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Diersculptuur een oudemystieke kunst?Al sinds
prehistorische tijdenwordenkunstvoorwerpen
gemaaktmet eendier als onderwerp. Soms is dit een
voor ons onherkenbaar object.Deprehistorische voor-
loper vandierbeeldhouwers zoals Barye enBugatti is
eenonbekendebeeldhouwer uit het late pleistoceen
(10.000 tot 40.000 jaar geleden).Het object dat ik
hierwil bespreken zietmenhiernaast afgebeeld.
Deze afbeelding, een reconstructietekeninguit het
boekTheNature of Paleolithic Art, is van eenpeilloze
onherkenbaarheid.1 Het is in geen enkel opzicht opge-
wassen tegende kwaliteit vande kunst vandenegen-
tiende-eeuwseAnimaliers. Toch is het eenobject dat
geëtst inmijn geheugen staat.De auteur vanhet
genoemdeboek, een zekereR.DaleGuthrie, is een
natuurmens. Vanoorsprong is hij beeldhouwer en
natural historian (dier- enplantkundige, paleobioloog).
Hij is emeritus hoogleraar aandeuniversiteit van
Alaska –waar anders? In de flaptekst vanhet boek
wordt vermeld datGuthrie ergens in het ommeland
van Fairbankswoont,waar zijn tuin regelmatigwordt
omgeploegddoor toevallig passerende elanden.Doel
vanTheNature of Paleolithic Art is: alle (negentiende-

Animal sculptures and ancientmythical 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 andBugatti is an anonymous sculptor of the
late Pleistocene epoch (40,000-10,000years BP). The
object Iwish to discuss here (right), a reconstruction
drawing from thebookTheNature of Paleolithic Art, is
almost unfathomable.1 It is in no respect equal in
quality to the art of the nineteenth-centuryAnimaliers,
but it is nonetheless etched intomymemory. The
author of the aforementionedbook,R.DaleGuthrie,
is a renownednatural historian (zoologist, botanist,
palaeobiologist) and also a sculptor.He is Professor
emeritus at the Institute ofArctic Biology at the
University ofAlaska –where else? The jacket text tells
us thatGuthrie lives in the outskirts of Fairbanks,
where his garden is regularly ploughedupbypassing
moose. The aimofTheNature of Paleolithic Art is to
question all the (nineteenth-century) presuppositions
that underpinour ideas about prehistoric art, in this
case that of the Paleolithic period.Guthrie uses a
comparativemethod in an attempt toprovide a better
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eeuwse) vooronderstellingendie ten grondslag liggen
aandebeschouwing vanoeroude kunst, in dit geval,
paleolithische kunst, onder de loep te houden.Guthrie
wil door zijn vergelijkendemethodiek eenbetere ver-
klaring vinden voor de kunstzinnige verbeeldingendie
zijn gevondendoornegentiende-eeuwse archeologen,
die eigenlijk geenkennis vanbiologie, ecologie en
antropologie hadden.Deze archeologenhadden vaak
een theologische achtergrond; hetwarenpaters die
als liefhebberij de oerkunstgeschiedenis beoefenden.
Dezepater-archeologen verklaardende gevonden
Paleolithische rotstekeningen enopgegravenobjecten
vanuit eenmystieke en geheimzinnig-religieuze-sjama-
nistische achtergrond.Als je bedenkt dat in de loop
vanongeveer 30.000 jaarmensenopde aarde hebben
rondgelopen, vaak in de droge steppeof op een ijskoude
gletsjer, die demoeite namenom iets te tekenen, zou
dan alleswatwij hebbengevondenvanhogepriester-
lijke komaf zijn?Zoudendiemensenniet ook andere
interesses hebbengehad?VolgensGuthriewel.Hij heeft
in zijn boekmeer dan 5000doorhemzelf opnieuw
nagetekende rotstekeningen enpaleolithische objecten
opgenomen.Dat hij geen foto’s afbeeldt,maar zijn
eigennagetekende reconstructies, doet eigenlijk negen-
tiende-eeuws aan.Maar hij geeft een reden voor zijn
keuze: het is onderdeel van zijnmethode.Hijwil zijn
interpretatie vandeobjecten en tekeningendie hij
bespreekt in het boek visueel tonen.2

Niemandkon achterhalenwat nude religieuze
functiewas vandit object.Welkemystieke betekenis
heeft dit ingekerfde steentje?Hetmoet gemaakt zijn
door eenmensenhand,want het is geennatuurlijke
slijtage die de vormvandit steentje heeft bepaald. Kijk
jemet de ogen van een antropoloogdie ookwatweet
vanbiologie, zoalsGuthrie deed, dan is een andere
conclusie over de interpretatie vandit gekerfde object
gerechtvaardigd.
VolgensGuthrie stelt het de larve van een runder-

horzel voor.Dezeparasitaire steekvliegen leggen eieren
onder dehuid van een rendier.Als de lente aanbreekt
wordende rendieren geschoten ende larven vande
horzelswordenmeteen (het gebeurt nog steeds bij
bepaalde Inuitvolken) als delicatesse, vers onder de
huid vandenogwarmedoodgeschoten elanduitgesne-
den enopgegeten.Guthrie beschrijft ze als eenbeetje
ziltig van smaak.
Dat het gebeeldhouwdedier in dit geval geen steige-

rendpaard,maar eenhorzellarve is,maakt voor de

explanation for the artistic presumptions of nine-
teenth-century archae-ologistswho actually hadno
knowledgeof biology, ecology and anthropology.
Manyof these archaeologists had a theological back-
ground: theywere clergymenwith an amateur interest
in prehistoric artefacts. They explained the Paleolithic
cave paintings and excavatedobjects in termsof
mysticismand arcane, religious and shamanistic
ideas. If you consider that the peoplewho lived in
this 30,000-year period, often existingonbarren
steppes or an ice-cold glacier, took the trouble tomake
drawings,would everything thatwehave foundhave
beenmade for religious purposes?Wouldn’t these
people havehadother interests too?Guthrie certainly
thinks so.His book containsmore than five thousand
cavepaintings andPaleolithic objects, all carefully
redrawnby the author. That his book contains no
photographs but only his owndrawncopies appears
in itself somewhat nineteenth century. But he gives a
good reason for this choice: it is part of hismethod.
Hewants toprovide a visual interpretationof the
objects he discusses in his book.2

Nobody could identify the religious functionof
this object.What could themysteriousmeaningof
this carved stonebe? Itmust have been fashionedby a
humanhandbecause nonatural abrasion couldhave
resulted in this form. But looked at through the eyes of
an anthropologistwho also knows something about
biology, such asGuthrie, andone is justified in reaching
a different conclusion about the interpretationof this
carvedobject. According toGuthrie, it represents the
larva of thewarble fly, a parasitic insect that lays its
eggs under the skinof reindeer. In the spring Paleolithic
manwould shoot the reindeer and cut the larvae from
the animal’s stillwarmbody and eat themas a delicacy
(certain Inuit peoples still practice this custom today).
Guthrie describes their taste as slightly salty.
That this sculpture represents the larva of awarble

fly andnot a prancinghorsemakes little difference to
the establishment of the object’smeaning. The small
objectworked just aswell for primitiveman as a lion
byBarye did for a nineteenth-century visitor to the
Salon. The formof thewarble fly’s larva had apositive
meaning for this prehistoric artist: the larva is ripe for
eating in the spring,when thewarmweather arrives.
And the larvawas, nomatter howunpalatable itmy
sound tous, awelcome addition to anotherwise
meagre andhard-wondiet.

