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SYNOPSISS / SAMENVATTING 

Jeann Lecomte du Nouy (1842-1923) bleef zijn leven lang trouw aan de 

academischee principes die hem als schilder onderwezen zijn, en hij creëerde daarbij 

enkelee spraakmakende kunstwerken die hem tijdens zijn leven grote faam brachten. Zijn 

artistiekee reputatie overleefde hem echter niet lang aangezien modernistische concepten 

alss individualiteit en originaliteit gedurende de 2e helft van de 19e eeuw langzaam maar 

zekerr de boventoon begonnen te voeren. Hierdoor is het merendeel van academische 

kunstenaarss zoals Lecomte du Nouy gedurende de 20e eeuw genegeerd, maar sinds een 

aantall  jaren begint hierin langzaam weer een kentering te komen. 

Vanaff  1863 tot aan zijn dood in 1923 exposeerde Lecomte du Nouy voortdurend 

opp de Parij se Salon en ontving hierbij regelmatig hoge onderscheidingen. Zijn werk werd 

veelvuldigg besproken in de kunstkritiek van zijn tijd en riep zowel positieve als negatieve 

reactiess op. Door het bestuderen van zulke recensies worden niet alleen de kunstenaar en 

zijnn werk herontdekt, maar ook de toenmalige discussie omtrent de ontwikkeling van 

modernee kunst. 

Lecomtee du Nouy putte zijn inspiratie voornamelijk uit de Klassieke Oudheid, de 

Bijbel,, en zijn vele buitenlandse reizen. Op die manier legde hij zich toe op het 

uitbeeldenn van onderwerpen die zowel geografisch als chronologisch ver van hem 

verwijderdd waren. Lecomte du Nouy was een aanhanger van het beau idéal, waarbij de 

nadrukk ligt op de geïdealiseerde vorm zoals gedefinieerd tijdens de klassieke oudheid en 

renaissance.. Hierbij stond het menselijk lichaam centraal als de principiële drager van het 

narratievee element in een kunstwerk. Deze visie ging meestal gepaard met een 

schildertechnischh hoge kwaliteit en grote aandacht voor detail. 

Dee 19e-eeuwse kunstkritiek kende veel verschillende stemmen, en even 

gevarieerdd waren de reacties op Lecomte du Nouy's kunst. Zo was criticus Jules 

Castagnaryy in 1872 zeer verheugd dat Salonbezoekers nauwelijks nog naar schilderijen 

mett historische en religieuze onderwerpen keken en vond dat de Franse overheid dit soort 

kunstt niet meer moest ondersteunen, aangezien er geen maatschappelijk draagvlak meer 

voorr bestond. Werken van schilders zoals Lecomte du Nouy incorporeerde alles wat hij 

verafschuwdee in contemporaine kunst. Daar dwars tegenover stonden critici als Guy de 
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Montgailhard,, die zelfs in 1914 Lecomte du Nouy nog dankte voor zijn heldhaftig 

verdedigenn van het schoonheidsideaal door voortdurend kunst te scheppen die leerzaam 

enn opbouwend was. Lecomte du Nouy was bewust geen avantgardistisch kunstenaar en 

voerdee de traditie van Raphael and Ingres hoog in het vaandel. 

Voorr een hedendaags publiek is het moeilijk een beeld van Lecomte du Nouy te 

vormenn aangezien er sinds zijn overlijden nauwelijks over hem is geschreven en omdat 

weinigg van zijn werk in musea tentoongesteld is. Deze studie neemt als uitgangspunt de 

biografiee die Guy de Montgailhard in 1906 publiceerde, tot nu toe de enige uitvoerige 

tekstt over de kunstenaar. Deze dissertatie presenteert eerst een vernieuwd overzicht van 

Lecomtee du Nouy's leven en werk. Het tweede hoofdstuk behandelt daarna de drie 

belangrijkstee categorieën binnen zijn oeuvre: néo-grec, oriëntalistische en religieuze 

kunst.. Tenslotte is een catalogus toegevoegd waarin alle aan mij bekende werken van de 

kunstenaarr opgenomen zijn. 

Hoofdstukk I 

Jeann Antoine Jules Lecomte (Parijs, 10 Juni 1842 - Parijs, 19 Februari 1923) was 

dee zoon van Jules Louis Michel Lecomte en zijn vrouw Félicité Alexandrine Dunouy. De 

kunstenaarr veranderde later officieel zijn achternaam door de beide namen van zijn 

ouderss te combineren tot Lecomte du Nouy, de naam waarmee hij zijn meeste werken 

signeerde.. Deze spelling werd echter niet consequent aangehouden en sommige 

schilderijenn dragen de signatuur "Lecomte du Noüy," of gewoon "du Nouy." 

