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Diersculptuur een oude mystieke kunst? Al sinds
prehistorische tijden worden kunstvoorwerpen
gemaakt met een dier als onderwerp. Soms is dit een
voor ons onherkenbaar object. De prehistorische voorloper van dierbeeldhouwers zoals Barye en Bugatti is
een onbekende beeldhouwer uit het late pleistoceen
(10.000 tot 40.000 jaar geleden). Het object dat ik
hier wil bespreken ziet men hiernaast afgebeeld.
Deze afbeelding, een reconstructietekening uit het
boek The Nature of Paleolithic Art, is van een peilloze
onherkenbaarheid.1 Het is in geen enkel opzicht opgewassen tegen de kwaliteit van de kunst van de negentiende-eeuwse Animaliers. Toch is het een object dat
geëtst in mijn geheugen staat. De auteur van het
genoemde boek, een zekere R. Dale Guthrie, is een
natuurmens. Van oorsprong is hij beeldhouwer en
natural historian (dier- en plantkundige, paleobioloog).
Hij is emeritus hoogleraar aan de universiteit van
Alaska – waar anders? In de flaptekst van het boek
wordt vermeld dat Guthrie ergens in het ommeland
van Fairbanks woont, waar zijn tuin regelmatig wordt
omgeploegd door toevallig passerende elanden. Doel
van The Nature of Paleolithic Art is: alle (negentiende-

Animal sculptures and ancient mythical art? Mankind
has depicted animals since prehistoric times. Many
of these objects are unrecognisable to us today. The
prehistoric forerunner of animal sculptors such as
Barye and Bugatti is an anonymous sculptor of the
late Pleistocene epoch (40,000-10,000 years BP). The
object I wish to discuss here (right), a reconstruction
drawing from the book The Nature of Paleolithic Art, is
almost unfathomable.1 It is in no respect equal in
quality to the art of the nineteenth-century Animaliers,
but it is nonetheless etched into my memory. The
author of the aforementioned book, R. Dale Guthrie,
is a renowned natural historian (zoologist, botanist,
palaeobiologist) and also a sculptor. He is Professor
emeritus at the Institute of Arctic Biology at the
University of Alaska – where else? The jacket text tells
us that Guthrie lives in the outskirts of Fairbanks,
where his garden is regularly ploughed up by passing
moose. The aim of The Nature of Paleolithic Art is to
question all the (nineteenth-century) presuppositions
that underpin our ideas about prehistoric art, in this
case that of the Paleolithic period. Guthrie uses a
comparative method in an attempt to provide a better
Antoine-Louis Barye (1796-1875), Panthère surprenant un zibeth [1855]
Brons/Bronze, 10,8 x 23,2 x 8,1 cm (cat. 24)

Antoine-Louis Barye (1796-1875), Taureau cabré [1841]
Brons/Bronze, 22,2 x 21,6 x 10,7 cm (cat. 15)
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eeuwse) vooronderstellingen die ten grondslag liggen
aan de beschouwing van oeroude kunst, in dit geval,
paleolithische kunst, onder de loep te houden. Guthrie
wil door zijn vergelijkende methodiek een betere verklaring vinden voor de kunstzinnige verbeeldingen die
zijn gevonden door negentiende-eeuwse archeologen,
die eigenlijk geen kennis van biologie, ecologie en
antropologie hadden. Deze archeologen hadden vaak
een theologische achtergrond; het waren paters die
als liefhebberij de oerkunstgeschiedenis beoefenden.
Deze pater-archeologen verklaarden de gevonden
Paleolithische rotstekeningen en opgegraven objecten
vanuit een mystieke en geheimzinnig-religieuze-sjamanistische achtergrond. Als je bedenkt dat in de loop
van ongeveer 30.000 jaar mensen op de aarde hebben
rondgelopen, vaak in de droge steppe of op een ijskoude
gletsjer, die de moeite namen om iets te tekenen, zou
dan alles wat wij hebben gevonden van hogepriesterlijke komaf zijn? Zouden die mensen niet ook andere
interesses hebben gehad? Volgens Guthrie wel. Hij heeft
in zijn boek meer dan 5000 door hemzelf opnieuw
nagetekende rotstekeningen en paleolithische objecten
opgenomen. Dat hij geen foto’s afbeeldt, maar zijn
eigen nagetekende reconstructies, doet eigenlijk negentiende-eeuws aan. Maar hij geeft een reden voor zijn
keuze: het is onderdeel van zijn methode. Hij wil zijn
interpretatie van de objecten en tekeningen die hij
bespreekt in het boek visueel tonen.2
Niemand kon achterhalen wat nu de religieuze
functie was van dit object. Welke mystieke betekenis
heeft dit ingekerfde steentje? Het moet gemaakt zijn
door een mensenhand, want het is geen natuurlijke
slijtage die de vorm van dit steentje heeft bepaald. Kijk
je met de ogen van een antropoloog die ook wat weet
van biologie, zoals Guthrie deed, dan is een andere
conclusie over de interpretatie van dit gekerfde object
gerechtvaardigd.
Volgens Guthrie stelt het de larve van een runderhorzel voor. Deze parasitaire steekvliegen leggen eieren
onder de huid van een rendier. Als de lente aanbreekt
worden de rendieren geschoten en de larven van de
horzels worden meteen (het gebeurt nog steeds bij
bepaalde Inuitvolken) als delicatesse, vers onder de
huid van de nog warme doodgeschoten eland uitgesneden en opgegeten. Guthrie beschrijft ze als een beetje
ziltig van smaak.
Dat het gebeeldhouwde dier in dit geval geen steigerend paard, maar een horzellarve is, maakt voor de
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explanation for the artistic presumptions of nineteenth-century archae-ologists who actually had no
knowledge of biology, ecology and anthropology.
Many of these archaeologists had a theological background: they were clergymen with an amateur interest
in prehistoric artefacts. They explained the Paleolithic
cave paintings and excavated objects in terms of
mysticism and arcane, religious and shamanistic
ideas. If you consider that the people who lived in
this 30,000-year period, often existing on barren
steppes or an ice-cold glacier, took the trouble to make
drawings, would everything that we have found have
been made for religious purposes? Wouldn’t these
people have had other interests too? Guthrie certainly
thinks so. His book contains more than five thousand
cave paintings and Paleolithic objects, all carefully
redrawn by the author. That his book contains no
photographs but only his own drawn copies appears
in itself somewhat nineteenth century. But he gives a
good reason for this choice: it is part of his method.
He wants to provide a visual interpretation of the
objects he discusses in his book.2
Nobody could identify the religious function of
this object. What could the mysterious meaning of
this carved stone be? It must have been fashioned by a
human hand because no natural abrasion could have
resulted in this form. But looked at through the eyes of
an anthropologist who also knows something about
biology, such as Guthrie, and one is justified in reaching
a different conclusion about the interpretation of this
carved object. According to Guthrie, it represents the
larva of the warble fly, a parasitic insect that lays its
eggs under the skin of reindeer. In the spring Paleolithic
man would shoot the reindeer and cut the larvae from
the animal’s still warm body and eat them as a delicacy
(certain Inuit peoples still practice this custom today).
Guthrie describes their taste as slightly salty.
That this sculpture represents the larva of a warble
fly and not a prancing horse makes little difference to
the establishment of the object’s meaning. The small
object worked just as well for primitive man as a lion
by Barye did for a nineteenth-century visitor to the
Salon. The form of the warble fly’s larva had a positive
meaning for this prehistoric artist: the larva is ripe for
eating in the spring, when the warm weather arrives.
And the larva was, no matter how unpalatable it my
sound to us, a welcome addition to an otherwise
meagre and hard-won diet.
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totstandkoming van de betekenis van het object niet veel
uit. Het kleine object werkt voor een oermens even
goed als een leeuw van Barye voor een in vadermoordenaar of hoepelrok gestoken Salonbezoeker. Voor die
prehistorische kunstenaar had de vorm van die larf van
de runderhorzel een positieve betekenis. De larve komt
tot volvette eetbaarheid rond de lente; het wordt weer
beter weer, en warmer. Verder was de horzellarve zelf,
hoe afschuwelijk dit snoepje van moeder natuur ons
ook in de oren mag klinken, een lekkere afwisseling
van een met moeite veroverd schaars dieet.
Guthrie toont ons ook andere voorbeelden van
larvebeeldjes en van voorwerpen met een decoratie
van horzellarven. De mens, laten we hem de Larvensnijder noemen, die deze dingen heeft gemaakt, wil
dat lekkere beestje bij zich houden, zoals wij een
sleutelhanger bij ons hebben. Het voorwerp is geen
echt kunstwerk, maar ook geen religieus voorwerp.
De waarheid en waarde van het object is gezeteld in
zijn zeer sterke doordringing in het dagelijks leven
van de Larvensnijder. Niet altijd heeft een nutteloos
object met een andere werkelijkheid van doen; juist
een sterke verbintenis met het leven van alledag maakt
de kunstlarve tot zo’n interessant en actueel object.

De Larvensnijder is ook een Animalier De dierbeeldhouwers die in de negentiende eeuw leefden moeten
hun eigen redenen hebben gehad om hun kunst te vervaardigen. De bespreking van die kunstvoorwerpen
van de beeldhouwers die nogal neerbuigend Animaliers
werden gedoopt door hun critici, is in de laatste tweehonderd jaar geladen met allerlei waardeoordelen
over hoe beeldhouwkunst moet worden gemaakt.
Auteurs van literatuur over de Animaliers waren
steeds betrokken bij de verkoop van deze sculpturen.
Kunsthistorici werden ingehuurd door kunsthandelaars om de kunstwerken in een positief daglicht te
bespreken. De universitaire, officiële kunstgeschiedbeoefening heeft zich nooit veel gelegen laten liggen
aan de kunstwerken van de Animaliers, die kunstwerken die vaak in opdrachtsituatie of vanuit commercieel oogpunt werden gemaakt. De historiografie van
de Animaliers is dus gevuld met een literatuur die als
doel heeft om het belang van en de aandacht voor de
kunstenaars zo hoog mogelijk in te schatten. Bepaalde
informatie, bepaalde vooronderstellingen en historische achtergronden worden daardoor verzwegen, of
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Guthrie illustrates other examples of larva sculptures
and objects decorated with warble fly larvae. The
person who made these things – let us call him the
larva sculptor – wanted an object to remind him of
this annual treat, just as we cherish a keepsake. The
object is not a true work of art, but neither is it a
religious object. The object’s true meaning and value
resides in its intimate association with primitive man’s
everyday life. A useless object need not always be
associated with another, higher reality; it is precisely
this artistic representation of a larva’s strong connection with everyday life that makes it such an interesting
and relevant object.