Antoine-Louis Barye (1796-1875),Taureau cabré [1841] 26
Brons/Bronze, 22,2 x 21,6 x 10,7 cm (cat. 15)
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worden als bekend voorondersteld.
Dewaardering enkritiek ende redenenwaarom

dezeAnimaliers hunkunstwerkenmaakten, staannet
zo ver vandehedendaagse beschouwer af als redenen
enwaardering die de larvensnijder en zijn vrienden
hadden voor hetmaken enbekijken van een gesneden
larfje.De geschiedschrijving vande dierbeeldhouw-
kunst verkeert zogezegdnog in een embryonaal
stadium.Dat neemtnietwegdat veel informatie voor
de interpretatie vande dierbeelden voor een geïnteres-
seerde toeschouwer voor het oprapen ligt. In deze
tekst probeer ik die informatie te herschikken tot een
andere geschiedenis vandeAnimaliers dan tot nu toe
is geschreven.Mijn taak is het om te duidenwelke rol
enwaardering deAnimaliers hadden inhun eigen
tijdsgewricht, de periode van 1830 tot het einde vande
negentiende eeuw.Deze tekst beoogt niet de belang-
rijkste kunstenaars enhunbiografie te behandelen. Zij
beoogtwel een inleiding te gevenopde tijd, de sfeer,
dewerking ende rol vande Franse dierbeeldhouwers
in denegentiende eeuw.

Een gipsen classicismeDe industriële revolutiemaakte
hetmogelijk dat de productie vanbeelden in brons
veel gemakkelijkerwerd dandaarvoor. In de zeven-
tiende en achttiende eeuwwerdenbronzenbeelden
wel gemaakt,maar de verzamelaars vandie beelden
waren vooral geïnteresseerd in dehoge kwaliteit van
het ciseleerwerk. Rond 1800 ismarmer voor het eerst
duurder danbrons alsmateriaal voor sculpturen.
Nieuwe reproductietechnieken zorgden voor een
gemakkelijker productie van goede gietsels, beelden
in serie enbeelden in verschillende formaten.Desal-
nietteminwashetmaken van eenmarmerenof een
bronzenbeeld nog steeds prijzig voor de kunstenaar
zelf. Daaromvindenwe in de vroegenegentiende eeuw
een andere verandering, diewel verankerd ligt in de
geschiedenis vandebeeldhouwkunstmaar die pas in
denegentiende eeuwgewone atelierpraktijkwordt.3

Omdat beeldhouwers over het algemeenhun
beeldenmodelleren, enpas later in eenbestendiger
materiaal omzetten,werdhet voor de academisch
geschoolde kunstenaars vanbelanghunuiteindelijke
ontwerpen in eenneutraalmateriaal te presenteren.
Datmateriaalwerd gips.Debelangrijkste kwestie voor
beeldhouwers tussen 1750 en 1800werdnamelijk: hoe
kan je de klassieke traditie vandeoudeGrieken en

text to discuss the biographies of themost important
animal sculptors, but to provide an introduction to
theperiod, to sketch the atmosphere and to assess the
role of the French animal sculptors in thenineteenth
century.

Aplaster classicismThe Industrial Revolutionmade
theproductionof bronze sculpturesmuch easier than
before. Bronze sculptureswere produced in the seven-
teenth and eighteenth centuries, but the collectors
of these objectswere primarily interested in the high
quality of the chasing. For the first time around 1800
marble becamemore expensive thanbronze as a
material for sculptures.New reproduction techniques
made it easier to produce goodmoulds and therefore
tomake sculptures in series in a variety of formats.
Nonetheless, it remained expensive for an artist him-
self tomake amarble or bronze sculpture. That iswhy
wewitness another change in the early nineteenth
century, one that is certainly anchored in thehistory
of sculpture butwhichbecame standard studio
practice only in thenineteenth century.3

Because in general sculptorsmodel their sculp-
tures andonly later translate them into amore durable
material, itwas important for academically trained
artists to present their designs in aneutralmaterial.
Thatmaterialwas plaster. Themost important
question for sculptors between 1750 and 1800was:
howcanwemarry the classical traditionof the ancient
Greeks andRomanswithour ownage? For sculptors,
who still had a lower status thanpainters, itwas now
finally possible to turn this classical art to their own
hand. Theplastermodelwas the appropriatemeans
for this.
In general sculptorswere seen as craftsmen.Of

course there hadbeen great artistswhomade sculpture,
such as Phidias,Michelangelo andDonatello, but
painting remained themother of the arts. Because a
true academy for artists had existed in France since
the seventeenth century andbecause this academy
promoted classical art as the ultimate example, for
young sculptors at the beginningof their careers it
was relevant tomake ‘modern classics’. The task for
the trained sculptor at the beginningof the nineteenth
century was:model a neoclassical sculpture, exhibit
the plastermodel, have it assessed and sell versions of
the sculpture inmarble or bronzeon the ‘artmarket’
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totstandkoming vande betekenis vanhet object niet veel
uit. Het kleine objectwerkt voor eenoermens even
goed als een leeuwvanBarye voor een in vadermoorde-
naar of hoepelrok gestokenSalonbezoeker. Voor die
prehistorische kunstenaar hadde vormvandie larf van
de runderhorzel eenpositieve betekenis.De larve komt
tot volvette eetbaarheid rondde lente; hetwordtweer
beterweer, enwarmer. Verderwas dehorzellarve zelf,
hoe afschuwelijk dit snoepje vanmoeder natuur ons
ook in deorenmagklinken, een lekkere afwisseling
van eenmetmoeite veroverd schaars dieet.
Guthrie toont ons ook andere voorbeelden van

larvebeeldjes en van voorwerpenmet eendecoratie
vanhorzellarven.Demens, latenwehemdeLarven-
snijder noemen, die deze dingenheeft gemaakt,wil
dat lekkere beestje bij zichhouden, zoalswij een
sleutelhanger bij ons hebben.Het voorwerp is geen
echt kunstwerk,maar ookgeen religieus voorwerp.
Dewaarheid enwaarde vanhet object is gezeteld in
zijn zeer sterke doordringing inhet dagelijks leven
vande Larvensnijder.Niet altijd heeft eennutteloos
objectmet een anderewerkelijkheid vandoen; juist
een sterke verbintenismet het leven van alledagmaakt
de kunstlarve tot zo’n interessant en actueel object.