Lecomtee du Nouy kende zijn vormingsjaren als kunstenaar van 1861 tot en met 

1872.. Hij studeerde tot 1863 in Charles Gleyre's atelier, wiens onafhankelijke positie-

loss staand van de gangbare Neo-klassieke en Romantische stromingen - vooral populair 

wass bij toekomstige Impressionisten. Gleyre had echter ook al veel gereisd in het 

Midden-Oosten,, wat voor Lecomte du Nouy een reden kan zijn geweest om bij hem in de 

leerr te gaan. Nadat Gleyre's atelier in de problemen raakte, is Lecomte du Nouy 

overgestaptt naar de studio van Émile Signol, waar hij voor ongeveer eenjaar bleef en 

onderr wiens leiding hij in 1863 zijn eerste Salonstuk tentoonstelde. Datzelfde jaar werden 

inn de Parij se École des Beaux-Arts grondige hervormingen doorgevoerd. Een belangrijk 
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aspectt hiervan was dat naast het traditionele tekenonderricht voortaan ook schilderen 

werdd onderwezen. Hiervoor werden drie ateliers opgericht onder leiding van Jean-Léon 

Géröme,, Isidore Pils en Alexandre Cabanel. Lecomte du Nouy werd een van de eerste 

leerlingenn van Géröme, bij wie hij studeerde van 1864 tot en met 1872, en wiens invloed 

voorr de rest van zijn leven van uitermate groot belang zou blijven. 

Aann het begin van zijn carrière richtte Lecomte du Nouy zich vooral op klassieke 

thematiek,, maar na een reis naar Egypte in 1865 begon hij ook orièntalistische 

onderwerpenn te schilderen. In 1871, na de chaos van de Frans-Duitse oorlog, nam 

Lecomtee du Nouy deel aan de prix de Rome competitie, waar hij een eervolle vermelding 

behaalde.. Het niet winnen van deze prijs betekende een grote teleurstelling, maar hij 

verdiendee desalniettemin medailles op verscheidene Salons en zijn werken werden 

regelmatigg door de Franse overheid aangekocht. 

Naa het verlaten van Géröme's atelier zette Lecomte du Nouy de artistieke thema's 

diee hij reeds exploreerde voor de rest van zijn carrière voort. Naast portretten bleef hij 

zichh toewijden aan historische, religieuze, literaire en orièntalistische onderwerpen. Een 

belangrijkee toevoeging tot dit repertoire was zijn activiteit als beeldhouwer. Hij begon 

mett deze discipline aangezien hij de graftombe van zijn eerste vrouw zelf wilde 

uitvoeren.. Daarna maakte hij ook andere sculpturen met voornamelijk historische en 

militairee onderwerpen en enkele grote monumenten. 

Inn 1895 bezocht Lecomte du Nouy zijn broer André in Roemenië, die daar 

hofarchitectt was. Na geintroduceerd te zijn aan de koninklijke familie, ontving de 

schilderr meerdere officiële opdrachten zoals statieportretten. Hij keerde regelmatig terug 

naarr Roemenië en vervaardigde ook enkele muurschilderingen in Roemeense kerken. Dit 

gaff  hem de gelegenheid om op een grote schaal te werken, een ambitie die hij gedurende 

zijnn hele carrière zou koesteren. Hij wilde de vereerde traditie van historieschilderkunst 

hoogg houden en greep elke kans aan om la grande peinture nieuw leven in te blazen. Zo 

begonn hij in 1884 aan een cyclus van meerdere grote doeken waarin het hele literaire 

oeuvree van Victor Hugo verbeeld zou worden. Uiteindelijk realiseerde hij slechts vier 

schilderijen,, waarschijnlijk tekenend voor het feit dat er aan het einde van de 19e eeuw 

nauwelijkss nog een publiek bestond voor zulk een groots gebaar. Naast zijn artistiek 

traditionalismee was Lecomte du Nouy ook op politiek gebied conservatief en 
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nationalistisch.. Dit komt vooral tot uitdrukking in de vele werken die Napoleon als groot 

Franss staatsman uitbeelden, zowel als in andere militaire onderwerpen. De kunstenaar 

bleeff  tot aan zijn dood actief, maar slechts weinig van zijn late werk is gelocaliseerd. De 

foto'ss die ervan bestaan doen echter vermoeden dat het aan kwaliteit nogal inboet. Zowel 

thematischh als in technische uitvoering lijken deze werken geringe overtuigingskracht te 

bezitten. . 