The larva sculptor is also an Animalier The animal
sculptors of the nineteenth century must have had
their own reasons to make their art. Over the past two
hundred years, the discussion of the artefacts by these
sculptors who were almost patronisingly dubbed
Animaliers has been loaded with all manner of value
judgements about how sculpture should be created.
The authors of the literature on the Animaliers were
often involved in the sale of these sculptures. Art
historians were enlisted by art dealers to discuss the
works in a positive light. Academic art history has
shown scant interest in the works of the Animaliers:
works that were usually commissioned or made with
commercial gain in mind. The historiography of the
Animaliers thus largely comprises a literature whose
aim was to evaluate these artists as highly as possible.
And to this end, certain information, presuppositions
and historical background information were withheld or were taken as read.
The appreciation and criticism of these Animaliers
and the reasons they made their works of art are as
remote to the contemporary viewer as the reasons
the larva sculptor and his friends had for making and
looking at carved representations of larvae. Although
the historiography of the Animaliers is still at an
embryonic stage, this does not mean that there is
not much in the way of information to assist us in the
interpretation of their works. In this text I attempt to
rearrange the information into a different history of
the Animaliers than that hitherto available. My task
is to indicate the role and status of the Animaliers in
their own time, the period from 1830 until the end of
the nineteenth century. It is not my intention in this
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worden als bekend voorondersteld.
De waardering en kritiek en de redenen waarom
deze Animaliers hun kunstwerken maakten, staan net
zo ver van de hedendaagse beschouwer af als redenen
en waardering die de larvensnijder en zijn vrienden
hadden voor het maken en bekijken van een gesneden
larfje. De geschiedschrijving van de dierbeeldhouwkunst verkeert zogezegd nog in een embryonaal
stadium. Dat neemt niet weg dat veel informatie voor
de interpretatie van de dierbeelden voor een geïnteresseerde toeschouwer voor het oprapen ligt. In deze
tekst probeer ik die informatie te herschikken tot een
andere geschiedenis van de Animaliers dan tot nu toe
is geschreven. Mijn taak is het om te duiden welke rol
en waardering de Animaliers hadden in hun eigen
tijdsgewricht, de periode van 1830 tot het einde van de
negentiende eeuw. Deze tekst beoogt niet de belangrijkste kunstenaars en hun biografie te behandelen. Zij
beoogt wel een inleiding te geven op de tijd, de sfeer,
de werking en de rol van de Franse dierbeeldhouwers
in de negentiende eeuw.

Een gipsen classicisme De industriële revolutie maakte
het mogelijk dat de productie van beelden in brons
veel gemakkelijker werd dan daarvoor. In de zeventiende en achttiende eeuw werden bronzen beelden
wel gemaakt, maar de verzamelaars van die beelden
waren vooral geïnteresseerd in de hoge kwaliteit van
het ciseleerwerk. Rond 1800 is marmer voor het eerst
duurder dan brons als materiaal voor sculpturen.
Nieuwe reproductietechnieken zorgden voor een
gemakkelijker productie van goede gietsels, beelden
in serie en beelden in verschillende formaten. Desalniettemin was het maken van een marmeren of een
bronzen beeld nog steeds prijzig voor de kunstenaar
zelf. Daarom vinden we in de vroege negentiende eeuw
een andere verandering, die wel verankerd ligt in de
geschiedenis van de beeldhouwkunst maar die pas in
de negentiende eeuw gewone atelierpraktijk wordt.3
Omdat beeldhouwers over het algemeen hun
beelden modelleren, en pas later in een bestendiger
materiaal omzetten, werd het voor de academisch
geschoolde kunstenaars van belang hun uiteindelijke
ontwerpen in een neutraal materiaal te presenteren.
Dat materiaal werd gips. De belangrijkste kwestie voor
beeldhouwers tussen 1750 en 1800 werd namelijk: hoe
kan je de klassieke traditie van de oude Grieken en

dic k va n broe k h u i z e n

text to discuss the biographies of the most important
animal sculptors, but to provide an introduction to
the period, to sketch the atmosphere and to assess the
role of the French animal sculptors in the nineteenth
century.

A plaster classicism The Industrial Revolution made
the production of bronze sculptures much easier than
before. Bronze sculptures were produced in the seventeenth and eighteenth centuries, but the collectors
of these objects were primarily interested in the high
quality of the chasing. For the first time around 1800
marble became more expensive than bronze as a
material for sculptures. New reproduction techniques
made it easier to produce good moulds and therefore
to make sculptures in series in a variety of formats.
Nonetheless, it remained expensive for an artist himself to make a marble or bronze sculpture. That is why
we witness another change in the early nineteenth
century, one that is certainly anchored in the history
of sculpture but which became standard studio
practice only in the nineteenth century.3
Because in general sculptors model their sculptures and only later translate them into a more durable
material, it was important for academically trained
artists to present their designs in a neutral material.
That material was plaster. The most important
question for sculptors between 1750 and 1800 was:
how can we marry the classical tradition of the ancient
Greeks and Romans with our own age? For sculptors,
who still had a lower status than painters, it was now
finally possible to turn this classical art to their own
hand. The plaster model was the appropriate means
for this.
In general sculptors were seen as craftsmen. Of
course there had been great artists who made sculpture,
such as Phidias, Michelangelo and Donatello, but
painting remained the mother of the arts. Because a
true academy for artists had existed in France since
the seventeenth century and because this academy
promoted classical art as the ultimate example, for
young sculptors at the beginning of their careers it
was relevant to make ‘modern classics’. The task for
the trained sculptor at the beginning of the nineteenth
century was: model a neoclassical sculpture, exhibit
the plaster model, have it assessed and sell versions of
the sculpture in marble or bronze on the ‘art market’
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Romeinen combineren met onze eigen tijd? Voor
beeldhouwers, die toch altijd al een lagere status dan
schilders hadden, werd het mogelijk om deze klassieke
kunst nu eindelijk naar hun eigen hand te zetten. Het
gipsmodel was hiervoor het geëigende middel.
Over het algemeen werden beeldhouwers gezien
als ambachtslieden. Natuurlijk heeft de geschiedenis
grote kunstenaars onder de beeldhouwers gekend
(Phidias, Michelangelo en Donatello), maar de moeder
der kunsten was de schilderkunst. Doordat er in Frankrijk al sinds de zeventiende eeuw een echte academie
voor kunstenaars bestond, en doordat die academie
de klassieke kunst als ultiem voorbeeld propageerde
werd het voor beginnende beeldhouwers relevant om
‘moderne klassieken’ te maken. De opdracht voor een
gemiddelde geschoolde beeldhouwer aan het begin
van de negentiende eeuw was: boetseer een neoclassicistisch beeld , exposeer het gipsmodel, laat hier over
oordelen, en verkoop dan versies van dit beeld, in
marmer, of brons, op ‘de kunstmarkt’ (rijke adel, burgerij, de Koning, de Staat). De enige manier om de critici
te tonen wat je had gemaakt, was op de Salon. Daarom
waren er op die (door de École en Académie des Beaux
Arts, en daarmee door de Staat georganiseerde) tentoonstellingen nagenoeg alleen maar gipsen beelden
zichtbaar. Het was voor een kunstenaar zeer frustrerend om te worden geweigerd voor een Salon. Er waren
geen andere plekken om je kunst te laten zien.
Voor kunstenaars waren de gipsen hun originelen,
die ze bewaarden. De gipsen van de belangrijkste
classicist van zijn tijd, Antonio Canova, zijn nog steeds
te bezichtigen in het museum in Possagno.
Voor het eerst in de geschiedenis van de beeldhouwkunst werd het materiaal van het beeld secundair
en het concept primair (hoewel het concept heel sterk
gebonden was aan academische ‘regelgeving’). Beeldhouwers kwamen zeer dicht bij de klassieke kunst,
benaderden het klassieke ideaal, meer nog dan schilders. Daarmee werd beeldhouwkunst als medium
rond 1800 de belangrijkste kunstvorm waarin een
kunstenaar zich kon uiten. Het is de belangrijkste reden
dat het neoclassicisme langer voortduurt in de beeldhouwkunst dan in de schilderkunst.
Phidias maakte geen dieren James Mackay, auteur van
een overzichtswerk van Animalierbeeldhouwkunst,
signaleert in zijn inleiding op het onderwerp dat er zo
weinig dierbeelden van de Grieken en Romeinen zijn
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(the wealthy aristocracy, the middle classes, the king,
the State). The only forum for showing the critics
what you had made was the Salon. The sculptures
shown at these exhibitions, organised by the École
des Beaux Arts and the Académie des Beaux Arts and
therefore by the State, were almost exclusively plaster
casts. It was extremely frustrating for an artist to be
refused by a Salon, as there were no other places to
exhibit his works.
For artists the plasters were their originals, which
they retained. The plasters of the most important
classicist of his time, Antonio Canova, can still be
seen in the Museo Canova in Possagno. For the first
time in the history of sculpture the material became
subordinate to the concept (although the concept
was strongly connected to academic rules). Sculptors
came much closer to the ideals of classical art than
painters and for this reason around 1800 sculpture
became the most important medium in which an
artist could express himself. This is the most important
reason why Neoclassicism endured longer in sculpture than in painting.

