 

septembre 1830, s.d. lithografie, 29,7 x 21,0 cm., Koninklijke Albertina Bibliotheek, Brussel.  
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Afb. 16. Eugène Deterre, Aanval door de Belgische vrijwilligers op het park, ca. 1830, 

olieverf op doek, 50 x 67 cm., Museum van de Stad Brussel-Broodhuis, Brussel.  Foto: uit het 

dossier uit het archief van het Museum van de Stad Brussel-Broodhuis. 
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Afb. 17. François-Joseph Navez, Episode du siège d’Anvers, 1838, krijttekening, 96 x 106 

cm., Musée des Beaux-Arts, Charleroi.  
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Afb. 18. François-Joseph Navez, Episode de la Révolution de 1830. Le départ des volontaires. 

Le sièges d’Anvers, s.d., potlood en wit krijt op papier, 21 x 32,5 cm., privécollectie Brussel.  
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Afb. 19. François-Joseph Navez, Episode uit de Revolutie van 1830, het beleg van Antwerpen 

(detail), 1830, potlood en inkt op tekenpapier, 57 cm. x 45,5 cm., Koninklijke Albertina 

Bibliotheek, Brussel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



146 

 

 

Afb. 20. François-Joseph Navez, Episode uit de Revolutie van 1830, het beleg van Antwerpen 

(detail), 1830, potlood en inkt op tekenpapier, 57 cm. x 45,5 cm., Koninklijke Albertina 

Bibliotheek, Brussel.   
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Afb. 21. François-Joseph Navez, Episode uit de Revolutie van 1830, het beleg van Antwerpen, 

1830 (detail, onderschirft), potlood en inkt op tekenpapier, 57 cm. x 45,5 cm., Koninklijke 

Albertina Bibliotheek, Brussel.  
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Afb. 22. Lithografie van Dewasme-Pletinckx naar ontwerp van P. Lauters, Dimanche 26 

septembre 1830, s.d., lithografie, 29,7 x 21,0 cm., Koninklijke Albertina Bibliotheek, Brussel.  
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Afb. 23. Edouard Delvaux, Intrede van de Belgen in het park van Brussel en de vlucht van de 

Nederlanders, 1830, olieverf op doek, 68 x 91 cm., Museum van de Stad Brussel-Broodhuis, 

Brussel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

Afb. 24. Eugène Delacroix, Le 28 Juillet. La liberté guidant le peuple, 1830, olieverf op doek, 

260 x 325 cm., Louvre Museum, Parijs.  
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Afb. 25. Lithografie door P. Simonau naar ontwerp van G. Simonau en figuren van Madou, 

Déroute d’une division Hollandaise par la porte de Flandre, le 25 septembre 1830, s.d., 

lithografie, 29,7 x 21,0 cm., Koninklijke Albertina Bibliotheek, Brussel.   
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Afb. 26. Lithografie van Dewasme-Pletinckx naar ontwerp van P. Lauters, Jeudi 23 

septembre 1830, s.d., lithografie, 29,7 x 21,0 cm., Koninklijke Albertina Bibliotheek, Brussel.  
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Afb. 27. Jean Marchant, Comte de Mérode mort a Berghem Anvers 1830, 1834, inkt op 

papier, afmetingen niet teruggevonden, bewaarplaats niet teruggevonden.  
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Afb. 28. Van Hoof, Frederik de Merode dodelijk getroffen (detail), s.d., materiaal niet 

teruggevonden, afmetingen niet teruggevonden, Gemeentehuis Berchem.   
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Afb. 29. Ferdinand De Braekeleer, Frederik de Merode dodelijk getroffen, s.d., materiaal niet 

teruggevonden, afmetingen niet teruggevonden, privécollectie Meeus-Van Reeth. 
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Afb. 30. Gustave Wappers, Tafereel van de Septemberdagen 1830 (schets), voor 1835, 

olieverf op doek, 65 x 76 cm., privéverzameling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

Afb. 31. Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse, 1816, olieverf op doek, 491 cm. x 716 

cm., Louvre Museum, Parijs.  
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Afb. 32. N.N., Marie-Abts, s.d., materiaal niet teruggevonden, afmetingen niet teruggevonden, 

„s Lands Glorie privécollectie. Foto : JANSSENS J., De helden van 1830. Feiten &  mythes, 

Antwerpen, Meulenhoff / Manteau, 2005, p. 173. 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1. BRONZE P., „Léon Philippet (1843-1906), peintre de la réalité populaire italienne‟ 

[16], 2001, geraadpleegd op 25.02.10, op de Memoires website, op  http://www.art-

memoires.com/lmb09/lm09ulgphilip.htm. 

 

Léon Philippet (1843-1906), peintre de la réalité populaire italienne 

par Monsieur David Bronze. 

Jean Léon Modeste Philippet naît à Liège le 14 juin 1843. En 1856, à l’âge 
de treize ans, il entame une formation à l’Académie des Beaux-Arts de sa 
ville natale. Il y étudiera jusqu’en 1867, avec une interruption de 1860 à 
1862. En 1866, la Ville de Liège lui octroie un subside afin de lui permettre 
d’aller parfaire sa formation artistique à Paris. Deux ans plus tard, à la 
faveur d’une bourse de la Fondation Darchis, Philippet part pour l’Italie qui 
devient sa seconde patrie pour près de vingt ans. Il y séjournera de 1868 à 
1887 et y fondera une famille. Il semble même qu’il y ait joué un rôle 
important dans l’accueil de ses compatriotes artistes en fondant à Rome 
Les Ateliers belges, qu’il s’agit certainement de considérer comme une des 
multiples tentatives d’établissement d’une académie belge à Rome.  

Dès son arrivée dans la Ville éternelle en 1868, l’artiste rompt avec une 
tradition séculaire en délaissant les musées et l’étude des antiques pour 
peindre la vie contemporaine, ce qui passe alors pour une attitude 
audacieuse. Il se tourne presque exclusivement vers l’observation du 
peuple italien et en fixe les mœurs colorées en de nombreux tableaux qui 
paraissent souvent avoir été pris sur le vif. Effectués généralement avec 
beaucoup de verve, ils constituent près d’un tiers de son œuvre peint et font 
de Philippet le principal peintre de genre à Liège après Léonard Defrance 
(1735-1805). 

Le peintre descend principalement chercher ses modèles dans les quartiers 
populaires et nous livres des scènes de rue très pittoresques comme par 
exemple La canzonetta (fig. 1), un tableau daté de 1870 où il nous présente 
une troupe de musiciens ambulants entourée par de nombreux badauds 
attentifs au spectacle. L’artiste a introduit dans l’œuvre une note comique et 
savoureuse : un gros franciscain barbu revenant du marché et tirant un âne 
qui, captivé par la musique, refuse d’avancer. Philippet manifeste ici un goût 
marqué pour l’anecdote et parsème son œuvre de multiples détails qui lui 
servent à planter le décor de la scène. 

Dans plusieurs œuvres, Philippet nous présente des gens du peuple 
occupés à des jeux. C’est notamment le cas de Tripot de femmes à Rome 
(fig. 2) qu’il peignit en 1871 et figure un groupe de femmes de plusieurs 
générations, en train de disputer une partie de cartes dans une pièce 
sombre. Elles ont emmené avec elles leur progéniture et l’une d’elles donne 
le sein, ce qui contribue au caractère extrêmement pittoresque de la 
représentation. Néanmoins, c’est surtout les hommes que Philippet 
représente en train de se distraire à des jeux. Il nous les montre par 
exemple jouant aux boules sous une tonnelle verdoyante (fig. 3). Dans une 
aquarelle (fig. 4), toute de fraîcheur et de spontanéité, c’est un joueur de 
morra qu’il nous offre à voir. Ce jeu se pratique encore de nos jours en 
Italie, à une ou plusieurs équipes : les participants ferment une main puis 
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l’ouvrent subitement en montrant le nombre de doigts qu’ils désirent et en 
prononçant un nombre ensemble. Gagne celui qui a deviné le nombre de 
doigts ouverts au total. 

Parmi les scènes de genre peintes par Philippet, plusieurs nous montrent 
des combats de rue qui témoignent de l’ardeur de tempérament que l’on 
reconnaît aux transalpins. C’est notamment le cas de Rixe de femmes (fig. 
5), où il nous présente deux Italiennes s’empoignant comme des furies sous 
le regard de nombreux spectateurs. Ceux-ci ne semblent pas préoccupés 
de mettre fin à l’empoignade. Trois franciscains assistent pourtant de près à 
la scène, mais au lieu de l’interrompre, paraissent plutôt encourager les 
adversaires.. Deux de ces religieux tiennent un parapluie à la main, ce qui 
peut surprendre le spectateur moderne. Il s’agit en fait de moines mendiants 
qui voyageaient de ville en ville, uniquement munis d’un parapluie sous 
lequel ils s’abritaient en cas d’orage dans la campagne. Les rixes étaient en 
fait fort courantes dans la Rome de l’Ottocento et furent notamment 
dépeintes par Belli et Pascarella, deux poètes en dialecte romanesco. En 
outre, le thème de la rixe fut plusieurs fois représenté par Léonard 
Defrance. Les réalisations de ce dernier ont certainement pu être admirées 
par Philippet durant sa jeunesse. On est dès lors en droit de se demander si 
elles ne l’ont pas amené à sélectionner ce sujet dans la réalité populaire 
italienne.  

C’est la victime d’une rixe que Philippet nous présente dans L’assassiné 
(fig. 6), un tableau exécuté en 1877. Une pancarte fixée sur un des vantaux 
de la porte nous indique que c’est aussi le vin romain qui est en partie à 
l’origine du décès. Le cadavre, au flanc ouvert d’un coup de couteau, est 
étendu de tout son long sur le pavé et veillé par de nombreuses personnes. 
Parmi celles-ci, un gendarme accroupi qui fait faction d’un air indifférent, 
carabine entre les jambes. A ses côtés, un moine en cagoule tient un tronc 
et semble attendre que les femmes, paraissant plus curieuses qu’effrayées, 
y déposent une offrande. En fait, à cette époque, tout cadavre découvert sur 
la voie publique y restait jusqu’à l’arrivée des autorités, veillé par un 
gendarme et un frère de la bonne mort chargé de recueillir les dons des 
passants afin de dire des messes pour le salut du défunt. Les épisodes 
tragiques de ce type devaient être fréquents à Rome à cette époque, car 
plusieurs peintres, tels le Napolitain Michele Cammarano (1835-1920) ou le 
Français Carolus-Duran (1837-1917), ont représenté ce genre de 
thématique. Pour figurer un fait divers issu de la réalité contemporaine, 
Philippet adopte ici un format extrêmement grand (le tableau mesure plus 
de trois mètres de longueur) et habituellement réservé à la peinture 
d’histoire, ce qui dut choquer à l’époque. En effet, à la fin du XIX

e
 siècle, la 

majorité des académiciens ne pouvaient tolérer qu’une œuvre d’art n’ait pas 
pour seul but la beauté. Octave Servais (1) nous apprend d’ailleurs que 
L’assassiné fit beaucoup de bruit à Liège et que même les écoliers s! ’en 
préoccupèrent tant ils en entendaient parler autour d’eux. 

En Italie, Philippet réalise également beaucoup de scènes d’osterie, qui 
sous présentent souvent des personnes attablées en train de boire ou de 
jouer à un jeu quelconque. Certains de ces cabarets étaient situés à Rome 
même, comme par exemple la Grottina di Monte Cavallo, qu’il représenta 
en 1877 (fig. 7). Ce débit de boisson était installé dans une cave, au 
numéro 23 de la via della Dateria, à proximité de la basilique Sainte-Marie 
Majeure (2). D’autres, par contre, se trouvaient dans la campagne 
environnant la ville (fig. 8). Le peintre et graveur liégeois Adrien de Witte 
(1850-1935), qui séjourna également en Italie, nous en parle dans une lettre 
qu’il adresse à sa sœur Charlotte en 1879 : L’octroi existe toujours à Rome 
aussi on va hors des portes pour boire le vin un peu meilleur marché et il y 
a sur le bord du chemin des osterie qui étaient pleines de monde. Ces 
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osterie sont établies sur l’emplacement d’anciennes villas ruinées, on y 
entre par des portiques magnifiques tandis que l’ostéria elle-même n’est 
qu’une vraie cabane des plus rustiques, les cours sont pleines de bancs et 
de tables les plus simples possibles, dans la première il y avait bien 200 
personnes, toutes assises sur des bancs rustiques, buvant du vin et 
mangeant du fromage, du saucisson ou de la salade avec les mains. Enfin, 
figure toi une kermesse flamande de Teniers et presque avec les mêmes 
costumes (3). 

Le tableau réalisé par Philippet semble être une illustration presque littérale 
des propos de son confrère! et ami. Soulignons qu’Adrien de Witte compare 
la scène dont il a été témoin à une kermesse de Teniers. L’intérieur de 
cabaret qu’une autre œuvre de Philippet (fig. 9) nous offre à contempler 
semble être également d’une époque révolue. Il n’est d’ailleurs pas sans 
évoquer certaines réalisations d’artistes hollandais du siècle d’or, ainsi que 
les intérieurs de tavernes dépeints par Léonard Defrance, qui peut d’ailleurs 
être considéré comme le continuateur de ces derniers. 

Plusieurs œuvres de Philippet immortalisent aussi des fêtes, notamment le 
carnaval romain, que l’artiste a représenté plusieurs fois. Dans Carnaval à 
Rome (fig. 10), il s’est surtout attaché à traduire l’atmosphère endiablée de 
l’événement et la liesse du peuple. Ainsi, la première impression que 
ressent le spectateur devant ce tableau, est une impression de confusion. 
Néanmoins, au deuxième regard, les différents éléments apparaissent plus 
distinctement : un char fleuri sur lequel trône une Italienne imposante, les 
balcons pavoisés d’où pleuvent des fleurs, etc. Cette thématique avait été 
représentée à deux reprises par Antoine Wiertz (1806-1865) en 1835, lors 
de son séjour en Italie. Le maître dinantais nous donne dans une lettre 
adressée à sa mère en mars 1835, une description de cet épisode de la vie 
romaine. On y retrouve la même atmosphère que dans le tableau de 
Philippet : Il faut être fou jusqu’au dernier jour avec les autres pour vous 
former une idée de ce brillant spectacle. Imaginez-vous voir une rue de pr 
ès d’une lieue de longueur, c’est la rue du Cours de Rome. C’est là que 
s’assemble la multitude innombrable des masques, des voitures et des 
curieux de toute espèce et de tous les pays du monde. Vous ne pouvez 
vous figurer quel charivari épouvantable toute cette masse bigarrée de 
toutes les couleurs produit sur les yeux et les oreilles et quand vous saurez 
que chaque individu est muni dans ses poches de dragées enfarinées et 
qu’il en jette à foison de toutes parts, vous avouerez qu’on ne peut voir un 
spectacle plus étonnant. En effet cette foule, ce bruit de tonnerre 
accompagné de la grêle blanche lancée des fenêtres et des voitures, le cri 
aigu des masques et la poudre qui tourbillonne dans les airs offrent un 
tableau tout à fait diabolique (4). 

La course de Barberi (fig.11), que Philippet peignit en 1885, nous montre 
aussi un épisode traditionnel du carnaval romain. Il s’agit d’une course de 
chevaux libres qui avait lieu sur le Corso et qui fut représentée par 
Théodore Géricault (1791-1824) à plusieurs reprises. 

Philippet fixa aussi parfois dans ses tableaux des fêtes familiales comme 
par exemple dans La fête de la grand-mère (fig. 12), qui nous présente une 
famille de plusieurs générations réunie autour d’une table garnie, afin de 
fêter leur aïeule. Dans cette représentation, les gestes de certains des 
protagonistes, qui expriment avec spontanéité leurs sentiments, paraissent 
exagérés et théâtraux et contribuent au caractère pittoresque qui en émane. 

Outre les délassements et les fêtes, Philippet représente aussi 
épisodiquement le travail. Mais presque uniquement par le biais de scènes 
figurant des lavandières ou des blanchisseuses, comme dans Les 
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lavandières (fig. 13), où il nous montre des femmes occupées à mettre 
sécher du linge dans un pré arboré et ceint d’un mur qui semble se trouver 
en plein centre de la Ville éternelle. 

Signalons, par ailleurs, l’existence de plusieurs œuvres figurant des 
personnages populaires isolés, principalement des femmes. Les intitulés de 
ces œuvres, amènent à penser que Philippet les a plus conçues comme 
des représentations de types populaires que comme des portraits. Ainsi, 
quand il peint en 1885 une jeune femme au regard chargé d’audace et de 
défi, dont il émane une sorte de noblesse populaire, il intitule son tableau 
Saracinesca (fig. 14), désignant de la sorte le village dont est originaire son 
modèle, à savoir Saracinesco, une localité des environs de Rome. 

Le peuple que Philippet nous montre dans ses œuvres paraît avoir 
conservé des mœurs d’antan et ne pas avoir été atteint par les 
changements sociaux du XIX

e
 siècle. Ainsi, les scènes que l’artiste nous 

offre à contempler semblent issues d’un autre âge, d’une époque révolue. 
La persistance des mœurs et coutumes d’autrefois est en fait, alors, une 
réalité en Italie. Dans un récit de voyage écrit en 1848, l’abbé Gaume note 
d’ailleurs, à propos de transalpins, qu’ils ont conservé en grande partie et le 
costume, et les habitudes, et les goûts de leurs aïeux (5). Soulignons 
également que la Rome que Philippet dépeint est évidemment différente de 
la métropole bruyante et surpeuplée que nous connaissons actuellement. 
Le caractère archaïque des mœurs des habitants de la Ville éternelle 
résulte peut-être du fait que cette dernière fut gouvernée jusqu’en 1870 par 
la papauté qui, selon René Comoth, avait pour souci majeur de préserver la 
société romaine des innovations dangereuses qui, dans les pays voisins, 
sapaient les mœurs du bon vieux temps et, sous le nom de libéralisme, 
ébranlaient le trône et l’autel (6). 

On notera que même si les scènes de genre de Philippet figurent le peuple, 
elles ne sont porteuses d’aucune revendication sociale. L’artiste représente 
ici le peuple parce qu’il le trouve beau et est séduit par ses mœurs hautes 
en couleur et sa saveur vernaculaire. Comme on l’a vu, Philippet semble 
n’avoir fixé dans ses œuvres que les aspects les plus populaires et 
pittoresques de la vie italienne de l’époque. Il va même jusqu’à renforcer le 
caractère pittoresque de certaines scènes, en conférant aux protagonistes 
une gestuelle théâtrale qui nous donne l’impression que les épisodes qu’il 
dépeint sont issus d’opéras-comiques. Pour preuve, une vigoureuse petite 
pochade prise sur le vif (fig. 15), dont le peintre s’est servi afin de composer 
sa Rixe de femmes (fig. 5). On remarquera qu’il a modifié l’attitude du plus 
grand des moines et que celui-ci apparaît désormais les bras levés en l’air. 
En surenchérissant de la sorte, Philippet répond peut-être à une demande 
de sa clientèle. Nous sommes malheureusement mal informés sur cette 
dernière. Auc une œuvre de l’artiste n’ayant été retrouvée dans les 
collections publiques italiennes, il est raisonnable de penser que cette 
clientèle était belge et trouvait dans les réalisations de Philippet, un moyen 
d’échapper à son quotidien. L’Européen nordique devait en effet reconnaître 
à ces images un caractère exotique et dépaysant, car elles lui permettaient 
de s’échapper par l’imagination dans un monde résolument différent du 
sien, qui avait subitement été chamboulé par le développement de 
l’industrie. Les scènes de genre italiennes de Philippet peuvent être ainsi 
comparées aux réalisations des orientalistes, qui offraient également aux 
voyageurs imaginaires la possibilité d’une escapade culturelle. 

Philippet n’est pas le seul au XIX
e
 siècle à représenter le peuple italien. 

Nombre de peintres l’avaient en effet devancé dans cette voie. Parmi ceux-
ci, plusieurs Français tels William Bouguereau (1825-1905), Carolus-Duran, 
Camille Corot (1796-1876), Ernest Hébert (1817-1908) ou Léopold Robert 
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(1794-1835). Des peintres belges réalisèrent aussi avant Philippet des 
scènes de genre figurant ce peuple. Parmi ceux-ci peuvent notamment être 
cités Gilles François Closson (1798-1842), Ferdinand-Marie Delvaux (1786-
1815), Louis Gallait (1810-1887), François-Joseph Navez (1787-1869), 
Jean-François Portaels (1818-1895), Louis Riquier (1792-1884), Philippe 
Van Brée (1786-1871), Josse-Sébastien Van Den Abeele (1797-1855), 
Pierre Van Hanselaere (1786-1862), Eugène Verboeckhoven (1798-1881), 
Frans Vervloet (1795-1872) et Antoine Wiertz. A Liège, le goût des sujets 
populaires italiens se marque avant tout dans la sculpture, qui voit la 
représentation d’adolescents italiens par Antoine Sopers (1824-1882) et 
Adolphe Fassin (1828-1900). Plusieurs artistes de la génération de 
Philippet, tels Adrien de Witte, ont également représenté des sujets de ce 
type, mais n’en ont néanmoins pas fait leur spécialité comme Philippet. Ces 
thèmes avaient la faveur du public liégeois dans les années 1880, car trois 
sculptures figurant de jeunes transalpins, dues à Antoine Sopers, Joseph 
Pollard (1853-1922) et Alphonse de Tombay (1843-1918), furent installées 
dans le parc d’Avroy à cette époque (7). On conclura en notant que la 
représentation de sujets populaires italiens au XIX

e
 siècle peut être mise en 

parallèle avec l’attrait suscité par l’Espagne chez les peintres français de la 
même époque (8). 

 David Bronze             
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Bijlage 2. COBBAERT T., „Grafsymboliek op het Kerkhof van Bekegem‟, s.d., geraadpleegd 

op 05.05.10, op de website van de Stad Bekegem, op 

www.bekegem.be/oud/prikbord/bgrafsymbolen.doc. 

 

Grafsymboliek op het Kerkhof van Bekegem. 

 

 

 

Tijdens de week na Open Monumenten Dag hebben we 

de lagere scholen van Eernegem en Bekegem op de 

respectievelijke kerkhoven rondgeleid. De bedoeling 

was om hun de betekenis van symbolen op een graf wijs 

te maken. Tijdens het voorbereiden ervan merkten we 

dat de meeste volwassenen ook niet wisten wat die 

verschillende tekens op oude graven betekenen. Met de 

nadruk op oude graven, want alle recentere graven (na 

1980) zijn eenvormiger en soberder qua symbolen dan 

de oude graven. In dit artikel spitsen we ons toe op 

Bekegem, waar alle oude graven aan de straatzijde van 

het kerkhof rond de kerk liggen. Onze nummering van 

de graven is gemaakt in het opzicht van een rondleiding. 

Dus R1 (4e) is de eerste rij (het dichtste bij het pleintje), 

het vierde graf (te tellen van aan de kerkzijde). De 

tweede rij begin ik dan te tellen vanaf de straatzijde en 

de derde rij opnieuw vanaf kerkzijde, zodat men 

eigenlijk een slang maken. 

 

R1 (4e) * Vanmoortel // doornkrans, Px 

 

- Doornkroon: symbool van de zonde van de mens. ook symbool van Christus, die de mensen 
verloste door zijn lijden. 

 

- Px: Het monogram van Christus. Het is samengesteld uit de Griekse Letter X en P, die de 
eerste letters van Christus vormen. Meestal met een ovale cirkel (ei) er rond, is het symbool 
van geboorte en nieuw leven, het is tevens een verwijzing naar de heropstanding van 
Christus. 

 

R1 (5e) * Decoster // lauwerkrans, kalvarie 

 



165 

 

- Lauwerkrans: 1, Een lauwerkrans van laurierbladeren is door de groenblijvende bladeren een 
symbool van onvergankelijkheid, eeuwig leven, eeuwige vriendschap, overwinning, roem en 
eerbetoon. De oudste betekenis van laurier is die van reinheid. Met laurier werden ook de 
smetten van vergoten bloed gereinigd. De lauwerkrans hoort bij de Griekse god Apollo, zoon 
van Zeus. Hij was de god die de hoogste en geestelijke schoonheid bezat. 2, De lauwerkrans 
bestond reeds als symbool van eerbetoon en erkenning bij de Romeinen. De veldheer werd 
de lauwerkrans omgehangen om zodoende het leger te reinigen van zijn bevlekking met het 
bloed van de vijand. Overgaand naar de christelijke symboliek is het een openlijk eerbetoon 
aan het afgebroken leven door de dood. 

 

- Kalvarie: de voorstelling van de kalvarie omvat de gekruisigde Christus en meerdere figuren: 
Maria, Maria Magdalena, Johannes. De voorstelling van de kalvarie wordt symbolisch 
overgemaakt naar de overledene: het bovenmenselijke lijden en de onverbrekelijke 
moederschapband / broederband. 

 

R1 (6e) * Sanders // JHS 

 

- IHS: Dit zijn de eerste drie letters van et Griekse woord dat Jezus betekent. Andere verklaring 
is dat het de afkorting is van Iesus Hominum Salvator (Jezus, de heiland des mensen) of dat 
het de afkorting is van In Hoc Salis (hierin ligt de zaligheid). 

 

R1 (7e) * Maeckelbergh // Engel (kind) 

 

- Engel (kind): 1, Victoria, de gevleugelde godin van de overwinning uit de oudheid, werd in de 
christelijke traditie boodschapper van God. De evangelist Mattheus wordt afgebeeld als 
engel. Engelen hebben vaak bloemen -of lauwerkransen in de hand, ze strooien bloemen op 
het graf, musiceren of wenen. Op kindergraven komen vaak kleine engeltjes voor, die zijn 
ontstaan uit de naakte Cupido of Eros. De kinderengel draagt daarentegen vaak een lange 
wijde jurk, symbool van hemelse sferen. De vleugels staan voor de goddelijke opdracht. Vaak 
zijn de engelhoofdjes met vleugelparen op de grafsteen afgebeeld.  2, het engeltje met 
vleugels komt vaak voor op christelijke kindergraven. Het kopje is veelal afgeleid van cupido. 
Het symboliseert het onschuldige kind, dat als engel naar god vliegt. 3, De bovenaardse 
wezens spelen een grote rol in de testamentaire boeken van het Christendom. Hun rol 
bestond er in God te dienen. Bij het doden vertoont zich dat als Godsbode (engelen die de 
wacht houden bij het open graf) of Beschermengel (engel als bewaarder van onze ziel, zorg 
om de kinderziel). 

 

R1 (12e) * Cobbaert // Px herdert de schapen 

 

- Jezus leidt kudde schapen: Er staan verschillende verhalen in de bijbel over herders en 
schapen. Hier wordt Jezus voorgesteld als herder, de kudde schapen symboliseren de 
mensheid. God en Jezus leidden en herderen de mensheid en van zodra er één schaap 
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vermist is gaan zij driftig op zoek om deze terug bij de kudde te krijgen. Het verloren schaap 
symboliseert dan de zondaar. 

 

R1 (16e) * C. Vanhee // Roos 

 

- Roos: 1, Eén van de vele gedomesticeerd bloemsoorten die door de mens gekoesterd wordt 
als symbool van liefde, trouw en schoonheid, maar ook van het lijden, is de roos. Symbolisch 
gezien is de rode roos het voorwerp van de eeuwige trouw en echtelijke liefde over de dood 
heen. 2, In de christelijke symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. 
Maria wordt ook wel de ‘roos zonder doornen’ genoemd. De vijf blaadjes van de roos 
verwijzen naar de vijf wonden van christus, en zijn daarmee ook symbool van het 
martelaarschap. In de huidige betekenis verwijst de roos naar liefde en vergankelijkheid. 3, 
De roos heeft vele betekenissen, die allen te maken hebben met een rein en zondeloos 
leven. Ze duidt op schoonheid, de navolging van Christus, de liefde en de vergankelijkheid 
van het leven. De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een 
gebroken steel, als symbool van afgebroken leven. Soms zien we ook een verdorde roos 
afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam. De bloem kom in de symboliek met en 
zonder doornen aan een steel of aan een tak voor. 