Err blijven nog enkele vraagtekens rondom de kunstenaar Lecomte du Nouy, zoals 

dee aard van zijn eigen activiteit als leraar en zijn werkmethode. Er is uiterst weinig 

bekendd over het aantal leerlingen dat hij gehad heeft. Zijn schijnbaar beperkte rol op dit 

gebiedd kan een teken zijn dat een jongere generatie kunstenaars zijn artistieke 

opvattingenn niet deelde en meer moderne mentoren zocht, maar het kan ook zijn dat 

Lecomtee du Nouy het leraarschap bewust beperkte aangezien hij veel reisde. Verder heeft 

recentt onderzoek duidelijk gemaakt dat een groot aantal 19e-eeuwse academische 

kunstenaarss zich op grote schaal van fotografie bedienden voor het composeren van hun 

schilderijen.. Of Lecomte du Nouy dit ook deed is niet geheel duidelijk. Er zijn echter 

geenn foto's bekend, uit zijn nalatenschap of elders, die direct aan zijn geschilderde oeuvre 

gerelateerdd kunnen worden. 

Hoofdstukk II 

Vanaff  de 2e helft van de 19e eeuw werd de academische traditie sterk 

aangevochtenn met onderwerpen die zich richtten op de uitbeelding van het moderne 

leven,, alhoewel dat niet weg neemt dat historische taferelen nog volop geproduceerd 

werden.. Ondanks vele praktische tekortkomingen bleef de Salon een populair forum voor 

kunstenaarss om dit soort traditionelere werken te tonen. Maar academische kunst zelf 

bleeff  ook niet statisch en ontwikkelde zich wel degelijk. Zo ontstond de nêo-grec 

schilderkunst,, ook wel "archeologische" schilderkunst genoemd. Dit populaire genre 

kendee haar grootste bloeiperiode van 1847 tot en met 1863. Met Géróme als de 

onbetwistee leider, transformeerde een grote groep kunstenaars de traditionele 

historieschilderkunstt zoals die lange tijd door Jacques Louis David en de Franse 

Academiee gepredikt werd. Met hun nieuwe aanpak werd de aandacht verlegd van de 
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universelee waarden zoals die in mythe en religie te vinden zijn, naar de anecdotische 

ervaringswereldd van het individu. Lecomte du Nouy behoorde tot de tweede generatie 

schilderss die, nog lang nadat Géröme naar het oriëntalisme was overgestapt, het néo-grec 

genree beoefenden. 

Dee néo-grecs namen geen genoegen met het uitbeelden van gestileerde gebaren 

enn draperieën om hun historische voorstellingen vorm te geven, maar zochten naar een 

groteree detailering om het verleden overtuigender te doen herleven. Door middel van 

opgravingenn en andere kennisvergaring maakte de archeologie grote vorderingen. De 

studiess die hieruit voortkwamen stonden ter beschikking van kunstenaars, en daarnaast 

volgdenn studenten geschiedenisonderwijs aan de École des Beaux-Arts. Klassieke 

sculpturenn (of gipsen modellen daarvan) speelde hierbij een belangrijke rol. Niet alleen 

werdd aan de hand van deze modellen ideale proportie onderwezen, de werken leverden 

ookk concrete informatie met betrekking tot historische personen en evenementen. Zo 

baseerdee Lecomte du Nouy zijn geschilderde weergave van Homerus op een Romeinse 

bustee van de dichter, en die van Ramses op een Egyptisch pharao portret in het Louvre. 

Dee grote aandacht voor het historische detail werd meestal gecombineerd met uiterst 

bizarree en vaak gewelddadige onderwerpen. Zodoende probeerde men zich te 

onderscheidenn van de duizenden stukken die typisch op een Salon tentoongesteld werden 

enn de aandacht te trekken van het veeltallige publiek. De uitzonderlijke thema keuze ging 

meestall  gepaard met een verfijnde techniek die haar oorsprong vond in het academisch 

principee van idealisering. Het tekenonderwijs had zich traditioneel op perfectie en 

correctiee gericht, en veel kunstenaars bedienden zich bewust van een illusionistische 

techniekk om hun vaak bizarre recreaties van voorbije tijden geloofwaardiger te maken. 