Phidias didn’t sculpt animals In the introduction to
his book on the Animaliers, James Mackay points
out that very few Greek and Roman animal sculptures
have survived.4 It is an old art form, he says, but one
that has few roots in classical antiquity. The technique
of casting in bronze was almost entirely forgotten in
the Middle Ages and it was not until the Renaissance
that equestrian statues were once more produced as
they had been by the Romans.
Mackay was apparently unaware of the artist
Giovanni Francesco Susini (c.1575-1653). There are
two animal sculptures by this artist in the Frick
Collection in New York. They are pendants: one of a
lion attacking a horse and one of a leopard attacking
a bull (both c. 1630-1640). These works are extremely
rare examples of true Animalier sculptures from a
period long before the nineteenth century. Their
treatment of the subject is certainly a match for the
nineteenth-century examples. In these two sculptures Susini is advancing a subject of his teacher
Giambologna, the maker of the first animal sculptures
of the Italian Renaissance. They were very popular
in the seventeenth century and sold well. They were
cast by an uncle of Giovanni, Antonio Susini. Antonio

31 Antoine-Louis Barye (1796-1875), Angelique et Roger montes sur l’hippogriffe (bouche fermée, deuxième version) [ca. 1840]
Brons/Bronze, 53 x 71 x 28 cm (cat. 14)

Rembrandt Bugatti (1884-1916) Cigogne marche [1912]
Brons/Bronze, 35,6 x 27,3 x 12,1 cm (cat. 56)
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overgebleven.4 Het is een oude kunst, zegt hij, maar een
kunst die weinig wortels in de klassieke oudheid heeft.
In de middeleeuwen is bronsgieten als techniek bijna
geheel vergeten. Pas in de renaissance gaat men weer
ruiterstandbeelden maken, zoals de Romeinen deden.
Mackay was blijkbaar niet op de hoogte van de
kunstenaar Giovanni Francesco Susini (ca. 1575-1653).
In de Frick Collection in New York zijn van deze kunstenaar twee diersculpturen te zien van een leeuw die
een paard aanvalt en een luipaard die een stier aanvalt
(beide ca. 1630-1640). Het gaat hier om pendanten.
Deze beelden zijn zeer zeldzame voorbeelden van echte
Animalierbeelden uit een tijd ver voor de negentiende
eeuw. In de behandeling van het onderwerp doen zij
niet onder voor de negentiende-eeuwse voorbeelden.
Susini, leerling van Giambologna, de maker van de
eerste dierbeelden in de Italiaanse renaissance, heeft
dit onderwerp van zijn leermeester voortgezet in deze
twee beelden. Zij waren in de zeventiende eeuw zeer
populair, werden goed verkocht, en werden gegoten
door een oom van Giovanni, Antonio Susini. Antonio
Susini goot vele beelden voor Giambologna.
Bij de oude Grieken, vervolgt Mackay, treffen we
weinig dieren aan. Hij onderschat de aanwezigheid
van het dierbeeldhouwwerk in de oudheid. Loop het
British Museum binnen, sla rechtsaf richting het
Parthenonfries en de magnifieke paardensculpturen
briesen je tegemoet. Waarom bestaat eigenlijk het idee
dat in de oudheid de dierbeeldhouwkunst nagenoeg
afwezig was? Waren er in de oudheid alleen naakte
herenlichamen en bevallige dames in contrapostposes
te zien? Dat is een vraag die ik beantwoord kreeg in een
artikel van Matthew Simms.5 Het gaat er namelijk niet
om dat dieren in de oudheid niet werden gemaakt – dat
werden ze namelijk wel. Het gaat er om dat in de kunsthistoriografie van de klassieke oudheid, de beschrijving
van ‘grote kunstwerken’ van Grieken en Romeinen,
de nadruk veel meer is gelegd bij de menselijke figuur
dan bij dieren. Johann Joachim Winckelmann (17171768), de allereerste kunsthistoricus, heeft nagenoeg
nooit een dierbeeld kritisch beschreven. Wel heeft hij de
schoonheid bezongen van de jonge lichaamssculptuur
van de oude Grieken. Georg Friedrich Wilhelm Hegel
beschreef in zijn esthetica van 1823 de theorie dat kunstzinnige vooruitgang in de oudheid moest worden
bereikt door de overwinning op de dierlijke vorm.
Dan kon het menselijk lichaam terecht het roer overnemen van de klassieke kunst. Omdat dieren in het
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Susini cast many of Giambologna’s sculptures.
Mackay goes onto tell us that we encounter few
animal sculptures among the ancient Greeks. But he
underestimates the existence of animal sculptures in
antiquity. You need only enter the British Museum,
take a right in the direction of the Elgin marbles and
you will come face to face with the magnificent horse
sculptures. Where does this idea come from that there
were almost no animal sculptures in antiquity? This
is a question that is answered in an article by Matthew
Simms.5 The point is not that there were no animal
sculptures in classical antiquity, (of course there were),
but that in the historiography of the art of classical
antiquity – the descriptions of the ‘great works of art’
of the Greek and Romans – there has been a far greater
emphasis on the human figure than on animals.
Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), the father
of art history, barely touched upon a single animal
sculpture in his writings while he devoted substantial
passages to praising the ancient Greeks sculptures
of youthful bodies. In his Aesthetics of 1823, Hegel put
forward the theory that artistic progress was achieved
in antiquity by the conquest of the animal form.
Thereafter the imitation of the human body was the
following step in the quest for an ideal classical art
form. According to Hegel, because animals represented
idols in the pre-classical age (the nineteenth-century
vision of antiquity is loaded with religion, as R. Dale
Guthrie has shown us earlier) they are now only
good to represent evil, the trivial, the natural and the
unspiritual.6 Winckelmann and Hegel were influential
proponents of an idea that had great currency in the
nineteenth century, namely that the representation
of animals was a lowly subdivision of sculpture. The
highest order of sculpture is the classicist representation of the human body. This probably explains
attaches such little significance to the history of animal
sculpture. There exists a tradition that views animal
sculpture as a cute, malicious, gruesome or primitive
form of sculpture, made by sculptors who lacked the
talent to attempt the human nude. Animal sculptors
are all descendents of the larva sculptor.
James Mackay means well, but his vision is
traditional. For example, he tells us that the first true
Animalier was Theodore Géricault. Géricault is known
to us as a painter, the author of Le radeau de la Méduse
(The Raft of the Medusa, 1818-1819, Musée du Louvre,
Paris) and portraits of the insane, but also of grandiose
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pre-klassieke tijdperk afgoden verbeeldden – de
negentiende-eeuwse visie op de oudheid is geladen
met religie, zoals R. Dale Guthrie al eerder opmerkte –
zijn ze nu alleen nog maar goed om het kwade, het
slechte, het triviale, het natuurlijke en het onspirituele
te verbeelden, volgens Hegel.6 Winckelmann en Hegel
zijn invloedrijke voorbeelden van het algemene idee
dat in de hele negentiende eeuw leefde, namelijk dat
de verbeelding van het dier een lage onderafdeling van
de beeldhouwkunst was. De hoogste orde van beeldhouwen is de classicistische afbeelding van het menselijk lichaam. Het verklaart wellicht dat Mackay zo
weinig diepzinnig de geschiedenis van diersculptuur
beschrijft. Er bestaat nu eenmaal een traditie om dierbeeldhouwkunst te zien als een schattige, boosaardige,
grimmige of primitieve vorm van sculptuur, gemaakt
door een beeldhouwer die nog niet helemaal toe is aan
het menselijk naakt. Dierbeeldhouwers zijn allemaal
afstammelingen van de larvensnijder.
James Mackay is van goede wil, maar zijn visie is
traditioneel. Als eerste echte Animalier noemt hij bijvoorbeeld Géricault. Theodore Géricault is ons bekend
als schilder, de schilder van het Le radeau de la Méduse
(Het Vlot van de Medusa, 1818-1819), van de portretten
van krankzinnigen, maar ook van grandioze ruiterportretten. Géricault zelf was een uitstekend ruiter
en een liefhebber van paarden. Volgens Mackay heeft
Géricault tenminste twee sculptuurgroepen gemodelleerd: een os aangevallen door een tijger en een man die
een paard halt houdt. Dit zouden gemakkelijk beschrijvingen kunnen zijn van beelden van Animaliers zoals
Barye of Mêne. Mackay verraadt zich een klein beetje:
hij noemt Géricaults stijl Phidias-achtig, klassiek, maar
ook heel realistisch. Het is blijkbaar nog steeds nodig
om te blijven volhouden dat deze romantische dierbeelden eigenlijk net zoveel waard zijn als een Grieks
naakt van Phidias.
Een Animalier is dus geen sculpteur, geen statuaire,
geen echte beeldhouwer die zijn talenten ten volle kan
benutten. Hij is blijven steken in het maken van hazen,
honden en moede hindes. Dat is een beeld dat de beeldhouwers en kunstenaars, beginnend bij Barye, vanaf
het begin van de negentiende eeuw moeten proberen
te overwinnen, ondanks alle neerbuigende esthetiek,
sjieke theorie en conservatieve academisme. In de
context van al het voorgaande is de vraag naar de
status van de dierbeelden en hun makers belangrijker
dan het feit dat zij in staat zijn om een dier ‘goed’ af te
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equestrian portraits. Géricault was an excellent rider
and a great lover of horses. According to Mackay,
Géricault modelled at least two sculptural groups: an
ox attacked by a tiger and a man bringing a horse to
halt. This could just as easily describe the sculptures
by Animaliers such as Barye or Mêne. Mackay betrays
himself a little: he refers to Géricault’s style as Phidiaslike, classical, but also highly realistic. It is apparently
still necessary to maintain that these romantic animal
sculptures are actually just as worthy as a Greek nude
by Phidias.
An Animalier is therefore no sculpteur, no statuaire.
He is not a true sculptor who is able to employ his
talents to the full, but is stuck making hares, dogs and
deer. This is an image that sculptors and artists had to
attempt to overcome from the beginning of the nineteenth century, despite patronising aesthetics, chic
theory and conservative academicism. In the context
of the foregoing, the status of the animal sculptures
and their makers is more important than the fact that
they were able to depict an animal accurately. They
were able to do this, but so were artists of earlier
periods. Precisely what is the difference between a
nineteenth-century sculpture and an animal sculpture
from the Renaissance? What are the roots of modern
animal sculpture?

Alternatives to the classicist tradition? There is no
existing classicist tradition, but other animal art
examples do exist. According to the author of a
study of the Animaliers, Jane Horswell, the interest
in this genre among the general public had been
stimulated by – as humble as this may sound – the
Sèvres porcelain drawing-room sculptures that
enjoyed great popularity from the eighteenth century.
The ‘original’ sculptures were sold to the public in the
form of small bronzes. The Animaliers capitalised on
this commercial trend.7 Horswell offers yet another
explanation for the extensive use of bronze among
the Animaliers, namely that the sharpness of their
modelling was more difficult or indeed impossible
to render in marble; bronze was ideally suited to the
detailed representation of hide and fur.
Philip Ward-Jackson points to the English eighteencentury artist George Garrard (1760-1826) as a precursor of the Animaliers. This artist made sculptures and
paintings of English rural life including farm views and
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beelden. Dat konden zij, maar dat konden kunstenaars
in vroeger tijden ook. Wat is nu juist het verschil tussen
een negentiende-eeuws beeld en een dierbeeld uit de
renaissance? Welke zijn de wortels van de moderne
dierbeeldhouwkunst?