 

R1 (17e) * Decoster // PAX, INRI 

 

- PAX: betekent vrede. symbool van Christus die de vrede op aarde bracht. 
 

- INRI: staat voor Iesus Nazarenus Rex Iudeaorum (Jezus van Nazareth, koning der Joden).  
 

R2 (3e) * Defoor // RIP 

 

- RIP: Requies’cat in Pace = Rust in Vrede 
 

R2 (5e) * Maene // handen 

 

- echtelijke handen: 1, Twee ineengrijpende handen, soms liggend op een kussen, zijn symbool 
van liefde, trouw en verbondenheid tussen man en vrouw. 2, handen werden beschouwd als 
een zeer belangrijk lichaamsonderdeel: ze hadden de macht om te zegenen en te genezen. 
De handoplegging was een teken van machtoverdracht terwijl in het Christendom de 
rechterhand zinnebeeld werd van Christus. In elkaar gestrengelde handen betekenen de 
echtelijke trouw, uit elkaar glijdende handen tonen ons het afscheid terwijl de gevouwen 
handen de toewijding en trouw aan God betekenen. 
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R2 (6e) * Cobbaert // palm à zijkant 

 

- palm: 1, Als attribuut van de godin van de overwinning, Victoria, symboliseert de palmtak de 
overwinning op de dood. In de oudheid werd de palmtak geschonken aan atleten als teken 
van overwinning. De christenen namen het over als teken voor hen die gestorven waren, in 
het bijzonder de martelaren. In de christelijke kunst was de palmtak symbool van de 
overwinning op de dood door en in Christus. In de katholieke liturgie verwijst de palmtak 
naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een duif met een palmtak verwijst naar vrede. De 
palmboom en de palmtak verwijzen in het algemeen naar vrede en overwinning. 2, Volgens 
het Johannes-evangelie (12:13) gebeurde de intocht van Jezus te Jeruzalem, gezeten op een 
ezel, terwijl de grond bestrooid was met palmtakken. Symbolisch stelt de palmtak een 
onsterfelijke toestand voor. Een bewijs dat met het overlijden zich een overgang creëert naar 
het eeuwig leven. 

 

R2 (12e) * Kyndt // vlam, Α-Ω 

 

- vlam: 1, symbool van licht, dat de goddelijke harmonie weerspiegelt. symbool van Christus 
als het licht van de wereld. 2, In de oude religies werd het vuur enerzijds als verwoestend en 
vernietigend aanzien, anderzijds als weldadig aanvaard. Weldadig in de zin van licht en 
warmte … Het vuur draagt in zich eveneens een louterende en reinigende kracht die zich 
manifesteert in de voorstelling van het vagevuur, maar ook in een pijnigende of 
vernietigende kracht in de voorstelling van de hel. Het altaarvuur (kaars) diende tot de 
consecratie van het te brengen offer, terwijl een langdurende vlam de duisternis van de dood 
uitklaart naar een nieuw leven. De eeuwigdurende vlam tracht het verdienstelijk leven van 
de overledene levendig te houden. 

 

- Alfa en Omega: De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet symboliseren God als 
het begin en het einde van alle dingen. 

 

R2 (15e) * Seynaeve // Christus hoofd 

 

- Christus hoofd: Het Christus hoofd draagt de sporen van de martelingen en de hartenpijnen. 
De blik van de levensmoede Christus is omhoog gericht naar de Vader, schijnbaar met de 
vraag of de lijdensweg voldoende was. Symbolisch gezien is het de mens die omhoogkijkt in 
zijn doodstrijd naar zijn Schepper met de vraag of zijn leven voldoende was om zijn ziel de 
eeuwige zaligheid te laten genieten. 

 

R3 (2e) * Storme // boek 

 

- boek: 1, Een boek op een graf verwijst meestal naar de bijbel. Als het boek des levens is de 
bijbel een vaakvoorkomend symbool op priestergraven. Vaak is het boek in zijn geheel 
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afgebeeld, soms op een lessenaar gelegen. Soms wordt er ook een enkele bladzijde 
afgebeeld, met psalmtekst of grafschrift. Een vouw in een bladzijde of een boeklegger geeft 
meestal aan dat de persoon plotseling is overleden. 2,  Godsdiensten die steunen op een 
verzameling boeken worden soms ‘boekreligie’ genoemd. Het ‘boek des levens’ heeft zijn 
oorsprong in het Oosten en is – zij het christelijk geïnspireerd – door het Christendom 
overgenomen. Zinspelingen vinden wij terug in diverse OT en NT boeken, waaruit het 
zinnebeeld van Gods alwetendheid blijkt, oa over het leven van de afgestorvene. 

 

R5 (4e) * Dekeyzer // vaas, klimop 

 

- vaas: de vaas is sinds zeer oude tijden in gebruik om vloeistoffen in het bijzonder water, te 
bevatten. Afgeplukte bloemen in een vaas konden de woning opsmukken, maar bij 
uitdroging stierven ook de bloemtakken of knakten af. Symbolisch is de vaas met/zonder 
water de houder van leven en dood, zo ook het menselijk lichaam met hart/ziel ook houder is 
van leven en dood. 

 

- klimop:  vanwege de altijd groene bladeren een symbool van eeuwig leven en eeuwige 
vriendschap. De klimop houdt de herinnering vast, daarom wordt ze ook veel als 
grafbeplanting gebruikt. 

 

R5 (8e) * Vandewalle // korenhalmen 

 

- Korenhalmen: 1, de korenaar is het symbool van Christus, het brood des levens, maar ook 
het symbool van de eucharistie of het avondmaal. 2, oogstbetekenis: In de bijbel wordt er 
meermaals gesproken over de zaaier. God en Jezus zijn dan de boeren die de mensheid 
zaaien, wat dan de geboorte symboliseert. Ze vrucht laten dragen en dan uiteindelijk 
oogsten, wat dan het overlijden symboliseert. De mens zijn taak op de wereld is dan ten 
einde en God neemt de mens dan weg van de wereld. 

 

R5 (11e) * Viane // schaal=kelk, DOM 

 

- schaal = kelk: 1, De kelk symboliseert de christelijke religie en de eucharistie. De kelk wordt 
vrijwel uitsluitend op priestergraven uitgebeeld. Vaak met hostie. 2, De kelk is één van de 
voornaamste stukken liturgisch vaatwerk, samen met de pateen. Heel eenvoudig: omdat de 
kelk de wijn bevat die geconsacreerd wordt in het bloed van Christus. Het woord ‘kelk’ komt 
van het Latijn ‘calix’ wat in werkelijkheid ‘beker’ betekent. De gewone miskelk herinnert ons 
aan het offer, tot de dood toe, dat Jezus bracht voor de mensheid. Dit symboliseert dan ook 
de volledige overgave van de sterfelijke ziel aan God. 

 

- DOM: Deo, Optimo, Maximo (Naar God, de Beste, de Grootste) 
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R5 (14e) * Messelier // Ondergaande zon 

 

- ondergaande zon: symbool van de beëindiging van het leven als de wederopstanding. 
 

R8 (2e) * Dumarey // Druivenranken, kalvarie 

 

- wijnrank: als bloedsymbool is de druif het teken van leven en dood. De druivenrank verwijst 
naar de eucharistie of het Avondmaal en daarmee naar de offerdood van Christus. 

 

Tom Cobbaert 
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Bijlage 3. COEKELBERGHS D., „François-Joseph Navez. Quelques nouveaux tableaux, 

dessins et autres documents‟ [27], 29.02.08, geraadpleegd op 10.02.10, op de La Tribune de 

l‟Art website, op http://www.latribunedelart.com/francois-joseph-navez-quelques-nouveaux-

tableaux-dessins-et-autres-documents-article001573.html. 

François-Joseph Navez. Quelques nouveaux 

tableaux, dessins et autres documents 

 

En 1999, mes collègues Pierre Loze et Alain Jacobs et moi-même avions réuni nos efforts 

pour rendre publique la somme des informations que nous avions pu rassembler sur cet artiste 

resté si méconnu. Il en était résulté un ouvrage illustré de la quasi-totalité des tableaux 

retrouvés ou repérés de l‟artiste et d‟une grande quantité de dessins. Le texte faisait le point 

sur les données biographiques le concernant et apportait un commentaire circonstancié de ses 

œuvres
1
. Il s‟agissait d‟une étape en attendant que les circonstances permettent la publication 

d‟une monographie exhaustive. Car la longue et féconde carrière de l‟artiste reste loin d‟avoir 

été retracée de manière complète. Si les années de formation à Bruxelles et à Paris, ainsi que 

le séjour en Italie et la décennie qui suit son retour en Belgique ont été couverts de manière 

fouillée, il n‟en va pas de même pour la seconde moitié de la carrière qui, pour être moins 

novatrice sur le plan esthétique, n‟en est pas moins fort intéressante à bien des égards, avec 

encore de grandes réussites artistiques et une activité de pédagogue considérable dont il serait 

intéressant de déceler les traces dans l‟œuvre de ses innombrables élèves. A ne pas oublier 

non plus : son activité publique au sein ou à la tête d‟institutions telles que le Musée de 

Bruxelles et l‟Académie des beaux-arts, ainsi que diverses commissions dont celle des 

Monuments et Sites
2
. A cela s‟ajoute la question fondamentale du Romantisme en Belgique 

qui, malgré quelques velléités, n‟a toujours pas été abordée comme il le faudrait. L‟on n‟a, a 

fortiori, encore jamais pu préciser comment Navez se situe par rapport à ce courant. Beaucoup 

reste à faire, à commencer par un dépouillement systématique de la presse belge 

contemporaine qui consacrait régulièrement des chroniques aux salons et expositions
3
. Reste 

aussi à poursuivre l‟exploitation de la source exceptionnelle pour l‟étude du XIXe siècle que 

constituent les lettres adressées à Navez par ses innombrables correspondants (français et 

belges). Conservée à la Bibliothèque Royale de Bruxelles cette correspondance, en attendant 

sa publication complète à laquelle il serait heureux de s‟atteler, est à portée des chercheurs
4
. 

Moins accessibles en revanche sont les nombreux dessins de Navez encore conservés chez ses 

descendants (mais ce n‟est là, sans doute, qu‟une question de patience ; un jour viendra où il 

sera enfin possible d‟exploiter comme il convient ce gisement de grand intérêt documentaire).  

Il y a dans tout cela, on s‟en rend compte, de quoi alimenter plus d‟un travail universitaire. 

Quelle abondance de matière, que de domaines en friche, que de questions posées, que 

d‟artistes soi-disant connus en attente d‟études susceptibles de faire enfin progresser un savoir 

fourni jusqu‟à présent par quelques rares biographes ou érudits dont les travaux, dépassés -

mais sans cesse recopiés- sont maintenant devenus parfois plus que centenaires
5
 ! 

Les circonstances n‟ont malheureusement pas permis que l‟entreprise menée en commun avec 

mes anciens collègues et d‟autres collaborateurs puisse se poursuivre. L‟annonce par Alain 

Jacobs sur ce site qu‟il s‟occupait du catalogue raisonné de Navez peut faire espérer que le 

sujet reste en de bonnes mains. On ne peut que souhaiter l‟aboutissement de ce travail. Pour 
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ma part, l‟artiste que je fréquente depuis si longtemps a, bien entendu, continué à retenir mon 

attention de sorte que, au fil de mes promenades curieuses, j‟ai pu réunir diverses données 

nouvelles le concernant. L‟hospitalité offerte par La Tribune de l’Art me permet aujourd‟hui, 

sans prétendre à l‟exhaustivité, de les porter à la connaissance de ses lecteurs, historiens de 

l‟art et amateurs. Leur variété est un reflet très parlant de la riche personnalité de l‟artiste et de 

la multiplicité des angles sous lesquels il doit être abordé. 

Pour commencer, on me permettra de rappeler - tout en apportant quelques précisions - deux 

publications récentes dans lesquelles j‟ai déjà eu l‟occasion de faire connaître des œuvres et 

des informations nouvelles sur Navez. La première, écrite avec Eric Bertin, était basée 

essentiellement sur des lettres adressées à Navez par l‟architecte parisien Alexandre Bénard 

entre 1822 et 1829
6
. Elles apportent une lumière supplémentaire sur le remarquable réseau 

d‟amis, principalement français, avec qui Navez entretenait des relations épistolaires suivies. 

En ressortent avant tout des informations tout à fait inédites sur cet Alexandre Bénard, non 

seulement ami d‟Ingres et propriétaire d‟œuvres de sa main, mais aussi possesseur d‟une 

dizaine de tableaux de Navez. La reconstitution de sa collection demeure incomplète mais on 

en devine la diversité. En ce qui concerne Navez précisément, ce sont les passages concernant 

les ateliers et la maison qu‟il se fait construire à Bruxelles en 1825 et les interventions de 

l‟architecte Suys qui retiennent l‟attention. La relecture des lettres de Bénard permet de 

montrer que c‟est bien lui, et non Tilman-François Suys, qui est l‟auteur des plans
7
. Il est vrai 

que la façon de procéder de Navez dans cette affaire manque de clarté puisqu‟on le voit 

solliciter quasi simultanément l‟avis des deux architectes, soumettant les projets et 

propositions de l‟un à la critique de l‟autre et réciproquement, le premier contacté étant 

néanmoins Bénard. Cela ne manqua pas de provoquer la mauvaise humeur de Suys. Ces 

surprenantes maladresses de Navez ne l‟empêchèrent pas de garder de bonnes relations avec 

son ami ostendais dont il avait fait la connaissance à Rome au moment où Bénard s‟y trouvait 

aussi. Et tous trois fréquentaient Ingres. 

 

1. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1864) 

Portrait de Tilman-François Suys, 1818 

Mine de plomb - 20,2 x 13,7 cm 

Glasgow, Art Gallery and Museum 

Photo : D. R. 
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2. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Portrait d’homme dit L’Avocat, vers 1820 

Huile sur toile - 62 x 50 cm 

Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts 

Photo : Bruxelles, IRPA 

 

Si la physionomie de Navez ne se retrouve malheureusement pas dans les centaines de 

portraits dessinés par Ingres repérés à ce jour, ses deux amis architectes bénéficient quant à 

eux du privilège d‟avoir eu leurs traits fixés par le maître de Montauban en de superbes 

feuilles
8
. Ces portraits datent de 1818. Celui de Bénard se trouve en mains privées, celui de 

Suys (ill. 1) est conservé à Glasgow (Art Gallery and Museum). Je voudrais m‟arrêter 

quelques instants sur ce dernier car on a proposé il n‟y a pas longtemps de reconnaître les 

traits de l‟architecte ostendais dans le tableau de Navez appartenant aux Musées royaux des 

beaux-arts de Bruxelles, traditionnellement connu sous le titre de L’avocat (ill. 2). On 

découvre dans le crayon d‟Ingres un Suys aux traits fins et au visage allongé aisément 

reconnaissables. Rien ne le rapproche du personnage de tableau bruxellois. Celui-ci n‟a pas 

été retenu dans notre ouvrage de 1999. L‟absence de signature avait, bien à tort, introduit le 

doute. Alain Jacobs crut y voir la main de Jean-Victor Schnetz. Le tableau ne fut cependant 

pas pour autant montré à l‟exposition Schnetz de Flers mais fit quand même l‟objet d‟une 

notice particulière dans le catalogue où il fut publié comme Portrait de Suys
9
 Une 

confrontation avec le dessin d‟Ingres montre l‟inanité de cette proposition. Par ailleurs, la 

vision directe des portraits réalisés par Schnetz rassemblés à Flers fit également ressortir 

l‟impossibilité de lui attribuer L‟avocat. Il n‟y a pour moi aucune raison de retirer ce beau 

tableau du catalogue de Navez. Sa facture franche et grasse est en tout point conforme à sa 

manière. Quant au personnage représenté, l‟énigme reste entière. En l‟assortissant de 

beaucoup de réserves, je voudrais à mon tour faire une proposition : ne pourrait-on y 

découvrir les traits de Schnetz ? On possède notamment de la main de Navez le portrait de son 

ami à Rome (Bruxelles, coll. privée)
10

. Ne pourrait-on reconnaître dans L’avocat le même 

Schnetz, de quelques années plus âgé que dans le premier tableau ? Les ressemblances ne 

manquent pas : beau visage solidement charpenté, grands yeux sombres charmeurs, lèvres 

bien dessinées, chevelure abondante implantée de la même manière. Les deux tableaux 
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proviennent de la famille de Navez. Vu l‟étroite amitié qui unissait les deux artistes, il n‟y a 

pas lieu de s‟étonner de cette double présence dans son environnement quotidien. Mais je 

reconnais volontiers que l‟hypothèse n‟emporte pas totalement l‟adhésion. Quoi qu‟il en soit, 

le plus important est qu‟il faut absolument réintégrer le tableau du Musée de Bruxelles dans le 

catalogue de Navez. 

Au moment de la rédaction de mon article susdit pour les Cahiers d’Histoire de l’Art, je 

déplorais qu‟aucun des dix tableaux de Navez que possédait Bénard n‟avait été retrouvé. La 

réapparition de celui que le peintre, dans sa liste sous l‟année 1823, intitule « Un vieillard et 

une jeune femme tenant un enfant endormi, à M. Bénard », est un brillant début de 

reconstitution de cette série. Quand il peint ce tableau
11

 (ill. 3), Navez a la tête encore pleine 

de tout ce qu‟il avait vu et vécu pendant son fructueux séjour romain. Il est bien établi 

maintenant que cette période et les années qui la suivirent immédiatement furent un véritable 

moment de grâce pour l‟artiste qui signait alors ses tableaux parmi les plus réussis. Cette 

scène populaire italienne est d‟un charme sans défaut. Si Navez reprend un de ses thèmes 

favoris consistant à rapprocher des figures d‟âges différents, il évite mieux que dans d‟autres 

sujets analogues l‟écueil de la dureté de la confrontation que provoque la laideur soulignée de 

la vieillesse rapprochée de la fraîcheur de la jeunesse. La masse sombre du vieil homme 

apporte ici une belle note de gravité au sujet, tout en mettant en valeur le groupe de la jeune 

mère et de son enfant. On pouvait se douter que, connaisseur et fréquentant de surcroît les 

meilleurs peintres de son temps, Bénard avait dû faire un bon choix. Nous voilà rassurés ! 

 

3. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Un vieillard et une jeune femme tenant un 

enfant endormi, 1823 

Huile sur toile - 81,3 x 66 cm 

Lieu de conservation inconnu 

Photo : Washington, Welshers 
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4. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Portrait de femme en faille 

Huile sur toile - 60 x 52 cm 

France, collection particulière 

Photo : D. R. 

 

Un autre tableau apporte une lumière indirecte sur une deuxième toile de Navez de la 

collection de l‟architecte. Il faut se tourner une fois encore vers la liste de ses œuvres dans 

laquelle Navez note sous l‟année 1822 que le Portrait de femme en faille, en la possession de 

Bénard, est la répétition de celui qu‟il exposa au Salon de Lille cette même année. La bonne 

fortune, en la personne de son propriétaire actuel, nous a permis de retrouver ce numéro du 

salon dans une famille du Nord de la France qui le conserve depuis le jour où il fut acquis par 

le nommé Louis Kolb
12

 (ill. 4). C‟est une œuvre destinée à séduire, de goût mondain, qui 

cadre bien avec le caractère de Bénard, amateur d‟art mais aussi de jolies femmes. Le côté 

pétillant et léger du tableau tranche en tout cas avec le ton généralement fort sérieux adopté 

par Navez. 
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5. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Le Mariage mystique de sainte Catherine, 1822 

Mine de plomb - 25,2 x 21,6 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

 

 

6. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Le Sommeil de Jésus, 1834 

Huile sur toile - 243 x 190 cm 

Houyet, Eglise de l‟Assomption 

Photo : Pierre Masson 
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Le second article que j‟ai récemment publié n‟était pas exclusivement consacré à Navez. 

Toutefois, centré sur des éléments nouveaux relatifs à la présence d‟artistes belges à Rome 

aux XVIIIe et XIXe, il apportait quelques œuvres inédites de sa main datant de ces années si 

déterminantes et fructueuses pour lui
13

. J‟y montrais entre autres un dessin représentant le 

Mariage mystique de sainte Catherine daté de 1822 (ill. 5). Navez reprit, en la complexifiant, 

la composition de cette scène lorsqu‟il réalisa son fameux Sommeil de Jésus peint en 1834 

pour la reine des Belges, aujourd‟hui conservé au maître-autel de l‟église de Houyet (ill. 6). 

Tombé dans un oubli qui risquait de lui être fatal, Le sommeil de Jésus avait été redécouvert 

par Alain Jacobs lors du repérage des œuvres du peintre en vue de la rédaction de notre livre 

commun. Son état de conservation était alors dramatique. Une intervention urgente de 

sauvetage, préalable à son exposition à Charleroi, avait pu être opérée grâce à l‟intervention 

du musée de la ville. Mais la nécessité d‟un traitement en profondeur restait prégnante. C‟est 

un devoir et une grande satisfaction de pouvoir dire que c‟est aujourd‟hui chose faite : grâce à 

l‟intervention de la Fondation Roi Baudouin et au Fonds Inbev qu‟elle gère, Le sommeil de 

Jésus a été l‟objet d‟une restauration complète en 2006. La photo publiée ici permet de se 

rendre compte de la chatoyance retrouvée de cette œuvre dont l‟importance dans le renouveau 

de la peinture religieuse au XIXe siècle apparaît avec encore plus de force. 

 

 

7. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Sainte Véronique de Milan, 1816 

Huile sur toile - 97 x 80 cm 

Gand, Musée des Beaux-Arts 

Photo : Bruxelles, Etienne Van Vyve 
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8. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Sainte Véronique de Milan, 1816 

Huile sur toile - 97 x 80 cm 

Présenté ici sans les agrandissements latéraux 

Gand, Musée des Beaux-Arts 

Photo : Bruxelles, Etienne Van Vyve 

 

Restons encore dans le domaine de la restauration d‟œuvres de Navez pour signaler les 

examens et les soins dont a fait l‟objet en 2004 sa Sainte Véronique de Milan, de 1816, 

récente acquisition du Musée de Gand (ill. 7). J‟ai déjà souligné, notamment sur ce site, 

l‟importance de cette œuvre clé du peintre. Son étude en atelier de restauration a révélé que la 

toile d‟origine a été agrandie d‟une bande de toile large de 11,5 cm dans le haut et de deux 

fois 7 cm.sur les côtés. Les figures devaient donc apparaître encore plus resserrées qu‟elles ne 

le sont maintenant (ill. 8). On se souvient du contexte et de l‟esprit dans lequel Navez conçut 

cette œuvre alors qu‟il partageait avec David en exil à Bruxelles ses recherches d‟expressivité 

et de dramatisation, notamment en représentant des visages enlaidis par la souffrance ou la 

vieillesse. On songe ici tout particulièrement aux curieux dessins de la période bruxelloise de 

David dont l‟étude de Navez a permis de mieux saisir la signification
14

. Tout cela est au 

centre du débat tournant autour de l‟attribution (hâtive) à Géricault de la Vieille Italienne du 

Musée du Havre
15

. On ne peut malheureusement pas préciser quand l‟agrandissement de la 

toile a été opéré. Il intervint assez rapidement, semble-t-il, car le cadre est d‟époque 

Restauration. Ceci laisse une marge chronologique qu‟il est impossible de préciser ; les 

raisons de cet agrandissement ne sont pas connues non plus. Quant aux coloris du tableau, son 

dévernissage a révélé non sans surprise une gamme chromatique froide, très différente des 

tonalités plus mordorées et moins dures qui seront généralement celles de Navez par la suite. 

Peut-on y voir une caractéristique « nordique » née sous l‟influence des tableaux flamands du 

XVe et du XVIe siècles que Navez redécouvrait avec son cher maître David ? La lumière du 

Midi l‟aurait-elle par la suite conduit vers une gamme plus chaleureuse ? Ces photographies 

permettront à chacun d‟en juger. Il m‟a paru intéressant de cacher dans la première les bandes 

de toile ajoutées, artifice qui fait apparaître l‟intention première de l‟artiste et de préciser 

davantage avec quel bagage esthétique spécifique il était parti en Italie. Il n‟est pas difficile 
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d‟imaginer avec quelle curiosité ses anciens camarades d‟atelier et autres compagnons de la 

Villa Médicis l‟accueillirent et l‟interrogèrent, lui qui avait eu le privilège de partager les 

dernières recherches de leur maître vénéré. Il est plus que probable qu‟il avait notamment vu 

David travailler à la Colère d’Achille (Kimbell Art Museum, Forth Worth, Texas) à laquelle il 

apportera la touche finale en janvier 1819 et dont les figures resserrées à mi-corps et le 

personnage vu de dos sont si singuliersJ
16

. 

L‟examen technique de la Sainte Véronique m‟a conduit à regarder également de plus près le 

portrait de David que Navez fit en 1817, juste avant son départ pour l‟Italie. Ce portrait étant 

connu en au moins trois exemplaires, la question de l‟identification du premier de la série se 

posait. La présence d‟une inscription au dos m‟a toujours fait croire que celui du Musée de 

Valenciennes l‟était. Or, un examen visuel rapproché et aux infra-rouges auquel il m‟a été 

possible de procéder fait ressortir la présence de ce qui ressemble fort à un large repentir 

autour du sommet de la tête. Ceci semble déterminer le statut de l‟exemplaire de Bruxelles. 

Néanmoins, des examens plus approfondis n‟ayant malheureusement pas pu être faits, la 

conclusion reste en suspens. Cette visite attentive des collections du Musée m‟a, bien entendu, 

également mené devant L’avocat, ce qui a ancré ma conviction qu‟il s‟agit bien d‟une œuvre 

de la même main que les autres. En ce qui concerne l‟Autoportrait de Navez que possède le 

Musée, un examen aux infra-rouges permet de distinguer nettement l‟important changement 

que le peintre a apporté en cours de réalisation. Alors qu‟il s‟est finalement représenté sur un 

fond uniforme et neutre, les bras croisées et le porte-mine à la main, on peut constater qu‟il 

avait initialement prévu de meubler le fond avec un tableau posé sur un chevalet ; il s‟était 

aussi représenté tenant de la main gauche son repose-main en appui sur la toile en cours 

d‟exécution. A noter qu‟une fois connue l‟existence de ce repentir, celui-ci se perçoit à l‟œil 

nu. Comme dans le cas du Portrait de David, cet autoportrait existe en plusieurs exemplaires. 

Il serait intéressant de les considérer en tenant compte de cette constatation. 

 

9. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Portrait de David, 1836 

Huile sur panneau - 97 x 76 cm 

En prêt au Musée des Beaux-Arts de Montréal 

Photo : Paris, Etude Rossini 
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A propos du Portrait de David, on savait par la correspondance de Navez que celui-ci avait 

reçu en 1836, du comte de Schönborn, la commande de lui en exécuter une version qui, selon 

le désir de l‟aristocrate allemand, déjà propriétaire d‟une copie du fameux Télémaque et 

Eucharis de David, devait montrer les mains du modèle
17

. C‟est ce qu‟il confirme au peintre 

belge sur un billet écrit à Bruxelles en date du 8 septembre 1836 : « Je soussigné reconnais 

par mon cachet et ma signature avoir commandé chez Monsieur Navez peintre célèbre à 

Bruxelles, le Portrait de Monsieur David avec deux mains, sur panneau, grandeur convenue, 

pour le prix de mille francs de France, que je ferai remettre à Monsieur Navez lorsqu’il aura 

la bonté de m’envoyer ledit panneau soigneusement emballé à Francfort par l’entremise d’un 

négociant dans cette ville »
18

. Cette commande fait suite à une visite du comte à l‟atelier de 

Navez, ainsi que l‟atteste ce billet non daté : « Le comte de Schoenborn, Allemand, possesseur 

du tableau d’Eucharis et Télémaque de Mr David, désire acquérir un Portrait de Mr David 

par Monsieur Navez, et aura l’honneur de lui en parler ce soir, si cela se peut »
19

. Les traces 

du tableau restaient floues jusqu‟à sa réapparition dans une vente parisienne en 2005 (ill. 9)
20

. 