Nett als bij de latere griezelfilms, reageerde het grote publiek hierop met een combinatie 

vann afschuw en fascinatie. Lecomte du Nouy zelf verwief zo zijn grootste faam met De 

boodschappersboodschappers van het slechte nieuws, een schilderij dat perfect in deze categorie past. 

Voorr modernistische critici was deze aandacht voor het verleden verwerpelijk. 

Niett alleen hechtten deze schilders te veel waarde aan onbelangrijke details, de fixatie op 

hett verleden blokkeerde de algemene artistieke vooruitgang. Maar anderen zagen de 

activiteitenn van Géröme en de zijnen als een vernieuwende voortzetting van de 
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gewaardeerdee traditie van historieschilderkunst. Het is echter een feit dat critici steeds 

vakerr de notie van vooruitgang in hun waardeoordeel lieten figureren. 

Goedee voorbeelden van Lecomte du Nouy's néo-grec schilderijen zijn De griekse 

wachter,wachter, De aanroep tot Neptunus, en De waanzin van Ajax de Telamoniër. Deze werken 

werdenn over het algemeen vrij positief ontvangen, alhoewel er ook altijd wel negatieve 

reactiess te vernemen waren. Een opvallend fenomeen in deze kunstkritieken is de 

veelvuldigee verwijzing naar het theater. De geschilderde historische voorstellingen 

behandeldenn natuurlijk vaak dezelfde thematiek als toneel en opera, maar daarnaast werd 

hethet illusionistische karakter van schilderijen ook met decorstukken vergeleken. Soms in 

negatievee zin (slechte schilderijen werden afgedaan als goedkope decors), maar ook in 

positievee zin. Bezoekers van theater en Salon wilden vaak graag verleid worden door een 

illusionismee dat in beide kunstvormen uitgedragen werd. Uiteindelijk hoorde hiertoe ook 

dee cinema, en nadat de beeldende kunst het pad van abstractie koos, nam dit medium 

zelfss de overhand in de overdracht van het verhaal. 

Inn twee successieve voorstellingen van de bedelende Homerus komen vele 

aspectenn van Lecomte du Nouy's kunstopvatting aan de orde. Beide werken zijn 

triptieken,, de eerste uit 1875 was vrij klein en volgde de néo-grec traditie door de 

aandachtt te leggen op het armoedige bestaan van de klassieke dichter, en hem niet te 

vererenn als een half-god zoals Ingres dat gedaan had. In 1881 herhaalde Lecomte du 

Nouyy dit thema met een vergelijkbare compositie, maar dit keer op veel grotere schaal. 

Mett dit enorme werk presenteerde hij wederom een groots historiestuk. De centrale 

voorstellingg met de bedelende Homerus kreeg door allerlei veranderingen in de 

compositee een nog minder geidealiseerd karakter. De bijna naakte Homerus werd uiterst 

realistischh afgebeeld met alle lichamelijke tekenen van zijn ouderdom en vermoeidheid. 

Dee verwantschap met Léon Bonnat en de invloed van 17e eeuwse Spaanse schilders zoals 

Ribera,, die erg populair waren in 19e eeuws Frankrijk, is hier duidelijk aanwezig, en 

toontt aan dat Lecomte du Nouy niet in een artistiek vacuum opereerde. 

Velee kunstenaars, waaronder Lecomte du Nouy, reisden naar Noord Afrika en het 

Midden-Oostenn om zich te informeren over het verleden. Naast oude gebouwen en 
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ruïnes,, heersten er daar nog gebruiken die een directe schakel met het verleden leken te 

vormen.. Maar de notie van een zo correct mogelijke weergave van het verleden vormde 

tochh een probleem voor kunstenaars, aangezien men zich wel degelijk realiseerde dat 

historischee kennis uiteindelijk beperkt was. Om dit probleem te omzeilen, werden ook 

vaakk moderne exotische onderwerpen afgebeeld, die ook uiterst populair bleken bij 

verzamelaars.. Weer een andere oplossing voor dit probleem was het uitbeelden van 

duidelijkk fictieve onderwerpen, zoals bijvoorbeeld De boodschappers van het slechte 

nieuws,nieuws, gebaseerd op een populaire roman van Théophile Gautier. Meestal werden dit 

soortt exotische schilderijen in het atelier gemaakt en betrof het samenstellingen van 

velerleii  elementen die men ofwel zelf op reis ervaren had ofwel volledig gefantaseerd 

waren;; uiteindelijk ging het de meeste kunstenaars erom een overtuigend kunstwerk te 

maken. . 