Andere dan classicistische tradities? Er is geen classicistische traditie, maar er bestaan wel andere voorbeelden.
Volgens auteur Jane Horswell is de aandacht van het
algemene publiek voor deze kunst geprikkeld, hoe
nederig dit ook mag klinken, door de Sèvres-porseleinen salonsculpturen die al vanaf de achttiende
eeuw op een grote populariteit mochten rekenen.7
De ‘originele’ beelden werden door het publiek gekocht
in de vorm van kleine bronzen. Op deze commerciële
tendens voeren de Animaliers mee.8 Een andere
verklaring voor het vele gebruik van brons door de
Animaliers is de scherpe tekening, die men in marmer
veel moeilijker of geheel niet kon bewerkstelligen,
volgens Horswell. De scherpe afbeelding van huid,
haar en detail is ideaal in brons weer te geven.
Philip Ward-Jackson duidt de Engelse achttiendeeeuwse kunstenaar, George Garrard (1760-1826) als
een voorloper van de Animaliers. Deze kunstenaar
maakte beelden en schilderijen van het Engelse landleven: boerderijen, landschappen. Hij maakte ook
schilderijen en sculpturen van het vee en de huisdieren: de paarden, de honden. Die werden dus als
op zichzelf staand onderwerp behandeld. Een belangrijke inspiratie voor Garrard was het fokken van
dieren, de veredeling van het dier. Hij was daarom
ook geïnteresseerd in de natuurlijke historie van de
Encyclopedisten.9
Het is verleidelijk om Ward-Jackson te wijzen
op de Noord-Nederlandse traditie van de diergenreschilderkunst, die al in de zeventiende eeuw bestond
(zie De stier (1647) van Paulus Potter (Mauritshuis
Den Haag) als bekendste voorbeeld, of denk aan Philip
Wouwerman), maar in de beeldhouwkunst ligt de
situatie anders. In een tijd, betoogt Horswell, waarin
de dierschilderkunst welig tierde, waren alleen in Parijs
de randvoorwaarden gunstig voor een Animalierbeeldhouwkunst. De Parijse Jardin des Plantes en haar
ménagerie, gecombineerd met Parijs als kunstcentrum
van Europa hebben de bijzondere kunstenaar Barye op
het spoor gezet van een nieuw genre in de beeldhouwkunst. Hij vermengde een echt negentiende-eeuws
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landscapes and also painted and sculpted cattle, horses
and dogs as subjects in their own right. An important
source of inspiration for Garrard was the improvement of animals through breeding and he was therefore also interested in the natural history of the
Encyclopédistes.8
It is tempting to refer Ward-Jackson to the
Northern Netherlandish tradition of animal painting
that existed already in the seventeenth century (the
best-known example of which is Paulus Potter’s
The Bull (1647, Mauritshuis, The Hague) but see also
Philip Wouwerman), but the situation is rather different
in sculpture. In a period, Horswell argues, in which
animal painting thrived, it was only in Paris that the
preconditions were favourable for the development
of Animalier sculpture. The French capital’s Jardin des
Plantes with ménagerie, combined with Paris’s status
as Europe’s most important artistic centre set the
extraordinary artist Antoine-Louis Barye on the path
to creating a new genre in sculpture. He married a
true nineteenth-century genre with commerciality
and a methodical approach, sculptural quality and
accessibility.
Ward-Jackson, Horswell, Mackay and the French
critics and authors all contend that one can barely
speak of a tradition of animal sculpture prior to the
Animaliers. Barye may have been charmed by porcelain
animal figurines, but that certainly does not explain
everything. We require a historical background to the
emergence of the Animaliers.

Historical context. Greater conservatism due to the
growing power of the Church France enjoyed relative
stability during the reign of Louis x v iii (1755-1824).
Because the king suffered ill health and was possessed
by his love for his mistress Zoé Talon, comtesse du
Cayla, during the 1820s he largely left the actual
business of running the country to his Prime Minister,
Jean-Baptiste de Villèle, and to his brother Artois.
A destabilising factor in France in the 1820s was
the growing influence of the Church. Bishops and
cardinals began to exert more power. The beginning
of the 1820s witnessed legal changes that favoured
the Roman Catholic Church. The Panthéon in Paris
was once again made a cathedral and therefore lost
its function as a Republican shrine for the great men
of the nation. Secondary schools came under
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genre met commercialiteit en een methodische
aanpak, sculpturale kwaliteit en toegankelijkheid.
Ward-Jackson, Horswell, Mackay, maar ook de
Franse critici en auteurs betogen allemaal eigenlijk
dat er nauwelijks traditie is. Barye heeft zich misschien
laten charmeren door porseleinen dierenbeelden,
maar dat verklaart nog niet alles. Een historische
achtergrond van de opkomst van de Animaliers is
gewenst.
Historische context. Toename van conservatisme door
groeiende macht van de kerk Onder Lodewijk de Achttiende (Huis Bourbon, 1755-1824) was Frankrijk een
tamelijk stabiel land. Destabiliserend werkte de ziekelijkheid van Lodewijk, en zijn bezetenheid door zijn
liefde met Zoé Talon, comtesse du Cayla. Daarom liet
hij de werkelijke regering voor een groot gedeelte aan
zijn premier Jean-Baptiste de Villèle en aan zijn broer
Artois over.
Een andere destabiliserende factor in het Frankrijk
van de jaren twintig was de toenemende invloed van
de kerk. Bisschoppen en kardinalen gingen zich steeds
eigenzinniger gedragen. Begin jaren twintig zien we
juridische veranderingen ten gunste van de RoomsKatholieke kerk ontstaan. Het Panthéon in Parijs
veranderde weer in een kathedraal – en verloor daarmee de functie van republikeinse schrijn voor Les Plus
Grands Hommes pour la Patrie. Middelbare scholen
kwamen onder bisschoppelijk toezicht te staan. De
rector van de universiteit in Parijs werd een kardinaal.
Heiligschennis werd bij wet verboden en ontheiliging
van vaatwerk werd strafbaar met levenslang, ontheiliging van de hostie werd strafbaar met de doodstraf.
Overigens zijn deze straffen nooit opgelegd. De pers
werd gecensureerd en bestraft bij kritische berichtgeving over de Kerk. Met al dit soort kerkelijke inmenging
in staatsaangelegenheden werd het Frans Republikeinse
volksdeel danig geïrriteerd.

Conservatisme, maar ook bloei van de kunsten Niet
alleen groeiende macht van de Kerk is kenmerkend
voor de eerste helft van de jaren twintig. Onder de
Restauratieregering van Lodewijk x v iii is in Frankrijk
een groei en bloei van wetenschap en kunst voortgezet
vanuit de Verlichtingstraditie, iets dat men niet zou
verwachten onder een conservatieve, royalistische
regering. De paelontoloog Cuvier en de zoöloog
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episcopal supervision and a cardinal was appointed
rector of the University of Paris. Sacrilege was forbidden by law. Desecration of liturgical silverware
was punishable with life imprisonment and desecration
of the Eucharist was punishable by death. These
punishments were, however, never enforced. The
press was censored and punished for critical coverage
of the Church. French Republicans were thoroughly
irritated by all this ecclesiastical meddling in affairs
of state.

Conservatism, but flourishing of the arts Under the
Bourbon Restoration there was a flourishing of
science and art as a continuation of the tradition of
the Enlightenment, something that one would not
expect under a conservative, royalist administration.
The palaeontologist Cuvier and the zoologist Lamarck,
the physicists Ampère (electricity), Carnot (thermodynamics) and Fresnel (theory of wave optics) were
able to carry out their research unhindered. History
enjoyed a renaissance during the Restoration.
Literature flourished: Louis’ government even awarded
the young Victor Hugo a stipend of 1000 francs.
Painters such as Géricault and Delacroix and composers such as Weber, Rossini and Berlioz practiced
their art under the Restoration.

The revolution of 1830 Louis x v iii’s brother Charles x
ascended the throne in 1824. Villèle still occupied the
post of Prime Minister. Charles’ reign saw the build up
of tensions that eventually exploded in the revolution
of the early 1830s. In 1820 France became embroiled
in a war with Spain. The aristocracy and the Church
attempted to turn back the gains of the French
Revolution. The nobility had lost their lands during
the revolution and although Villèle had attempted
to appease them through the aforementioned proCatholic laws, the politically conservative old aristocracy now demanded financial compensation. But
Villèle could not free up sufficient funds without
levying higher taxes. The citizenry eyed Villèle’s
policy with displeasure: why should they be made
to pay for the dispossession of the old class?
Villèle resigned after the general election of 1827
and Charles x formed a new government, which did
not effectively take power until 1829. It was a govern-

37 Christophe Fratin (1801-1864), Ours campagnant [ca. 1830]
Brons/Bronze, 17,6 x 10,3 x 8,9 cm (cat. 85)

Rembrandt Bugatti (1884-1916), Tigre jouant avec un serpent [1915]
Brons/Bronze, 37 x 59 x 19 cm (cat. 57)
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Lamarck, de natuurkundigen Ampère (elektriciteit),
Carnot (thermodynamica) en Fresnel (golftheorie van
het licht) konden hun onderzoek in vrijheid verrichten.
De geschiedwetenschap onderging een wedergeboorte
gedurende de Restauratie. De literatuur bloeide, met als
belangrijkste namen Victor Hugo (die nog een stipendium van Lodewijk de x v iii ontving van 1000 francs)
en Stendhal. Schilders zoals Géricault en Delacroix en
musici zoals Weber, Rossini en Berlioz maakten hun
kunst gedurende de Restauratie.