On sait donc désormais de manière précise en quoi consistait cette variante tardive du portrait 

de son maître dont Navez se montra très satisfait : « Je puis vous assurer que j’y ai mis tous 

les soins possibles, écrit-il à son correspondant le 9 décembre 1836, et je crois que vous 

n’hésiterez pas à le préférer à l’original si vous pouviez en faire la comparaison dans mon 

atelier »
21

. De fait, il faut reconnaître qu‟il a réussi à donner à son sujet une ampleur et une 

présence que l‟autre version n‟offre pas. 

 

10. François-Joseph Navez 

(1787-1869) 

Académie d’homme (page d‟un carnet), 

1813-1815 

Fusain ou pierre noire - 44 x 30 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 
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11. François-Joseph Navez 

(1787-1869) 

Académie de femme (page d‟un carnet), 

1813-1815 

Fusain ou pierre noire - 44 x 30 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

 

12. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Académie d’homme assis se tenant la tête 

(page d‟un carnet), 1813-1815 

Fusain ou pierre noire - 30 x 44 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

Dans la connaissance d‟un artiste, la découverte de carnets d‟études est toujours émouvante et 

instructive. On connaissait celui qui m‟avait été montré in extremis par son propriétaire en 

1999 et dont seuls quelques dessins avaient pu être reproduits en fin de l‟ouvrage publié avec 

mes collègues. Il s‟agissait uniquement de nus. Vu le format réduit des illustrations et leur 

nombre limité que les contraintes d‟éditions imposaient, je saisis aujourd‟hui l‟occasion pour 
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donner ici des images supplémentaires de ces dessins très achevés, exécutés au fusain, 

souvenir des heures studieuses passées dans l‟atelier de David à Paris entre 1813 et 1815 (ill. 

10 , 11 et 12). 

 

 

13. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Femme jouant de la guitare, préparatoire 

pour le Portrait de la famille Meeûs 

(page d‟un carnet), 1817 

Fusain ou pierre noire - 27,5 x 21,5 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

14. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Etudes préparatoires pour le 

Portrait de la famille Meeûs (page d‟un carnet), 1817 - 

Fusain ou pierre noire - 27,5 x 21,5 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 
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15. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Etudes de tête d’homme (page d‟un carnet), 1817 - 

Fusain ou pierre noire - 27,5 x 21,5 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

Un carnet inédit (28,5 x 22 cm.) remonte à ces mêmes années d‟apprentissage. Il porte au 

revers de la couverture l‟inscription à l‟encre suivante : « Les études du N°1 jusqu’au 46 sont 

faites à Paris quand je rentrais le soir chez Mr et Mme Mosselman en 1813. Revenu à 

Bruxelles avec Mr David en janvier 1816 les croquis du N° 46 à la fin sont fait à Bruxelles 

quand je demeurois chez Dehemptinne ». Suit au crayon la signature de Navez et son adresse : 

Rue du Mont Blanc n°7, Paris. Les croquis sont pour la plupart des dessins académiques 

classiques d‟après des plâtres antiques ou représentant des fragments anatomiques. S‟y 

trouvent parfois mêlées des études de têtes ou de nus d‟après modèles. Quelques feuilles sont 

des copies rapides d‟après des tableaux de maîtres anciens, dont Raphaël. Les pages remplies 

à Bruxelles comptent quant à elles quatre croquis préparatoires pour le Portrait de la famille 

de Meeûs (N 36), intéressante illustration de la manière dont Navez préparait ces grands 

portraits familiaux, genre dans lequel il excella à ce moment de sa carrière. On y découvre des 

études de figures isolées (datées 1817) pour les personnages principaux, ainsi qu‟un rapide 

croquis de l‟ensemble du groupe qui ne correspond pas encore à la composition finale (ill. 13, 

14 et 15). Une autre page représente Madame De Hemptinne, l‟épouse d‟Auguste, son 

protecteur. Le reste est consacré encore à des études d‟après la bosse au milieu desquelles 

apparaît un croquis pour une autre groupe familial non identifié à ce jour, accompagné d‟une 

note manuscrite illisible et daté 1816 (ill. 16). 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5457
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16. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Etude pour un portrait de famille, 1816 

Fusain ou pierre noire - 27,5 x 21,5 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

17. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Christ mort (d‟après la Déploration de Regnault), 

1813-1815 

Mine de plomb, pierre noire, rehauts de blanc - 

38,7 x 58,6 cm 

New York, Dahesh Museum 

Photo : New York, Dahesh Museum 

 

Restons dans la période parisienne de Navez pour signaler ici l‟acquisition par le Dahesh 

Museum de New York – musée désormais fermé, peut-être définitivement - d‟un dessin 

datant très vraisemblablement de ces mêmes années d‟apprentissage durant lesquelles, à côté 

des leçons prises dans l‟atelier de David, il s‟exerce à copier les maîtres anciens notamment 

au Louvre. On savait que, davantage pour satisfaire ses protecteurs bruxellois que par choix 

personnel, il avait copié Rubens et Van Dyck dont le Museum conservait de nombreuses 

œuvres saisies par les armées révolutionnaires. Cette feuille montre que son balayage des 

modèles anciens était d‟ores et déjà plus large et tourné vers un choix plus classique puisque 

c‟est à la Déploration de Regnault qu‟il consacre son attention (ill.17). On y retrouve la 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5458
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manière appuyée et ferme de ses dessins académiques de jeunesse. On ne s‟explique toutefois 

pas pourquoi le sujet copié est inversé. Ce type particulier d‟exercice (préparation à une 

gravure plutôt que dessin d‟après une gravure) était-il courant dans les académies ? 

 

18. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Dessin d’après les marbres du temple d’Egine 

représentant le Combat d’Héraclès contre Laomédon 

(page d‟un carnet), 1818 

Fusain ou pierre noire - 31 x 22 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

19. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Dessin d’après les marbres du temple d’Egine 

représentant le Combat d’Héraclès contre Laomédon 

(page d‟un carnet), 1818 

Fusain ou pierre noire - 31 x 22 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

En ce qui concerne les années romaines (fin 1817- début 1822), quelques feuilles d‟un carnet 

(que je n‟ai jamais eu sous les yeux) datant de cette période ont été publiées dans le livre de 

1999 (N 42, N 45, N 69, N 70, N 74)
22

. D‟après les photos qui ont pu en être publiées, on 

devine qu‟il contient de précieuses informations sur les « voyages pittoresques » que Navez 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb22
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effectue en juillet 1821 dans les environs de Rome et au cours desquels (on le sait aussi par sa 

correspondance), il se montre intéressé par des monuments antiques parmi lesquels les 

vestiges des temples d‟Hercule et de Castor et Pollux à Cori. Un carnet supplémentaire (32 x 

23 cm.) (coll. privée), datant lui aussi des années romaines de Navez, nous éclaire davantage 

sur l‟attention qu‟il prête à l‟environnement artistique qu‟il découvre. Il porte au revers de la 

couverture l‟inscription à l‟encre : « A FJ : Navez / Piazza di Venezia n° 168 terzo piano / 

anno 1817/ presque tous ces croquis ont été faits en 1818 étant arrivé à Rome le 2 décembre 

1817 ». On notera au passage cette petite précision chronologique livrée par Navez lui-même, 

la date d‟arrivée à Rome retenue jusqu‟à présent et fournie par Alvin étant le 7 décembre (qui 

est en fait la date de la première lettre envoyée de Rome par Navez à ses amis belges). A part 

quelques croquis de nus, on trouve dans ce carnet des copies d‟après des tableaux du 

Quattrocento qu‟il conviendra un jour d‟identifier. De même, une étude érudite permettra de 

nommer avec précision les sculptures antiques que Navez copie entre autres au Capitole et au 

Vatican, travaux traditionnels communs à la plupart des artistes séjournant à Rome à cette 

époque. Je voudrais néanmoins mettre dès à présent en exergue une demi-douzaine de feuilles 

consacrées à l‟étude de sculptures en ronde bosse d‟un style plus inhabituel (ill. 18, 19). On y 

reconnaît les marbres archaïques du temple d‟Egine représentant le Combat d’Héraclès contre 

Laomédon. Ceux-ci avaient été découverts quelques années plus tôt par Charles-Albert 

Cockerell. Thorvaldsen avait été chargé de les restaurer à Rome entre le début de 1816 et 

mars 1817, non sans les compléter en reconstituant à sa manière tous les éléments manquants. 

C‟est dans cet état que Navez a saisi ces sculptures avec précision, dessinant parfois sous 

divers angles une même statue. Il en parle à son ami De Hemptinne dans une lettre du 26 

novembre 1818 : « (…) Ne peignant pas dans ces moments, j’ai obtenu la rare permission de 

pouvoir dessiner d’après les statues trouvées à Egine, en Grèce, par un Anglais, et achetées 

par le roi de Bavière. C’est la sculpture la plus originale et la plus sévère que j’aie encore 

vue. C’est dommage que je ne puisse y travailler qu’une heure par jour »
23

. Parmi les autres 

croquis contenus dans ce carnet, on retiendra encore une Naissance de Bacchus, également de 

style grec, qui semble copiée d‟après un bas-relief (ill. 20). Ce même sujet se retrouve dans le 

fonds des dessins d‟Ingres au musée de Montauban où il est considéré comme copié d‟après 

une gravure
24

. Navez partage donc cet intérêt pour l‟art grec avec Ingres pour qui il avait une 

profonde admiration et dont il regardait les œuvres avec une réelle fascination. Mais à la 

différence de son ami, les sujets antiques ne firent pas partie de son répertoire et ne 

marquèrent guère son style. C‟est donc davantage par curiosité intellectuelle que Navez se 

consacra à l‟étude de l‟art antique dont ce carnet est un souvenir d‟autant plus précieux qu‟il 

contient un rarissime témoignage visuel de l‟étape romaine de ces impressionnantes 

sculptures d‟Egine qui sont conservées aujourd‟hui à Munich où elles ont été (à tort ou à 

raison ?) débarrassées il y a quelques années de leurs ajouts thorvaldséniens. Cette 

intervention d‟un sculpteur qu‟il connaissait personnellement bien, autant que l‟apparition 

spectaculaire d‟œuvres antiques d‟un style tout à fait inhabituel, était faite pour attirer Navez. 

Curieux de tout, il avait dû suivre cela avec la plus vive attention, de la même manière qu‟il 

regarda avec grand intérêt ce que faisaient ses confrères, non seulement à la Villa Médicis 

mais aussi du côté des nazaréens allemands et de la peinture « primitive » en cours de 

redécouverte. 
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20. François-Joseph Navez (1787-1869) 

La Naissance de Bacchus, d‟après l‟Antique 

(page d‟un carnet), 1818 

Fusain ou pierre noire - 31 x 22 cm 

Collection particulière 

Photo : D. R. 

 

21. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Scène de rue près du pont de Laeken, 1823 

Plume - 10 x 12 cm 

Lieu de conservation inconnu 

Photo : Liège, Librairie Grommen 

 

Un troisième carnet inédit est encore à signaler (localisation actuelle inconnue). Un catalogue 

de vente
25

 en donne une description assez détaillée. Daté de 1823, il a donc été rempli l‟année 

qui a suivi le retour de Navez en Belgique. De format réduit (10 x 12 cm.), il contient 128 

dessins et croquis dont certains se rapportent à des œuvres connues (Songe d’Athalie, Portrait 

de Guillaume Ier, Mariage de la Vierge, Incrédulité de saint Thomas etc.). Détail 

particulièrement parlant : la majorité des annotations que l‟artiste y apporte sont en italien. 

C‟est encore tout imprégné de son récent séjour romain qu‟il note les lieux et les différentes 

scènes de rue dont il fait des croquis. De toute évidence, il prolonge son intérêt pour les sujets 

populaires qu‟il avait tant affectionnés en Italie, tel ce rapide croquis légendé « famigla 

sentendo il suono del violino/ col vestito del/ popolo/18 7bre 1823/ ponte di Laken/ pensato 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb25
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eseguito/ alla societa » (ill. 21). S‟il n‟était pas spécifiquement localisé dans les faubourgs de 

Bruxelles, on aurait pu le croire dessiné à Rome. La démarche est très significative de l‟état 

d‟esprit dans lequel se trouve l‟artiste fraîchement rentré de son séjour de cinq années sur les 

bords du Tibre. 

 

22. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Pélerins au repos dans la campagne romaine, vers 1830 

Fusain et rehauts de gouache - 25 x 30 cm (environ) 

Jadis à Bruxelles chez Pierre Schreiden 

Photo : D. R. 

 

 

 

23. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Le retour du Jubilé, 1851 

Huile sur toile - 146 x 186 cm 

Bruxelles, collections communales de Molenbeek-Saint-Jean 

Photo : Bruxelles, IRPA 

Cette nostalgie de l‟Italie hantera Navez toute sa vie et les sujets italiens feront sans 

discontinuer partie de son répertoire. En témoigne ce dessin (ill. 22), jadis en la possession du 

regretté Pierre Schreiden, dont j‟ignore s‟il est daté, représentant des Pèlerins au repos dans 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5464
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la campagne romaine. C‟est une œuvre intéressante, tout à fait typique sans être pour autant 

remarquable. En revanche, certains des sujets italiens auxquels il reste fondamentalement 

attaché, se rangent parmi les chefs d‟œuvre de Navez, telles ses élégantes Fileuses de Fondi 

(N 232), toile de grand format (148 x 187,5 cm.) qu‟il peint pour le roi de Bavière en 1845 

(Neue Pinacothek de Munich). Ce n‟est pas le seul tableau de taille spectaculaire de genre 

italien que Navez réalisa. Dans la liste de ses œuvres, il avait noté sous l‟année 1851 : « Le 

retour du jubilé. Grande composition de trente-sept figures ». Rien ne permettait d‟imaginer 

en quoi il pouvait consister. Sa redécouverte comble ce vide (ill. 23). De même format que 

Les fileuses de Fondi, il s‟agit également d‟une réminiscence italienne, le peintre 

s‟abandonnant à faire revivre une fête à laquelle il a vraisemblablement assisté en Italie. Il 

réalise en quelque sorte à sa façon l‟équivalent du Retour du pèlerinage à la Madone de l’Arc 

ou de L’arrivée des moissonneurs dans les marais Pontins de Léopold Robert (Paris, Louvre) 

qui avaient fait la gloire de son ami une vingtaine d‟années plus tôt. La scène, un festival de 

couleurs, est animée à souhait par la variété des attitudes et des costumes. Certaines figures - 

mais à un degré moindre que dans les Fileuses de Fondi où elles le sont toutes - sont encore 

habitées de cette noblesse et de cette grâce que Navez, avec ses amis Robert et Schnetz, avait 

tant admirées dans le peuple de Rome et de ses environs. Mais il est évident que les années 

ont passé, que son style n‟est plus celui qu‟il avait adopté en Italie, que le récit se fait ici plus 

anecdotique. On ne peut néanmoins être qu‟admiratif devant la maestria quasi-baroque (on 

pourrait dire rubénienne) avec laquelle Navez ordonnance cette foule animée de personnages 

qui tournoient autour des jubilaires. La juxtaposition de figures en mouvement à côté d‟autres 

immobiles et l‟impression d‟unité qui se dégage cependant de l‟ensemble sont une réussite 

incontestable à laquelle bien des romantiques belges, si préoccupés de se situer dans la 

filiation des modèles du XVIIe siècle flamand, n‟arrivèrent pas. On ne sait rien jusqu‟à 

présent sur l‟histoire de ce tableau qui n‟a encore fait l‟objet d‟aucune recherche particulière. 

Il méritait néanmoins d‟être porté sans tarder à la connaissance du public et ajouté au 

catalogue de l‟œuvre de son auteur. 

 

24. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Les sœurs de la charité visitant une pauvre veuve, 1853 

Huile sur toile - 120 x 160 cm 

Lieu de conservation inconnu 

Photo : Anvers, Bernaerts 
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25. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Notre-Dame des affligés, 1844 

Huile sur toile - 500 x 284 cm 

Charleroi, église Saint-Antoine 

Photo : Bruxelles, Irpa 

 

Dans cette peinture qui arrive assez tardivement dans sa carrière, Navez montre qu‟il reste 

encore et toujours fidèle - mais en l‟adaptant - au programme auquel il s‟était attaché à Rome 

avec Robert et Schnetz et qui tendait à supprimer les frontières entre peinture d‟histoire et 

peinture de genre. Cela impliquait le recours au grand format. Une autre réapparition récente 

fournit un exemple supplémentaire de ce à quoi cette conception de l‟art pictural pouvait 

aboutir. Cette fois, ce n‟est plus de fête à relents bachiques qu‟il s‟agit mais, au contraire, 

d‟une scène triste à forte connotation sentimentale et religieuse. Telle est cette surprenante 

composition que Navez intitule Les sœurs de la charité visitant une pauvre veuve où il 

représente, gisant dans une soupente, une jeune mère allaitant un enfant à qui deux religieuses 

viennent, dans un halo de lumière, apporter le réconfort et un modeste viatique (ill. 24). D‟une 

veine misérabiliste que n‟aurait pas désavouée un Octave Tassaert, ce tableau en largeur, 

signé et daté de 1853, est peint dans des tons violacés peu ordinaires. Par ses connotations 

mélodramatiques, il convient de le mettre en parallèle avec la non moins impressionnante et 

sentimentale Notre Dame des affligés dont on a jusqu‟ici sous-estimé les magistrales qualités 

(ill. 25). Cette très grande composition venant d‟être photographiée par l‟Institut royal du 

Patrimoine artistique, j‟en donne ici l‟image d‟autant plus volontiers que dans le livre de 1999 

(N 239), il avait fallu se contenter de la reproduction d‟une lithographie. 

Navez, considéré par des générations de critiques comme « le » peintre néoclassique belge par 

excellence, ne se révèle-t-il pas aussi par des tableaux tels que ceux-ci, un véritable 

représentant du Romantisme ? Il y a matière à réflexion. Celle-ci devrait être menée dans le 

cadre de l‟étude de la peinture d‟histoire en Belgique au XIXe siècle, ce « grand genre » 

auquel Navez, comme tant d‟autres peintres, ne cessa d‟aspirer. Il s‟y consacra non sans un 

réel courage et avec beaucoup d‟ambition à différents moments de sa carrière. Il lui fallait une 

énergie considérable pour ce lancer dans de telles entreprises. On se souvient des vastes sujets 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5467
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auxquels il s‟attaqua à Rome, des commandes officielles qu‟il attendit et continua d‟espérer 

après son retour en Belgique, sans oublier les grands tableaux religieux qu‟il ira jusqu‟à offrir, 

telles ses gigantesques mais remarquablement maîtrisées Assomption de 1848 (Bruxelles, 

Cathédrale Sainte-Gudule) et Notre-Dame des affligés de 1844 déjà citée. Peut-on espérer 

qu‟un jour viendra où des travaux universitaires permettront enfin de porter un jugement en 

véritable connaissance de cause sur toutes ces grandes (et moins grandes) compositions 

religieuses ou historiques et que cet aspect de la carrière de Navez pourra être rapproché des 

créations non seulement de ses élèves mais de l‟ensemble de ses collègues contemporains, 

notamment ses « adversaires » anversois
26

. 

La rareté des commandes publiques belges fut une perpétuelle source de déception pour 

Navez, comme le désolait le manque d‟envergure des collectionneurs et des amateurs dans 

son pays qui lui demandaient des portraits plus qu‟autre chose. Cette insatisfaction était à la 

mesure de l‟exaltation qui l‟avait habité durant les années romaines qu‟il passa dans 

l‟ambiance stimulante de la Villa Médicis. Par la suite, les échos qui lui viennent 

régulièrement de Paris, les nouvelles qu‟il reçoit d‟Italie, les visites dont l‟honorent ses 

confrères français, les salons parisiens qu‟il va visiter (et auxquels il lui arrive de participer
27

), 

nourrissent certes son enthousiasme mais le maintiennent en même temps dans un constant 

état de mécontentement ou d‟agacement. Tout cela entretient en tout cas une indéracinable 

nostalgie de l‟Italie où, malgré ses projets sans cesse annoncés mais chaque fois ajournés, il 

ne retournera jamais. De même, il ne donnera jamais suite aux nombreuses suggestions que 

lui firent ses amis français de venir s‟installer à Paris. Ceci étant dit, il ne faut pas totalement 

noircir la situation. Les choses ne vont pas si mal pour lui à Bruxelles. A son retour de Rome 

en 1822, il y redécouvre un contexte artistique très positif. D‟abord il retrouve David qui n‟a 

pas fini d‟étonner son monde. Ensuite le cercle de ses amis et ses protecteurs de la Société 

pour l‟encouragement des Beaux-Arts lui réservent un accueil des plus chaleureux. De plus, le 

nouveau régime en place ne tarde pas à lui ouvrir les portes de la Hollande d‟où plusieurs 

commandes privées importantes lui viennent. Le rôle du collectionneur Roothaan est à cet 

égard primordial. On se souviendra que c‟est lui qui demanda à Navez, en 1823, de peindre 

trois tableaux destinés à l‟église des Jésuites d‟Amsterdam. Il s‟agit de la Sainte Famille avec 

sainte Elisabeth et saint Jean (N81), tableau que nous ne connaissions que par une ancienne 

photographie en noir et blanc et qui a été acquis en vente publique à Amsterdam en octobre 

2001 par le Dahesh Museum de New York. Le deuxième tableau est le Mariage de la Vierge 

(N85) (Amsterdam, église Saint-François-Xavier). La série comptait également la grande et 

ingresque Incrédulité de saint Thomas (N 86)
28

. Un document (publié en annexe 1) qui nous 

avait échappé
29

, nous apprend qu‟un quatrième tableau avait été prévu pour compléter la série. 

Il s‟agit d‟un bref échange de correspondance qui se situe en 1825 dans lequel est évoquée la 

question d‟un Christ au Jardin des Oliviers dont Navez avait envoyé une esquisse à son 

commanditaire, Roothaan. Celui-ci lui fait part de ses critiques auxquelles Suys ajoute les 

siennes. Jusqu‟à ce jour, aucun tableau de ce sujet de la main de Navez n‟a été retrouvé et le 

titre n‟apparaît pas non plus dans sa liste autographe de ses œuvres. Il faut toutefois savoir que 

l‟église de Wâret-la-Chaussée conserve un tableau, daté de 1831, représentant Jésus au Jardin 

des Oliviers consolé par un ange dont la signature est illisible et qui pourrait bien être de 

Navez (ill. 26). Mais on n‟y voit pas les apôtres qui font l‟objet des remarques dans la lettre 

en question. Il s‟agirait donc d‟une variante du sujet envisagé dans un premier temps pour 

Amsterdam. La question de l‟attribution reste de toute façon à approfondir. Notons au passage 

le parallélisme formel qu‟il semble possible d‟établir avec la statue du Christ de Thorvaldsen 

(Musée Thorvaldsen, Copenhague). En ce qui concerne encore Roothaan et Navez, ajoutons 

que le tableau représentant Un berger et une jeune fille, de 1823, que nous avions publié (N 

119) en 1999, aurait également appartenu au même collectionneur hollandais
30

. 
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26. François-Joseph Navez ? 

(1787-1869) 

Jésus au jardin des oliviers 

consolé par un ange, 1831 

Huile sur toile 

Wâret-la-Chaussée, église 

Photo : Bruxelles, Irpa 

Les frais énormes que Navez engage dès 1825 dans la construction de sa maison et d‟ateliers 

à Bruxelles témoignent de sa réussite, même si l‟argent qu‟il gagne vient de la « fabrication » 

de nombreux portraits. Ses continuelles plaintes sur le goût et la parcimonie de sa clientèle 

locale sont donc à relativiser. Rien ne dit qu‟établi à Paris, comme l‟y invitaient ses amis, il 

aurait réussi à s‟y faire une place meilleure que celle qu‟il occupa en fin de compte à 

Bruxelles. Il n‟en demeure pas moins que sa carrière (déjà entamée en pleine incertitude au 

début du siècle !) ne manqua pas d‟être bousculée par les événements : une première fois lors 

de la chute de l‟Empire qui mit fin à de légitimes espoirs naturellement fondés sur la France ; 

une seconde fois encore lors de la Révolution belge qui vint interrompre les perspectives 

d‟une carrière qui trouvait en Hollande cette fois des points de chute très satisfaisants. On 

peut dès lors comprendre que l‟humeur et le moral de l‟artiste aient pu en être altérés. C‟est ce 

qui explique le ton quelque peu aigre d‟une lettre qu‟il envoie en décembre 1830 à un certain 

Van Cutsem à Gand (publiée en annexe 2). On se souvient qu‟il venait à peine d‟observer 

avec angoisse depuis les fenêtres de sa nouvelle maison les combats de rue des journées 

révolutionnaires de septembre et que l‟habitation de son ami Suys avait été mise à sac. Outre 

l‟expression de son insatisfaction, on relèvera surtout dans cette lettre la conscience qu‟a 

Navez de la fécondité des années que la Belgique venait de vivre et du renouveau artistique 

que le pays connaissait depuis plusieurs décennies. On comprend son désarroi et son 

inquiétude de voir cet âge d‟or risquer d‟être amputé de l‟héritage qu‟il se sentait conscient 

d‟avoir apporté et qu‟il croyait utile à la bonne évolution de l‟art en Belgique. Ce ressentiment 

à l‟égard des événements devait être d‟autant plus vif et douloureux que les temps n‟étaient 

pas si loin où, rentrant d‟Italie il avait fait l‟objet, en 1822, d‟une chaleureuse réception à 

laquelle David et le vieux Lens lui-même avaient pris part. La réunion est décrite par Jules 

David qui raconte que Navez sut avec modestie se dérober aux honneurs en déposant la 

couronne qui lui était offerte sur le front de son maître. Et David de rendre à son tour 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5468
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hommage à Lens dont il connaissait bien le rôle qu‟il avait joué dans la renaissance des arts 

que son pays d‟accueil connaissait. Pour compléter la fête, Odevaere, en des vers ampoulés 

dont l‟époque avait le secret, faisait dire ensuite à la statue de Rubens qui décorait la salle de 

banquet : 

« Et vous, dit-il, vous l‟honneur de la France, C‟est en vos mains que je remets mes droits.  

Par vos travaux augmentez l‟influence Des arts, soutiens de la gloire des rois, Qu‟à votre voix 

mon siècle recommence Vous pour les arts marqué par le destin Noble David formons une 

alliance Et donnons-nous la main ».
31

 

La relation de cette réunion de vieux amis entourés de représentants de la nouvelle génération 

ne manque pas d‟intérêt. Au-delà de gestes qui pourraient n‟être que flatteries et de propos qui 

pourraient n‟être que de circonstance, on y découvre la convergence de plusieurs carrières 

vouées au renouveau de la peinture : celle de David pour commencer, qui mit toute son 

énergie à sortir l‟art français de l‟essoufflement du rococo ; celle de Lens ensuite, son aîné de 

dix ans, dont on connaît bien maintenant l‟importance du rôle qu‟il joua dans la renaissance 

de l‟art en Belgique à la fin du XVIIIe siècle ; celle de Navez enfin qui, héritier de Lens à 

travers les leçons de P.J.C. François, se mit ensuite à l‟école de David pour devenir à 

Bruxelles son interlocuteur privilégié et continuer à chercher avec lui des voies nouvelles. 

Enfin, on appréciera aussi l‟évocation des mânes de Rubens qui, en pleine ère néo-classique, 

ne cessent de hanter les esprits. Et pour David, cette main que le poète de circonstance lui fait 

tendre à travers les siècles, elle n‟était pas que verbiage gratuit. Il est clair que la mise en 

scène d‟Odevaere devait certainement rappeler à l‟auteur de L’Enlèvement des Sabines tout 

l‟intérêt qu‟il avait nourri pour le grand maître baroque anversois : n‟était-il venu étudier ses 

œuvres dans les Pays-Bas en 1781, voyage au cours duquel il avait aussi tenu à rencontrer 

Lens ? Cette rencontre n‟avait pas non plus manqué de frapper Navez qui en fera état plus tard 

dans une communication à l‟Académie royale
32

. L‟existence de ce document important pour 

l‟historiographie nationale avait échappé à tous les érudits jusqu‟à ce que sa redécouverte 

coïncide de manière fort opportune avec les recherches menées par ailleurs sur ce voyage 

méconnu de David en terre flamande
33

. 