DeLarvensnijder is ook eenAnimalierDedierbeeld-
houwers die in denegentiende eeuw leefdenmoeten
hun eigen redenenhebbengehadomhunkunst te ver-
vaardigen.Debespreking vandie kunstvoorwerpen
vandebeeldhouwers die nogal neerbuigendAnimaliers
werden gedoopt door hun critici, is in de laatste twee-
honderd jaar geladenmet allerleiwaardeoordelen
over hoebeeldhouwkunstmoetworden gemaakt.
Auteurs van literatuur over deAnimalierswaren
steeds betrokkenbij de verkoopvandeze sculpturen.
Kunsthistoriciwerden ingehuurddoor kunsthande-
laars omdekunstwerken in eenpositief daglicht te
bespreken.Deuniversitaire, officiële kunstgeschied-
beoefeningheeft zichnooit veel gelegen laten liggen
aande kunstwerken vandeAnimaliers, die kunst-
werkendie vaak inopdrachtsituatie of vanuit commer-
cieel oogpuntwerden gemaakt.Dehistoriografie van
deAnimaliers is dus gevuldmet een literatuur die als
doel heeft omhet belang van ende aandacht voor de
kunstenaars zohoogmogelijk in te schatten. Bepaalde
informatie, bepaalde vooronderstellingen enhistori-
sche achtergrondenwordendaardoor verzwegen, of

Guthrie illustrates other examples of larva sculptures
andobjects decoratedwithwarble fly larvae. The
personwhomade these things – let us call him the
larva sculptor –wanted anobject to remindhimof
this annual treat, just aswe cherish a keepsake. The
object is not a trueworkof art, but neither is it a
religious object. Theobject’s truemeaning and value
resides in its intimate associationwithprimitiveman’s
everyday life. Auseless object neednot always be
associatedwith another, higher reality; it is precisely
this artistic representationof a larva’s strong connec-
tionwith everyday life thatmakes it such an interesting
and relevant object.

The larva sculptor is also anAnimalierThe animal
sculptors of the nineteenth centurymust havehad
their own reasons tomake their art.Over the past two
hundred years, the discussionof the artefacts by these
sculptorswhowere almost patronisingly dubbed
Animaliers has been loadedwith allmanner of value
judgements about howsculpture should be created.
The authors of the literature on theAnimalierswere
often involved in the sale of these sculptures.Art
historianswere enlisted by art dealers to discuss the
works in a positive light.Academic art history has
shown scant interest in theworks of theAnimaliers:
works thatwere usually commissionedormadewith
commercial gain inmind. Thehistoriographyof the
Animaliers thus largely comprises a literaturewhose
aimwas to evaluate these artists as highly as possible.
And to this end, certain information, presuppositions
andhistorical background informationwerewith-
held orwere taken as read.
The appreciation and criticismof theseAnimaliers

and the reasons theymade theirworks of art are as
remote to the contemporary viewer as the reasons
the larva sculptor andhis friends had formaking and
looking at carved representations of larvae.Although
thehistoriographyof theAnimaliers is still at an
embryonic stage, this does notmean that there is
notmuch in thewayof information to assist us in the
interpretationof theirworks. In this text I attempt to
rearrange the information into a different history of
theAnimaliers than that hitherto available.My task
is to indicate the role and status of theAnimaliers in
their own time, the period from 1830until the endof
the nineteenth century. It is notmy intention in this
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Romeinen combinerenmet onze eigen tijd?Voor
beeldhouwers, die toch altijd al een lagere status dan
schilders hadden,werdhetmogelijk omdeze klassieke
kunst nu eindelijk naar hun eigenhand te zetten.Het
gipsmodelwas hiervoor het geëigendemiddel.
Over het algemeenwerdenbeeldhouwers gezien

als ambachtslieden.Natuurlijk heeft de geschiedenis
grote kunstenaars onder de beeldhouwers gekend
(Phidias,Michelangelo enDonatello),maar demoeder
der kunstenwas de schilderkunst.Doordat er in Frank-
rijk al sinds de zeventiende eeuween echte academie
voor kunstenaars bestond, en doordat die academie
de klassieke kunst als ultiemvoorbeeld propageerde
werdhet voor beginnendebeeldhouwers relevant om
‘moderne klassieken’ temaken.Deopdracht voor een
gemiddelde geschoolde beeldhouwer aanhet begin
vandenegentiende eeuwwas: boetseer eenneoclassi-
cistisch beeld , exposeer het gipsmodel, laat hier over
oordelen, en verkoopdanversies vandit beeld, in
marmer, of brons, op ‘de kunstmarkt’ (rijke adel, burge-
rij, deKoning, de Staat). De enigemanier omde critici
te tonenwat je had gemaakt,was opde Salon.Daarom
waren er opdie (door de École enAcadémie des Beaux
Arts, en daarmeedoor de Staat georganiseerde) ten-
toonstellingennagenoeg alleenmaar gipsenbeelden
zichtbaar.Hetwas voor eenkunstenaar zeer frustre-
rendomteworden geweigerd voor een Salon. Erwaren
geen andere plekkenom je kunst te laten zien.
Voor kunstenaarswarende gipsenhunoriginelen,

die ze bewaarden.De gipsen vandebelangrijkste
classicist van zijn tijd,AntonioCanova, zijn nog steeds
te bezichtigen inhetmuseum inPossagno.
Voor het eerst in de geschiedenis vandebeeld-

houwkunstwerdhetmateriaal vanhet beeld secundair
enhet concept primair (hoewel het concept heel sterk
gebondenwas aan academische ‘regelgeving’). Beeld-
houwers kwamenzeer dicht bij de klassieke kunst,
benaderdenhet klassieke ideaal,meer nogdan schil-
ders.Daarmeewerdbeeldhouwkunst alsmedium
rond 1800debelangrijkste kunstvormwaarin een
kunstenaar zich konuiten.Het is de belangrijkste reden
dat het neoclassicisme langer voortduurt in de beeld-
houwkunst dan in de schilderkunst.