De revolutie van 1830 In 1824 kwam Charles x (broer
van Lodewijk x v iii) op de troon. Nog steeds was
premier Villèle op zijn post. Onder Charles x ontstonden zoveel gevoelige problemen, dat zij de aanloop
vormden voor de revolutie van begin jaren dertig. In
1820 werd Frankrijk bij een oorlog met Spanje betrokken. Adel en kerk spanden zich in om de verworvenheden van de Franse Revolutie terug te draaien. De
conservatieve oude adel was door de revolutie zijn
land kwijtgeraakt. Al eerder probeerde Villèle door die
eerder genoemde pro-kerkelijke wetgeving een wit
voetje te halen bij de oude adel. Maar de adel eiste nu
ook financiële genoegdoening voor het verlies van
hun landgoederen door de onteigeningen gedurende
de Franse Revolutie. Villèle kon hiervoor niet genoeg
middelen vrijmaken. De burgers, die hoge belastingen
betaalden, zagen zijn beleid met ongenoegen aan.
Waarom zouden zij betalen voor de onteigening van
de oude adel?
Na de verkiezingen van 1827 trad Villèle af. Een
zakenkabinet werd samengesteld door Charles x. Pas
in 1829 trad deze regering aan. Het was een regering
van non-valeurs en ongetalenteerde lichtgewichten. Zij
hadden nog een half jaar aanloop nodig om eindelijk
‘beleid te gaan maken’. Dit gaf de oppositie de kans zich
te organiseren, waaronder Orléanisten (aanhangers
van het huis Orléans, de familie van waaruit de latere
koning Louis-Philippe zou voortkomen) die de antiregeringskrant Le National oprichtten. In 1830 werden
weer verkiezingen gehouden. Ditmaal won de republikeinse oppositie. Charles x weigerde af te treden.
Zijn premier, Polignac, kondigde vier maatregelen af:
verbod op oppositiekranten, ontbinding van het
nieuwe parlement, de rijkste top (25% van de kiesgerechtigden) behield zijn burgerrechten, de rest werd
beperkt in hun rechten, vooral het kiesrecht. Nieuwe
Rembrandt Bugatti (1884-1916), Panthère marchant [1904]
Brons/Bronze, 20 x 53 x 10 cm (cat. 52)
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ment of nonentities and untalented lightweights,
which required a further six months to form policy,
giving the opposition a chance to organise. These
included the Orléanists (supporters of the House of
Orléans, the family that would supply the later King
Louis Philippe i), which established the anti-government newspaper Le National. In 1830 elections were
again held and were won this time by the Republican
opposition. Charles x refused to abdicate. His Prime
Minister, Polignac, announced four measures: a ban
on opposition newspapers, dissolution of the new
parliament, the richest 25 per cent of the electorate
would retain their civil rights while the majority would
see their rights limited, in particular the right to vote,
and a new election was called. These ‘measures’ resulted
in the three-day July Revolution of 1830, known as les
trois glorieuses (the three glorious days). The uprising was
aimed not at the monarchy but at the re-establishment
of the Ancien Régime. A large part of the population
believed that the nobility and the Church had gained
too much power. Even faithful citizens deplored the
Church’s political power. Rights and privileges which
according to the revolutionary principles should be
awarded to the talented (or the new rich) increasingly
found their way to the old nobility and the Church as
they had done before the revolution. This irritated the
bankers and merchants. The nobility were granted
more and more positions of power in officialdom and
government so that the king lost his connection with
the new bourgeois class. The provocation – the angry
mob – stemmed from the economic crisis of 1829-30,
which had left deep scars in the proletariat. Charles x
was deposed and a new liberal king, Louis Philippe i,
took over the sceptre. This so-called Roi Citoyen (Citizen
King) would pay more attention to the tax-paying
citizenry. He was the last king of France; his son,
Ferdinand-Philippe, Duke of Orléans, would never
ascend the throne.9

The middle classes In the literature about the nineteenth-century Animaliers the political history after
the French Revolution and Napoleon is taken as read,
however it should be obvious that most people do
not have a detailed knowledge of French history of the
first half of the nineteenth century. It is also important
to recognise that the political developments of the
late eighteenth century and the first half of the nine-
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verkiezingen werden uitgeroepen. De ‘maatregelen’
resulteerden in een driedaagse revolutie in juli 1830. Les
Trois Glorieuses worden deze revolutiedagen genoemd.
De revolutie werd niet uitgevochten tegen de koning
(het koningschap), maar tegen de terugkeer van het
Ancien Régime. Adel en kerk hadden, volgens een groot
deel van de ontwikkelde bevolking, teveel macht
gekregen. Politieke macht van de kerk werd zelfs verafschuwd door gelovige burgers. Rechten en privileges,
volgens de revolutionaire principes toebedeeld aan
de getalenteerden (oftewel de nieuwe rijken) werden
steeds meer, zoals dat voor de revolutie ging, aan de
oude adel en de kerk toegeschoven. Dit pikeerde de
bankiers en handelslieden, de ‘aristocratie van het
kantoor’. De adel, zelfs in haar laagste rangen, kreeg
steeds meer machtsposities toegewezen in ambtenarij
en regering. Hierdoor verloor de koning de band met
de nieuwe rijken. De aanleiding, de angry mob, kwam
voort uit de economische crisis van de jaren 1829-30,
die diepe sporen had nagelaten in het proletariaat.
Charles x werd afgezet, en een nieuwe liberale koning,
Louis-Philippe (Huis Orléans), nam de scepter over.
Deze burgerkoning zou meer aandacht gaan schenken
aan de belastingbetalende burgerij. Hij is de laatste
koning van Frankrijk. Zijn zoon, Ferdinand-Philippe,
Duc d’Orléans, zou de troon nooit bestijgen. 10

De burgerij In de literatuur over de negentiendeeeuwse Animaliers wordt de politieke geschiedenis na
de Franse Revolutie en Napoleon als bekend verondersteld. Het ligt voor een algemeen publiek echter niet
voor de hand dat men de Franse geschiedenis van de
eerste helft van de negentiende eeuw paraat heeft.
Verder is het van belang om te onderkennen dat de
politieke ontwikkelingen van de late achttiende en
eerste helft van de negentiende eeuw er toe hebben
bijgedragen dat de gegoede burgerij de belangrijkste
sociale laag in de Franse samenleving wordt. De adel,
die door de Franse Revolutie is gedecimeerd, heeft niet
meer geheel de beschikking over landerijen en landbouw. De industriële ontwikkeling was in handen van
burgerlijke ondernemers, en niet van de adel. Het oude,
adellijke geld van Frankrijk bestond nog, maar werd
vanaf 1830 overheerst door de portemonnee van de
bourgeoisie. Voor een luxegoed als kunst wordt de
burgerij dus van groot belang. De burgerij wordt als
doelgroep aangesproken door de diverse machtheb-
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teenth century contributed to the fact that the wealthy
middle classes became the most important social
strata in French society. The nobility, which was
decimated by the French Revolution, never regained
full command of its estates and agriculture. Industrial
development was in the hands of bourgeois entrepreneurs, not the landed gentry. France’s old money
still existed but was dominated after 1830 by the purse
of the bourgeoisie. The middle classes were therefore
of great importance for luxury goods such as art.
The middle classes would be appealed to by diverse
parties throughout the ourse of the nineteenth century.
Haussmann’s development of Paris relied greatly
upon the bourgeoisie, to whom he conceded the
building of the Palais Garnier for the Opéra, in which
the king also had apartments.
This redevelopment of Paris had its origins in
the July Monarchy. Haussmann was present at the
coronation of Louis Philippe and was a classmate of
his son, the crown prince. Haussmann’s forerunner,
Rambuteau, had begun to establish a street pattern in
the 1830s that would serve as a model for Haussmann’s
further development of the city. The monies required
for these projects were collected from the bourgeoisie
by means of taxes and through speculative investments. This gives an indication of the appeal of the
middle classes: the wealthiest layer of French society
was the bourgeoisie. It was therefore natural that
Barye and the other Animaliers would appeal to this
market.

Which themes appealed to the public? The traditional
art of the Animalier can be divided into two principal
categories and a subsidiary one. The first is that of the
picturesque idyll of the French countryside with wild
boar racing through the undergrowth, grazing sheep
and cattle, a mare with her foals and packs of hunting
dogs. This category also incorporates smaller animals
such as poultry, mice, rabbits and hanging game birds.
The second is the violent spectacle of exotic animals
engaged in the hunt: a lion devouring a snake or a
crocodile, a panther attacking a giraffe, an orang-utan
abducting a native of Borneo. This second category is
very remote from our experience. Who places a bronze
sculpture of a panther attacking a gnu in his drawing
room? These are often gruesome scenes, sometimes
involving animals that are not to be found on the
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bers in de loop van de negentiende eeuw. Ook voor
de financiering van de stadsontwikkeling van Parijs
door Baron Haussmann is de burgerij van belang; en
al snel bouwt Haussmann als tegemoetkoming aan de
bourgeoisie de Opera (van architect Garnier), waarin
de koning ook appartementen heeft.
Die herontwikkeling van Parijs vindt zijn oorsprong
in de Julimonarchie. Haussmann was bij het gezelschap
dat aanwezig was bij de kroning van Louis-Philippe
en hij was een klasgenoot van diens zoon, de kroonprins. De voorloper van Haussmann, Rambuteau,
begon al in de jaren dertig met het openleggen van
straten, op een manier die Haussmann als voorbeeld
heeft genomen voor de gehele verdere ontwikkeling
van Parijs. De gelden die gemoeid waren met deze
projecten werden opgehaald bij de burgerij – door
middel van belastingen, en door speculatieve investeringsmaatschappijen waarin men kon beleggen. Het
schetst de aan-trekkelijkheid van de gegoede burgerij:
de meest kapitaalkrachtige laag in de Franse samenleving van Barye en de andere Animaliers was de
bourgeoisie. De dierbeeldhouwers richten zich dus
op deze markt.

Welke thema’s spraken het publiek aan? De traditionele
Animalierkunst verdeelt zich in twee hoofdthema’s
en één kleinere sfeer die de moeite waard is. De eerste
sfeer bevindt zich op het platteland van Frankrijk. Hier
wordt een idylle getekend, een schilderachtig terroir.
Denk aan beelden van zwijnen, die door de bosschages
galopperen. Denk aan een Aquitainse koe. Een merrie
met haar veulen. Denk aan schapen die staan te grazen.
Een meute jachthonden. Zelfs kippen, hanen, muizen,
hazen, konijnen, dode mussen en bestervende fazanten
kunnen tot deze sfeer worden gerekend. Een tweede
sfeer is die van het spektakel van het exotisme. Hiertoe behoren de extreem gewelddadige jachtdieren die
anderen aanvallen: een leeuw pakt een slang, een leeuw
bijt een krokodil in het geslacht, een panter springt in
een giraffe, een orang-oetan ontvoert een Borneoër.
Vooral die tweede sfeer staat ver van ons. Wie zet nu
in zijn woonkamer een bronzen beeld neer van een
panter die zijn klauwen zet in een gnoe? Het betreft
hier vaak gewelddadige scènes, met dieren die wellicht
niet eens bij elkaar op een continent worden aangetroffen (Maleise tijger bespringt Afrikaanse olifant).
Als onderthema is de anekdote geliefd bij de
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same continent such as a Malaysian tiger attacking
an African elephant.
The subsidiary theme is the anecdotal sculpture,
which may strike us today as kitsch. There is, for
example, a depiction by Fratin of a bear going to
relieve himself in the night. He is wearing a nightcap
and slippers – very cosy – and is carrying a candle in
his paw. The sculpture is hollow and may serve as an
oil lamp so that the candle may actually be lit. Very
endearing. Fratin also made a philosopher bear, who
sits reading the most important philosophical literature
in an armchair. Fratin’s work is in the tradition of the
emerging art of the caricature. Daumier is the bestknown representative of this genre, but Fratin is
certainly his equal.