 

27. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Jeune femme avec un enfant endormi 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb31
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb32
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb33
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5469
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dans les bras, vers 1825 

Huile sur toile - 58 x 47,5 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

Le thème de la femme tenant un enfant malade ou endormi a été maintes fois représenté par 

Navez. Il l‟a le plus fréquemment exploité dans ses tableaux à sujets italiens. Ce n‟est 

pourtant pas le cas de cette « Jeune femme de profil avec un enfant endormi dans les bras » 

qu‟il convient d‟ajouter à son catalogue (ill. 27). Cette fois, le peintre n‟a pas cherché à 

introduire de note exotique ou pittoresque : c‟est simplement une jeune mère, une Bruxelloise 

sans doute, qu‟il a représentée de profil, avec une grande vérité, le regard légèrement tourné 

vers le haut. On reconnaît bien sa façon très caractéristique de dessiner avec précision le 

contour des traits de son modèle qui se détache sur le fond. Quant au modelé, il est soigné et 

délicat. La facture telle qu‟on l‟observe dans ce tableau est franche et libre. Elle est délicate 

quand il s‟agit de rendre la douceur de la peau, l‟éclat des yeux ou la tendresse des lèvres, elle 

se fait virtuose pour rendre les coloris mélangés du châle ou le fond rapidement brossé de tons 

gris, lumineux, qui font référence à la technique frottée d‟un pinceau léger apprise chez son 

maître David
34

. 

 

 

28. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Deux jeunes italiennes en prière 

à mi-corps, 1825 

Mine de plomb - 30,4 x 21,5 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb34
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5470
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29. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Etudes de têtes, 1841 

Plume, encre noire - 25 x 30 cm (environ) 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

Si l‟on compare cette Jeune femme de profil avec les types féminins tels qu‟ils apparaissent 

dans la plupart des tableaux de Navez (à l‟exception des portraits, bien entendu), on observera 

que le peintre n‟a pas cherché à idéaliser totalement la beauté de son modèle au regard 

quelque peu éperdu. Il n‟a pas voulu non plus voiler ses origines populaires que révèlent ses 

vêtements. On ne connaît pas de tableau final pour lequel cette œuvre aurait servi d‟étude 

préalable. Je pense néanmoins pouvoir la situer dans les années de peu postérieures au retour 

de Navez d‟Italie, soit aux environs de 1825, période durant laquelle il reste très attaché aux 

principes davidiens et à la fermeté de sa touche. Cette hypothèse de datation est confortée par 

un dessin signé et daté de 1825, exécuté avec beaucoup de finesse et de délicatesse à la mine 

de plomb. Il semble bien que Navez, dans ces Deux jeunes Italiennes en prière à mi-corps (ill. 

28), fit appel au même jeune modèle que pour sa Jeune femme de profil en la parant cette fois 

de vêtements de fête. On observe que dans le tableau, pas plus que dans le dessin, on ne sent 

la tentation d‟alanguissement qui envahira le peintre plus tard dans sa carrière, quand il cèdera 

à l‟évolution du goût. Pour saisir le sens de mon propos, il suffit de regarder l‟Assomption que 

Navez peignit pour la cathédrale Sainte-Gudule à Bruxelles en 1847 dans laquelle on peut 

voir parmi les figures du haut du tableau à droite, une tête d‟ange (N 245) dont le profil (vu de 

bas en haut également) dérive directement de cette Jeune femme de profil. Mais on aura 

remarqué combien les formes se sont cette fois alanguies. De même, sur une feuille datée de 

1841 (collection privée) (ill. 29) présentant plusieurs études de têtes dessinées à la plume, on 

trouve une autre fort intéressante dérivation (inversée comme dans l‟ange de l‟Assomption) 

du même personnage
35

. 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb35
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5471
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30. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Etude pour une figure de l’Assomption, 1846 

Huile sur toile - 54 x 43,5 cm 

Localisation actuelle inconnue 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

31. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Tête de jeune fille au turban 

(Etude pour Rébecca), 1826 

Huile sur papier marouflé sur toile - 

41,5 x 34,5 cm 

Localisation actuelle inconnue 

Photo : D. R. 

 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5472
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5473
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5472
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5473
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On s‟interroge sur le statut d‟une œuvre telle que cette Jeune femme de profil, entre l‟esquisse 

et le tableau fini. C‟est d‟ailleurs ce qui fait une partie de son charme. Il n‟est pas sans intérêt 

de se souvenir que dans l‟enseignement qu‟il prodiguait, Navez n‟était pas un grand défenseur 

de la pratique de l‟esquisse pour elle-même. On conserve de sa main une rare minute d‟une 

lettre écrite en 1834 à son confrère Van der Haert à l‟occasion d‟un concours institué pour le 

choix d‟un directeur à l‟Académie de Louvain. Il va jusqu‟à considérer « qu’il est nuisible de 

vouloir enseigner à en faire »
36

. En quoi il se démarque totalement du programme de l‟Ecole 

des beaux-arts de Paris qu‟il avait fréquentée dans sa jeunesse et où le concours d‟esquisse 

continuait d‟être disputé avec ardeur
37

, épisodes de la vie artistique qu‟il ne pouvait ignorer ne 

fût-ce que par les échos qui lui parvenaient de Paris grâce à ses nombreux correspondants. 

Quand on fait le bilan de l‟œuvre de Navez, il est frappant de constater qu‟en effet les 

esquisses restent relativement rares. Mais son dédain manifeste pour ce genre ne l‟empêcha 

pas d‟en réaliser de fort séduisantes. On peut ajouter au petit nombre de celles qui ont pu être 

retrouvées ces dernières années, cette « classical beauty » (sic) passée en vente chez Christies 

à Amsterdam le 10 octobre 2000 (lot n° 15), signée et datée de 1846, dans laquelle on 

reconnaît la figure de la femme qui soulève les draps du lit de la Vierge au centre de 

l‟Assomption de la cathédrale bruxelloise (ill. 30). Plus proche de l‟esquisse traditionnelle, 

apparaît cette tête de Jeune fille au turban, signée et datée de 1826, présentée en vente à en 

2000 New York (Sotheby), puis passée en mains privées en Europe (ill. 31). On reconnaît 

dans cette étude pleine de poésie la charmante figure de Rébecca, personnage central de 

l‟importante Rencontre d’Isaac et Rébecca (Amsterdam, Rijksmuseum) (N 131). Cette fois, il 

s‟agit d‟une huile sur papier marouflé sur toile. On y remarquera les variantes introduites dans 

les accessoires et les vêtements de la jeune femme, ainsi que le ton neutre du fond. Formulons 

le vœu que le beau grand tableau d‟Amsterdam (321 x 394 cm) dont mes collègues et moi 

avons souligné les qualités et tout l‟intérêt qu‟il présente pour la complexité de ses sources 

d‟inspiration (notamment les fresques de Friedrich Overbeck à Rome), bénéficie bientôt des 

soins qu‟il mérite et qu‟il soit enfin rendu visible. Puisse la vue de cette jolie pochade et le 

regain d‟intérêt que le marché de l‟art et le monde des musées manifestent de plus en plus à 

l‟égard de Navez, attirer l‟attention des conservateurs sur cette œuvre marquante dont ils ont 

la garde. Pour illustrer les problèmes que l‟artiste rencontra, on se souviendra que ce tableau, 

exposé au salon de Gand en 1826, fut acquis par Guillaume Ier, achat assorti d‟une condition 

combien décourageante : l‟engagement « de ne plus faire de grands tableaux d’histoire » ! 

Qui plus est, en 1830, au moment de la Révolution, seuls les quatre sixièmes de la somme 

avaient été payés et Navez dut attendre encore trois ans pour recevoir le solde, non sans avoir 

dû envoyer une supplique au nouveau roi des Belge (Paris, Fondation Custodia). Celui-ci 

devait lui répondre positivement et lui commander, peu de temps après, le Sommeil de Jésus 

dont il a déjà été question ci-dessus. Mais, on le sait, le succès de ce tableau ne manqua pas de 

soulever la jalousie et la malveillance d‟une partie de la critique. Il faudrait un jour que soit 

étudiée en détail cette polémique qui occupa abondamment la presse. 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb36
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nb37
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32. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Etude d’homme accoudé, le bas de son visage 

appuyé sur ses mains, 1835-1840 

Sanguine - 41 x 34 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

 

 

 

33. François-Joseph Navez (1787-1869) 

Etude de tête d’homme 

Huile sur toile - 38 x 30,5 cm 

Collection particulière 

Photo : Bruxelles, L. Schrobiltgen 

http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5474
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5475
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5474
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=5475
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Il convient maintenant de parler ici d‟un dessin et d‟une autre esquisse encore à joindre au 

catalogue de l‟artiste. Dans les liasses de dessins conservés dans la famille de l‟artiste figure 

une sanguine dont une photographie a heureusement échappé au vol de documentation 

commis par un collaborateur indélicat. Elle représente un homme accoudé, le bas de son 

visage appuyé sur ses mains (ill. 32). La feuille n‟est pas signée, mais tout indique qu‟elle est 

de Navez. L‟expression est sévère, pour ne pas dire sombre. Le dessin est à mettre en rapport 

direct avec une étude de même sujet à l‟huile sur toile (38 x 30,5 cm.) (coll. privée) (ill. 33). 

Le sujet, vraisemblablement lié à un drame historique, vu le costume du personnage, ne peut 

jusqu‟à présent être rapproché d‟un tableau connu de Navez. Le dessin comme l‟étude sont 

vigoureusement exécutés et illustrent la méthode de travail de l‟artiste qui, pour n‟être pas 

partisan de l‟esquisse, ne renonce néanmoins pas à recourir à des études préparatoires. On 

notera que l‟étude peinte, coupée par rapport au dessin, est vraiment centrée sur le visage, en 

quoi l‟artiste se montre fidèle à ses préoccupations de jeunesse, tandis que la sanguine donne 

une image plus complète de l‟attitude du personnage. En ce qui concerne la datation de ces 

deux œuvres, en raison de la fermeté du trait et de la touche et l‟absence d‟alanguissement qui 

apparaît dans les œuvres tardives, je propose de les situer vers 1835-1840. 

Les différentes œuvres réunies ici confirment bien la grande diversité de ce peintre dont 

l‟histoire de l‟art, jusqu‟il n‟y a pas si longtemps, ne prenait en compte que les portraits et que 

l‟on qualifiait de « chef du néo-classicisme belge ». Et l‟on sait combien en Belgique cette 

formule était réductrice, pour ne pas dire chargée de l‟évidente connotation péjorative qu‟il 

convenait de donner à un courant considéré comme trop éloigné des caractères nationaux 

(c‟est à dire flamands) traditionnels. La réapparition de ces différents tableaux et dessins, qui, 

je le répète, est loin d‟être le fruit d‟une démarche systématique exhaustive, démontre que des 

recherches approfondies - que l‟on souhaite étendues enfin sérieusement à ses contemporains 

- ont beaucoup de chances de se révéler très fructueuses et riches en intéressantes surprises. 

Remerciements à Eric Bertin, Mr et Mme H. Bourdarias, M. Cabal, Christina 

Ceulemans, Anne De Breuck, Daniel de Changy , Renaud de Norai, Mark De Vos, Roger 

Diederen, Christine Dupont, Bruno Fornari, Pierre-Yves Kairis, James MacKinnon, 

Pierre Masson, Dominique Maréchal, Gui Rochat, Etienne Van Vyve 

ANNEXES 

1. Lettre de A.B. Roothaan à Navez (Bruxelles, Bibliothèque royale, Section des 

manuscrits, II (70), vol. 5, f° 558) 

Amsterdam 13 mars 1825 

Mon Cher Ami, 

Je viens de vous renvoyer votre esquisse, j’en ai consulté avec Mr Suys et aussi avec les 

reverend peres. Votre idé est très bien. Nous aimons la composition. Cependant nous 

voudrions une autre position pour l’ange, et bien qu’il était plus a coté du Christ et qu’il le 

regardait avec compassion. Observez ainsi que le (sic) croix du Tabernacle vient justement 

au milieu du tableau et mettant le visage du Christ au milieu cela gene au spectateur. Ainsi si 

les deux figures étaient placé plus a coté d’ensemble on pourra les voir tout deux plus mieux. 

L’histoire dit que les apotres endormi étaient un jet de pierre eloigné du Christ. Ainsi il 

faudrait qu’ils n’étaient pas si pres. Enfin mon cher ami pensez y bien pour bien reussir. Ainsi 

nous voudrions pas un ange feminin à votre gouverne. Enfin je me refere à vos bons soins. Je 
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ne veut pas parler dû prix. J’espere seulement avoir un beau tableau. a Dieu mon cher Ami je 

vous embrasse de cœur 

(signé) A B Roothaan. 

Mon cher ami Navez je joint ici mes observations a celles de notre ami Mr Roothaan : à mon 

avis, la tête de l’ange vient trop aplomb de celle du Christ, la main de l’ange appuyé sur 

l’épaule du christ ne convient pas. Il me semble qu’en changeant la pose de l’ange soit en la 

portant de droite ou de gauche vous eviteriez l’un et l’autre inconveniant sus dit, pour les 

apôtres, je les trouve bien placé, et je ne sais s’il sera bien possible de satisfaire à l’histoire 

en tous cas c’est une chose qu’il faut méditer, l’ensemble sera un très beau tableau et tableau 

a effet. Si vous pouvez parvenir à donner à l’ange une véritable pose d’ange. Tout à vous 

(signé) Suys 

2. Lettre de Navez à « Mr A. Vancutsem à Gand », du 22 décembre 1830 (Bruxelles, 

Librairie The Romantic Agony, vente du 11 mai 2005, n° 436) 

Ajouté de la main de Navez en tête de la lettre : Adresse de Bénard : Rue de la paix, n° 1 (…) 

Je finis ma peinture comme un fabricant finit sa fabrique. Je vous avoue que je voudrais être 

à Rome et si je n’étais marié et père de deux enfants, je n’aurais pas attendu les événements 

(…) Mon seul désir c’est d’habiter la campagne (…) La passion des arts dans ce pays-ci est 

une amorce qui ne fait jamais feu et l’on éprouve peu de regret de l’abandonner puisqu’elle 

s’éteint d’elle-même. Nous avons vu la plus belle époque pour les arts que la Belgique ait eu 

depuis 3 siècles. Qu’a-t-elle produit… rien et quand bien même elle eut produit quelque 

chose, le résultat n’eut pas été autre et les impressions pas plus vives. Ainsi contentons (nous) 

de fabriquer de la peinture. 

22 xbre 1830 

 

Denis Coekelberghs, vendredi 29 février 2008 

 

 

Notes 

1. D. Coekelberghs, A. Jacobs et P. Loze, François-Joseph Navez. La nostalgie de l’Italie, 

Gand, 1999. On abrègera dans le présent article sous la forme (N suivi d‟un chiffre) les 

références aux œuvres de Navez publiées dans cet ouvrage. 

2. On trouvera des indications sur le rôle de Navez à l‟Académie des beaux-arts dans le 

catalogue de l‟exposition Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. 275 ans 

d’enseignement, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts, 1987. A propos des Musées eux-

mêmes, relevons la rédaction par Navez d‟un rapport établi en janvier 1840, préalable à la 

vente par la Ville de Bruxelles de ses collections de tableaux (Voir C. Loir, La politique 

http://www.latribunedelart.com/auteur28.html
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nh1
http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=1573#nh2
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muséale du jeune État belge : l’achat des collections artistiques de la Ville de Bruxelles en 

1843, dans G. Kurgan-Van Hentenryk et V. Montens (éds.), L’argent des arts. La politique 

artistique des pouvoirs publics en Belgique entre 1830 et 1940, Bruxelles, Éditions de 

l‟Université de Bruxelles, 2001, p. 43-61 ; voir aussi le récent ouvrage de M. Van Kalck et 

col., Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, 2 vol., Bruxelles, 

2003, passim. Notons encore pour information l‟adhésion de Navez à la franc-maçonnerie à 

laquelle il fut initié en 1834 (voir C. Loir, Franc-maçonnerie et beaux-arts : deux siècles de 

Beauté , dans C. Loir et J. C. Lemaire (éds), Franc-maçonnerie et beaux-arts, Bruxelles, 

Espace de Libertés, 2007 (Collection La Pensée et les Hommes,, 50e année, nos 62-63), p. 7-

14 ; et C. Loir, L’émergence des beaux-arts en Belgique : institutions, artistes, public et 

patrimoine de 1773 à 1835, Bruxelles, Editions de l‟Université de Bruxelles, 2004 (Etudes 

sur le XVIIIe siècle, volume hors série 10), p. 60). 

3. Un dépouillement complet de cette littérature jusqu‟en 1830 a été réalisé à l‟occasion de la 

préparation de l‟exposition Autour du néo-classicisme en Belgique 1770-1830, catalogue sous 

la direction de D. Coekelberghs et P. Loze, Musée communal d‟Ixelles, Bruxelles, 1985. 

4. Voir à ce propos D. Coekelberghs et E. Bertin, Les lettres d’Alexandre Bénard, architecte, 

peintre et amateur d’art, à Navez (1822-1829). « Quelques apports nouveaux sur Ingres et son 

temps », dans Les cahiers d’Histoire de l’Art, 4, 2006, p. 94-117. Notons aussi la brève 

communication d‟Alain Jacobs, Lettres d’amis sculpteurs français adressées à Navez, à la 

journée d‟études organisée par l‟Université de Lille 3 le 13 avril 2007 sur le thème « France-

Belgique :sculpteurs-sculptures » publiée dans les Cahiers de l’IRHIS, n° 4., p. 4-12. 

5. On pourrait signaler par exemple aussi que l‟on célèbrera bientôt les 40 années écoulées 

depuis l‟exposition Schilderkunst in België ten tijde van Henri Leys (1815-1869), Anvers, 

1969 qui est loin d‟avoir porté tous les fruits qu‟on aurait pu attendre après un aussi utile et 

stimulant (?) point de départ. 

6. Voir note 4. Comme publication récente concernant spécifiquement Navez, on citera le 

compte rendu de notre livre cité note 1 par Ph. Bordes, « Navez », dans Apollo, nov. 2001, p. 

52-53. L‟auteur y publie notamment le très davidien et inédit Portrait de Madame Dupret de 

1816 (Musée de Charleroi) qu‟il convient donc d‟ajouter au catalogue des œuvres de l‟artiste. 

7. Il s‟agit bien d‟une relecture puisque ces lettres avaient déjà été (mal) exploitées (voir S. 

Valcke, « T.-F. Suys (1783-1861), architecte de la maison et des ateliers du peintre F.-J. 

Navez », dans Maison d’hier et d’aujourd’hui, 103, 1994, p. 41-47). En plus du dessin (de la 

main de Bénard et non de Suys) accompagnant la demande de permis de bâtir aux Archives 

de la Ville de Bruxelles, cet article est illustré de divers plans annoncés comme faisant 

également partie de ces mêmes archives. Il s‟agit d‟une erreur que mes collègues et moi avons 

répétée dans notre livre cité note 1. Je n‟ai pas obtenu de S. Valcke d‟indication permettant de 

la rectifier. Ces documents ne sont pas non plus insérés dans la correspondance de Navez 

conservée à la Bibliothèque royale de Bruxelles. 

8. Voir H. Naef, Die Bildniszeichnungen von J.-A. Ingres, 5 vol., Berne, 1977-80, t. II, p. 318-

325, et t. IV, p. 440-443. 

9. Voir l‟encadré signé A. Jacobs dans le catalogue Jean-Victor Schnetz (1787-1870). 

Couleurs d’Italie, Musée du château de Flers, 1999, p. 179). 
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10. Le catalogue de Flers est illustré de divers portraits de Schnetz, aussi bien peints que 

sculptés, qui permettent de multiplier les comparaisons. 

11. Passé en vente chez Weshlers à Washington en septembre 2007. Le tableau aurait été 

acquis entre-temps par un musée nord-américain ; information en attente de confirmation. 

12. Voir M. Cabal, « Jeune bruxelloise portant faille », une toile inédite de François-Joseph 

Navez, dans Annales du comité flamand de France, t. 61, Lille, 2003, p. 243-248) 

13. D. Coekelberghs, « Les peintres belges à Rome aux XVIIIe et XIXe siècles. Bilan, apports 

nouveaux et propositions », dans Italia Belgica, Etudes d’Histoire de l’art, Institut historique 

belge de Rome, IX, Bruxelles-Rome, 2005, p. 237-285. 

14. Voir à ce propos D. Coekelberghs, A. Jacobs et P. Loze, op. cit., p.30-31 et Ph. Bordes, 

Jacques Louis David. Empire to Exile, Yale University Press, New haven et Londres, 2005, p. 

276. 

15. On trouvera une synthèse de la question dans le catalogue de l‟exposition consacrée à la 

collection de La Caze qui fut le propriétaire de cette fameuse Vieille Italienne (Voir 

Guillaume Faroult et Sophie Eloy, La collection La Caze. Chefs-d’œuvre des peintres des 

XVIIe et XVIIIe siècles, Histoire des collections du Musée du Louvre, Musée du Louvre 

éditions - Editions Hazan, Paris, 2007, p. 128-129 du livre imprimé et p.1228-1230 du 

cédérom l‟accompagnant). 

16. ‟ai déjà attiré l‟attention sur la filiation davidienne que l‟on constate dans la composition 

de la Diseuse de bonne aventure du Musée de Clermont-Ferrand qui me paraît être de Navez 

plutôt que de Schnetz. On se souviendra des recommandations de David à Navez en ce qui 

concerne la mise en place de figures coupées : « Il est bien difficile, lui écrit-il le 22 mars 

1818, de mettre bien ensemble des figures coupées sans faire auparavant un ensemble complet 

du mouvement général de la figure, qu‟on prend au carreau ensuite pour ne se servir que de ce 

qui entre dans le tableau (cf. D. Coekelberghs, Les peintres belges à Rome de 1700 à 1830, 

Bruxelles-Rome, 1975, p. 269, d‟après le document publié par L. Alvin, Fr . J. Navez. Sa vie, 

son œuvre et sa correspondance, Bruxelles, 1870, p. 86-87). David commentait par ces lignes 

la Sainte Famille (N46) que Navez avait envoyée à Bruxelles et qu‟il avait exécutée à peine 

arrivé à Rome, la tête encore pleine des tentatives de renouvellement davidiennes auxquelles 

il avait été associé. 

17. Sur les circonstances qui ont entouré la commande à David de cette réplique du 

Télémaque et Eucharis, voir l‟article bien documenté d‟Helmut Engelhart, « C‟est l‟art divin 

d‟Apelle ». Dokumente zur Erwerbungs- und frühen Wirkungsgeschichte zweier Gemälde von 

Jacques-Louis David und Antoine-Jean Gros in der Kunstsammlung des Franz Erwein Grazf 

von Schönborn-Wiesentheid, dans Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. 

Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern un Kollegen dargebracht, Ed. Karl 

Borchardt et Enno Bünz, II, Stuttgart, 1998, p. 899-935. Il est question du portrait posthume 

de David aux pages 931-933. Notons que l‟auteur se base sur les documents se trouvant dans 

les archives familiales Schönborn à Wurzbourg (Staatsarchiv) sans connaître ceux (un peu 

plus complets) que contient la correspondance de Navez à la Bibliothèque Royale de 

Bruxelles. Ce dernier fonds, qui rassemble essentiellement les lettres reçues par Navez, 

contient aussi cette fois, de manière tout à fait exceptionnelle, les minutes de celles qu‟il a 

adressées à Schönborn. 
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18. Correspondance de Navez, Bruxelles, Bibliothèque Royale, t.V, feuillet 605. Une brève 

lettre du même, datée du 21 septembre, est envoyée à Navez depuis Ostende « à l‟hôtel des 

bains » : « Monsieur, Désirant vivement voir la belle exposition de tableaux qui a maintenant 

lieu à Bruxelles, je prends la liberté de vous prier de m’informer jusqu’à quel jour elle 

durera, époque qui décidera mon départ d’ici. Je me réjouis beaucoup de vous réitérer alors 

verbalement l’expression de la considération distinguée avec laquelle je suis, Monsieur, votre 

très dévoué serviteur ». (ID. feuillet 606). Voilà qui apporte quelques précisions sur le séjour 

du comte en Belgique. 

19. ID., feuillet 607. 

20. Bois, 96 x 76, signé et daté « JF NAVEZ BRUXELLES 1836 ». Paris, Drouot-Richelieu, 

Etude Rossini, Vente du 6 juin 2005, n° 21. L‟histoire matérielle du tableau après la vente de 

la collection du comte à Munich en 1865 reste imprécise. Dans une note complémentaire à 

son catalogue, l‟étude Rossini signalait que le tableau figura à la vente de la « Collection de 

feu Madame la baronne de +++ (Hirsch), Paris, juin 1904, n° 32 (reproduit en pleine page) » 

et qu‟il est publié dans R. Huyhe, L’art et l’homme, t. III, 1961, p. 291. Dont acte. 

21. ID., feuillet 609. 

22. Découvert par Alain Jacobs, cet album, alors en mains privées, serait entre-temps entré à 

la Bibliothèque Royale de Bruxelles. 

23. Voir D. Coekelberghs, Les peintres belges à Rome de 1700 à 1830, Etudes d’Histoire de 

l’Art publiées par l‟Institut historique belge de Rome, t. III, Bruxelles-Rome,1975, p. 263. 

24. Voir G. Vigne, Dessins d’Ingres. Catalogue raisonné des dessins du musée de 

Montauban, Paris,1995, n° 3661. Notons que le dessin de Navez compte trois personnages 

supplémentaires dans le cortège assistant à l‟événement. 

25. Librairie Grommen, Liège, vente publique du 13 mai 2000, n° 438. 

26. Voir plus haut, note 5. 

27. Navez participe aux Salons de Paris en 1824, 1827, 1834, 1835, 1836, 1837 et 1847. 

28. Ce tableau, présenté à la foire de Maastricht par Jack Kilgore en 2006, aurait été acquis 

par un musée nord-américain. 

29. La lettre est intercalée entre celles de Suys dans la Correspondance de Navez à la 

Bibliothèque royale de Bruxelles. 

30. C‟est l‟information qui figure au catalogue de la vente Christie‟s de mai 1999 à New 

York, lot n° 29. Sur Roothaan voir aussi mon compte rendu. 

31. J. L. J. David, Le peintre J.L. David, Paris, 1880, p. 584. 

32. Bulletin de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 

Classe des Beaux-Arts. Séance publique du 24 septembre 1847, Bruxelles, 1847, t. XIV, 2e 

partie, p. 220 et 222. 
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33. Voir P. Rosenberg, « Le voyage de David dans les Pays-Bas méridionaux en 1781 », dans 

Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, LXXV, 2006, p. 117-127. 

34. On notera que le fond moucheté de ce tableau, dont la luminosité est d‟une si belle qualité, 

fut, à un moment donné, mal compris : il avait été entièrement repeint dans un ton 

uniformément sombre, opaque et sans vie. De même, les parties plus esquissées (les mains et 

les cheveux de l‟enfant, la main de la femme), où percent aussi des repentirs, avaient été 

lourdement retouchées. Les dégagements ont permis de retrouver une œuvre intacte. 

35. Il s‟agit d‟un exemple supplémentaire de la réutilisation par Navez d‟un même modèle à 

différents moments de sa carrière. Le cas se vérifie avec l‟Etude d’homme (N 20 ; Musée de 

Charleroi) datant des premières années de sa carrière, que Navez réutilisa en 1854 pour sa 

figure du Christ dans Le riche repoussé (N 296 ; Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts). 