Phidiasmaakte geen dieren JamesMackay, auteur van
eenoverzichtswerk vanAnimalierbeeldhouwkunst,
signaleert in zijn inleidingophet onderwerpdat er zo
weinig dierbeelden vandeGrieken enRomeinen zijn

(thewealthy aristocracy, themiddle classes, the king,
the State). Theonly forum for showing the critics
what youhadmadewas the Salon. The sculptures
shownat these exhibitions, organised by the École
des BeauxArts and theAcadémie des BeauxArts and
therefore by the State,were almost exclusively plaster
casts. Itwas extremely frustrating for an artist to be
refusedby a Salon, as therewere noother places to
exhibit hisworks.
For artists the plasterswere their originals,which

they retained. Theplasters of themost important
classicist of his time,AntonioCanova, can still be
seen in theMuseoCanova in Possagno. For the first
time in thehistory of sculpture thematerial became
subordinate to the concept (although the concept
was strongly connected to academic rules). Sculptors
camemuch closer to the ideals of classical art than
painters and for this reason around 1800 sculpture
became themost importantmedium inwhich an
artist could express himself. This is themost important
reasonwhyNeoclassicismendured longer in sculp-
ture than inpainting.

Phidias didn’t sculpt animals In the introduction to
his bookon theAnimaliers, JamesMackaypoints
out that very fewGreek andRomananimal sculptures
have survived.4 It is anold art form, he says, but one
that has few roots in classical antiquity. The technique
of casting in bronzewas almost entirely forgotten in
theMiddleAges and itwas not until theRenaissance
that equestrian statueswere oncemoreproduced as
theyhadbeenby theRomans.
Mackaywas apparently unaware of the artist

Giovanni Francesco Susini (c.1575-1653). There are
two animal sculptures by this artist in the Frick
Collection inNewYork. They are pendants: oneof a
lion attacking ahorse andoneof a leopard attacking
a bull (both c. 1630-1640). Theseworks are extremely
rare examples of trueAnimalier sculptures froma
period longbefore the nineteenth century. Their
treatment of the subject is certainly amatch for the
nineteenth-century examples. In these two sculp-
tures Susini is advancing a subject of his teacher
Giambologna, themaker of the first animal sculptures
of the ItalianRenaissance. Theywere very popular
in the seventeenth century and soldwell. Theywere
cast by anuncle ofGiovanni,Antonio Susini. Antonio
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overgebleven.4Het is eenoude kunst, zegt hij,maar een
kunst dieweinigwortels in de klassieke oudheid heeft.
In demiddeleeuwen is bronsgieten als techniek bijna
geheel vergeten. Pas in de renaissance gaatmenweer
ruiterstandbeeldenmaken, zoals deRomeinendeden.
Mackaywas blijkbaar niet opdehoogte vande

kunstenaarGiovanni Francesco Susini (ca. 1575-1653).
In de FrickCollection inNewYork zijn vandeze kunste-
naar twee diersculpturen te zien van een leeuwdie
eenpaard aanvalt en een luipaard die een stier aanvalt
(beide ca. 1630-1640).Het gaat hier ompendanten.
Deze beelden zijn zeer zeldzamevoorbeelden van echte
Animalierbeeldenuit een tijd ver voor denegentiende
eeuw. In de behandeling vanhet onderwerpdoen zij
niet onder voor denegentiende-eeuwse voorbeelden.
Susini, leerling vanGiambologna, demaker vande
eerste dierbeelden in de Italiaanse renaissance, heeft
dit onderwerp van zijn leermeester voortgezet in deze
twee beelden. Zijwaren in de zeventiende eeuwzeer
populair,werden goed verkocht, enwerden gegoten
door eenoomvanGiovanni,Antonio Susini. Antonio
Susini goot vele beelden voorGiambologna.
Bij de oudeGrieken, vervolgtMackay, treffenwe

weinig dieren aan.Hij onderschat de aanwezigheid
vanhet dierbeeldhouwwerk in deoudheid. Loophet
BritishMuseumbinnen, sla rechtsaf richtinghet
Parthenonfries endemagnifieke paardensculpturen
briesen je tegemoet.Waarombestaat eigenlijk het idee
dat in deoudheid de dierbeeldhouwkunst nagenoeg
afwezigwas?Waren er in deoudheid alleennaakte
herenlichamen enbevallige dames in contrapostposes
te zien?Dat is een vraag die ik beantwoordkreeg in een
artikel vanMatthewSimms.5Het gaat er namelijk niet
omdat dieren in deoudheid nietwerden gemaakt – dat
werden zenamelijkwel.Het gaat er omdat in de kunst-
historiografie vande klassieke oudheid, de beschrijving
van ‘grote kunstwerken’ vanGrieken enRomeinen,
de nadruk veelmeer is gelegdbij demenselijke figuur
danbij dieren. Johann JoachimWinckelmann (1717-
1768), de allereerste kunsthistoricus, heeft nagenoeg
nooit eendierbeeld kritisch beschreven.Wel heeft hij de
schoonheid bezongen vande jonge lichaamssculptuur
vandeoudeGrieken.Georg FriedrichWilhelmHegel
beschreef in zijn esthetica van 1823 de theorie dat kunst-
zinnige vooruitgang in deoudheidmoestworden
bereikt door deoverwinningopdedierlijke vorm.
Dankonhetmenselijk lichaam terecht het roer over-
nemenvande klassieke kunst.Omdat dieren inhet

Susini castmanyofGiambologna’s sculptures.
Mackay goes onto tell us thatwe encounter few

animal sculptures among the ancientGreeks. But he
underestimates the existence of animal sculptures in
antiquity. Youneedonly enter theBritishMuseum,
take a right in the directionof the Elginmarbles and
youwill come face to facewith themagnificent 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 byMatthew
Simms.5 Thepoint is not that therewere no animal
sculptures in classical antiquity, (of course therewere),
but that in the historiographyof the art of classical
antiquity – the descriptions of the ‘greatworks of art’
of theGreek andRomans – there has been a far greater
emphasis on thehuman figure thanon animals.
Johann JoachimWinckelmann (1717-1768), the father
of art history, barely touchedupon a single animal
sculpture in hiswritingswhile he devoted substantial
passages topraising the ancientGreeks sculptures
of youthful bodies. In hisAestheticsof 1823,Hegel put
forward the theory that artistic progresswas achieved
in antiquity by the conquest of the animal form.
Thereafter the imitationof the humanbodywas the
following step in the quest for an ideal classical art
form.According toHegel, because animals represented
idols in the pre-classical age (the nineteenth-century
visionof antiquity is loadedwith religion, asR.Dale
Guthrie has shownus earlier) they are nowonly
good to represent evil, the trivial, the natural and the
unspiritual.6Winckelmann andHegelwere influential
proponents of an idea that had great currency in the
nineteenth century, namely that the representation
of animalswas a lowly subdivisionof sculpture. The
highest order of sculpture is the classicist representa-
tionof the humanbody. This probably explains
attaches such little significance to thehistory of animal
sculpture. There exists a tradition that views animal
sculpture as a cute,malicious, gruesomeorprimitive
formof sculpture,madeby sculptorswho lacked the
talent to attempt the humannude.Animal sculptors
are all descendents of the larva sculptor.
JamesMackaymeanswell, but his vision is

traditional. For example, he tells us that the first true
AnimalierwasTheodoreGéricault. Géricault is known
tous as a painter, the author of Le radeau de laMéduse
(TheRaft of theMedusa, 1818-1819,Musée duLouvre,
Paris) andportraits of the insane, but also of grandiose
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beelden.Dat konden zij,maar dat kondenkunstenaars
in vroeger tijdenook.Wat is nu juist het verschil tussen
eennegentiende-eeuwsbeeld en eendierbeeld uit de
renaissance?Welke zijn dewortels vandemoderne
dierbeeldhouwkunst?