Barye and his relationship with Louis Philippe i Three
artists – Antoine-Louis Barye, Christophe Fratin and
Alexandre Guionnet – exhibited ‘autonomous’ animal
sculptures for the first time at the Paris Salon of 1831.
This was the beginning of French appreciation for
animal sculptures. This Animalier ‘genre’ consisted
of relatively small bronze sculptures of animals from
the French countryside or of exotic beasts in all their
aggressive splendour. These sculptures were well
received by the critics (and were therefore marketable).
The Duke of Orléans and King Louis-Philippe
himself were delighted by Barye’s sculptures. They
acquired several sculptures, including Le lion au serpent
(Lion and Serpent), which they claimed to be the
representation, the metaphor for the ‘new’ regime
of the July Monarchy. Barye was awarded the Légion
d’honneur for this sculpture. The sculpture was seen
as a representation of the Bourbons (the snake)
crushed by the French people (the lion) or in other
words: the Orléanists blocking the return of Charles x
and conservatism. Louis Philippe’s self-image as the
restorer of French moral and prosperity was entirely
consonant with this sculpture. Was Barye a political
sculptor? Royal approval certainly made Barye socially
acceptable. The July Column in the Place de la Bastille
in Paris, which commemorates the 1830 revolution
(commissioned by Louis Philippe, begun in 1831 and
unveiled in 1840) incorporates a bas-relief lion and
four cockerels by Barye.
Another commission from the Duke of Orléans,
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Animaliers. Deze beelden doen ons nu kitscherig aan.
Van Fratin is een beer bekend, die ’s nachts een plasje
gaat doen. Hij heeft in zijn klauw een kaarsje. Op de
kop een slaapmuts, en aan de voeten slofjes, heel huiselijk. Dit beeld blijkt hol te zijn en kan als olielamp
dienen, zodat het kaarsje ook werkelijk aangestoken
kan worden. Heel aandoenlijk. Fratin maakte bijvoorbeeld ook een filosofenbeer, die ontspannen de belangrijkste wijsgerige literatuur tot zich neemt gezeten in
een crapaud. Fratin staat in de traditie van de nieuw
opgekomen persiflage-kunst. Daumier is hiervan de
bekendste vertegenwoordiger, maar als men het œuvre
van Fratin beschouwt staat hij op dezelfde hoogte.

Barye en zijn band met Louis-Philippe Drie beeldhouwers, te weten Antoine-Louis Barye, Christophe
Fratin en Alexandre Guionnet, toonden voor het eerst
‘autonome’ dierbeelden op de Parijse Salon van 1831.
Het was het begin van de Franse aandacht voor dierbeeldhouwkunst. Dat Animalier ‘genre’ bestaat uit
relatief kleine bronzen beelden van dieren van het
Franse platteland, of van exoten in al hun agressieve
pracht. Deze beelden werden door de critici goed
besproken (ze waren dus verkoopbaar).
De Duc d’Orléans en Louis-Philippe zelf waren
verrukt van de dierbeeldhouwkunst van Barye. Niet
alleen kochten zij, naast vele andere beelden, Le lion au
serpent (Leeuw die een slang vertrapt); zij gaven zelfs
aan dat dit beeld daadwerkelijk de verbeelding, de metafoor was van het ‘nieuwe’ regime van de Julimonarchie.
Barye kreeg de Légion d’Honneur voor deze sculptuur.
Men zag in het beeld de verbeelding van de Bourbons
(de slang) die werden vertrapt door het Franse volk
(de leeuw). Dus: de Orleanistische wetgeving die de
restauratie, de retour van Charles x en het conservatisme
vertrapt. Louis-Philippes zelfbeeld als de hersteller
van de Franse moraal en welvaart was volkomen
consonant met deze sculptuur. Was Barye een politiek
beeldhouwer? Het Koninklijke goedkeuren heeft
Barye zeker salonfähig gemaakt. In de gedenkzuil van
de Julimonarchie (in opdracht van Louis-Philippe,
gebouwd vanaf 1831 en onthuld in 1840, Place de la
Bastille Parijs) is een bas-reliëf van Barye van een
Lion (Leeuw) opgenomen en Franse hanen op de vier
hoeken.
Een andere opdracht, een zogenoemde surtout de
table, bestaande uit decoratieve beeldhouwwerken
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43 Antoine-Louis Barye (1796-1875), Lion au serpent (Lion des Tuileries) [1832]
Brons/Bronze, 56 x 74,5 x 41 cm (cat. 05)

a so-called surtout de table, consisting of decorative
sculptures for a six-metre wide dining table, was
eventually abandoned for various reasons. But Barye
designed no less than five hunting scenes for this
table: a tiger hunt with Indians on elephants, a bull
hunt, a lion hunt, a medieval bear hunt, and Mongolian
warriors hunting a reindeer. The surtout also included
richly decorated candlesticks.

Commerce Barye, usually described as a pure sculptor, began his career as a salon sculptor. But that is not
where he remained. Barye is an example of an artist
who exploited his art, who produced his sculptures
for the market. In this sense he was a pragmatist. By
1845 he owned his own foundry, which unfortunately
went bankrupt, but this gives an indication of how
Barye approached his art: he saw a market in it. The
bourgeoisie, led by the Citizen King Louis Philippe,
was extremely interested in his sculptures and those
of the other Animaliers. However, the juries of the
Salons became increasingly conservative after 1834.
The hunting scenes for the Duke of Orléans’ surtout de
table, for example, were refused by the jury of the Salon
of 1837, leading Barye to submit nothing further until
the Salon of 1850.10
Barye had to find another way of bringing his
sculptures to the attention of potential clients. He did
this by publishing commercial catalogues for his own
firm, Barye et Cie, the last of which published in 1865
offered 230 different themes immortalised in small
bronzes.11 There were different formats to suit different
budgets. The huge range on offer suggests a market
that was keenly interested in these kinds of sculptures.
In addition to his large-scale commissions, Barye
constantly sought ways of finding a market for his
smaller sculptures, thus providing him with the
necessary independence from the Salon circuit. He
was also admired by his contemporaries. Delacroix,
for example, spoke highly of his watercolours and
drawings. He came into contact with the artists of
the Barbizon School, but never became a true avantgardist: stylistically he remained a naturalist.

Mêne’s commercialism Another example of a commercial sculptor is Pierre-Jules Mêne, whose work is always
present at art fairs and in sales catalogues but who has
Rembrandt Bugatti (1884-1916), Jaguar dévorant un lièvre [1850]
Brons/Bronze, 40,6 x 91,4 x 43,4 cm (cat. 23)

Antoine-Louis Barye (1796-1875), Cerf qui marche no.1 (première version) [1837]
Brons/Bronze, 20,4 x 24,8 x 7,7 cm (cat. 08)
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voor op een zes meter brede dinertafel voor de Duc
d’Orléans, ging uiteindelijk, om uiteenlopende redenen, niet door. Maar liefst vijf jachttaferelen ontwierp
Barye voor deze tafel. Het ging om een tijgerjacht met
Indianen op olifanten, een stierenjacht, een leeuwenjacht, een middeleeuwse berenjacht, en een jacht op
een rendier door Mongoolse strijders. Ook zeer rijk
gedecoreerde kandelaars behoorden bij de surtout.

Commercie Barye, meestal beschreven als pure dierbeeldhouwer, is zijn carrière als salonbeeldhouwer
begonnen. Toch is zijn belang juist niet daar gelegen.
Barye is het voorbeeld van een kunstenaar die zijn kunst
uitbaat, die zijn beelden voor de verkoop produceert.
Hij is in die zin een pragmaticus. In 1845 was hij bijvoorbeeld bezitter van een eigen gieterij. Die gieterij ging
helaas teloor en Barye leed een faillissement. Toch geeft
het aan hoe hij met zijn kunstwerken omging: hij zag er
handel in. De burgerij, aangevoerd door burgerkoning
Louis-Philippe, was zeer geïnteresseerd in zijn beelden
en in die van de andere dierbeeldhouwers. De Salons
gaven daar steeds minder aanleiding toe: de jury’s van
de Salons werden na 1834 steeds conservatiever. De
jachtscènes van de surtout de table werden bijvoorbeeld
niet toegelaten door de Jury van de Salon van 1837,
aanleiding voor Barye om niets meer in te sturen tot
de Salon van 1850.11
Barye moest op een andere manier zijn beelden
aan de man brengen en dat deed hij door de beelden op
commerciële basis uit te venten. De verkoopcatalogi
van zijn beelden waren daarvan getuige. De laatste
verkoopcatalogus van Barye et Cie (1865) toonde
230 verschillende thema’s, op kleine schaal in brons
vereeuwigd.12 De verschillen in schaal wezen op verschillen in prijs. Daarmee doelde Barye op een brede
markt van kunstkopers. De verscheidenheid suggereerde een markt die zeer geïnteresseerd was in dit
soort beeldhouwkunst.
Barye zocht steeds mogelijkheden om, naast grote
opdrachten, zijn beelden in kleine formaten aan de
man te brengen. Dit bracht hem de broodnodige
onafhankelijkheid van de Salons. Tegelijkertijd werd
hij door kunstenaars in zijn tijd zeer gewaardeerd.
Delacroix heeft hem hoog zitten en prees zijn aquarellen en tekeningen. Hij kwam in contact met de kunstenaars van Barbizon. Barye werd echter nooit een echte
avant-gardist: in stijl bleef hij een naturalist.
Pierre-Jules Mêne (1810-1879), Grande chasse au cerf no.1 (Cerf attaque par quatre chiens) [1855]
Brons/Bronze, 39 x 64 x 33 cm (cat. 141)
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received scant attention in art-historical texts. Mêne
had his debut at the Salon in 1838 from which Barye
was refused for the first time. This says something
about Mêne’s art. One might think that he was comparable to Barye, even more so since the sculpture in
question Chien étranglant un renard (Dog and Fox), 1838.
But it would seem that Mêne’s art was more in line
with academic norms. His work was well received by
the press and he exhibited at almost every Salon.
Mêne had a good sense for what the market
wanted. His first period, mild-Romantic, was based
on the art of Barye. Around 1846, responding to the
new French fashion of Anglomania, fed in part by the
popularity of the works of Walter Scott, Mêne began
to make hunting scenes. He also increasingly made
works aimed at the British market, such as Chasse en
Écosse, showing a Scottish huntsman holding up a fox
to his pack of dogs. Mêne also made sculptures for
the typical French market, such as his depictions of
equestrian sports. After the French Revolution of
1789 equestrian sports were banned in Paris because
of their association with the nobility but horse racing
was gradually reintroduced in the 1820s. Longchamp
near Paris became the centre for the sport and the
meeting place for the aristocracy. Mêne made two
horse sculptures that sold in great numbers. What
Mêne and Barye had in common was their belief that
they were artists pur sang. Mêne never exploited his art
to the full by, for example, accepting commissions
for horse portraits from the nobility. Nonetheless,
he was always able to live well from his art.