36. Publiée par L. Alvin, Op. cit., p.212. 

37. Voir Ph. Grunchec, La peinture à l’Ecole des beaux-arts. Les concours d’esquisse peintes 

(1816-1863), 2 vol., Paris, 1986. 
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Bijlage 4. CONSCIENCE H., „De omwenteling van 1830‟ [113], in Revue Contemporaine, 

januari 1851, geraadpleegd op 10.03.10, op de Gutenberg website, op 

http://www.gutenberg.org/files/11287/11287-h/11287-h.htm. 
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DE OMWENTELING VAN 1830  

 

I 

 

Ten dien tijde waren België en Holland onder eenen zelfden vorst vereenigd en maakten het 

koninkrijk der Nederlanden uit. Zoo was de toestand sedert 1815.  

Langzamerhand was er echter zekere ijverzucht tusschen de beide broederstammen ontstaan. 

In de Wetgevende Kamers toonden de Belgische leden eenen hardnekkigen geest van 

tegenstand aan het Staatsbestuur. Men klaagde met bitsigheid, dat de vruchten en voordeelen 

van het gezamenlijk leven der beide stammen bijna uitsluitelijk aan inboorlingen van Holland 

werden toegeëigend, en dat men de Belgische provinciën schier als een wingewest 

behandelde. Twisten over vrijheden en over Godsdienst kwamen de tweedracht nog aanvuren.  
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Wat mij betreft, ik wist niets van hetgeen er op het veld der staatkunde geschiedde; dagbladen 

kwamen mij nooit onder het oog; en in alle geval, de twisten en aanvechtingen in de Kamers 

hadden jaren lang, geen ander merkbaar doel, dan den invloed van Noord-Nederland op de 

Zuiderprovinciën aan te toonen.  

Maar toen in Juli 1830 de tijding in België kwam, dat de troon der Bourbons door eenen 

zegepralenden volksopstand was verbrijzeld geworden, dan werd het woord Vrijheid 

eensklaps met geestdrift uitgesproken en zelfs tot in de scholen herhaald.  

Vrijheid! Hoe moest dit woord niet tot mijn jong gemoed spreken; met welke onbewuste hoop 

moest ik het niet begroeten, ik, die sedert vier jaren mijn leven aanschouwde als eene 

ondragelijke slavernij! Vrijheid was voor mij het middel om de gehoorzaamheid aan mijne 

stiefmoeder te ontloopen, vrijheid was mijne manwording, de verlossing van het smachtend 

schoolleven, mijne opbeuring uit de zielesmait en uit de vernedering, die mij het leven zoo 

bitter en zoo somber hadden gemaakt.....  

Meer zeide het woord niet tot mijn gemoed; maar toch, het dreef mij het bloed naar de 

hersens, het deed mijnen boezem zwellen; het verbreedde mijnen gezichtskring op eenmaal, 

en het toonde mij wel eene onbestemde, doch tevens eene betere en minder duistere toekomst.  

In den nacht van den 25
sten

 Augustus 1830 borst de omwenteling te Brussel los. De 

krijgsmacht werd uit de stad gedreven, en het oud driekleurig Brabantsch vaandel ten teeken 

van 's volks zegepraal op den toren van het stadhuis uitgestoken.  

Den 23
sten

 September naderde prins Frederik der Nederlanden met een leger van 10,000 man 

en overmeesterde de Warande bij het koninklijk paleis.  

Intusschentijd waren uit al de provinciën, maar voornamelijk uit het Waalsche gedeelte des 

lands, talrijke opstandelingen komen toeloopen; ja, zelfs hadden gansche scharen Fransche 

vrijwilligers zich naar Brussel begeven. Men was diensvolgens aldaar eenigszins bestand om 

het leger van prins Frederik het hoofd te bieden.  

Na een hevig gevecht, dat drie dagen zonder verpoozing duurde, werden de Hollandsche 

troepen tot den aftocht gedwongen, en begaven zich naar Antwerpen, waar het sterk kasteel, 

onder bevel van den ouden krijgsheld baron Chassé, hun een vast steunpunt aanbood. Zij 

werden op de hielen gevolgd door de vrijwilligers van Brussel, en moesten na verschillige 

gevechten bij Duffel, Lier en Waelhem hunnen aftocht nog bespoedigen.  

Antwerpen had nog geen deel aan den opstand genomen, ofschoon de gemoederen er hevig 

aan het gisten waren geraakt. Het gesticht, waar ik het ambt van ondermeester vervulde, was, 

evenals alle andere scholen gesloten; ik bevond mij te Borgerhout in de woning mijns vaders, 

elken dag van 's morgens tot 's avonds rondloopend om de geruchten der straat op te vatten, en 

hijgend naar de beloofde vrijheid, zonder echter te beseffen, hoe zij iets tot verandering van 

mijnen bijzonderen toestand kon bijdragen.  

Op eenen morgen was ik met mijnen broeder in het veld, toen wij eensklaps uit de verte het 

doffe gedonder van kanonnen hoorden. Een gil van blijdschap ontsnaptg ons, terwijl wij in 

geestdrift uitriepen:  

"De Belgen! Daar zijn de Belgen!"  
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En zonder te weten wat wij deden, liepen wij uit al onze macht in de richting der gemeente 

Berchem, van waar het gedommel des geschuts scheen te komen. Nauwelijks waren wij de 

brug der Herenthalsche vaart overgeraakt, of wij zagen niet verre van ons, achter het 

geboomte, de rookwolken van eenen grooten brand in de hoogte stijgen. Een oude man, eene 

vrouw, en een jong meisje liepen ons kermend voorbij; zij hielden elk eene koe bij een zeel en 

dreven de dieren, onder droevig misbaar, met geweld vooruit. Zoozeer moest hen de schrik 

getroffen hebben, dat zij op eene ondiepe plaats der vaart in het water sprongen en hun vee op 

den anderen boord brachten, waarna zij even gejaagd in de richting van Borgerhout 

wegvloden.  

Dit vertoog had eene wijl onze aandacht gevestigd gehouden; doch zoohaast het verdwenen 

was, begaven wij ons weder op weg en naderden eindelijk den brand.  

Het was op Zurenborg, tusschen Borgerhout en Berchem; er stond eene groote hoeve in volle 

vlam. De obitsen of veldbommen der Belgen hadden den brand veroorzaakt. Reeds was de 

stal ten gronde vernield; een twaalftal half verkoolde lijken van koeien lagen er tusschen de 

smeulende puinen van het strooien dak.  

Wij vonden eenige Hollandsche soldaten bezig met uit de rompen van het verbrande vee 

stukken vleesch te snijden om er van te eten. Mijn broeder en ik, wij proefden er insgelijks 

van: het was bitter als gal en smaakte onzeglijk naar den versmachten rook van stroo.  

Daar ik nog het voorkomen had van een kind, en mijn broeder jonger was dan ik, lieten de 

Hollanders ons zonder mistrouwen bij den brand staan. Eén raadde ons vriendelijk aan, de 

plaats te verlaten, dewijl er gevaar voor ons leven was; doch wij hingen den held uit en bleven 

juist, omdat men ons raadde te vertrekken.  

Ondertusschen vloog er nog van tijd tot tijd eene obits over de brandende hoeve. Wij hoorden 

geweerschoten bij duizenden, en wel klaarblijkend waren de beide legers in strijd tegen 

elkander; maar het werkelijk gevecht scheen meer naar den kant van Berchem te geschieden.  

Het was de heuglijke stond, dat de heldhaftige jonge graaf Frederik van Merode in de rangen 

der Belgen doodelijk gewond nederviel...  

Eene obits plofte niet verre van ons neder en drong een paar voeten diep in den grond van een 

veld; de Hollandsche soldaten navolgende, legden wij ons ten gronde, totdat de veldbom zou 

gesprongen zijn.  

Na eene lange wijl wachtens richtten de soldaten zich weder op, en ik hoorde zeggen, dat de 

wiek of lont der obits was uitgedoofd. Wij naderden tot de plaats waar ze was gevallen; ik 

delfde ze met de handen uit den grond.  

Mijn hoogmoed over het bezit der obits was uitermate groot; met dezen oorlogsbuit op den 

arm kwam ik bij de Hollandsche soldaten staan, en ik hief het hoofd met zelfvoldoening in de 

hoogte, als moest men mij om mijne stoutheid bewonderen. Weinig acht schenen de 

Hollanders op mij en mijne obits te geven; zij stonden nu met geveld geweer achter de muren 

der brandende hoeve, en loerden aandachtig in de verte op iets, dat hen scheen te 

verschrikken.  
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Eensklaps hoorden wij de trom met snel geroffel achter een verwijderd kreupelhout slaan, en 

onmiddellijk ontplooide zich in de verte eene schaar mannen met blauwe kielen. Het waren de 

Belgen, die dezen voorpost der Hollanders door een hevig geweervuur aanvielen.  

De Hollandsche soldaten, te weinig in getal om tegenstand te bieden, verlieten de hoeve in 

allerijl; het gezicht hunner vlucht trof ons met schrik; mijn broeder en ik, die nog altijd de 

obits in den arm droeg, wij liepen uit al onze kracht van de hoeve weg, en brachten in 

Borgerhout het nieuws van der Belgen zegepraal.  

Inderdaad, de Belgen waren in het gevecht te Berchem overwinnaars gebleven; de 

Hollandsche krijgsmacht had zich binnen de wallen der stad teruggetrokken.  

Op den middag reeds was een gedeelte der Belgische vrijwilligers in het gansche 

voorgeborcht en in de gemeente Borgerhout door logement-biljetten geherbergd. Ten onzen 

huize kregen wij twee zeer jonge Brusselaars, die niets deden dan juichen over de 

waarschijnlijke verlossing des lands, en met zulke geestdrift de woorden vaderland, vrijheid 

en onafhankelijkheid uitspraken, dat mij, bij het hooren hunner manhaftige taal, de tranen uit 

de oogen wilden springen van bewondering.  

Een hunner kon geen twee jaar ouder zijn dan ik; hij insgelijks was te Brussel ondermeester 

geweest, en de stemming zijns geestes kwam met de mijne nauw genoeg overeen. Nog 

denzelfden dag werd hij mijn vriend. Ik volgde hem waar hij ging; ja, zelfs wanneer hij niet 

verre van de stadswallen, achter eene barricade onder een hagel van biscayens op de 

Hollandsche soldaten vuurde, bleef ik aan zijne zijde, totdat hij met mij huiswaarts keerde.  

Wanneer men de zoogenaamde Belgen in menigte bijeenzag, leverden hunne rangen een 

zonderling vertoog op, waarvan men zich nu geen juist denkbeeld meer vormen kan. De 

eigenlijk aangenomen kleederdracht scheen te bestaan in eenen blauwen kiel, aan hals en 

armen met dunne roode koordjes afgezet, en in eene haren klak of muts, waaruit van boven 

een gedeelte neerhing als een lakensch puntzakje. Officiers en sergeanten waren herkennelijk 

aan een driekleurig lint, dat met eenen strik om den arm was geknoopt. Evenwel degenen, die 

dus gekleed waren, vormden de meerderheid niet; de overigen droegen allerlei kleederen en 

gewaad: tusschen frakken, vesten en grauwe kielen, zag men ook hier en daar eenen 

Hollandschen soldatenrok of den dolman eens huzaars zich uitlossen; burgerhoeden, klakken, 

schako's of kolbaks, ja, zelfs Waalsche slaapmutsen met roode strepen, kon men boven de 

scharen der vrijwilligers zien dooreenwemelen.  

Eveneens was het met de wapening dezer mannen. Aanschouwde men eenen dergenen, die uit 

eigen middelen zich naar lust had kunnen uitrusten, dan droeg hij onfeilbaar den voormelden 

blauwen kiel van fijn linnen en de haren muts; daarbij had hij lakensche schachten om de 

beenen, tot aan de knieën met witte knoopjes gesloten. Zijne wapens bestonden in eenen 

uiterst schoonen jachttweeloop met ingesneden versiersels; eene kromme officierssabel met 

stalen scheede sleepte hem achterna, en in zijnen gordel staken twee groote pistolen, elk met 

dubbelen loop.  

Maar op vijfhonderd was er zoo slechts één; de overigen droegen meest geweren, die men in 

de Hollandsche kazernen en magazijnen had gevonden, of welke men krijgsgevangenen en 

deserteurs had ontnomen; dan, er waren er insgelijks oneindig velen, die een verroest 

jachtgeweer, dikwijls zonder haan of pistool, of eene piek, of eene bajonet op eenen 

bezemstok voor eenig wapen hadden.  
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Niet minder gemengd waren de menschen zelven; men kon in eenen hoop vrijwilligers, hij 

mocht dan weinig talrijk zijn, de tongvallen van al onze provinciën hooren, en zelfs Franschen 

en Duitschers aan hunne spraak herkennen.  

Al deze mannen waren uiterst vuil en beslijkt; zij schenen op den slechten toestand hunner 

kleeding hoogmoed te dragen, en zouden zich wel gewacht hebben het zwartsel van het 

buskruid van hun aangezicht te doen verdwijnen. Ik heb zelfs gezien, dat sommigen zich 

natgemaakt poeder rond de lippen wreven, om er nog schrikkelijker uit te zien.  

Waar de vrijwilligers te zamen waren, werd onophoudend met geestdrift gezongen, en men 

kon uit de verte de galmen hunner strijdhaftige blijdschap boven de huizen hooren vlotten. 

Soms zongen zij het Brabantsch omwentelingslied la Brabançonne; doch meesttijds was het 

de krijgszang van den Parijschen opstand, met het referein:En avant! marchons 

Contre leurs canons; 

A travers le fer, le feu des bataillons, 

Courons à la victoire! 

De Marseillaise hoorde men zelden.  

Het ware den Belgischen vrijwilligers nimmer mogelijk geworden, door eigen macht binnen 

de sterke vesting te geraken; doch terwijl zij van verre geweerschoten tegen de wallen losten 

en door de biscayens en kartetsen der Hollanders nutteloos eenige mannen verloren, was het 

volk binnen Antwerpen zelf in opstand geraakt.  

Des morgens was ik met mijnen vriend, den Brusselaar, op St.-Willebrords, niet verre van de 

barricade, die dicht bij de stad, omtrent de danszaal De Gouden Appel, opgeworpen was. Wij 

hielden ons schuil achter de huizen der straat. Den ganschen nacht had men in de stad een 

hevig geweervuur gehoord, en klonk het er nog met meer aanhoudendheid.  

Ik had een pistool, dat weleer eenen Franschen dragonder had toebehoord, en dat ik te huis 

had weggenomen. Nu stond ik te midden der Belgen; ik sprak en juichte van vrijheid en van 

vaderland, als hadde ik aan al de gevechten van Brussel, van Waelhem en van Berchem 

deelgenomen. Niemand vond het kwalijk of ongerijmd, dewijl men elkander tusschen zulken 

bijeengeraapten hoop menschen onmogelijk kon kennen.  

Ten huize van mijnen vriend Jan De Laat moest een voornaam overste geherbergd zijn; want 

ik zag, hoe alle oogenblikken lieden met brieven daar uit- en ingingen, en eindelijk, toen de 

tijding zich verspreidde, dat de Antwerpenaars, twee der stadspoorten hadden vermeesterd, 

werd insgelijks, zoo het mij toescheen, uit de woning van De Laat het teeken gegeven tot het 

roffelen van het appel.  

Al de Belgen, welke in ons voorgeborcht zich bevonden, liepen te zamen. Met ontrolde 

Vaandels trok hunne verwarde schaar stadwaarts op. Mijn vriend, de Brusselaar, was een 

waaghals; alhoewel wij nog niet goed wisten, hoe wij zouden worden ontvangen, deed hij 

geweld om vooraan te blijven; ik verliet hem geen oogenblik en liep als een ander held, met 

mijn groot pistool in de vermoeide vuist, juichend nevens zijne zijde.  

Toen wij op de stadsbruggen waren, zagen wij nog Hollandsche soldaten boven over de 

Borgerhoutsche poort, langs de binnenwallen naar het kasteel optrekken. Wij kwamen echter, 
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zonder ernstigen tegenstand te ontmoeten, binnen de stad, en werden er jubelend ontvangen 

door de gewapende Antwerpenaars, die de Hollanders tot den aftocht hadden gedwongen.  

Nevens de poort, op den hoek der straat die men Meulenberg noemt, stond een hoop arme 

vrouwen te juichen en leven de Belgen! te schreeuwen; zij schenen dol of dronken. Onder 

dezen kreeg een leelijk, oud wijf mij in het oog. Mijne uiterste jonkheid boezemde haar 

waarschijnlijk bewondering of medelijden voor mij in; want zij sprong met de twee armen 

vooruit op mij toe en riep:  

"Ach, mijn klein Belgsken-lief! Kom hier, kind, u moet ik toch eens kussen, al stond er de 

koning bij!"  

Zij sprong mij zoo vurig en zoo woest aan den hals, dat ik, onder het onverwacht geweld 

zwichtend, met wijf en al op den rug ten gronde viel en mij ter dege aan het achterhoofd 

bezeerde.  

Mijn vriend, de Brusselaar, verjaagde het dolle mensch en hielp mij te been.  

Op dit oagenblik bracht men het lijk eener Hollandsche marketentster van boven den wal; 

bloed stroomde nog over hare kleederen, en het jenevertonneken sleepte aan zijne riemkens 

haar achterna.  

Deze vrouw was, bij het wegvluchten der laatste Hollandsche soldaten, een eind 

achteruitgebleven; zij liep boven de poort voorbij, juist toen de vrijwilligers begonnen er 

onder door te komen. De eersten, die haar zagen, wilden niet op eene vrouw schieten; doch de 

marketentster keerde zich om, toonde hun den rug, en met de hand er op slaande, deed zij een 

alsdan bekend teeken van verachting en spot. Een geweer mikte op haar, en de stoute vrouw 

viel ten gronde; een kogel was haar door het hart gegaan.  

Het gezicht van het lijk weerhield ons een oogenblik; dan volgde ik mijnen vriend den 

Brusselaar naar de Groote Markt, waar al de geweren ten teeken van vreugde werden 

afgeschoten, onder aanheffen van een onbeschrijfelijk geschreeuw en gejubel.  

Mijn vriend beweerde, dat ik ook schieten moest, en om mij dit mogelijk te maken, laadde hij 

mijn groot pistool, dat misschien sedert Napoleons tijd nog geen vuur had gezien.  

Hij gaf het mij in de hand en leerde mij, hoe ik den arm gebogen moest houden, om het 

stooten van het wapen te voorkomen. Ik deed wat hij zeide en loste stoutelijk den slag. Hoe 

het kwam, weet ik niet; maar het pistool gaf een machtigen knal en rukte mij, als het ware, het 

gansch gebeente uiteen. Mijn elleboog en schouder deden mij zoo zeer, dat mijn vriend 

meende te barsten van lachen bij de pijnlijke en droeve gezichten, die ik trok.  

De smart verminderde echter spoedig. Wij bleven op de markt; de burgers brachten voedsel 

en drank aan, en ik at uit éénen pot met mijnen vriend.  

Omtrent twee uren na den middag gingen wij over de Graanmarkt, waar men bezig was met 

het arsenaal uit te planderen. Ik zag er allerlei lieden komen uitgestroomd, elk met een nieuw 

geweer op den schouder; en dewijl het bezit van een nieuw geweer mijn innigste verlangen 

was, verzocht ik den Brusselaar met mij er binnen te gaan, om te beproeven, of ik insgelijks 

een wapen zou kunnen bekomen.  
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Na lang dringen en stooten geraakte ik in een magazijn, waar vele lange houten kisten 

opeengestapeld lagen; uit eene van deze nam ik een geweer. Mijnen vriend zag ik niet meer 

omtrent mij; hoezeer ik ook in het arsenaal rondzocht, ik kon hem niet meer vinden.  

Bij den ingang van het gesticht staande, schouwde ik met angst op de uit en instroomende 

menigte; en toen ik na een uur wachtens mijnen vriend nog niet had gezien, zou ik wel van 

verdriet geweend hebben. De Brusselaar was mijn moed, mijne macht, mijne hoedanigheid 

van man; nu ik hem had verloren, was ik weder een kind geworden, dat nog niet tot de hoogte 

zelfs van eenen omwentelingssoldaat was opgegroeid.  

Eene bijzonderheid, die ik na eerst aan mijn geweer en aan al de geweren uit het arsenaal 

bemerkte, was, dat de Hollanders, vóór hunnen aftocht naar het kasteel, al de hanen er van 

hadden medegenomen; en zoo liepen er dus eene menigte mannen in de stad rond met 

vuurwapens, die tot schieten onbekwaam waren.  

Terwijl ik nog altijd voor het arsenaal stond en innerlijk God bad, dat Hij mij toch zou 

toelaten den Brusselaar weder te vinden, hoorde ik van verre doffe kanonknallen en welhaast 

daarop klonk over de stad de akelige noodkreet: "het bombardement! het bombardement!"  

En inderdaad, toen de Belgen, ondanks zeker wapenbestand, dat er gesloten was geworden, 

dicht onder het kasteel verschenen en daar, bij het einde der Kloosterstraat, een arsenaal 

wilden overrompelen, dat nog eene Hollandsche bezetting in had, dan gaf baron Chassé bevel 

om de stad met bommen en gloeiende kogels te beschieten. De talrijke oorlogsschepen, die in 

de Schelde voor de Werf op stroom lagen, voegden hun vuur bij dat des kasteels en der forten, 

en zoo werd Antwerpen in alle richtingen met verbrijzelende kogels of brandstichtende 

bommen overdekt.  

Zonder op het gevaar te letten, dwaalde ik tot den laten avond van de eene straat naar de 

andere, over alle plaatsen en markten, met mijn geweer zonder haan op den schouder, om, 

indien het mogelijk ware, mijnen vriend den Brusselaar te ontdekken. Ik vond hem niet en heb 

hem zelfs, sedert het oogenblik onzer scheiding in het arsenaal, nooit meer gezien, hetgeen 

mij doet vermoeden, dat hij dien dag aan de Werf of in de Kloosterstraat moet gesneuveld 

zijn.  

Te elf uren des avonds bevond ik mij op de Groote Markt, omtrent de Hoofdwacht. Het 

bombardement was alsdan op het hevigst: de stad scheen te daveren onder de ontzaglijke 

losdondering van het geschut der oorlogsschepen. Van uit den grond des kasteels gingen 

menigvuldige bommen in de hoogte en beschreven haren tragen loop door het ruim, om op de 

eene of andere markt te barsten en alles rondom zich te dooden of te verbrijzelen. Men hoorde 

de eenzame stilte der straten soms eensklaps, bij het springen eener bom, door een vervaarlijk 

gerinkel vervangen: al de ruiten der huizen vielen door den feilen schok in gruis ten gronde.  

's Rijks Entrepôt of Handelsstapel, waar voor millioenen en millioenen goederen van alle 

natiën geborgen waren, stond in vollen brand; de oude Sint-Michielskerk werd insgelijks door 

het vuur verslonden; tot boven haren toren golfden de reusachtige vlammen als eene 

gloeiende zee, welker roode baren door den wind werden voortgezweept. Wolken gensters en 

gansche brokken vuur dreven als een stroom uit den vulkaan, waarin de koopwaren, uit al de 

streken der wereld samengevoerd, met ijselijk gebruis lagen te koken en te branden. De hemel 

was als met bloed geverfd; men kon in de verlatene straten alles in een vaal en akelig licht 

onderscheiden. Een gewisse ondergang scheen der gansche stad beschoren!...  
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Op dit oogenblik kwam een overste bij de Hoofdwacht roepen: "Mannen van goeden wil! Des 

hommes de bonne volonté."  

Zoo riep men telkens, wanneer men mannen noodig had, om ergens hulp te brengen. Er was 

nog geene inrichting, en ieder deed wat hij wilde.  

De overste zeide, dat er achter het stadhuis, nog drie caissons, dat is wagens met buskruid, 

stonden, en men deze noodzakelijk ter stad uit moest voeren, wilde men ze niet in de lucht 

zien springen.  

Ik bood mij aan met eenige anderen; wij stapten nevens de caissons en de paarden voort, als 

eene wacht tot beschutting aangesteld.  

Zonder hinder kwamen wij tot omtrent de Borgerhoutsche poort; maar dan werd het ons 

onmogelijk door de saamgepakte menigte te geraken, die huilend en kermend bad en smeekte 

om de stad te mogen verlaten.  

Als gewapend krijgsman drong ik door het volk en naderde de poort om te zien, wat er 

geschiedde.  

Daar trof mij een schouwspel, dat ik nimmer vergeten zal. Ik zag er moeders met zieke 

wichtjes in den arm, oude afgeleefde vrouwen en grijsaards, kinderen in menigte, allen 

geknield, met de handen biddend opgestoken en met tranen in de oogen de wacht smeeken, 

dat men toch de poort voor hen zou openen. Zij boden geld en goud in overvloed, en sloegen 

met schrik en afgrijzen den blik terug in de stad, van waar het bloedroode licht van den 

vuurgloed hun in de oogen glinsterde.  

Eenigen werden in mijn bijzijn de stad uitgelaten; doch toen, op verzoek van onzen overste, 

de poort eindelijk wagenwijd werd geopend om onze caissons door te laten, sprong een blijde 

schreeuw uit de menigte op,-en allen, mannen, vrouwen, kinderen, zieken en kreupelen, 

stroomden juichend en God om zijne genade dankend de poort uit.  

Hoe er geenen onder onze wagens verpletterd werden, is mij onbegrijpelijk; want, om niet 

door de wachten teruggedreven te worden, kropen er velen op handen en voeten tusschen de 

wielen en tusschen de paarden onzer caissons.  

Ten einde een denkbeeld te geven van den onmatigen schrik, die de Antwerpenaars bevangen 

had, zal ik hier terloops een feit verhalen, waarvan de getuigen nog leven.  

In de Lange Nieuwstraat, ten huize van een kuiper, hielden de lieden zich gedurende het 

bombardement in hunnen kelder verborgen, toen een bal of eene bom niet verre van daar, in 

de Cellebroedersstraat, eene schouw afwierp. Het gerucht, dat uit den val der steenen op de 

daken ontstond, verschrikte de verborgene lieden zoozeer, dat zij den kelder in allerijl 

verlieten, hem toesloten, de stadspoort uitvloden, en uren en uren verre bleven gaan, vooraleer 

zij zich in veiligheid dorsten wanen. De arme man werd eerst na achtenveertig uren uit den 

kelder geholpen door voorbijgangers, die zijn gekerm hadden gehoord.  

Uit de stad geraakt zijnde, brachten wij onze caissons door het voorgeborcht op eene vlakte, 

het Borgerhoutsveld genaamd, en stelden ze daar tusschen eene kleine herberg en den hoogen, 

steenen molen.  
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Men riep ons in de herherg om elk zijn nummer te geven en de wachtbeurt te regelen. Ik 

verstoutte mij, op de vraag des oversten eene vreesachtige aanmerking te maken over de 

wegen, welke op dit veld uitkwamen. Een der vrijwilligers, ik geloof, dat hij een 

Antwerpenaar was, aanschouwde mij met misprijzen en riep, terwijl hij met de kolf van zijn 

geweer ten gronde stampte:  

"Wat meent die blano-bec! Ik wil met geene kinderen ter wacht zijn!"  

En mij onder het lachen der anderen mijn geweer ontnemende, zeide hij:  

"Ga naar huis, manneken, bij uwe moeder, en vraag...eene borst!"  

Zonder iets op deze vernederende scherts te antwoorden, verliet ik het wachthuis met 

verbroken hart. Hadde ik de stoutheid gehad om tegen den spotter in te gaan en mijn recht ter 

verdediging van het vaderland te doen gelden, men hadde mij waarschijnlijk geëerbiedigd en 

gelijk gegeven; doch het lag in mijne inborst, voor den mensch immer te zwichten, wanneer 

hij zich als persoon dreigend tegenover mij stelde. Het moge onuitlegbaar schijnen, het is 

echter zoo; tegen vuur, kanonnen en alle stoffelijke gevaren kon ik staan zonder merkelijken 

schrik; maar den mensch alleen vreesde ik als een wezen, voor hetwelk ik altijd moest wijken. 