Andere dan classicistische tradities?Er is geen classicis-
tische traditie,maar er bestaanwel andere voorbeelden.
Volgens auteur JaneHorswell is de aandacht vanhet
algemenepubliek voor deze kunst geprikkeld, hoe
nederig dit ookmagklinken, door de Sèvres-porse-
leinen salonsculpturendie al vanaf de achttiende
eeuwopeengrote populariteitmochten rekenen.7

De ‘originele’ beeldenwerdendoor het publiek gekocht
in de vormvankleine bronzen.Opdeze commerciële
tendens voerendeAnimaliersmee.8 Een andere
verklaring voor het vele gebruik vanbrons door de
Animaliers is de scherpe tekening, diemen inmarmer
veelmoeilijker of geheel niet konbewerkstelligen,
volgensHorswell. De scherpe afbeelding vanhuid,
haar endetail is ideaal in bronsweer te geven.
PhilipWard-Jacksonduidt de Engelse achttiende-

eeuwse kunstenaar,GeorgeGarrard (1760-1826) als
een voorloper vandeAnimaliers.Deze kunstenaar
maakte beelden en schilderijen vanhet Engelse land-
leven: boerderijen, landschappen.Hijmaakte ook
schilderijen en sculpturen vanhet vee endehuis-
dieren: de paarden, de honden.Diewerdendus als
op zichzelf staandonderwerpbehandeld. Eenbelang-
rijke inspiratie voorGarrardwashet fokken van
dieren, de veredeling vanhet dier.Hijwas daarom
ookgeïnteresseerd in denatuurlijke historie vande
Encyclopedisten.9

Het is verleidelijk omWard-Jackson tewijzen
opdeNoord-Nederlandse traditie vande diergenre-
schilderkunst, die al in de zeventiende eeuwbestond
(zieDe stier (1647) van Paulus Potter (Mauritshuis
DenHaag) als bekendste voorbeeld, of denk aanPhilip
Wouwerman),maar in de beeldhouwkunst ligt de
situatie anders. In een tijd, betoogtHorswell,waarin
de dierschilderkunstwelig tierde,waren alleen in Parijs
de randvoorwaarden gunstig voor eenAnimalier-
beeldhouwkunst.De Parijse Jardin des Plantes enhaar
ménagerie, gecombineerdmet Parijs als kunstcentrum
vanEuropahebbendebijzondere kunstenaar Barye op
het spoor gezet van eennieuwgenre in de beeldhouw-
kunst.Hij vermengde een echt negentiende-eeuws

landscapes and alsopainted and sculpted cattle, horses
anddogs as subjects in their own right.An important
source of inspiration forGarrardwas the improve-
ment of animals throughbreeding andhewas there-
fore also interested in thenatural history of the
Encyclopédistes.8

It is tempting to referWard-Jackson to the
NorthernNetherlandish traditionof animal painting
that existed already in the seventeenth century (the
best-knownexample ofwhich is Paulus Potter’s
The Bull (1647,Mauritshuis, TheHague) but see also
PhilipWouwerman), but the situation is rather different
in sculpture. In a period,Horswell argues, inwhich
animal painting thrived, itwas only in Paris that the
preconditionswere favourable for the development
ofAnimalier sculpture. The French capital’s Jardin des
Planteswithménagerie, combinedwith Paris’s status
as Europe’smost important artistic centre set the
extraordinary artistAntoine-Louis Barye on thepath
to creating anewgenre in sculpture.Hemarried a
true nineteenth-century genrewith commerciality
and amethodical approach, sculptural quality and
accessibility.
Ward-Jackson,Horswell,Mackay and the French

critics and authors all contend that one canbarely
speakof a traditionof animal sculpture prior to the
Animaliers. Baryemayhave been charmedbyporcelain
animal figurines, but that certainly does not explain
everything.We require a historical background to the
emergence of theAnimaliers.

Historical context. Greater conservatism due to the
growing power of the Church France enjoyed relative
stability during the reignof Louisxviii (1755-1824).
Because the king suffered ill health andwaspossessed
byhis love for hismistressZoéTalon, comtesse du
Cayla, during the 1820s he largely left the actual
business of running the country tohis PrimeMinister,
Jean-Baptiste deVillèle, and tohis brotherArtois.
Adestabilising factor in France in the 1820swas

the growing influence of theChurch. Bishops and
cardinals began to exertmorepower. The beginning
of the 1820switnessed legal changes that favoured
theRomanCatholicChurch. The Panthéon in Paris
was once againmade a cathedral and therefore lost
its function as aRepublican shrine for the greatmen
of the nation. Secondary schools cameunder
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pre-klassieke tijdperk afgoden verbeeldden–de
negentiende-eeuwse visie opdeoudheid is geladen
met religie, zoals R.DaleGuthrie al eerder opmerkte –
zijn ze nu alleennogmaar goedomhet kwade, het
slechte, het triviale, het natuurlijke enhet onspirituele
te verbeelden, volgensHegel.6Winckelmann enHegel
zijn invloedrijke voorbeelden vanhet algemene idee
dat in dehele negentiende eeuw leefde, namelijk dat
de verbeelding vanhet dier een lage onderafdeling van
debeeldhouwkunstwas.Dehoogste orde vanbeeld-
houwen is de classicistische afbeelding vanhetmense-
lijk lichaam.Het verklaartwellicht datMackay zo
weinig diepzinnig de geschiedenis vandiersculptuur
beschrijft. Er bestaat nu eenmaal een traditie omdier-
beeldhouwkunst te zien als een schattige, boosaardige,
grimmigeof primitieve vormvan sculptuur, gemaakt
door eenbeeldhouwer die nogniet helemaal toe is aan
hetmenselijk naakt.Dierbeeldhouwers zijn allemaal
afstammelingen vande larvensnijder.
JamesMackay is van goedewil,maar zijn visie is