The lion is dead. Run, Run Because there was no
sculptural tradition of depicting the kinds of animals
that interested the Animaliers they were unable to rely
upon classical, academic plaster models. Of course the
horse is a traditional subject, but not the secretary bird.
The lion is an old subject; not so the lynx. The Parisian
Animaliers were therefore tackling a subject fraught
with problems: it was not taken entirely seriously by
the established art world and there were no classical
precedents. They had to find a strategy to enable them
to depict these animals: they would have to undertake
methodical, scientific research. The Animaliers of
the nineteenth century are admired today for their
polished style and strong naturalism. If they modelled
a lion, it had to be anatomically correct. Given that
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Commercie bij Mêne Een ander voorbeeld van een
commercieel beeldhouwer was de altijd in catalogi en
kunstbeurzen voorkomende beeldhouwer Pierre-Jules
Mêne, een kunstenaar die in de kunstgeschiedenis niet
uitputtend wordt besproken. Mêne debuteerde op de
Salon waar voor het eerst Barye werd geweigerd. Dat
zegt iets over Mênes kunst. Men zou denken dat hij
vergelijkbaar is met Barye, temeer omdat het hier de
sculptuur Chien étranglant un renard (Hond die een vos
aanvalt, 1838) betreft. Maar blijkbaar is Mênes kunst
meer in lijn met de academische normering. Ook kreeg
hij in de pers goede kritieken en hij heeft bij vrijwel
elke Salon tentoongesteld.
Mêne had een fijne neus voor wat een markt wil.
Zijn eerste periode, mild-Romantisch, was gebaseerd
op de kunst van Barye. Rond 1846, aansluitend op een
nieuw ontstane mode en aandacht voor Engeland in
Frankrijk (anglomanie, aangewakkerd door onder
andere de populariteit van Walter Scott), ging Mêne
jachttaferelen maken. Hij ging ook steeds meer werken
voor de Engelse markt. Chasse en Écosse (De Schot die
een vos omhooghoudt voor zijn meute jachthonden) is
hiervan een voorbeeld. Een voorbeeld voor de typisch
Franse markt zijn Mênes paardensportbeelden. Na de
Franse Revolutie (1789) was er in Parijs geen paardensport meer toegestaan, vanwege de evidente adellijke
aard van deze activiteit. Voorzichtig werden in de
jaren twintig weer paardenrennen georganiseerd.
Longchamp – bij Parijs – werd het centrum van paardenrennen en dé ontmoetingsplaats voor de adel.
Mêne maakte twee beelden van paarden die bij de vleet
werden verkocht. Mêne en Barye hadden als overeenkomst dat zij zich toch pur sang kunstenaar voelden –
Mêne buitte zijn markt niet volledig uit. Hij heeft nooit
echte portretten gemaakt van paarden, die verkocht
zouden kunnen worden aan hun adellijke eigenaars.
Mêne heeft overigens altijd goed kunnen leven van
zijn kunst.

De leeuw is dood. Kom in galop Dat er in de geschiedenis
van de beeldhouwkunst eigenlijk geen goed voorbeeld
is van de dieren die de Animaliers wilden afbeelden,
werpt voor de beeldhouwer het probleem op dat hij
niet naar academisch gipsmodel kan werken. Natuurlijk: de afbeelding van een paard is traditioneel, maar
de afbeelding van een secretarisvogel niet. De leeuw
is een oud onderwerp, de lynx een nieuw. De Parijse
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there were not many wild lions in Paris in the 1820s,
they were faced with a problem. How was one to
make life studies of such an animal?
The Enlightenment had seen the establishment
of zoological collections – museums of animals –
assembled not only for their exotic appearance and
exclusivity but also as a subject of scientific study.
The Artis zoo was founded in Amsterdam in 1838 and
was opened to the general public in 1852. In Paris the
most important zoo was located in the Jardin des
Plantes (from 1792, when the ménagerie was moved
from Versailles to Paris). When the painter Delacroix
got wind that the lion had died in the ménagerie at the
Jardin des Plantes he quickly wrote to Antoine-Louis
Barye: ‘The lion is dead. Run, Run. This weather should
spur us on. I’ll expect you there.’12 Barye was given
the opportunity to check the measurements and
proportions that he had observed while the animal
was alive against the carcass. This was done in the
spirit of the Enlightenment ideas and a continuation
of the eighteenth-century belief in scientific advancement. In this light, it is not surprising that Barye was
appointed Professor of Drawings at the Muséum
national d’Histoire naturelle (1854). Another Animalier,
Emmanuel Frémiet, succeeded him there in 1875.
Frémiet was preoccupied not only with anatomy
but also with the new biological theories of Charles
Darwin.

Darwinism: Frémiet’s gorilla Frémiet submitted a
sculpture to the Salon in 1859, Gorille enlevant une
negresse (Gorilla Carrying off a Native Woman). The
jury refused it on the basis that it supported Darwin’s
vision of evolution. The suggestion of an ape’s amorous
advances on a native woman strikes us as horribly
racist today, but in Frémiet’s time the sexual undertone
itself was scandalous. Nonetheless, the sculpture was
accepted at the Salon, although the Surintendant des
Beaux-Arts ordained that it be displayed behind a
curtain.13 Although Frémiet always emphasised that
his sculptures were based on the most up-to-date
scientific knowledge in the fields of archaeology and
biology, in this case he was unwillingly overtaken by
the revolution of evolutionary theory. The sculpture
has been lost, destroyed in 1861 by (anti-Darwinist?)
vandals.
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Animaliers waagden zich dus aan een onderwerp dat
niet alleen niet geheel serieus werd genomen door de
gevestigde kunstwereld, maar dat ook nog eens geen
werkelijk klassiek voorbeeld had. Zij moesten een
strategie vinden om die dieren alsnog te kunnen maken.
Dit is de bron van het wetenschappelijke, methodische
onderzoek dat veel van die beeldhouwers voerden.
De Animaliers in de negentiende eeuw worden
heden ten dage geroemd om hun schitterende stijl en
sterke naturalisme. Als er een leeuw werd geboetseerd,
werd het een leeuw die anatomisch klopte. Er waren
in de jaren twintig van de negentiende eeuw niet veel
wilde dieren voorradig in Parijs. Hoe onderzocht je het
dier naar de natuur?
In de Verlichting ontstonden de verzamelingen en
musea van dieren. Dieren verzamelde men niet alleen
om hun exotische uiterlijk of hun exclusiviteit, maar
als studieobjecten. In 1838 ontstond in Amsterdam
dierentuin Artis, die in 1852 werd geopend voor het
algemeen publiek. In Parijs was de belangrijkste dierentuin gevestigd in de Jardin des Plantes (vanaf 1792, als de
ménagerie vanuit het paleis Versailles in Parijs zelf wordt
ondergebracht). Als de schilder Delacroix lucht krijgt
van de dood van een leeuw in de ménagerie in de Jardin
des Plantes, contacteert hij Antoine-Louis Barye, met
een snel genoteerd briefje: ‘De leeuw is dood. Kom in
galop. Het weer zal versterkend voor ons werken. Ik
wacht daar wel op je.’13 Barye kreeg de mogelijkheid
om de maten en verhoudingen, die hij had geobserveerd bij de nog levende leeuw, te controleren op het
dode beest. Dit alles is een voortzetting van een
Verlichtingsideaal, een wetenschappelijke interesse
en een achttiende-eeuws vertrouwen in de wetenschap.
In dit licht is het niet meer dan logisch dat Barye
benoemd werd tot professor in het diertekenen in het
Museum national d’Histoire naturelle (1854). Een
andere Animalier, Emmanuel Frémiet, volgde hem
daar op in 1875. Frémiet hield zich niet alleen bezig
met anatomie, maar ook met de nieuw opgekomen
biologische theorie van Charles Darwin.

Darwinisme: Frémiets gorilla Frémiet stuurde een
beeld in voor de Salon van 1859, Gorille enlevant une
negresse (Gorilla die een negerin ontvoert), dat werd
geweigerd door de jury. De basis voor deze weigering
was dat dit beeld de visie op evolutie, zoals verwoord
door Charles Darwin, zou illustreren. De suggestie van
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conclusion Numerous elements were at play
in the reception of the art of the Animalier. France
witnessed a shift in social hierarchy from an aristocratic
to a bourgeois culture. From 1830 the bourgeoisie was
the most important social class in French society. It
was the motor of industrial and economic growth.
Science had been advancing steadily since the second
half of the eighteenth century, relatively unhindered
by political change. New scientific disciplines emerged.
Nonetheless, the scientific view of the world was still
coloured, here and there, by historical beliefs. It was
not only archaeologists – who gave religious interpretations to their finds because many of them were
priests – that were responsible for this marriage of
ideas. In art theory too, for example that of Hegel,
we see a fusion of mythical thought with modern
research methods.
French art of the nineteenth century was just as
capable of delighting the senses as today’s popular
culture is. However, in the minds of the establishment
good art equalled high art. Popular prints and primitive
sculpture was not viewed as art but at best as interesting
anthropological phenomena. The Académie des BeauxArts and École des Beaux-Arts operated a hierarchy
of genres, made explicit by the choices of the Salons,
with history painting at the summit and sculpture
rather lower down. Around 1800, when the fashion
for Neoclassicism meant that most highly valued art
was that of ancient Greece and Rome, sculpture was
seen the most appropriate medium to emulate and
imitate classical art. This raised the status of sculpture
to an art form in its own right.
The Animaliers, who were producing an art form
that was on a far lower rung in the hierarchy of genres
than sculptures of human figures, were certainly
taking a certain risk in opting for this subject matter.
But the commercial value of their work, which they
made to a certain extent independent of the existing
official art world, ensured that they could make a living
from it. They sold their work to the bourgeoisie. Of
course they saw no harm in official recognition: Barye
was pleased to have King Louis Philippe as a customer
and none of the Animaliers ever complained about
being exhibited at the Salon.
The choice of subject matter is alienating to the
contemporary viewer. The (art-theoretical) interpretation method relies upon keeping certain criteria
at the back of one’s mind. Firstly, it may be senseless
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de liefde van de aap voor de inheemse vrouw doet ons
nu afschuwelijk racistisch aan. Maar in Frémiets tijd
was de seksuele ondertoon, van een dier dat zich wilde
vergrijpen aan een vrouw, meer schandalig. Toch heeft
het beeld de Salon gehaald. Het beeld is uiteindelijk op
autoriteit van de Surintendant des Beaux-Arts achter
een gordijn tentoongesteld.14 Hoewel Frémiet altijd
benadrukte dat zijn beelden op archeologisch en biologisch gebied aan de hoogste wetenschappelijke normen
voldeden, werd hij hier ongewild ingehaald door de
revolutie van de evolutionaire wetenschap zelf. Het
beeld zelf is verloren gegaan, in 1861 door (antiDarwinistische?) vandalen geruïneerd.