Dit gevoel lag in mij sedert mijne eerste kindsheid, omdat mijne lichamelijke macht te verre 

beneden de strekking en de begeerten van mijn hart en van mijnen geest gebleven was. Mijne 

zonderlinge opvoeding had ook niet weinig bijgedragen om mijne menschenvrees te doen 

aangroeien.  

Met den boezem opgekropt van verdriet en schaamte, treurende om het verlies van mijnen 

vriend den Brusselaar, sukkelde ik langzaam naar mijns vaders woning, die ik gansch met 

gevluchte lieden vond opgevuld. In al de kamers lag het beddegoed tusschen busselen stroo 

uitgespreid. Wel dertig stedelingen zouden ten onzent eene schuilplaats en herberge vinden.  

Zoo was het in alle huizen, stallen en schuren rondom Antwerpen; de dorpen, tot op vijf uren 

afstands, krielden van Antwerpsche huisgezinnen.  

Ik kreeg van mijnen vader eene harde berisping, omdat ik zoo lang uitgebleven was; doch 

wanneer ik in tegenwoordigheid der vreemde gasten vertelde, wat ik had gedaan en gezien, 

dan verkalmde mijns vaders gramschap, en hij vond het braaf, dat ik zooveel 

onverschrokkenheid had getoond.  

Het bombardement was denzelfden nacht nog opgeschorst geworden, ten gevolge van eenen 

wapenstilstand, waarvan baron Chassé zelf de voorwaarden had bepaald. Deze liepen echter 

meest daarop uit, dat het kasteel, de schepen en de forten, benevens het Vlaamsche Hoofd 

over de Schelde in het rustig en onverstoord bezit der Hollanders zouden worden gelaten, 

zoolang het wapenbestand door geene der beide partijen zou worden opgezegd.  

Des anderen daags was ik uiterst treurig. Mij vloeiden allerlei zonderlinge gepeinzen door het 

hoofd; ik mijmerde van schitterende wapenfeiten en van oorlogsroem: soms zag ik mij zelven 

in tegenwoordigheid des vijands op het oogenblik van den aanval; ik hief het zwaard in de 

hoogte, en mij vooruitwerpende, riep ik al mijne makkers tot heldenmoed op. Dank aan mijne 

welsprekendheid, werd de vijand geslagen, en iedereen in het Belgisch leger bewonderde den 

zwakken jongen, die zooveel manhaftigheid had getoond.  
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Na zulken droom kwam de onttoovering. De held herinnerde zich, dat hij gisteren nog zijn 

geweer zonder tegenspraak zich had laten ontnemen, en dat men hem spottend had gezegd: 

"Ga naar uwe moeder, manneken!"  

Dan overwoog ik zeer ernstig, dat de waarde van den mensch niet zelden afhangt van het 

tijdstip zijner geboorte; want indien ik tien jaren vroeger ter wereld ware gekomen, niemand 

zou mij nu de hoedanigheid van man betwist hebben, en ik hadde kunnen beproeven, of er 

waarlijk eene heldenziel in mijnen boezem leefde. Het einde dezer gepeinzen was, dat ik voor 

eenen spiegel mij van hoofd tot voeten beschouwde, en mijn gelaat zoo streng als mogelijk 

plooide. Ik erkende zelf dat er nog veel kind in mijne uiterlijke gedaante stak; en van spijt ten 

gronde trappelend, betreurde ik het ongeluk van zoo klein te zijn.  

Evenwel, de denkbeelden van oorlogsroem ontstonden immer opnieuw in mijn hooid. Ik was 

eenen gansenen dag man geweest; die herinnering was te verleidend om mij niet 

onweerstaanbaar tot zich terug te lokken.  

Dienzelfden dag nog zeide ik aan mijnen vader, dat ik soldaat wilde worden, om voor de 

vrijheid van mijn vaderland te strijden; hij poogde mij te doen begrijpen, dat ik nog te jong 

was; doch ik hield mijn voornemen staande. Waarschijnlijk geloofde hij aan mijne beslissing 

niet; want hij verliet mij met eenen glimlach van schertsenden twijfel, die alleen genoegzaam 

was om mij te ontmoedigen en mijne krijgsdroomen in rook te doen vergaan.  

Vier dagen nog bleef ik besluiteloos ronddwalen, met nijd en begeerte de Belgen aanziende, 

die door ons voorgeborcht trokken, om zich naar de Hollandsche grenzen te begeven. Mij was 

geboodschapt geworden, dat ik ten huize van den heer Delin komen moest, om er mede te 

helpen tot het schikken der school, die tijdens het bombardement gansch het onderste boven 

was geraakt.  

Zoohaast ik de poort mijner schole zag, ontstond er eene opbruising in mijn bloed;-daar 

binnen was mijne gevangenis.....en ik hoorde het woord vrijheid in tooverende galmen uit al 

de straten der stad mij tegenklinken!  

Het was laat in den namiddag, toen ik, half dwaas in het hooid, de schole verliet en vol 

gepeinzen naar het Groen kerkhof en naar de Groote Markt dwaalde, in de hoop van er Belgen 

te zien.  

Op de laatstgenoemde plaats bemerkte ik een huis, voor welks venster in groote letteren stond 

geschreven: Bureau d'engagement.  

Een gansch uur bleef ik, met den blik op dit huis gevestigd, roerloos staan. Eene 

onbeschrijfelijke ontsteltenis had mij aangegrepen; mijn boezem hijgde, mijn hart klopte 

onstuimig, mijne wangen gloeiden. Er werd in mijn binnenste een koortsige strijd geleverd: ik 

kon soldaat worden en aldus het onbetwistbaar recht aanwinnen om als man de wapenen voor 

de vrijheid te voeren;-maar mijn vader, zou hij wel toestemmen in deze daad?... Ik zag hem in 

den geest voor mij staan; zijn strenge blik ontnam mij allen moed; zijn ontzaglijk woord deed 

mij beven.... Dan weder herinnerde ik mij al de wonden, door schaamte in het hart geslagen, 

en ik overwoog met angst, dat mijne schole weder ging geopend worden. Mijne ziel 

murmelde van vrijheid, mijn geest droomde van roem en van groote daden. Onder de 

toovermacht van zulke aandoening, bezweek eindelijk mijne vrees, en ik trad sidderend het 

bureel binnen.  
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Vier of vijf officieren, waaronder een kapitein met name Fichaux, stonden er voor eenen 

lessenaar. Op mijne aanvraag liet men mij eene dienstverbintenis voor twee jaren teekenen, 

die men mij, vier maanden later, in eene nieuwe voor vijf jaren deed veranderen.  

Mijn ouderdom was alsdan tusschen de zeventien en achttien jaren.  

Ik kreeg een logement-biljet voor het huis van M. Van Erthorn, op de Kleine Markt, waar 

slechts een knecht en eene dienstbode zich bevonden.  

Hier vroeg ik pen en papier en begon aan mijnen vader eenen brief te schrijven, waarin ik 

hem meldde, dat ik als vrijwilliger onder de Belgen voor twee jaren had geteekend; ik vroeg 

hem verontschuldiging, indien deze beslissing hem mocht mishagen, en sprak oneindig veel 

van vrijheid en van de plichten jegens het vaderland. Ik eindigde met een teeder vaarwel, hem 

tevens aankondigende, dat ik des anderen daags, vóór den middag, met vele andere 

vrijwilligers naar de grenzen zou vertrekken.  

Na een rusteloozen nacht stond ik op met het krieken van den dag; ik bezat een guldenstuk, 

dat mij door eenen der vluchtelingen ten onzen huize was geschonken. Voor dit geld kocht ik 

van eenen Belg eene oude sabel zonder scheede en eene patroontasch zonder draagband. Dit 

laatste kruistuig hing ik met een koord over den schouder; een dun lederen riemken 

bevestigde de sabel aan mijne zijde.  

Dus aangetakeld, wandelde ik de stad op en neer, met het hoofd in de hoogte en het hart vol 

blijde fierheid. Belachelijk was alsdan zulke uitrusting niet; er liepen er oneindig velen, die 

zelfs niet hadden dan een groot mes of eene Hollandsche schako, om te toonen, dat zij in 

dienst des vaderlands waren getreden.  

Mijne hoedanigheid van wettig soldaat, welke niemand mij nu betwisten kon, gaf mij een 

groot vertrouwen; en toen het tien uren sloeg, ging ik op het Groen kerkhof zonder schroom in 

de rangen der vrijwilligers staan, die evenals ik moesten worden ingelijfd in de nieuwe 

compagniën, om eenige uren later naar de grenzen te vertrekken.  

Terwijl men bezig was met het oproepen der namen, beving mij eensklaps een hevige schrik; 

mijn vader wandelde in de verte over en weder op de plaats, en keerde het hoofd naar alle 

zijden, ongetwijfeld om mij te ontdekken. Ik zag aan de strengheid van zijnen blik en aan het 

plooien zijner lippen, dat hij diep was verstoord.  

Mij zoo klein makende als het mogelijk was, hoopte ik aan zijnen zoekenden oogslag te 

ontsnappen, toen men onverwachts mijnen naam opriep. Mijn vader had het gehoord en kwam 

rechtstreeks naar de plaats, waar ik stond.  

Mij bij het oor grijpend, alsof ik geen soldaat ware geweest, trok hij mij, in het gezicht mijner 

makkers, uit de rangen en zeide bevelend:  

"Kom, volg mij!"  

Ik meende van schaamte te sterven; doch ik was dermate gewoon mijnen vader te eerbiedigen, 

dat ik met gebogen hoofd hem achterna ging tot voor het Paleis van Justitie, waar hij staan 

bleef en mij bitterlijk en met luider stemme berispte over hetgeen hij mijn ontloopen uit het 

ouderlijk huis noemde. Hij beweerde, dat mijne dienstverbintenis van geener waarde was, en 
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wilde mij mede naar huis hebben; doch mijn smeeken scheen hem eindelijk te overwinnen. 

Dan veranderde hij eensklaps van gedachten.  

"Het is geene gekke daad van uwentwege?" vroeg hij. "Wat gij gedaan hebt, is het gevolg van 

een rijp beraad? Welaan, strijd voor uw vaderland. Het soldatenleven zal u misschien goed 

doen, en daarbinnen uit uw hoofd de droomen doen verhuizen, die u beletten man te worden. 

Komaan dan, ik zal u eenen kiel en eene haren muts koopen, dat gij ten minste aan uwe 

kameraden gelijkt."  

Ditmaal was mijn vader mild met mij; hij kocht mij eenen fijnen kiel met roode boordsels, 

eene schoone haren muts en eenen verlakten gordelband.  

Terwijl men op het Groen kerkhof nog immer bezig was met de nieuwe compagniën te 

vormen, wandelde ik met mijnen vader over en weder. Hij legde mij uit wat het soldatenleven 

is, en poogde mij op voorhand te wapenen tegen de wederwaardigheden, welke ik er zou 

ontmoeten. Onder anderen zeide hij:  

"Ziet gij wel, karakters als het uwe zijn voor het krijgsleven niet gevormd: gij zijt te 

teergevoelig. Een zacht woord maakt u blijde, maar ook een hard woord maakt u diep 

ongelukkig. Wanneer u iets onaangenaams wedervaart, loopt gij er dagen lang mede in het 

hoofd, en, droomend, overdrijft gij alles. Van deze gewoonte moet gij u ontdoen, en u bestand 

maken tegen de schijnbare ruwheid uwer gezellen en oversten. Overtuig u op voorhand, dat 

de soldaten, ook de officieren, meest altijd de krachtigste woorden bezigen tot het uitdrukken 

der gewoonste dingen. Indien gij dit uit het oog verliest, zult gij u dagelijks tienmaal gewond 

gevoelen, wegkruipen, droomen en treuren. Het is tijd, dat gij man wordt, vermits gij 

mannendaden wilt doen."  

Een geroffel der trom brak eindelijk mijns vaders wijze raadgevingen; de vrijwilligers gingen 

vertrekken.  

Toen mijn vader tot vaarwel mij in de armen drukte, murmelde hij nog:  

"En Hendrik, gedenk immer het spreekwoord: ieder is het kind zijner eigene werken. Van nu 

af is uw lot in uwe handen; het zal zijn, wat gij het zelf zult maken."  

De tranen stonden hem in de oogen; ik weende snikkend en voelde zijnen laatsten handdruk 

schier niet.  

In mij stond de gedachte om hem te volgen en den soldatendienst te ontvluchten; doch nu 

begonnen de trommen den marsen te slaan, en ik zag de compagniën zich bewegen om te 

vertrekken. Met het aangezicht nog nat van tranen, liep ik in mijn gelid ... en weg was ik naar 

de grenzen!  
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Bijlage 5. COOMANS - CARDON DE LICHTBUER V. (red.), „PHILIPPET, 

Leon‟ [1], s.d., geraadpleegd op 16.02.10, op de Balat website, op 

http://balat.kikirpa.be/DPB/NL/FMPro?-db=Dictionnaire.fp5&-lay=web&-

format=Detail_notice.htm&ID_dpb=4241&-find. 

PHILIPPET, Léon 
Liège, 1843 - Bruxelles, 1906  

 
Peintre de scènes de genre, de portraits, de paysages et de sujets décoratifs (panoramas). Formé 
à l'académie de Liège (1862-1866) et chez Bouguereau à Paris (1867). Obtint la bourse de la 
fondation Darchis grâce à laquelle il put partir à Rome où il travailla de 1868 à 1887. Pratiquant la 
peinture de plein air, séduit par la lumière chaude et la vie du Transtévère, il y produisit le meilleur 
de son œuvre dès 1874. Prix de Rome en 1872. Fonda les Ateliers belges (future Académie belge 
de Rome) en 1877. De retour en Belgique, où il n'avait cessé d'exposer, il peignit la mer, les 
Ardennes, les environs de Liège et de Bruxelles. Rétrospective à l'Emulation à Liège en 1903. Ses 
œuvres, peintes avec fougue et saisissant le vif du sujet, font preuve d'un sens aigu de 
l'observation et en font un maître du réalisme. Par sa vision "impressionniste" de la lumière et 
l'utilisation d'une palette claire, dès sa période romaine, il contribua à la modernisation de la 
peinture liégeoise.  
Redacteur  

 Coomans - Cardon de Lichtbuer, Véronique 
 

Aanvullende informatie  

 Collecties, bibliografie, websites, ... 
 

Andere databanken 

 Beelddatabank KIK 

 Gemeenschappelijk catalogus van de federale bibliotheken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://balat.kikirpa.be/DPB/NL/FMPro?-db=Personnes.fp5&-lay=web&-format=Detail_personne.htm&ID_off=00023&-find
http://balat.kikirpa.be/DPB/NL/FMPro?-db=Dictionnaire.fp5&-lay=web&-format=Detail_notice_comp.htm&ID_dpb=4241&-find
http://www.kikirpa.be/www2/cgi-bin/wwwopac.exe?LANGUAGE=1&FLD1=vv&VAL1=PHILIPPET,%20Léon&TRC1=off&DATABASE=obj2&LIMIT=50
http://bib.belgium.be/?uilang=nl&q='PHILIPPET%20Léon'
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Bijlage 6. DE SCHRIJVER M., „Constantin Meunier: de 2koppige reus van het Belgische 

realisme, constant aan het werk‟ [11], s.d., geraadpleegd op 13.04.10, op de Pajottenland 

website, op http://home.scarlet.be/pajottenland/kunst/meunier/meunier.htm 

Meunier schilderde voor 
de Pajottenlandse kerk 

van Sint-Pieters-Kapelle 
een kruisweg.  
  

Constantin Meunier: de 2koppige 
reus van het Belgische realisme, 

constant aan het werk 

  

 
  

Portret van Constantin Meunier door Pierre-Eugene 

Vibert 

 

Een jeugd, getekend door zwakke gezondheid en armoede maar 

ook door een gelukkig toeval  

Het leven van mensen wordt vaak beheerst door een 

grillige speling van het lot en door een samenloop van 

omstandigheden. Meunier zag het levenslicht in 1831 

te Etterbeek, als 2de maar ook jongste zoon van een 

bestolen belastingsontvanger en een erfgename van 

een geruïneerd maar vroeger belangrijk koetsenatelier. 

Zijn vader kon de diefstal, hem tijdens de rumoerige 

revolutiedagen van 1830 overkomen en de oneer niet 

verwerken. In 1832 werd Constantin op de leeftijd van 

amper 1 jaar wees en zou zijn jeugd door armoede 

verder overheerst worden. De jongen is zwak, vaak 

ziek, doodernstig en blijkt een slechte leerling van het 

atheneum te zijn. Men overweegt  voorde 15-

jarige  Constantin een opleiding als meubelmaker of 

schrijnwerker. Moeder Meunier weet zich met haar 6 

kinderen gelukkig wat uit de slag te trekken door het 

verhuren van een Brusselse woning als 

artiestenwoning. Zo komt de familie in contact met de 

Italiaanse graveur Calamatta, door onze Belgische 

regering aangeduid om het kunstonderricht aan de 

Brusselse Academie te vernieuwen. Zowel de 26jarige 

oudere broer Jean-Baptiste als de 10 jaar jongere 

Constantin beginnen zich te interesseren in boetseer-, 

graveer- en tekenkunst. Vanaf 1847 zijn ze 

ingeschreven als leerlingen van de Brusselse 

Academie. De talentrijke Constantin wordt er door 

niemand minder dan beeldhouwer Charles Fraikin 

opgemerkt en als atelierhulpje en leerling in zijn privé-

atelier ook aangenomen. Een baantje dat hij tot in 

1851 nederig zou uitoefenen…  
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Lieve Theo, 

Meunier is in al zijn werken ver 

superieur aan mij. In Brussel heb ik 

van hem op een tentoonstelling 

tekeningen gezien. In feite heeft hij 

daar van alle Belgische artiesten 

alleen mij sterk getroffen. Hij 

schilderde ook de sleepsters van de 

Borinage en de stoet, op weg naar de 

mijn en de fabrieken. Zijn werken zijn 

zeer gedistingeerd wat betreft de 

kleur en de behandeling. Hij 

schilderde allemaal die dingen 

waarvan ik altijd gedroomd heb dat 

ik ze zou kunnen maken…’ 

            Brieven van Vincent Van 

Gogh aan zijn broer Théo, Saint-

Remy-de Provence, 1889 
 

Een nieuwe passie die 30 jaar duurt: de  schilderkunst-De tijd van 

de romantiek  .      

Was de traditionele stijl van leermeester Fraikin niet bevredigend of 

deden zijn ernstig karakter en het grote respect voor zijn oudere, 

mee inwonende broer Meunier de stap zetten naar een nieuwe 

uitdaging? Waren dit de factoren die hem ertoe hebben aangezet 

het schilderen als belangrijke synthesekunst onder de knie 

krijgen?  Constantin volgt 3 jaar les op 2 plaatsen: in het vrije Sint-

Lucas-atelier en in het atelier van Joseph-François Navez, directeur 

van de Brusselse Academie en een oud-leerling van de Franse 

neoclassicistische kunstenaar J.L. David. Met 

medeleerlingen  worden ook vriendschappen voor het leven 

gesloten ( Charles de Groux, Xavier Mellery, Lucien Dubois, Félicien 

Rops). 

Meunier stelt met hen tentoon bij de ‘Société des Beaux Arts’,  een 

artiestenvereniging die men stilaan de belangrijkste cel van het 

Belgische realisme mag noemen. Een reeks nieuwe thema’s worden 

vanaf nu uitgebeeld, die  perfect passen in de nieuwe kunststroming 

van de  19
de

 eeuw, de ‘romantiek’: religieuze taferelen, de dood, het 

waardige lijden van de mens, de natuur en zijn krachten, historische 

gebeurtenissen, de plaats en de kracht van de mens in de 

maatschappij… samengevat met de term ‘genrestukken’.  

In een jonge natie zoals ons België wordt de kunst aanzien als een 

lerend en belerend instrument, een middel om een belangrijke 

boodschap te vertellen en een zekere fierheid of vaderlandsliefde te 

doen ontstaan! Meunier raakt geïnteresseerd in het schouwende 

leven van kloosterlingen, zoals dat van de Trappisten van Westmalle 

en ook geboeid door hun bezigheden of hun fraaie pijen met sierlijke 

plooienval. Uiteindelijk kiest hij in 1862 voor een normaal 

gezinsleven en huwt hij met een Franse pianiste, Léocadie Gorneaux. 

Portretten  en familiegebeurtenissen zorgen vanaf dat moment voor 

een grotere verscheidenheid in zijn oeuvre. In 1870 mag hij, na het 

voltooien van de Kruisweg voor de kerk van Sint-Pieters-Kapelle een 

belangrijk historisch werk verkopen aan de staat. Dit werk, met als 

titel ‘ de brand van Turnhout’, is thans opgenomen in de collectie 

van het Meuniermuseum te Elsene.  
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Foto PDD 

 

De kruisweg van Sint-Pieters-Kapelle 

Vanaf 1862 zijn heel wat religieuze taferelen geschilderd op 

bestelling. In de kerken van Xhendelesse en Ceroux-Mousty zijn nog 

steeds ‘een Sint-Franciscus in gebed verzonken’ en een ‘Graflegging’ 

te zien. In Herne zal de diepvrome, doordrijvende en nieuwe 

parochieherder Dominique André, ontgoocheld over de weinig 

interessante en beschadigde kruisweg en inspelend op de mystieke 

heropleving van zijn tijd de nodige stappen zetten om een reeks van 

14 kruiswegstaties te verwerven.  

Een kruisweg, treffend geschilderd door een actueel en 

verdienstelijk artiest, wakkert niet alleen dé devotie van de 

parochianen  aan voor het lijden en de dood van Christus maar 

maakt van de Sint-Pieterskerk van Herne een ‘geestelijke 

bedevaartplaats’ en een interessante en toeristische 

trekpleister.Bewaard gebleven brieven in de archieven, geschreven 

tussen 25 oktober 1866 en 8 februari 1870 geven allerlei 

interessante informatie. De sinds 1861 actieve pastoor slaagt erin 

een lokale geldinzameling te organiseren en een aanvullende 

staatssubsidie te verwerven; in totaal wordt een geldsom van 10.000 

frank samengesteld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, op dat 

moment ook bevoegd voor de sector  schone kunsten, heeft, mits de 

goedkeuring van de pastoor, de opdracht gegeven aan toenmalige, 

mest verdienstelijke artiest. Deze kunstenaar is op de zopas 

beëindigde ‘Algemene Tentoonstelling van Schone Kunsten (of 

‘Exposition Générale des Beaux Arts’ ) van de herfst van 1866 

onderscheiden. Het is …Constantin Meunier, een veelzijdig 

kunstenaar en een jonge vader van een kroostrijk gezin!  

Over de levering en de inwijding van de kruisweg zijn er geen 

geschreven bewijzen; vermoedelijk gebeurde  dit alles in de eerste 

weken  van februari 1870.  De kruiswegstaties belichamen dé 

typische stijl van Meunier: serene, beheerste en ernstige 

figuren,  gevat in krachtige lijnen en een eenvoudige, sobere 

compositie waarin diagonalen of een afwisseling tussen zittende, 

geknielde en staande personages en een licht-donker-kontrast 

primeren. Composities met weinig of geen details en een beperkt 

kleurenpalet, zonder sentimentele theatraliteit en met een 

ingetogen dramatiek! Geen benedenmaats werk dus van Meunier 

maar een waardevol ensemble, dat ook de kosten van meerdere 

restauraties (in 1925 en 1957) en financiële offers (herstellingen van 

de kerk, plaatsing van een moderne lichtinstallatie) of inspanningen 

van de pastoors De Pessemier en Verhaeghe rechtvaardigden!  
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De Zaaier 

Het einde van de dualiteit- tijd van noeste arbeid, roem 

en  erkenningen 

Na het verblijf in Spanje, dus vanaf 1883 of 1884, ervaart Meunier de 

behoefte om opnieuw te boetseren en te beeldhouwen. Vanaf  dit 

moment worden beelden gemodelleerd en zullen schilderijen als 

aanvulling fungeren. In brons worden de waardige arbeiders en 

arbeidsters als monumentale helden van een nieuwe, moderne 

maatschappij raak uitgebeeld. Daarnaast stellen schilderijen, 

aquarellen of andere grafische werken vooral hun leef- en 

werkomgeving voor. Of om het zoals Menier te verwoorden: ‘Er zijn, 

zo te zeggen, 2 levens in mijn leven. Een eerste, waarin de 

beeldhouwer de schilder opvolgt, en een tweede waarin ze 

samengaan en elkaar bevestigen’. Vanaf 1885 stelt Meunier 

regelmatig beeldhouwwerken tentoon: in Antwerpen, in Gent en in 

Brussel, bij de ‘XX’ en later bij de ‘Libre Esthétique’. Buitenlandse 

exposities, zoals het Salon van Parijs, de tentoonstelling in de galerij 

‘Art Nouveau’ bij kunsthandelaar Samuel Bing of –door toedoen van 

zijn vriend, de architect en ontwerper Henry Van de Velde- in 

Dresden en Berlijn- maken Meunier de gelijke van de schilder Millet 

of de beeldhouwer Rodin. Eminente kunstcritici uit binnen- en 

buitenland zoals Max Waller, Edmond Picard en Octave Mirbeau zijn 

vol lof over ‘ de weergave van industriële types, die een nieuwe 

kunst inluiden en de luisterrijke weergave zijn van leven, tijdperk en 

een sociaal milieu’. Meunier wordt vergeleken met grote meesters 

uit de Franse kunst, met Millet en Rodin. Maar ook dramatische 

gebeurtenissen laten hem niet koud: betogingen en opstanden of de 

mijnramp van Quaregnon,in maart 1887, waarbij 113 mijnwerkers 

om het leven komen. ‘Grauwvuur’ en het ‘mijnwerkerspaard’ zijn als 

gevolg daarvan zijn meest expressieve werken. Niet toevallig 

behoren vele van zijn vrienden en kennissen tot de nieuwe partij van 

de ‘Belgische Werklieden’ , voorloper van de  socialistische partij, 

opgericht in 1885.  

In 1887 valt Meunier ook een eerste erkenning te beurt Hij krijgt een 

vaste job waar hij al lang had naar uitgekeken, als leraar schilderen 

aan de Leuvense Academie voor Schone Kunsten. Hij blijft er 9 jaar 

les geven en onverpoosd werken, schept in het atelier-amfitheater 

aan de Minderbroedersstraat talloze meesterwerken en laat er de 

gedachte rijpen om zijn vele, grote werken in de vorm van een 

‘epische eenheid’ te vereeuwigen, in de vorm van een ‘Monument 

voor de Arbeid’. Meunier wordt een vriend van Franse 

impressionisten zoals Signac, Pissarro en Edmond Cross en mag 

beelden leveren in Duitsland. In 1893 wordt hij ingeschakeld in de 

verfraaiingscampagne van de Brusselse Kruidtuin. Ook in andere 

parken, steden en musea vinden beelden van Meunier stilaan een 

eervolle plaats. Maar het ongeluk bleef hem niet gespaard: in 1894 

verliest Meunier 2 van zijn 5 kinderen, waaronder  zoon Karl, die de 

voetsporen van de vader was ingeslagen. In 1898 reist Meunier naar 
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London en geraakt hij ook gefascineerd  door reusachtige 

constructies,die het leven van de mensheid lijken te overheersen, 

zoals de brug over de Thames. Dank zij de materiële welstand kan hij 

in  

1895 een grondstuk verwerven op het grondgebied van Elsene, vlak 

bij het Ter Kamerenbos en de Louizalaan en in de nabijheid wonen 

van zijn vrienden Isidoor Verheyden en Theo Van Rijsselberghe. 

Meunier wordt ridder in de Leopoldsorde. Het tweede leven van 

Meunier eindigt op 4 april 1905, terwijl hij nog druk bezig was aan de 

uitwerking van 2 monumenten, 1 ter ere van de Franse auteur Emile 

Zola en het andere gewijd aan ‘de arbeid’. Beide monumenten zijn 

nooit voltooid geraakt. 
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Belgisch muntstuk van 50 centiem, hoofd van 

mijnwerker met rechts een mijnlamp,  naar 

Constantin Meunier. Graveur: Marcel Rau. 

Uitgegeven door de Koninklijke Munt van 1952 tot 

1993 in een totale oplage van 807 508 000 stukken. 