Mett De boodschappers van het slechte nieuws kende Lecomte du Nouy zijn 

grootstee success, en het doek werd door de Franse regering aangekocht voor het Musée 

duu Luxembourg, het toenmalige museum voor moderne kunst. De voorstelling werd 

veelvuldigg gereproduceerd en was daardoor erg bekend bij een groot publiek. Net als 

Gérömee verlegde Lecomte du Nouy ook langzaam zijn aandacht van klassieke 

onderwerpenn naar oriëntalistische themas. Dit genre bood enorme mogelijkheden in 

onderwerpskeuze,, en zowel kunstenaars als verzamelaars waren uiterst geboeid door 

exotischee themas, onbekende landschappen, volkeren, gebruiken en religies. Men 

produceerdee uiterst realistische voorstellingen van het dagelijks leven in het Midden 

Oosten,, maar vooral ook gedeeltelijk of volledig gefantaseerde composities. Zo hadden 

Westerlingenn in principe geen toegang tot de harem, maar bestaan er wel talloze 

afbeeldingenn van dit vermeende paradijs der lusten. Voor West-Europeanen bood het 

Oriëntalismee legio mogelijkheden om hun fantasie de vrije loop te laten, en dat gold met 

namee voor erotische voorstellingen. Daarnaast bestonden er ook vele vooroordelen die tot 

uidrukkingg kwamen in deze werken, zoals barbarisme en geweld in de Islamitische 

cultuur.. Al deze elementen culmineren in Lecomte du Nouy's oeuvre met schilderijen als 

DeDe droom van een eunuch (waarin ook druggebruik een centrale rol speelt), en De witte 
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slavin.slavin. Dit schilderij van een rokende harem slavin is tegenwoordig Lecomte du Nouy's 

meestt bekende schilderij. 

Naastt het bezoeken van buitenlandse oorden om historische kennis op te doen, 

speeldenn religieuze overwegingen ook vaak een rol om reizen te ondernemen. Veel 

kunstenaarss bezochten het Midden Oosten om op overtuigender wijze Bijbelse 

voorstellingenn te kunnen weergeven. Aangezien de Franse overheid echter maar een 

beperktt aantal opdrachten voor altaarstukken en andere religieuze kunstwerken 

verstrekte,, richtten veel kunstenaars zich daarnaast ook op zogenaamde religieuze genre 

schilderijen.. De uitbeelding van Christenen en Moslims die hun geloof praktiseren is dan 

ookk een van de belangrijkste sub-categoriën binnen het orientalisme. Lecomte du Nouy 

ontvingg een staatsopdracht voor twee altaarstukken in de Kerk van de Heilige Drie-

eenheidd in Parijs (1873-79), maar zijn afbeelding van de oudtestamentische Judith is 

daarentegenn vooral een studie van een vrouw in Oosterse kledij. En naast Moslims 

biddendd in een moskee, schilderde Lecomte du Nouy ook vaak de Joodse bevolking in 

Marokkoo en elders. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit deze bevolkingsgroep 

geenn principiële bezwaren had om afgebeeld te worden, in tegenstelling tot vele Moslims 

diee hier om religieuze redenen vaak bezwaar tegen maakten. En aangezien zijn eerste 

vrouww Joods was, had hij daarom misschien ook een grotere interesse voor Joodse 

tradities. . 

Lecomtee du Nouy hield zijn leven lang vast aan een kunst die voortborduurde op 

traditionelee academische principes. Hij keerde het opkomende modernisme bewust de rug 

toe,, aangezien kunst voor hem in traditie gegrondvest was; vandaar zijn voorliefde voor 

klassiekee onderwerpen, literatuur en religie. Een straatscène op de Parijse boulevard of 

eenn zon doordrenkt landschap kon voor hem geen diepere boodschap overbrengen. Het 

werkk van academische kunstenaars zoals Lecomte du Nouy evolueerde echter ook tot op 

zekeree hoogte, en droeg duidelijk bij aan de vormentaal van stromingen zoals het 

symbolisme.. Zij bedienden daarnaast een groot publiek en maakten een belangrijk deel 

uitt van het artistieke klimaat van hun tijd. De 19e eeuw wordt tegenwoordig nog te vaak 
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alleenn vanuit een modernistische invalshoek bekeken, en dat is een verkeerd uitgangspunt 

omm tot een correct historisch beeld van deze periode te geraken. 