conclusie Het recept voor de ontstaansgeschiedenis van de Animalierkunst bevat vele ingrediënten,
waarvan een aantal in deze tekst zijn genoemd. De
sociale hiërarchie in Frankrijk ontwikkelde van aristocratische naar een burgerlijke cultuur. Sinds 1830 is de
burgerij de belangrijkste stratus in de Franse samenleving. De ontwikkeling van industrie en economie
wordt door de burgerij gaande gehouden. Wetenschap
is al sinds de tweede helft van de achttiende eeuw aan
een opmars bezig, een ontwikkeling die steeds meer
doorzet, relatief onberoerd door politieke veranderingen. In de wetenschap tekenen zich steeds meer
moderne vakgebieden af. Toch is het historische en
natuurwetenschappelijke beeld van de wereld her en
der nog vermengd met elkaar. Niet alleen de archeologen, die hun vondsten steeds religieus duiden omdat
zijzelf priesters waren brachten die vermenging tot
stand. Ook in de kunsttheorie (bijvoorbeeld die van
Hegel) zien we die mengeling van een zeker mythisch
denken en een modernistische onderzoeksdrift.
In het Frankrijk van de negentiende eeuw konden
de kunsten de gemoederen evenzeer beroeren als de
populaire cultuur van nu. De kunsten in de negentiende
eeuw werden echter zeer hoog ingeschaald en goede
kunst stond gelijk aan hoge kunst. De eencentsprent
en de sculpturen van primitieve volkeren werden niet
gezien als kunst, maar waren hooguit interessante
antropologische gegevens. Een hiërarchie van kunsten,
geëxpliciteerd door de keuze in de Salons, werd door
de Académie en École des Beaux-Arts gehanteerd. De
historieschilderkunst stond op de top van de Olympus,
wat lager gevolgd door de beeldhouwkunst. Rond 1800,
toen de kunst van de oude Grieken en Romeinen het
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to search for too much meaning in the sculpture. A
bronze cow is and remains a bronze cow – and if the
cow is seventeen centimetres high it will probably have
graced a mantelpiece. The cow perhaps represents a
longing for an idyllic rural existence, but this cow is
comparable wit the Pleistocene larva at the beginning
of this text. It is a beautiful, nice, fine and interesting
thing to have in one’s surroundings. Secondly, there
are cases in which a certain interesting anecdote can
tell us something about history. The surtout de table is
an example of this. Fratin’s sculpture also fits this
criterion: you can tell a great deal about a period from
such a sculpture. Thirdly, there is a, as yet little understood, preference for scenes of violence in the oeuvres
of the Animaliers. These bloodthirsty bronze animals
were made for a commercial market, but why would
people wish to surround themselves with such objects?
This can only be guessed at. Fourthly, the sculptors’
interest in science and culture makes the form of these
sculptures so interesting. Because the choice of subject
matter is neither classical, academic nor especially
‘high’, the artist had a certain freedom in his sculptural
design, resulting in surprising sculptures.
The Pleistocene larva is, in terms of method,
important for the interpretation of its nineteenthcentury relatives. Firstly it demonstrates that such
a small, modest sculpture may be interpreted in a
great variety of ways, while the object itself retains a
certain abstraction. In the nineteenth century this
larva would have been read as a fetishistic amulet,
while in the twenty-first century we are attracted to
the prosaic aspect of ‘something that you simply want
to have around you’. These differences in insight run
parallel to the differences in insight and the aims of
these insights in the sculptures of the Animaliers.
For academic art history the works of the Animaliers
occupy a very low place within the arts. But these
same animal sculptures are a driving force of the art
market. Interests and interpretations contradict each
other. Looking is not always enough to reach a full
understanding of an object. A viewer can sometimes
see more if he or she has some background information
about the time and circumstances in which it was
made and its function. It is worth reiterating: if the
scientist who examines the warble fly larva is also a
priest, then the larva will become an amulet. The
twenty-first century professor, who has carried out
years of field research with the Inuit, rejects the amulet

49 Emmanuel Frémiet (1824-1910), Gorille enlevant une femme, deuxième version [1887]
Brons/Bronze, 47,6 x 36,4 x 28,8 cm (cat.117)

François Pompon (1855-1933), Ours polaire [1921-1924]
Brons/Bronze, 25,4 x 43,2 x 8,9 cm (cat. 152)
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hoogst werden gewaardeerd door de mode van het
classicisme, werd de beeldhouwkunst gezien als het
meest toepasselijk om de klassieke kunst te emuleren
en imiteren. Hierdoor steeg het aanzien van de beeldhouwkunst en werd het mogelijk om die kunstvorm
als autonome kunst te gaan zien.
De dierbeeldhouwers, die zich bezig hielden met
een kunstvorm die in de hiërarchie der kunsten op een
veel lagere traptrede bevond dan het maken van sculpturale mensfiguren, namen daarmee een zeker risico
met hun onderwerp. Maar de commerciële waarde van
hun werk maakte dat zij, in zekere zin onafhankelijk
van de bestaande officiële kunstwereld, van hun werk
konden leven. Zij verkochten hun werk aan de burgerij.
Natuurlijk vonden zij dat officiële erkenning geen
kwaad kon: Barye was blij dat hij door Louis-Philippe
werd aangekocht en geen Animalier heeft ooit geklaagd
dat zijn werk op de Salon werd getoond.
De onderwerpskeuze voor deze beelden bevreemdt
de huidige beschouwer. De (kunsttheoretische) interpretatiemethodiek kan alleen tot stand komen indien
men een aantal criteria in het achterhoofd blijft houden. Ten eerste moet men niet teveel achter een beeld
zoeken als dat geen zin heeft. Een bronzen koe is en
blijft een bronzen koe – en als die koe 17 centimeter
hoog is zal dit beeld mooi hebben gestaan op een
schoorsteenmantel. Die koe verbeeldt wellicht een
verlangen naar het mooie landleven, maar deze koe is
vergelijkbaar met de pleistocene larve aan het begin
van deze tekst. Het is een mooi, leuk, fijn en interessant
ding om in de omgeving te hebben.
Ten tweede: er zijn gevallen waar een bepaalde
interessante anekdotische geschiedenis mee te vertellen
zijn. De surtout de table is hiervan een voorbeeld, waarvan in deze tekst slechts een kleine toelichting is opgenomen. Fratins sculptuur voldoet eigenlijk ook aan dit
criterium; je komt immers door zijn beelden zoveel te
weten van zijn tijd.
Ten derde: er is een nog onbegrepen voorkeur voor
geweldsscènes in de œuvres van de Animaliers. Deze
vechtende, etende, elkaar bespringende dieren in brons
werden voor een commerciële markt gemaakt, maar
welke koper wil een dergelijk beeld in zijn nabijheid
hebben? Hier is slechts naar te gissen.
Ten vierde: de interesse van de beeldhouwers
voor wetenschap en cultuur maakt de vorm van deze
beelden zo interessant. Omdat we te maken hebben
met een niet-klassieke, niet per se academische, niet
Albéric Collin (1886-1962), Yak [1910]
Brons/Bronze, 50 x 74 x 26 cm (cat. 58)
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hypothesis because he has the possibility of assigning
an entirely different meaning to the object.
Sculpture had a rather conservative development
in the nineteenth century, but the assertion that the
Animaliers permitted sculpture a new perspective
would be an interesting point of departure for further
research. This perspective would involve a study of
the sociology of the reception of art in nineteenthcentury France.
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zeer ‘hoge’ onderwerpskeuze, heeft de kunstenaar
een zekere vrijheid in zijn vormgeving van het beeld.
Dat leidt tot verrassende sculptuur.
De pleistocene larve is methodisch gezien van
belang voor de interpretatie van zijn negentiendeeeuwse achterneven en -nichten. Ten eerste toont
de interpretatie van zo’n kleine, nederige sculptuur
enorme verschillen in inzicht, terwijl het object een
zekere abstractie blijft behouden. In de negentiende
eeuw zou men hebben geprobeerd van deze larve een
fetisjistisch amulet te maken, terwijl wij in de eenentwintigste eeuw worden aangetrokken door het prozaische aspect van ‘iets dat je gewoon bij je wilt hebben’.
Die verschillen van inzicht lopen parallel met de verschillen van inzicht, en de doelstelling van die inzichten, bij de Animaliersculpturen. Voor de academische
kunstgeschiedenis is de Animaliersculptuur een zeer
lage kaste in de kunst; voor de kunsthandel is de dierbeeldhouwkunst een drijvende kracht. Belangen en
visies staan tegenover elkaar. Ook is het bekijken van
het object soms niet voldoende om het object volledig
te begrijpen. Een beschouwer kan soms meer zien als
men meer achtergrondinformatie heeft bij de ontstaansgeschiedenis, de functie en de tijd waarin het
kunstwerk is gemaakt. Nogmaals: als de wetenschapper
die de horzellarve beschouwt van huis uit priester is,
dan wordt die larve een amulet. De eenentwintigsteeeuwse professor, die jarenlang veldonderzoek bij
de Inuit heeft gedaan, verwerpt de amulethypothese,
omdat hij de mogelijkheid heeft om die larve op een
zeer andere manier betekenis te geven.
De beeldhouwkunst heeft zich in de negentiende
eeuw conservatief ontwikkeld, maar de stelling dat de
Animaliers de beeldhouwkunst een andere blikrichting
hebben gegund zou een interessant uitgangspunt
kunnen zijn voor verder onderzoek. Die blikrichting
zou dan moeten gaan naar de sociologie van de kunstreceptie in het negentiende-eeuwse Frankrijk.
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