 

Een museum, een monument aan het Brusselse Kanaal, 

retrospectieves en onderscheidingen na de dood 

Meuniers dochter Charlotte wordt de erfgename van het huis en het 

atelier in de Abdijstraat 59, waarvan als vermoedelijke ontwerper de 

architect en vriend Henry Van de Velde werd vooropgesteld. Zowel 

de woning als de collectie van méér dan 690 kunstwerken 

(schilderijen, tekeningen, pastels, houtskoolschetsen, 

beeldhouwwerken, bozetti…) zijn in 1936 eigendom geworden van 

de Belgische staat. De plechtige inwijding als onderafdeling van de 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten heeft plaats in 1939. Een 

herschikking van de werken in 1986 zorgt voor een evenwichtige 

verspreiding van Meuniers werken, zowel in de afdeling van de 19
de

 

eeuw van het Koninklijk Museum in de Regentschapstraat  als in het 

Meuniermuseum. Meuniers episch levenswerk, het Monument voor 

de Arbeid, zou jarenlang op tegenkanting stuiten wegens de 

interesse van onze toenmalige koning Leopold II. Pas in 1929 werd 

een vereniging opgericht en een wedstrijd uitgeschreven; het 

monument kreeg een plaats aan het Jules de Troozplantsoen in 1930 

maar moest definitief verhuizen naar de Lakense Jachtenkaai, aan 

het Kanaal. Thans is het, na een grondige restauratie, door 

prikkeldraad omgeven om gevrijwaard te blijven van vandalisme. 

Een eerste retrospectieve te Leuven in 1909 brengt van Meunier een 

620 werken bij elkaar. De Oostbloklanden ontdekken Meunier en 

hemelen het ‘socialistisch waardig realisme’ op; China geraakt in de 

ban van de meester in 1987! De werken van Meunier zijn ook 

afgebeeld geworden op munten en bankbiljetten.Jarenlang heeft het 

hoofd van de mijnwerker met lederen helm en lamp het koperen 

geldstuk van 0,50 bef versierd, ontworpen door Marcel Rau. Een reis 

langsheen beroemde gebouwen, openluchtmusea en parken in 

België kan al volstaan om Meuniers veelzijdigheid te ontdekken: de 

hoofdingang van de Brusselse Kapellekerk, het stadhuis en de Sint-

Jozefskerk van Leuven, Kortrijk, de plantsoenen bij het stadhuis van 

Antwerpen en in de Noord-Oostwijk, het Jubelpark, Middelheim… En 

ook in Waalse musea en het buitenland zijn werken nog steeds te 

bewonderen: Mariemont, Luik, Charleroi, Dresden, Frankfurt-am-

Main, Jena, Kopenhagen… 

Niet alleen in 1949 werd de kunstenaar geselecteerd voor een 

boekbespreking in ‘Les grands Belges’, maar ook in het recente 

verleden werd hij in de reeks van ‘beste en meest beroemde Belgen’ 

opgenomen en in het Ministeriegebouw van Arbeid draagt een van 

de vergaderzalen zijn naam. Een terecht eerbetoon voor een nederig 

maar groot kunstenaar. 

  

Steller:Machteld de Schrijver, 

licentiate Archeologie en Kunstgeschiedenis,  

 

docente COOVI, Afdeling „Toeristische Gidsen‟,  
Dilbeek 
 

  

‘ Ik wil slechts aanspraak maken op een 

goed gevulde loopbaan van een goede 

ambachtsman, gekenmerkt door 

eerlijkheid en waarin ik ook mijn ganse 

hart heb gelegd’.  

Constantin Meunier 
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Bijlage 7. DOMINIQUE F. en B. QUANTIN, „Charles SOUBRE, Le départ des volontaires 

liégeois pour Bruxelles (1830)‟ [3], in Vers la modernité. Le XIXe siècle au Pays de Liège, 

23.02.07, geraadpleegd op 13.03.10, op de Université de Liège website, op 

http://www.wittert.ulg.ac.be/expo/19e/album_histoire.html. 

 

Vers la modernité. Le XIXe siècle au Pays de Liège - Thématique - Album d'illustrations 

 

Histoire - Vie quotidienne - Sciences et techniques 

Architecture et urbanisme - Affiches - Peinture, gravure et dessin - Sculpture - Photographie - Musique 

Mobilier - Verrerie - Orfèvrerie 

 

 

  
Charles SOUBRE 
Le départ des volontaires liégeois pour Bruxelles 
(1830) 

 

 
Huile sur toile, 220 x 285 cm 
Signé et daté en bas à droite : Ch. Soubre 1878 
Liège, Musée de l'Art wallon 

 

 
 
Liège © Musée de l'Art wallon 

  
Cette œuvre exalte la participation de Liège aux événements révolutionnaires de 1830. La 
scène, dominée par la figure de Charles Rogier, prend place dans la cour du Palais des 
Princes-évêques, pour mieux célébrer l'identité des patriotes. 
 
La composition s'articule autour de la figure de Rogier, chevauchant parmi la foule et se 
détachant sur fond de drapeau révolutionnaire dont l'inscription proclame : "Vaincre ou mourir 
pour Bruxelles". 
 
On soulignera, par ailleurs, le talent de Charles Soubre pour fixer les types populaires de 
manière réaliste et détaillée. 
 
Fanny Dominique et Bruno Quantin 

 

Université de Liège - Culture - exposition Vers la modernité - Liège (5 octobre 2001 - 20 janvier 2002) 

2003 - mise à jour : 23 février 2007 - Collections artistiques - e-mail : wittert@ulg.ac.be 
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Bijlage 8. DOMINIQUE F. en B. QUANTIN, „Charles SOUBRE, Arrivée de Charles Rogier 

et des volontaires liégeois à Bruxelles (1830)‟ [2], in Vers la modernité. Le XIXe siècle au 

Pays de Liège, 23.02.07, geraadpleegd op 13.03.10, op de Université de Liège website, op 

http://www.wittert.ulg.ac.be/expo/19e/album/018_soubre_arr.html. 

 

 
Charles SOUBRE 
Arrivée de Charles Rogier et des volontaires liégeois à Bruxelles (1830) 
 

 
Huile sur toile, 86 x 293 cm 
Signé et daté en bas à gauche : Ch. Soubre 5 août 1880 
Bruxelles, Musée royal de l'Armée 

 
 
Bruxelles © Musée royal de l'Armée 

 

Cette œuvre complète Le départ des volontaires liégeois pour Bruxelles, peint deux ans plus 

tôt. On retrouve Charles Rogier chevauchant parmi la foule en liesse et les patriotes liégeois qui 
l'accompagnent, effectuant son entrée à Bruxelles lors des événements de septembre 1830. La 
composition en frise et le format allongé sont caractéristiques d'un traitement de la thématique du 
triomphe militaire. 
 
La facture se fait lisse et détaillée ou au contraire plus libre, suivant qu'il s'agit de dépeindre des 
éléments essentiels ou secondaires de la scène. 
 
Fanny Dominique et Bruno Quantin 
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Bijlage 9. MICHELINE J. (red.), „SOUBRE, Charles‟ [1], s.d., geraadpleegd op 16.02.10, op 

de Balat website, op http://balat.kikirpa.be/DPB/NL/FMPro?-db=Dictionnaire.fp5&-lay=web&-

format=Detail_notice.htm&ID_dpb=4849&-find. 

 

 

SOUBRE, Charles 
Liège, 1821 - 1895  

 
Peintre d'histoire, de portraits et de paysages. Il est l'élève de B. Vieillevoye à l'académie de Liège 
où il devient lui-même professeur après avoir suivi un temps les cours à l'académie de Bruxelles. 
Bien dans l'esprit de son temps, ses compositions qui ne manquent pas de grandeur étaient fort 
prisées. Actuellement elles sont souvent jugées trop théâtrales.  

 

Redacteur   

 Josse, Micheline 
 

 

Aanvullende informatie   

 Collecties, bibliografie, websites, ... 
 

 

Andere databanken  

 Beelddatabank KIK 

 Gemeenschappelijk catalogus van de federale bibliotheken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://balat.kikirpa.be/DPB/NL/FMPro?-db=Personnes.fp5&-lay=web&-format=Detail_personne.htm&ID_off=00075&-find
http://balat.kikirpa.be/DPB/NL/FMPro?-db=Dictionnaire.fp5&-lay=web&-format=Detail_notice_comp.htm&ID_dpb=4849&-find
http://www.kikirpa.be/www2/cgi-bin/wwwopac.exe?LANGUAGE=1&FLD1=vv&VAL1=SOUBRE,%20Charles&TRC1=off&DATABASE=obj2&LIMIT=50
http://bib.belgium.be/?uilang=nl&q='SOUBRE%20Charles'
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Bijlage 10. N.N., „Alfabetische lijst van kunstenaars A-Z‟, 07.09.10, geraadpleegd op 

16.04.10, op de website van de Stad Schaarbeek, op 

http://www.schaerbeek.irisnet.be/plone/culture_loisir-nl/histoire-et-patrimoine/schaerbeek-et-ses-

artistes/liste-alphabetique-des-artistes-a-c?set_language=nl#section-21. 

 

V 

VAN ASTEN War - Arendonk 1888 

VAN BEESEN 

VAN BIESEM 

VAN BLARENBERGHE Louis-Nicolas 

VAN BRABANT Victor 

VAN CRAENENBROECK L. (C.?) 

VAN CUTSEM Louis - Evere 1909 - Schaarbeek 1992 

VAN DAMME-SILVA Emile - Brussel 1853 - Ukkel 1935  

VAN DAMME Alfred 

VAN DAMME André - St.-Gillis 1878 

VAN DEN BREMPT Daniel - Ukkel 1944 

VAN DEN BROECK Jean-Claude - Etterbeek 1955 

VAN DEN BRUEL Willem - Brussel 1871 -1942 

VAN DEN BUSSCHE Jean-Emmanuel - Antwerpen 1837 - Watermaal-Bosvoorde 1908  

VAN DEN BUSSCHE Jeanne 

VANDENKERCHOVE Léonard - Brussel 1828 - Vesenay (Genève) 1898 

VAN DEN MEERSCHE Gustave - Gent 1891- 1970 

VAN DEN PERRE H. 

VAN DEN STOCK P. 

VAN DER KAA 

VANDERSTAPPEN Charles - St.-Joost 1843 - Brussel 1910 

VANDERVINNEN Lucienne - Schaarbeek 1925 

VANDEVOORDE Georges - Kortrijk 1878 - Anderlecht 1964 

VAN DIONANT Carlos - Delcavados 1899 -Schaarbeek 1969 

VAN DIONANT-STEISEL Madeleine - Malmédy 1903 

VAN DOREN Madeleine - Elsene 1909 - Schaarbeek 2001 

VAN ESCHE Paul - Schaarbeek 1907 - Etterbeek 1981 

VAN GOOLEN Tony - Etterbeek 1924 - Watermaal-Bosvoorde 1985 

VAN GROENINGEN Ghislaine  

VAN HAMMEE Antoine - Mechelen 1836 - Schaarbeek 1903 

VAN HAMME Joseph - Laken 1878 

VAN HOOF Franz - Elsene 1895 - Schaarbeek 1963 

VAN HOVE Jean - Antibes 1929 

VAN HOVE Victor - Ronse 1826 - Koekelberg 1861 

VAN KEIRSBILCK Julien - Gent 1833 - Schaarbeek 1896 

VAN LANGENHOVE Andrée 

VAN LEEMPUTTEN Cornelis - Werchter 1841 - Schaarbeek 1902 

VAN LEEMPUTTEN Franz - Werchter 1850 - Antwerpen 1914 

VAN LEEUW Elise 

VAN LOOY Jan - Tournai 1882 - Schaarbeek 1971 

VAN MENS Isidore - Berlicum (Nederland) - Oosterhout 1985 
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VAN MIGEM Diane  

VAN NEROM Robert - Ukkel 1906 - Schaarbeek 1985 

VAN ROTHEM Joseph - Brussel 1922 

VAN ROY Micheline  

VAN ROYENACKER E.J.  

VAN STEEN Maria 

VAN WASSENHOVE Dominique  

VAN ZEVENBERGHEN Georges - Molenbeek 1877 - St.-Joost 1968 

VAUTHIER Emile - Brussel 1864 - Elsene 1946 

VECKENS J. 

VERBEEK Paul (alias Marc Ratal) - Antwerpen 1922 

VERBOECKHOVEN Eugène - Warneton 1798 - Schaarbeek 1881 

VERBRUGGEN Hubert - Elsene 1944 

VERDIER Gustave 

VERDOODT Jan - Jette 1908 - 1980 

VERHAS Jan - Dendermonde 1834 - Brussel 1894 

VERHELLEN J.J. 

VERHEYDEN Isidore - Antwerpen 1846 - Elsene 1905 

VERHOFSTADT Marcel - Vorst 1931 

VERMEERSCH Emile 

VERSCHAREN O. 

VERSTREKEN Michèle - Elsene 1939 

VERWEE Alfred - St.-Joost 1838 - Schaarbeek 1895 

VIDAL Gérard - Toulouse 1742 - Parijs 1801 

VIERSET Auguste - Namur 1864 

VILLANI Aldo - Verhereto (Italië) 1940 

VINÇOTTE Thomas - Borgerhout 1850 - Brussel 1925 

VIOLLET Vonnot - Le Havre (Frankrijk) 1883 - Schaarbeek 1936 

VOGT Valérie - München 1968 

VONSOVSKI-VAN MARSENILLE Francine Ertvelde, - Gent 1922 - Jauchelette 1997 
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Bijlage 11. N.N., „CHAZAL, Baron Pierre, E.-F.‟[2], s.d., geraadpleegd op 05.05.10, op de Ars 

Moriendi website, op http://www.ars-moriendi.be/CHAZAL.HTM. 
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CHAZAL, Baron Pierre, E.-F. 

Geboren te Farbes (Frankrijk) op 1 januari 1808. 

Overleden te Pau (Frankrijk) op 25 januari 1892. 

  

Luitenant-Generaal der Infanterie 

Minister van Staat 

Adjudant-Generaal, Chef van het Militair Huis van Koning Leopold II, 1875-1892 

Minister van Oorlog, 1847-1850, 1859-1866 

Militair Gouverneur van de Koninklijke Residenties, 1850-1875 

Vleugeladjudant van Koning Leopold II, 1865-1892 

Vleugeladjudant van Koning Leopold I, 1846-1865 

Commandant van de 2de Militaire Omschrijving, 1874-1875 

Commandant van het 2de Territoriaal Divisie, 1870-1874 

Commandant van het Observatiekorps, 1870 

Commandant van het 4de Territoriaal Divisie, 1866-1870 

Commandant van het 2de Territoriaal en het 2de Infanteriedivisie, 1851-1859 

Commandant van het 9 de Linie Regiment, 1837-1839 

Commandant van de Provincie Luik, 1833-1837 

Commandant van het Belgisch Leger, 1830-1833 

  

Grootkruis Leopoldsorde, IJzeren Kruis 1830, Militair Kruis, Herinneringskruis 1856. 

Grootkruis met Briljanten St. Anna Orde Rusland, Grootkruis Orde van de Witte 
Adelaar en Alexander Nevsky Orde Rusland, Leopoldsorde Oostenrijk, Orde van St. 
Maurice en St. Lazarus Sardinië, Orde van Toren en Zwaard Portugal, Orde van de 

Verlosser Griekenland, Orde van de Guadeloupe Mexico, Legioen van Eer Frankrijk, 
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Orde van de Roos Brazilië, Welfen Orde Hannover, Midjidji Orde Turkije en 
Kroonorde Pruisen, Ere-Kruis 1ste Klasse Prinselijke Huisorde van Hohenzollern. 

  

 

  

Geboren in Tarbes (Hautes-Pyrénnées) als zoon van Jean-Pierre Chazal, afkomstig van Pont-Saint-
Esprit, oud-advocaat aan het gerechtshof van Toulouse en lid van de Nationale Conventie (1792), hij 
stemde ook voor de ter dood veroordeling van Koning Lodewijk XVI. Ook stemde hij het decreet van 
de inbeschuldegingstelling van Marat (Revolutionair Leider, vermoord door een Royaliste) en Lid van 
de Raad van de Vijfhonderd. Als lid van de Raad van de Vijfhonderd heeft hij vervolgens Bonaparte 
begunstigd die hem Prefect van de Hautes-Pyrénées en hem Baron van het Keizerrijk maakte in 1809. 

Hij was gehuwd met Marie-Françoise Palatine De Laville. De Restauratie nam beslag op zijn 
bezittingen en verbande hem na de val van Napoleon. Het is op die manier dat de familie Chazal in 
1816 in Brussel terechtkwam. Ze vestigden zich in Brussel, Félix trouwde te Luik in 1829 met Anne-

Thérèse Graff. Hij nam actief deel aan de Revolutie van 1830. De opmerkelijke diensten die hij leverde 
op 26 september 1830 als tweede commandant van de  vrijschutters van Luik brachten het Voorlopig 

Bewind ertoe door een besluit van 13 november 1830 om hem Intendant-Generaal te benoemen. Op 24 
december werd deze titel gelijkgesteld met de graad van divisie-generaal. Op 24 december 1830 werd 

hij opgenomen in de Oorlogsadministratie. Op 25 februari 1837 werd hij Commandant van het 9de 
Linie Regiment te Luik. Op 21 juli 1842 werd hij generaal-majoor. Hij verkreeg de volledige 

naturalisatie voor bewezen diensten tijdens de revolutie en deze had hem reeds in 1833 de toekenning 
van het IJzeren Kruis 1830 opgeleverd. Hij werd Vleugeladjudant van de Koning op 5 mei 1846 en 
benoemd tot Luitenant-Generaal op 11 augustus 1847. Chazal was een van de boegbeelden van de 
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Liberale partij. Hij was verschillende keren Minister van Oorlog. Hij werd aangeduid om het bevel 
van het 9 de infanteriedivisie en van de tweede territoriale divisie op 29 juli 1850. Door Koning 

Leopold I werd hij belast hem te vertegenwoordigen bij de troonsbestijging van Tsaar Alexander II in 
1853. Hij verkreeg in België de erkenning van zijn adeldom en de titel van Baron doorgeefbaar met 

eerste geboorterecht op 12 aug 1857. In 1865 werd Chazal door het Hof van Cassatie veroordeeld voor 
het voeren van een duel, aangezien duelleren volgens een wet van 1841 als misdrijf werd beschouwd. 

Reden van het duel was een felle twist met het Antwerpse Kamerlid De Laet over het 
aanwervingformulier dat aan de vrijwilligers voor Mexico werd afgeleverd. Chazal verloor dit duel. 

Doch door toedoen van de Koning werd hem door de Senaat gratie verleend. In 1866 werd hij 
Minister van Staat benoemd en hij bestudeerde de militaire organisatie van de vreemde landen. 

Tijdens de Frans-Duitse Oorlog voerde hij het bevel van het Observatieleger. Na de overgave van 
Sedan (Napoleon III die zich overgeeft in 1870) werd de generaal belast om aan de grens Napoleon III 

te ontvangen die ons territorium moest doorgaan om zich in gevangenschap te geven naar 
Wilhelmshöhe via Verviers. Uit actieve dienst op 24 mei 1875 trok hij zich terug op zijn Kasteel Yzos 

in Pau Frankrijk waar hij zijn memoires schreef en later ook overleed.  
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Bijlage 12. N.N., „Le 28 Juillet : La Liberté guidant le peuple‟ uit Peintures : Peinture 

française [16], s.d., geraadpleegd op 05.05.10, op de website van het Louvre, op 

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673101341&

CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673237674&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696

500815.  

 

Le 28 Juillet : La Liberté guidant le peuple  

L'insurrection populaire du 27, 28 et 29 juillet 1830 à Paris, ou Les Trois Glorieuses, suscitée par les 

républicains libéraux contre la violation de la Constitution par le gouvernement de la seconde 

Restauration, renverse Charles X, dernier roi bourbon de France et met à sa place Louis Philippe, duc 

d'Orléans.Témoin de l'évènement, Delacroix, y trouve un sujet moderne qu'il traduit 

méthodiquement en peinture mais avec la même ferveur romantique que pour la Guerre 

d'Indépendance grecque.  

   

 

Un acte patriotique 

 

Tout, que ce soit dans la nature, dans une croisée d'ogive gothique, dans un félin, dans un 

voyage, dans une passion humaine, ou dans un événement qui change le cours de l'histoire et 

inverse les rapports de force artistiques, exalte l'imagination de Delacroix et le plonge dans 

une émotion profonde qui s'exprime aussitôt dans la peinture d'une manière personnelle et 

chaque fois renouvelée. L'ampleur qu'il donne à la colère de la rue qui vient d'exploser à Paris 

est encore en grande partie due à ce tempérament.  

Son amitié avec les protagonistes du conflit comme Adolphe Thiers qui hésitent encore entre 

maintien de la Monarchie constitutionnelle et rétablissement de la République, ne l'y aurait 

pas non plus laissé indifférent. Sa dépendance des commandes institutionnelles et des 

membres de la famille royale, et son ambiguïté personnelle l'auraient confiné dans le rôle de 

simple promeneur, comme dit  Alexandre Dumas, mais l'artiste citoyen qu'il est, contribue à 

protéger des combats de rue les collections du Louvre, et le nostalgique de l'Empire 

napoléonien vibre à la vue du drapeau tricolore hissé par les insurgés au sommet de Notre-

Dame de Paris.  

Le moment venu d'accomplir à son tour son devoir envers la Patrie, il écrit à Charles Verninac 

son neveu : " Trois jours au  milieu de la mitraille et les coups de fusil ; car on se battait 

partout. Le simple promeneur comme moi avait la chance d'attraper une balle ni plus ni 

moins que les héros improvisés qui marchaient à l'ennemi avec des morceaux de fer, 

emmanchés dans des manches à balai ". 

En septembre l'artiste entreprend de retracer de manière allégorique l'épopée parisienne et 

exécutée d'octobre à décembre, elle est exposée au Salon en mai 1831.  

En mûrissant, comme à son habitude, son projet pictural à l'aide d'études préalables à chaque 

élément et étape, et du répertoire de motifs élaboré par lui au quotidien depuis le début de sa 
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carrière, il réussit à le mettre au point en trois mois, l'essentiel étant la force d'expression 

plastique et épique qu'il fait ressortir en choisissant de peindre la foule franchissant les 

barricades et  son assaut final dans le camp adverse.  

L'élan porté à son paroxysme par la victoire s'inscrit dans un plan pyramidal dont la base 

jonchée de cadavres est comme un piédestal sur lequel s'élève l'image des vainqueurs. Ce 

procédé de composition rigoureux, utilisé par Géricault dans Les Naufragés de la Méduse ou 

par lui-même dans La Grèce sur les ruines de Missolonghi contient et équilibre la touche 

emportée du peintre et le rythme impétueux de la scène. 

 

Une Révolution parisienne 

 

Incarnée par une fille du peuple coiffée du bonnet phrygien, les mèches flottant sur la nuque, 

vivante, fougueuse, révoltée et victorieuse, l'allégorie de la Liberté évoque la Révolution de 1789, les 

sans-culottes et la souveraineté du peuple. Le drapeau, bleu, blanc, rouge, symbole de lutte, mêlé à 

son bras droit, se déploie en ondulant vers l'arrière du plus sombre au plus lumineux, comme une 

flamme.    

Serré par une double ceinture aux bouts flottant sur le côté, l'habit jaune qu'elle porte rappelle les 

drapés antiques. En glissant au-dessous des seins, il laisse voir la pilosité de son aisselle que les 

classiques ont trouvée plutôt vulgaire, la peau d'une déesse devant être lisse. La nudité relevant du 

réalisme érotique l'associe effectivement aux victoires ailées. Son profil grec, son nez droit, sa 

bouche généreuse, son menton délicat et son regard de braise rappelle le modèle qui a posé pour Les 

femmes d'Alger dans leur appartement. Exceptionnelle parmi les hommes, déterminée et noble, le 

corps profilé et éclairé à droite, la tête tournée vers eux, elle les stimule vers la victoire finale. Son 

flanc droit sombre se détache sur un panache de fumée. Appuyée sur le pied gauche nu, dépassant 

de la robe, le feu de l'action la transfigure. L'allégorie participe à un réel combat. Le  fusil à 

baïonnette d'infanterie, modèle 1816, à la main gauche, la rend vraisemblable, actuelle et 

moderne.    

Deux gamins de Paris, engagés spontanément dans la bataille  sont, l'un à gauche, agrippé 

aux  pavés, les yeux dilatés sous le bonnet de police des voltigeurs de la garde; l'autre, le plus 

célèbre, à droite devant La Liberté, est le symbole de la jeunesse révoltée par l'injustice et du 

sacrifice pour les causes nobles. C'est Gavroche, avec béret de velours noir des étudiants, ou  faluche, 

signe de leur révolte. Avançant de face, la giberne, trop grande, en bandoulière, les pistolets de 

cavalerie aux mains, le pied droit en avant, le bras levé, le cri de guerre à la bouche, il exhorte au 

combat les insurgés.  

Le combattant portant un béret avec cocarde blanche des monarchistes et noeud de ruban rouge des 

libéraux ainsi qu'une banderolle porte-sabre et sabre des compagnies d'élite d'infanterie modèle 

1816  ou  briquet est un ouvrier manufacturier reconnaissable à ses tablier et pantalons à pont. Le 

foulard qui retient son pistolet sur le ventre, évoque le Mouchoir de Cholet , signe de ralliement de 

Charette et des vendéens. 

L'homme à genoux au chapeau haut de forme de bourgeois ou de citadin à la mode, peut-être 

Delacroix ou un de ses amis, porte des pantalons larges et une ceinture de flanelle rouge d'artisan; 

l'arme, un tromblon à deux canons parallèles, est un fusil de chasse. Celui qui saigne sur le pavé et se 

redresse à la vue de la Liberté, porte noué sur la tête un foulard jaune comme la robe de l'héroïne; 
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avec sa  blouse et sa ceinture de flanelle rouge de paysan, il rappelle les employés temporaires à 

Paris. Le gilet bleu, l'écharpe rouge et sa chemise répondent aux couleurs du drapeau.  

 

Un sujet moderne 

 

" J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au 

moins peindrai-je pour elle. Cela m'a remis de belle humeur" ( lettre du 28 octobre à son 

frère). Les soldats, allongés au sol, occupent le premier plan à la base de la structure 

pyramidale. A gauche, le cadavre dépouillé de son pantalon, les bras étendus et la tunique 

retroussée, est, avec la Liberté, la deuxième figure mythique dérivée d'une académie d'atelier 

faite d'après l'antique et appelée Hector, héros d'Homère devenu réel. A droite, le suisse 

couché sur le dos est en tenue de campagne contemporaine consistant en une capote gris-bleu, 

une décoration rouge au collet, des guêtres blanches, des chaussures basses et un shako. A 

côté de lui gît à mi-corps et face contre terre un cuirassier à l'épaulette blanche.      

A gauche, au fond du triangle, se trouvent les étudiants dont le polytechnicien au bicorne 

bonapartiste et un détachement de grenadiers en capote grise et tenue de campagne.  

Malgré la barricade intercalée entre le premier plan et l'arrière plan droit du tableau où se 

trouvent les éléments de paysage urbains, celui-ci semble vide et lointain par rapport à la 

bataille rangée qui sature la moitié latérale. Comme chez Victor Hugo, les tours de Notre 

Dame font référence à la liberté et au Romantisme et situent l'action à Paris. Leur orientation 

sur la rive gauche de la Seine est inexacte et les maisons entre la Cathédrale et la Seine 

relèvent de l'imaginaire.    

La lumière du soleil couchant qui se mêle à la fumée des canons et qui révèle le mouvement 

baroque des corps, éclate au fond à droite et sert d'aura à la liberté, au gamin et au drapeau.    

Comme on l'a vu plus haut, la couleur, véritable prouesse du peintre, unifie le tableau ; les 

bleu, blanc, rouge ont des contrepoints ; le blanc des bandoulières parallèles de buffleterie 

répond à celui des guêtres et de la chemise du cadavre de gauche tandis que la tonalité grise 

exalte le rouge de l'étendard. 