traditioneel. Als eerste echteAnimalier noemthij bij-
voorbeeldGéricault. TheodoreGéricault is ons bekend
als schilder, de schilder vanhet Le radeau de laMéduse
(HetVlot vandeMedusa, 1818-1819), vandeportretten
vankrankzinnigen,maar ook vangrandioze ruiter-
portretten.Géricault zelfwas eenuitstekend ruiter
en een liefhebber vanpaarden. VolgensMackayheeft
Géricault tenminste twee sculptuurgroepengemodel-
leerd: eenos aangevallen door een tijger en eenmandie
eenpaardhalt houdt.Dit zoudengemakkelijk beschrij-
vingenkunnen zijn vanbeelden vanAnimaliers zoals
Barye ofMêne.Mackay verraadt zich eenklein beetje:
hij noemtGéricaults stijl Phidias-achtig, klassiek,maar
ookheel realistisch.Het is blijkbaar nog steeds nodig
om te blijven volhoudendat deze romantische dier-
beelden eigenlijk net zoveelwaard zijn als eenGrieks
naakt van Phidias.
EenAnimalier is dus geen sculpteur, geen statuaire,

geen echte beeldhouwer die zijn talenten ten volle kan
benutten.Hij is blijven steken inhetmaken vanhazen,
honden enmoedehindes.Dat is eenbeeld dat de beeld-
houwers en kunstenaars, beginnendbij Barye, vanaf
het begin vandenegentiende eeuwmoetenproberen
te overwinnen, ondanks alle neerbuigende esthetiek,
sjieke theorie en conservatieve academisme. In de
context van al het voorgaande is de vraagnaar de
status vande dierbeelden enhunmakers belangrijker
danhet feit dat zij in staat zijn omeendier ‘goed’ af te

equestrianportraits. Géricaultwas an excellent rider
and a great lover of horses.According toMackay,
Géricaultmodelled at least two sculptural groups: an
ox attackedby a tiger and amanbringing ahorse to
halt. This could just as easily describe the sculptures
byAnimaliers such as Barye orMêne.Mackaybetrays
himself a little: he refers toGéricault’s style as Phidias-
like, classical, but alsohighly realistic. It is apparently
still necessary tomaintain that these romantic animal
sculptures are actually just asworthy as aGreeknude
by Phidias.
AnAnimalier is therefore no sculpteur, no statuaire.

He is not a true sculptorwho is able to employhis
talents to the full, but is stuckmakinghares, dogs and
deer. This is an image that sculptors and artists had to
attempt toovercome from thebeginningof the nine-
teenth century, despite patronising aesthetics, chic
theory and conservative academicism. In the context
of the foregoing, the status of the animal sculptures
and theirmakers ismore important than the fact that
theywere able to depict an animal accurately. They
were able to do this, but sowere artists of earlier
periods. Preciselywhat is the difference between a
nineteenth-century sculpture and an animal sculpture
from theRenaissance?What are the roots ofmodern
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
studyof theAnimaliers, JaneHorswell, the interest
in this genre among the general public hadbeen
stimulated by – as humble as thismay sound– the
Sèvres porcelain drawing-roomsculptures that
enjoyed great popularity from the eighteenth century.
The ‘original’ sculptureswere sold to thepublic in the
formof small bronzes. TheAnimaliers capitalised on
this commercial trend.7Horswell offers yet another
explanation for the extensive use of bronze among
theAnimaliers, namely that the sharpness of their
modellingwasmore difficult or indeed impossible
to render inmarble; bronzewas ideally suited to the
detailed representationof hide and fur.
PhilipWard-Jacksonpoints to the English eighteen-

century artistGeorgeGarrard (1760-1826) as a precur-
sor of theAnimaliers. This artistmade sculptures and
paintings of English rural life including farmviews and
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genremet commercialiteit en eenmethodische
aanpak, sculpturale kwaliteit en toegankelijkheid.
Ward-Jackson,Horswell,Mackay,maar ookde

Franse critici en auteurs betogen allemaal eigenlijk
dat er nauwelijks traditie is. Barye heeft zichmisschien
laten charmerendoor porseleinendierenbeelden,
maar dat verklaart nogniet alles. Eenhistorische
achtergrondvandeopkomst vandeAnimaliers is
gewenst.

Historische context. Toename van conservatisme door
groeiendemacht van de kerkOnder Lodewijk deAcht-
tiende (Huis Bourbon, 1755-1824)was Frankrijk een
tamelijk stabiel land.Destabiliserendwerkte de zieke-
lijkheid vanLodewijk, en zijn bezetenheid door zijn
liefdemetZoéTalon, comtesse duCayla.Daarom liet
hij dewerkelijke regering voor een groot gedeelte aan
zijn premier Jean-Baptiste deVillèle en aan zijn broer
Artois over.
Een andere destabiliserende factor in het Frankrijk

vande jaren twintigwas de toenemende invloed van
de kerk. Bisschoppen enkardinalen gingen zich steeds
eigenzinniger gedragen. Begin jaren twintig zienwe
juridische veranderingen ten gunste vandeRooms-
Katholieke kerkontstaan.Het Panthéon in Parijs
veranderdeweer in eenkathedraal – en verloor daar-
meede functie van republikeinse schrijn voor Les Plus
GrandsHommes pour la Patrie.Middelbare scholen
kwamenonder bisschoppelijk toezicht te staan.De
rector vandeuniversiteit in Parijswerd eenkardinaal.
Heiligschenniswerdbijwet verboden enontheiliging
van vaatwerkwerd strafbaarmet levenslang, ontheili-
ging vandehostiewerd strafbaarmet de doodstraf.
Overigens zijn deze straffennooit opgelegd.Depers
werd gecensureerd enbestraft bij kritische berichtge-
vingover deKerk.Met al dit soort kerkelijke inmenging
in staatsaangelegenhedenwerdhet FransRepublikeinse
volksdeel danig geïrriteerd.

Conservatisme,maar ook bloei van de kunstenNiet
alleen groeiendemacht vandeKerk is kenmerkend
voor de eerste helft vande jaren twintig.Onder de
Restauratieregering vanLodewijkxviii is in Frankrijk
een groei enbloei vanwetenschap enkunst voortgezet
vanuit deVerlichtingstraditie, iets datmenniet zou
verwachtenonder een conservatieve, royalistische
regering.DepaelontoloogCuvier ende zoöloog

episcopal supervision and a cardinalwas appointed
rector of theUniversity of Paris. Sacrilegewas for-
biddenby law.Desecrationof liturgical silverware
was punishablewith life imprisonment anddesecration
of the Eucharistwas punishable by death. These
punishmentswere, however, never enforced. The
presswas censored andpunished for critical coverage
of theChurch. FrenchRepublicanswere thoroughly
irritated by all this ecclesiasticalmeddling in affairs
of state.