Delacroix était apprécié de Charles X qui lui a acheté Les massacres de Scio et La mort de 

Charles le téméraire. Il était ami avec la duchesse de Berry et les Orléans. Il aimait attirer 

l'attention de l'autorité et frapper l'opinion mais considéré alors comme chef de file du 

mouvement romantique, il était passionné de liberté. Son émotion au cours des Trois 

Glorieuses est sincèrement ressentie et exprimée à la gloire du peuple citoyen " noble, beau, et 

grand" . 

Historique et politique, son oeuvre témoigne, en combinant documents et symboles, actualité 

et fiction, réalité et allégorie, du dernier sursaut de l'ancien régime.  

Symbole de la Liberté et la révolution picturale, réaliste et innovatrice, elle fut rejetée par la 

critique habituée à voir célébrer le réel par des concepts plus classiques. Le régime de Louis-

Philippe dont elle saluait l'avènement, l'ayant cachée au public, elle n'entre qu'en 1863 au 

musée du Luxembourg et en 1874 au Louvre. Image de l'enthousiasme romantique et 

révolutionnaire, continuant la peinture historique du XVIIIème siècle et devançant Guernica 

de Picasso, elle est devenue universelle.  
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Bijlage 13. N.N., „Verleden en heden op historische grond. Een beknopte geschiedenis: van 

Palts tot theater‟ [12], s.d., geraadpleegd op 22.07.10, op de website van Theater aan het 

Vrijthof, op http://www.uitbaliemaastricht.nl/page_theater.aspx?id=809. 

 

 

 

Theater in en achter het historische Generaalshuis 

Het idee om aan het Vrijthof (in het Generaalshuis) een theater/muziekhuis te vestigen is al sinds de 

jaren '50 een heikel onderwerp. Alle voorstellen in Maastricht, die in de loop der jaren gedaan zijn 

om achter het Generaalshuis een theater te vestigen, zijn als utopisch van de hand gedaan. Het was 

haast ondenkbaar dat de ruimte achter het Generaalshuis vrijgemaakt kon worden voor de bouw van 

een dergelijk theater. Pas eind jaren zeventig kwam daar verandering in. Maastricht had geen 

geschikte theaterlocatie meer die beantwoordde aan de eisen van de tijd. Het uit 1953 daterende 

Staargebouw was te klein en het meubilair was onderkomen. Op 15 augustus 1981, tien over negen 

kreeg het Theater aan het Vrijthof, het groene licht. Op 13 mei 1985 werd begonnen met de 

restauratie van het Generaalshuis, en op woensdagmiddag 13 december 1989 werd het 

officiële   startsein voor de bouw gegeven. In maart 1992, na een bouw van ruim drie jaar, werd het 

Theater aan het Vrijthof officieel geopend. Een gebeurtenis die live op televisie is uitgezonden. De 

eerste directeur van het nieuwe theater was Piet van Hest (voormalig documentaire maker bij de 

KRO) In 2001 werd hij opgevolgd door Jacques Giesen, die voor deze functie onder meer werkzaam 

was als directeur van de Toneelacademie Maastricht en als lid van het College van Bestuur van de 

Hogeschool Zuyd.  

 

Romeinse tijd 

Al in de Romeinse tijd zou er voor het huidige theater een weg hebben gelegen. Deze met greppels 

omgeven Romeinse weg, welke vanuit Calais op het huidige Emmaplein uitkwam, voer via de 

Brusselsestraat naar de Grote Staat en maakte een scherpe bocht richting de toenmalige stadsgrens 

aan de Wolfstraat (de thermen). Of deze route echt zo heeft gelopen is de vraag, de meningen zijn 

hierover verdeeld. Zo bestaat de mogelijkheid dat de weg dwars over het Vrijthof heeft gelegen. Tot 

op heden is er echter geen weg gevonden… 

In de Romeinse tijd bestond het Vrijthof nog niet; het was een drassig stuk uiterwaard buiten de 

stad. Het Vrijthof werd pas belangrijk toen Sint Servaas onder het huidige Vrijthof werd begraven 

(384) 

Rond het jaar 400 trokken de Romeinen weg uit Maastricht en kwam de stad in handen van de 

Franken. Van deze tijdsperiode is zeer weinig bekend. 

De historie van de locatie van het Theater aan het Vrijthof start vanaf de 5e eeuw na Christus. 

Volgens de overlevering stichtte een vrome boer uit het Belgische Tihange in 637 aan het Vrijthof een 
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vrouwenklooster. Deze boer, Johannes Agnus (later bisschop van Maastricht), zou hiertoe zijn 

aangespoord door een engel. Dat deze legende onmogelijk op waarheden kan berusten, is gebleken 

tijdens het oudheidkundig bodemonderzoek dat voorafgaand aan de bouw van het theater tussen 

1988 en 1989 is uitgevoerd. 

 

Middeleeuwen 

Neder-Lotharingen en het Heilige Roomse Rijk 

Tussen de 6e en de 10e eeuw na Christus was Maastricht het centrum van Neder-Lotharingen en 

onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. De Lotharingse hertogen, de opvolgers van Karel de Grote in 

deze streek, woonden hier in paltsen. Het oudheidkundig bodemonderzoek in 1989 heeft ons geleerd 

dat er in deze tijd op de plek waar het Theater aan het Vrijthof nu staat met hoge waarschijnlijkheid 

hertogelijke paleizen (paltsen) hebben gestaan. De eerste palts moet in het jaar 1000 zijn gebouwd. 

Rond 1200 werd de tweede palts gesloopt. Samen met de Sint-Servaaskerk en de Onze-Lieve-Vrouwe 

Basiliek waren dit de enige in steen opgetrokken gebouwen van Maastricht. Het definitieve bewijs 

voor het bestaan van deze palts zal waarschijnlijk nooit gevonden worden; in de archieven staat 

echter ergens geschreven: 'Giselbert bouwde muren rond zijn kerk en palts'. Hiermee werd melding 

gemaakt van de 10e eeuwse ommuring waarmee hertog Giselbert van Neder-Lotharingen het Sint 

Servaascomplex en de palts heeft verenigd. Het is niet onmogelijk dat deze palts door water omringd 

was.  

 

Het Wittevrouwenklooster wordt bij overlevering het oudste vrouwenklooster van de Nederlanden 

genoemd, daterend uit de dagen van bisschop Johannes het Lam (Johannes Agnus), die het gesticht 

en gebouwd zou hebben voor zijn vrouw.  

Hoewel de legende over de boer Johannes Agnus grotendeels naar het rijk der fabelen verwezen kan 

worden, heeft er op de plek van het Theater aan het Vrijthof wel degelijk een vrouwenklooster 

bestaan. Nadat de hertogelijke palts is afgebroken, is er in 1224 een nonnenklooster aan het Vrijthof 

verrezen. In dat jaar werd op initiatief van Rudolf van Worms uit Hildesheim de congregatie van de 

Witte Vrouwen gesticht. Officieel heette de congregatie, de "Penitenten van de Heilige Maagd 

Maria", maar in de volksmond werden zij vanwege de witte kleding "Witte Vrouwen" genoemd. 

Doelstelling van de congregatie was de bekering van gevallen vrouwen.  Eén van de Kloosterlingen 

aldaar, was een meisje uit Riemst dat bij haar intrede het grote zwarte Christuskruis meebracht, 

thans ondergebracht in de St.-Martinuskerk van Wijck. Maar verreweg de bekendste was Mariken 

van Nieumeghen. 

 

Mariken van Nieumeghen  

De meest illustere van de Maastrichtse "Witte Vrouwen" is Mariken van Nieumeghen, die de laatste 

25 jaar van haar leven in het Maastrichtse klooster zou hebben doorgebracht en er ook zou zijn 

begraven. Het mirakelspel dat zich afspeelt in de late middeleeuwen is een verhaal van drie steden: 

Nijmegen, Antwerpen en Maastricht. In Nijmegen werd het onschuldige dorpsmeisje door de duivel 

Moenen verleid. Ze reist met de duivel naar Antwerpen waar ze een zeer zondig leven leidt. Na 7 jaar 

krijgt Mariken berouw. Ze keert terug naar Nijmegen en wordt door een priester naar Rome gestuurd 

om bij de paus om vergiffenis te vragen. Deze gelastte haar ijzeren banden om haar hals en armen te 

dragen. Geketend keerde Mariken terug naar de Lage Landen waar zij intrad in het 

Penitentenklooster te Maastricht. Na enkele jaren van boetedoening verscheen er op een nacht een 

engel die Mariken van haar ijzeren banden verloste. Of Mariken van Nieumeghen echt bestaan heeft, 
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is niet te bewijzen. De ijzeren banden zijn in ieder geval nooit gevonden. 

 

Negentiende eeuw 

Het Generaalshuis, Dibbets en 'De Stoomp'   

Was het klooster gebouwd op de fundamenten van een wereldrijk gebouw, vijf eeuwen later, in 1805 

om precies te zijn, werd op de fundamenten van de kloosterkerk weer een wereldlijk gebouw 

gebouwd: het generaalshuis. In 1794 veroverden Franse troepen Maastricht. Wijzigingen in de 

machtsverhoudingen betekende ook wijzigingen in het uiterlijk van de stad. Kerken en kloosters 

werden afgebroken en ook het vrouwenklooster aan het Vrijthof moest uiteindelijk wijken voor een 

groot stadspaleis. Opdrachtgever was handelaar Petrus de Ceuleneer, die François Hermans in 1803 

opdracht gaf tot ontwerp en bouw van het Generaalshuis. Velen denken dat de architect Matthieu 

Hermans heette, maar gezien het feit dat hij zich altijd voordeed als “Monsieur Hermans” is de 

verbastering naar Matthieu niet zo vreemd.  Slechts één muur, de dragende binnenmuur van het 

Generaalshuis en twee ruime kelders zijn van de oude kloosterkerk bewaard gebleven. Zelf heeft 

Hermans de oplevering van het Generaalshuis niet mee mogen maken; hij overleed in 1804.  

Het generaalshuis was vanaf het begin verdeeld in twee gedeelten; het linker gedeelte omvat het 

huidige theatercafé, het tweede was van Petrus de Ceuleneer, met o.a. de huidige UITbalie. De zoon 

van De Ceuleneer, ook Petrus geheten had het financieel erg zwaar en verhuurde   

aanvankelijk het linker gedeelte (theatercafé) aan generaal Bernardus Dibbets, van wie de naam 

“Generaalshuis” afgeleid is.  

Later werd op 8 oktober 1825 het gehele Generaalshuis voor fl.35.640 gulden verkocht aan 'Den 

Heere Generaal Majoor provincialen Kommandant' Dibbets. Generaal Dibbets, Arnhemmer van 

geboorte, had van Koning Willem I de opdracht gekregen de vesting Maastricht te behouden. 

Dibbets’ impopulariteit was te herkennen doordat Dibbets in het Maastrichts vertaald werd als 

“diech bits” (jij bijt) en was veelal te wijten aan zijn buitensporig drankgebruik. Tot in het begin van 

deze eeuw was in Maastricht stomdronken synoniem aan 'Dibbets zaat'. Dibbets woonde er tot aan 

zijn dood in 1839. Na Dibbets hebben nog twee legerofficieren in het Generaalshuis gewoond: F. van 

der Capellen en A.J.J. Des Tombe. Maar er was een verschil. “De Stoomp” was wel geliefd. Na zijn 

dood kreeg “De Stoomp” een welgelegen rustplaats in het Waldeckpark, op een heuveltje in de 

schaduw.  

Vele anderen waaronder veel welgestelde ondernemers hebben er later in de 19e eeuw nog 

gewoond. 

 

Het Generaalshuis in de twintigste eeuw 

In 1914 is het pand verkocht aan de Gemeente Maastricht. Het gebouw was achtereenvolgens de 

thuishaven van het stedelijk museum, de gemeenteontvanger, het stadsarchief, stadsbibliotheek en 

de gemeentepolitie (waarbij de vele Vrijthofduiven werden gekweekt en verzorgd door agent P. 

Marquet). In 1925 werd in de linkervleugel het museum voor schone kunsten gevestigd. Reeds in 

1942 moest het museum eruit, daar de politie met ruimtegebrek kampte en het linker gedeelte ging 

gebruiken. De gemeenteontvanger zetelde in de rechter vleugel. Maar aangezien belastingbetaler en 

arrestanten door dezelfde deur naar binnen moesten, ging de gemeenteontvanger in 1962 naar de 

toenmalige stadskantoren aan de Maas. In 1977 verhuisde het zo met ruimtegebrek kampende 

stadsarchief naar de huidige locatie. Aan het eind was de situatie voor gevangenen achter het 

Generaalshuis zo mensonterend dat het politiebureau in 1978 naar de St.-Hubertuslaan vertrok. In 

1978 werd het pand, nagenoeg onbewoonbaar verklaard, een dependance voor het conservatorium. 
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Na vele jaren van plannen maken en verbouwingen opende het Theater aan het Vrijthof in 1992 haar 

deuren. Achter het generaalshuis werd het theater gebouwd naar een ontwerp van Arno Meijs, die 

ook verschillende theaters voor Joop van den Ende zal bouwen.  

 

De voorkant van het Theater aan het Vrijthof (het Generaalshuis) is in neoklassieke stijl opgetrokken. 

Dit is te herkennen aan zijn geometrisch ontwerp en strikte symmetrie in de verticale driedeling van 

de gevel. De middenas wordt bekroond door een fronton waarin de personificaties van de handel en 

de landbouw in reliëf zijn uitgebeeld en is vervaardigd door de Luikse beeldhouwer Mathieu Tombay. 

Het kadaster toont aan dat er twee gescheiden woningen achter de gevel gepland waren. De 

middenpartij en de rechtervleugel diende als woonhuis voor Petrus De Ceuleneer. De Luikse schilder 

Charles Soubre bracht in 1860 in de salon op de eerste verdieping acht wandschilderingen aan met 

de personificaties van de vier jaargetijden, de vier elementen zijn allegorische voorstellingen van de 

architectuur, de beeldhouwkunst, de schilderkunst en de poëzie. Thans is die salon erg geliefd voor 

onder andere huwelijken. Links van de middenas lag een kleinere woning met een eigen ingang. 

Achter de koetspoort van de rechtervleugel was een smalle gang die naar een fabrieksterrein achter 

het huis leidde. Het pand kende talrijke bestemmingen tot het eind jaren ‘80 zijn huidige 

bestemming kreeg van het Theater aan het Vrijthof. 

 

De Papyruszaal 

De Papyruszaal is de grote zaal van het theater. Zij heeft haar naam te danken aan de toenmalige 

sponsoring van de Koninklijke Papier Fabrieken N.V. De zaal heeft 920 zitplaatsen en heeft een 

zogenaamd lijsttoneel.  

De eerste ‘versie’ van de Papyruszaal werd in 1992 geopend. Na intensief gebruik onderging de zaal 

een grondige opknapbeurt in de zomer van 2003. De stoelen zijn vervangen en er zijn meer 

zitplaatsen gecreëerd. Tevens is er meer beenruimte bijgekomen. In de zomer van 2004 is de 

toneeltoren verhoogd en zijn de trekkerwanden volledig geautomatiseerd. 

 

Louis Derlon Foyer (ca. 1827-1902) 

Het Theater aan het Vrijthof kent een drietal ruime foyers. De Louis Derlon foyer bevindt zich op de 

begane grond. Deze is indertijd gesponsord door Hotel Derlon. In 1857 opende de Franse chef-kok 

Louis Derlon (geboren ca. 1827), in Homécourt (dpt. Meurthe et Moselle), op de Markt in Maastricht 

een zaak: Café Impérial. Dit was een zogenaamd restaurant à la carte. In 1858 waren bij hem 

dagelijks verse oesters verkrijgbaar, hetgeen op klasse duidde. Een jaar later serveerde Derlon ook 

ganzenleverpastei en ijs; in 1862 bood hij ook detailverkoop van truffels, champignons, fijne erwtjes, 

cayennepeper en ander luxe zaken aan. Café Impérial bestond zeker tot 1863. In 1868 nam hij hotel 

Mauel op het Onze Lieve Vrouweplein over (de officiële koop was rond omstreeks 1870). Dit werd 

het latere Hotel Derlon. In 1894 overleed zijn echtgenote, Elise van Kan; in 1902 overleed Louis 

Derlon in Homécourt. 

 

Koning Willem I Foyer (1772-1843) 

De foyer op de eerste etage is vernoemd naar Koning Willem de Eerste. Willem I werd in 1772 

geboren als zoon van de laatste stadhouder Willem V. Hij profileerde zich tijdens zijn leven als een 

zeer ondernemende koning. De koning verrichtte ook op regionaal niveau veel zaken; zo richtte hij 
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net over de grens de cockerill fabrieken op en liet de Zuid-Willemsvaart graven. In 1824 richtte 

Koning Willem I bij koninklijk besluit de Nederlandse Handelmaatschappij (NHM) op. De NHM is in 

1964 met de Twentsche Bank gefuseerd tot de Algemene Bank Nederland (ABN). In 1966 fuseerden 

de Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank om de Amro Bank te vormen. In 1991 ontstond 

ABN AMRO uit de fusie tussen de Amro Bank en de ABN. Daar de ABN-Amro bank een van de 

sponsoren van het theater was, werd er een foyer naar de oprichter vernoemd. 

 

Ferdinand Duynstee Foyer (1916-1999) 

Mr. F.M.J.J. Duynstee, geboren in 1916, advocaat en procureur, bankier, industrieel, raadslid en 

wethouder (financiën) van Maastricht (1953-1966), vertrekt in 1971 naar België (Rekem). In 

september 1966 werd hij bestuurslid van de Stichting Gemeente-Spaarbank Maastricht, in januari 

1967 lid van het dagelijks bestuur en medio 1967 voorzitter. Deze stichting ging via Spaarbank 

Limburg, waar Duynstee president van de Raad van Commissarissen was, op in de SNS-bank. Van de 

Raad van Commissarissen van de SNS werd hij in 1987 vice-voorzitter, totdat hij in 1988 wegens het 

bereiken van de statutaire leeftijdsgrens aftrad.  In 1991 werd een sponsorbijdrage van de SNS bank 

aan het Theater aan het Vrijthof gedaan. Hierin vindt de naam van deze foyer haar oorsprong.  
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Bijlage 14. N.N., „VERMEERSCH E., Mevrouw Marie Abts vervaardigt de eerste Belgische 

vlag‟[3] uit Topstukken, s.d., geraadpleegd op 23.02.10, op de Koninklijke Leger Museum 

website, op http://www.klm-mra.be/klm-new/nederlands/collecties/topstukken/top27.html. 

 

VERMEERSCH E., 

Mevrouw Marie Abts vervaardigt de eerste Belgische vlag, 

26 augustus 1830, 

olie op doek, 125/90 cm 

 

 

 

Op 26 augustus 1830, na een voorstelling van de "Stomme van Portici" in de 

Muntschouwburg te Brussel, breken her en der onlusten uit. Net zoals in 1789 tijdens de 

Brabantse omwenteling worden overal vlaggen met de Brabantse kleuren gehesen en ze 

verdringen de oranje Hollandse kokarde of de Franse vlag. 

 

Het initiatief voor dit gebaar wordt toegeschreven aan de redacteur van de ?Courrier des 

Pays-Bas? Lucien Jottrand. Hij zou advocaat Ducpétiaux de opdracht gegeven hebben een 

vlag te vervaardigen met de Brabantse kleuren. Deze laatste koopt de nodige stukken stof 

en op de hoek van de Heuvelstraat en de Grasmarkt vindt hij een naaister die de drie kleuren 

aan elkaar naait. 

Eerst staan de banen loodrecht op de vlaggenstok. Om het verschil met de Hollandse vlag te 

benadrukken, krijgt het geheel op 23 januari 1831 een verticale richting per decreet van de 

voorlopige regering. 

 

Het schilderij werd door gravin Cavens, geboren Abts, aan het Museum geschonken. De 

mevrouw Abts uit het schilderij zou immers tot haar familie behoren. 
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Bijlage 15. SWOLFS K., DE VISSCHER J. en J. VAN GENECHTEN, „Ordannans van De 

Merode‟ [10] in De zaak van Vlerken: reconstructie, s.d. geraadpleegd om 05.05.10, op De 

Zaak van Vlerken website, op http://users.telenet.be/vanvlerken/rcl311ordon.htm. 

 

DE ZAAK VAN VLERKEN 

RECONSTRUCTIE 

     

DE ORDONNANS VAN DE MERODE  

 

Van toen in 1920 de secretaris van notaris Adriaensen voor het eerst de inhoud van HET 

TESTAMENT zou onthuld hebben, werd beweerd dat de erflater in "de zaak Van Vlerken", of zijn 

oom of vader, Antonius Van Vlerken was, in 1813 uit Meerhout gevlucht als DE DESERTEUR, en 

later met het testament teruggekeerd als "ordonnans van de Merode".  

Aanvankelijk specifieerde men niet van welke de Merode "Antoon" ordonnans zou geweest zijn, 

maar hoe meer de legende groeide, hoe overtuigder men werd dat het van Frederik de Merode was.  

Vervolgens begon vooral Emma Van Vlerken een verhouding te vermoeden in 1830, onmiddellijk na 

het overlijden van Frederik de Merode, tussen diens ordonnans en diens weduwe Amélie du Cluzel, 

dochter van een Franse markies du Cluzel, in 1834 ge- of hertrouwd met Charles de Cossé-Brissac, 

Marquis de Cossé, met wie ze kinderen had. Haar "onwettig" kind, waarvan de ordonnans de vader 

zou zijn, zou DE ADMIRAAL geworden zijn en erflater in "de zaak Van Vlerken". 

Emma ging zelfs zo ver deze bewering voor te leggen aan de prins de Merode van Westerlo : 

"Zo 't schijnt zou een genaamde Van Vlerken ordonnance geweest zijn van de edele Hoogheid Graaf 

Frederic de Merode, gesneuveld te Berchem 1830. Zijne edele Vrouwe Gravin de Merode te Parijs 

zijn verbleven.   

Is de ordonnance ook te Parijs verbleven?   

Zou men zijne geboorte en overlijden kunnen kennen?   

Is het hij of wie is het die bevorderd is tot Admiraal?  

Goederen van Edele Graaf of Gravin Frederic de Merode toegekend aan Van Vlerken zijn 

ordonnance na 1830 vermits deze verbleven zijnde te Parijs bij de Edell Wwe Gravin de Merode."  

De prins beantwoordde deze vraag van Emma blijkbaar minzaam, maar spijtig genoeg hebben we 

zijn antwoord niet kunnen terugvinden in de archieven. 

   

De biografische data van de echte ANTONIUS VAN VLERKEN sluiten absoluut uit dat hij deze rol 

zou kunnen gespeeld hebben. Daarom bleven we ons afvragen wie die ordonnans dan wel was, die 

niet van de zijde van de graaf geweken was tijdens de gebeurtenissen in Berchem in 1830 en die 

daarna de gravin zou getroost hebben, wat resulteerde in de geboorte van een "bastaard". 

Hier hadden we één van de weinige echt plausibele hypothesen in "de zaak Van Vlerken" : de 

ordonnans, die mogelijk na deze geboorte door de familie de Merode naar Algerië werd gestuurd, of 

op de vlucht ging naar Algerië, en "de bastaard" die mogelijk admiraal werd of een hooggeplaatste 

functie in uniform bekleedde, pasten zowel als personages, als ook in de tijd, perfect in "de zaak Van 

Vlerken". 

http://users.telenet.be/vanvlerken/rcl201tst.htm
http://users.telenet.be/vanvlerken/rcl201tst.htm
http://users.telenet.be/vanvlerken/rcl311psna.htm#deserteur
http://users.telenet.be/vanvlerken/rcl303mer.htm#frederik
http://users.telenet.be/vanvlerken/rcl311psna.htm#admiraal
http://users.telenet.be/vanvlerken/rcl312fam.htm#antonius
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Eén Van Vlerken die met zekerheid deel uitmaakte van het Kempisch vrijwilligerskorps waar 

Frederik de Merode zich bij aansloot, was mijn oudvader (6de parentatie) Thomas [# A.1]. Zijn naam 

is opgenomen in een Meerhoutse lijst van "helden die België bevrijdden". Maar na de omwenteling 

vestigde hij zich in Balen als teut en herbergier. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat hij tussen 1830 en 

zijn huwelijk in 1833 een kapitaal zou opgebouwd hebben in Algerië of elders. 

   

Toen Petronella Keersmaekers ons een copie zond van een tekening, waarop "de ordonnans van 

Frederik de Merode" bijna letterlijk geïllustreerd staat, was de verleiding onweerstaanbaar om die 

interpretatie aan te nemen zonder verdere verificatie van de feiten.  

Bij deze tekening zou men toch zweren dat Frederik de Merode, toen hij gewond werd in Berchem, 

wel degelijk werd bijgestaan door zijn ordonnans :  

 

TITEL (bovenaan in potlood) : comte de Mérode mort a Berghem Anvers 1830 

HANDTEKENING (onderaan rechts) : Jehan Marchant 1834 (met het cijfer 4 is geknoeid) 

Deze originele tekening in inkt werd te koop aangeboden door Dorbecq [website niet meer 

beschikbaar]  

Deze schets is van de hand van Jean Marchant (1808-1864), tekenaar en lithograaf, vooral van 

historische onderwerpen. Spijtig genoeg is de datum onderaan de tekening niet goed leesbaar en blijft 

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~deerfgenamen/ga01.htm
http://users.telenet.be/vanvlerken/nw202005.htm#petronella
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bijgevolg de vraag of ze werd geschetst ter plaatse bij de gebeurtenis, of dat het een latere 

interpretatie is uit de herinnering van Marchant of uit de herinnering van iemand anders. Op het 

internet vind ik in dit verband niet onmiddellijk meer informatie, maar volgens Petronella was Jean 

Marchant wat men nu een oorlogscorrespondent zou noemen.  

   

Ter gelegenheid van 175 jaar België werd op zondag 6 november 2005 een heruitgave van de  

"de Merode feesten" georganiseerd door het district Berchem, met als partner Probelgica.  

Op de website van Probelgica stonden enkele foto's [inmiddels verwijderd] in verband met Frederik 

de Merode, die ter beschikking werden gesteld door het district Berchem.  

Daarbij is een schilderij van Ferdinand De Braekeleer (Antwerpen, 1792-1883). 

 

Opnieuw kan men hier vlug aannemen dat, indien de relatie tussen Frederik de Merode en zijn 

ordonnans inderdaad zo hecht was als hierboven beschreven, de kans groot is dat de zittende man in 

het midden andermaal een voorstelling is van de ordonnans. 

   

In de gewone literatuur over de gevechten in Berchem en de biografie van Frederik de Merode staat 

niets dat de hypothese over de ordonnans echt tegenspreekt. Maar in een klein, zeer merkwaardig 

boekje, "Frederik de Merode - Eene bladzijde uit de gebeurtenissen van 1830",  

http://www.berchem.be/
http://www.probelgica.be/
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een uittreksel uit het "Journal de la campagne du Cte Frédéric de Merode pendant la guerre de 

l'Indépendance de la Belgique en 1830", geschreven door Pierre Peeters, "wapenmakker van de 

Merode", blijkt zeer duidelijk dat "de ordonnans van Frederik de Merode" een totaal uit de lucht 

gegrepen verzinsel is.  

Of Pierre Peeters zou mee betrokken moeten zijn in een onmogelijk verregaande doofpot operatie. 

Zo kan men natuurlijk bezig blijven : misschien was Pierre Peeters zelf wel die ordonnans.  

Of misschien gaat het om de ordonnans van een andere de Merode.  

Of misschien bestaat "de zaak Van Vlerken" wel uitsluitend uit dit soort van aannemelijke 

veronderstellingen, die naarmate men er verder aan breit, meer en meer uit de hand lopen. 

   

Hieronder, met dank aan Jef Vleugels voor de copies, nog drie illustraties uit het hierboven 

genoemde boekje, waarop men al dan niet de ordonnans kan herkennen.     
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