Conservatism, but flourishing of the artsUnder the
BourbonRestoration therewas a flourishingof
science and art as a continuationof the traditionof
the Enlightenment, something that onewouldnot
expect under a conservative, royalist administration.
Thepalaeontologist Cuvier and the zoologist Lamarck,
the physicistsAmpère (electricity), Carnot (thermo-
dynamics) and Fresnel (theory ofwaveoptics)were
able to carry out their researchunhindered.History
enjoyed a renaissance during theRestoration.
Literature flourished: Louis’ government even awarded
the youngVictorHugo a stipendof 1000 francs.
Painters such asGéricault andDelacroix and com-
posers such asWeber, Rossini andBerlioz practiced
their art under theRestoration.

The revolution of 1830Louisxviii’s brotherCharlesx
ascended the throne in 1824. Villèle still occupied the
post of PrimeMinister. Charles’ reign saw the build up
of tensions that eventually exploded in the revolution
of the early 1830s. In 1820 France became embroiled
in awarwith Spain. The aristocracy and theChurch
attempted to turnback the gains of the French
Revolution. Thenobility had lost their lands during
the revolution and althoughVillèle had attempted
to appease them through the aforementionedpro-
Catholic laws, the politically conservative old aristoc-
racynowdemanded financial compensation. But
Villèle couldnot free up sufficient fundswithout
levyinghigher taxes. The citizenry eyedVillèle’s
policywith displeasure:why should they bemade
topay for the dispossessionof the old class?
Villèle resigned after the general electionof 1827

andCharlesx formed anewgovernment,whichdid
not effectively take power until 1829. Itwas a govern-
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Lamarck, de natuurkundigenAmpère (elektriciteit),
Carnot (thermodynamica) en Fresnel (golftheorie van
het licht) kondenhunonderzoek in vrijheid verrichten.
De geschiedwetenschaponderging eenwedergeboorte
gedurende deRestauratie.De literatuur bloeide,met als
belangrijkste namenVictorHugo (die nog een stipen-
diumvanLodewijk dexviiiontving van 1000 francs)
en Stendhal. Schilders zoalsGéricault enDelacroix en
musici zoalsWeber, Rossini enBerliozmaaktenhun
kunst gedurende deRestauratie.

De revolutie van 1830 In 1824 kwamCharlesx (broer
vanLodewijkxviii) opde troon.Nog steedswas
premierVillèle op zijn post.OnderCharlesxontston-
den zoveel gevoelige problemen, dat zij de aanloop
vormdenvoor de revolutie vanbegin jarendertig. In
1820werd Frankrijk bij eenoorlogmet Spanje betrok-
ken.Adel en kerk spanden zich inomdeverworven-
heden vande FranseRevolutie terug te draaien.De
conservatieve oude adelwas door de revolutie zijn
landkwijtgeraakt.Al eerder probeerdeVillèle door die
eerder genoemdepro-kerkelijkewetgeving eenwit
voetje te halenbij de oude adel.Maar de adel eiste nu
ook financiële genoegdoening voor het verlies van
hun landgoederendoor deonteigeningen gedurende
de FranseRevolutie. Villèle konhiervoor niet genoeg
middelen vrijmaken.Deburgers, die hoge belastingen
betaalden, zagen zijn beleidmet ongenoegen aan.
Waaromzouden zij betalen voor deonteigening van
deoude adel?
Nade verkiezingen van 1827 tradVillèle af. Een

zakenkabinetwerd samengesteld doorCharlesx. Pas
in 1829 trad deze regering aan.Hetwas een regering
vannon-valeurs enongetalenteerde lichtgewichten. Zij
haddennog eenhalf jaar aanloopnodig omeindelijk
‘beleid te gaanmaken’.Dit gaf de oppositie de kans zich
te organiseren,waaronderOrléanisten (aanhangers
vanhet huisOrléans, de familie vanwaaruit de latere
koning Louis-Philippe zouvoortkomen) die de anti-
regeringskrant LeNationaloprichtten. In 1830werden
weer verkiezingen gehouden.Ditmaalwonde republi-
keinse oppositie. Charlesxweigerde af te treden.
Zijn premier, Polignac, kondigde viermaatregelen af:
verbodopoppositiekranten, ontbinding vanhet
nieuweparlement, de rijkste top (25%vande kies-
gerechtigden) behield zijn burgerrechten, de restwerd
beperkt in hun rechten, vooral het kiesrecht.Nieuwe

ment of nonentities anduntalented lightweights,
which required a further sixmonths to formpolicy,
giving the opposition a chance toorganise. These
included theOrléanists (supporters of theHouse of
Orléans, the family thatwould supply the later King
Louis Philippe i), which established the anti-govern-
ment newspaper LeNational. In 1830 electionswere
againheld andwerewon this timeby theRepublican
opposition. Charlesx refused to abdicate.His Prime
Minister, Polignac, announced fourmeasures: a ban
onoppositionnewspapers, dissolutionof the new
parliament, the richest 25 per cent of the electorate
would retain their civil rightswhile themajoritywould
see their rights limited, in particular the right to vote,
and anewelectionwas called. These ‘measures’ resulted
in the three-day JulyRevolutionof 1830, knownas les
trois glorieuses (the three glorious days). The uprisingwas
aimednot at themonarchybut at the re-establishment
of theAncienRégime. A large part of the population
believed that the nobility and theChurchhad gained
toomuchpower. Even faithful citizens deplored the
Church’s political power. Rights andprivilegeswhich
according to the revolutionary principles should be
awarded to the talented (or the new rich) increasingly
found theirway to the oldnobility and theChurch as
theyhaddonebefore the revolution. This irritated the
bankers andmerchants. Thenobilitywere granted
more andmorepositions of power in officialdomand
government so that the king lost his connectionwith
thenewbourgeois class. Theprovocation – the angry
mob– stemmed from the economic crisis of 1829-30,
whichhad left deep scars in the proletariat. Charlesx
wasdeposed and anew liberal king, Louis Philippe i,
tookover the sceptre. This so-calledRoi Citoyen (Citizen
King)wouldpaymore attention to the tax-paying
citizenry.Hewas the last kingof France; his son,
Ferdinand-Philippe,DukeofOrléans,wouldnever
ascend the throne.9

Themiddle classes In the literature about the nine-
teenth-centuryAnimaliers the political history after
the FrenchRevolution andNapoleon is taken as read,
however it should beobvious thatmost people do
not have a detailed knowledgeof Frenchhistory 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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bers in de loopvandenegentiende eeuw.Ookvoor
de financiering vande stadsontwikkeling vanParijs
doorBaronHaussmann is de burgerij vanbelang; en
al snel bouwtHaussmann als tegemoetkoming aande
bourgeoisie deOpera (van architectGarnier),waarin
de koningook appartementenheeft.
Die herontwikkeling vanParijs vindt zijn oorsprong

in de Julimonarchie.Haussmannwas bij het gezelschap
dat aanwezigwas bij de kroning vanLouis-Philippe
enhijwas eenklasgenoot vandiens zoon, de kroon-
prins.De voorloper vanHaussmann,Rambuteau,
begon al in de jarendertigmet het openleggen van
straten, op eenmanier dieHaussmann als voorbeeld
heeft genomenvoor de gehele verdere ontwikkeling
vanParijs. De geldendie gemoeidwarenmet deze
projectenwerdenopgehaald bij de burgerij – door
middel vanbelastingen, en door speculatieve investe-
ringsmaatschappijenwaarinmenkonbeleggen.Het
schetst de aan-trekkelijkheid vande gegoede burgerij:
demeest kapitaalkrachtige laag in de Franse samen-
leving vanBarye ende andereAnimalierswas de
bourgeoisie.De dierbeeldhouwers richten zich dus
opdezemarkt.

Welke thema’s spraken het publiek aan?De traditionele
Animalierkunst verdeelt zich in tweehoofdthema’s
en éénkleinere sfeer die demoeitewaard is.De eerste
sfeer bevindt zichophet platteland van Frankrijk.Hier
wordt een idylle getekend, een schilderachtig terroir.
Denk aanbeelden van zwijnen, die door de bosschages
galopperen.Denk aan eenAquitainse koe. Eenmerrie
met haar veulen.Denk aan schapendie staan te grazen.
Eenmeute jachthonden.Zelfs kippen, hanen,muizen,
hazen, konijnen, dodemussen enbestervende fazanten
kunnen tot deze sfeerworden gerekend. Een tweede
sfeer is die vanhet spektakel vanhet exotisme.Hier-
toe behorende extreemgewelddadige jachtdierendie
anderen aanvallen: een leeuwpakt een slang, een leeuw
bijt een krokodil in het geslacht, eenpanter springt in
een giraffe, eenorang-oetanontvoert eenBorneoër.
Vooral die tweede sfeer staat ver vanons.Wie zet nu
in zijnwoonkamer eenbronzenbeeld neer van een
panter die zijn klauwenzet in een gnoe?Het betreft
hier vaak gewelddadige scènes,met dierendiewellicht
niet eens bij elkaar op een continentworden aange-
troffen (Maleise tijger bespringtAfrikaanse olifant).
Als onderthema is de anekdote geliefd bij de

same continent such as aMalaysian tiger attacking
anAfrican elephant.
The subsidiary theme is the anecdotal sculpture,

whichmay strike us today as kitsch. There is, for
example, a depictionby Fratin of a bear going to
relieve himself in the night.He iswearing anightcap
and slippers – very cosy – and is carrying a candle in
his paw. The sculpture is hollowandmay serve as an
oil lamp so that the candlemay actually be lit. Very
endearing. Fratin alsomade aphilosopher bear,who
sits reading themost important philosophical literature
in an armchair. Fratin’swork is in the traditionof the
emerging art of the caricature.Daumier is the best-
known representative of this genre, but Fratin is
certainly his equal.

Barye and his relationship with Louis Philippe iThree
artists –Antoine-Louis Barye, Christophe Fratin and
AlexandreGuionnet – exhibited ‘autonomous’ animal
sculptures for the first time at the Paris Salonof 1831.
Thiswas the beginningof French appreciation for
animal sculptures. ThisAnimalier ‘genre’ consisted
of relatively small bronze sculptures of animals from
the French countryside or of exotic beasts in all their
aggressive splendour. These sculptureswerewell
receivedby the critics (andwere thereforemarket-
able).
TheDukeofOrléans andKing Louis-Philippe

himselfwere delighted byBarye’s sculptures. They
acquired several sculptures, including Le lion au serpent
(Lion andSerpent),which they claimed tobe the
representation, themetaphor for the ‘new’ regime
of the JulyMonarchy. Baryewas awarded the Légion
d’honneur for this sculpture. The sculpturewas seen
as a representationof theBourbons (the snake)
crushedby the Frenchpeople (the lion) or in other
words: theOrléanists blocking the returnofCharlesx
and conservatism. Louis Philippe’s self-image as the
restorer of Frenchmoral andprosperitywas entirely
consonantwith this sculpture.WasBarye a political
sculptor?Royal approval certainlymadeBarye socially
acceptable. The JulyColumn in the Place de la Bastille
in Paris,which commemorates the 1830 revolution
(commissionedbyLouis Philippe, begun in 1831 and
unveiled in 1840) incorporates a bas-relief lion and
four cockerels byBarye.
Another commission from theDukeofOrléans,
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verkiezingenwerdenuitgeroepen.De ‘maatregelen’
resulteerden in eendriedaagse revolutie in juli 1830. Les
Trois Glorieuseswordendeze revolutiedagen genoemd.
De revolutiewerdniet uitgevochten tegende koning
(het koningschap),maar tegende terugkeer vanhet
AncienRégime. Adel en kerkhadden, volgens een groot
deel vandeontwikkelde bevolking, teveelmacht
gekregen. Politiekemacht vande kerkwerd zelfs veraf-
schuwddoor gelovige burgers. Rechten enprivileges,
volgens de revolutionaire principes toebedeeld aan
de getalenteerden (oftewel de nieuwe rijken)werden
steedsmeer, zoals dat voor de revolutie ging, aande
oude adel en de kerk toegeschoven.Dit pikeerde de
bankiers enhandelslieden, de ‘aristocratie vanhet
kantoor’. De adel, zelfs in haar laagste rangen, kreeg
steedsmeermachtsposities toegewezen in ambtenarij
en regering.Hierdoor verloor de koningde bandmet
denieuwe rijken.De aanleiding, de angrymob, kwam
voort uit de economische crisis vande jaren 1829-30,
die diepe sporenhadnagelaten inhet proletariaat.
Charlesxwerd afgezet, en eennieuwe liberale koning,
Louis-Philippe (HuisOrléans), namde scepter over.
Deze burgerkoning zoumeer aandacht gaan schenken
aandebelastingbetalende burgerij. Hij is de laatste
koning van Frankrijk. Zijn zoon, Ferdinand-Philippe,
Ducd’Orléans, zoude troonnooit bestijgen. 10

De burgerij In de literatuur over denegentiende-
eeuwseAnimalierswordt de politieke geschiedenis na
de FranseRevolutie enNapoleon als bekend veronder-
steld.Het ligt voor een algemeenpubliek echter niet
voor dehanddatmende Franse geschiedenis vande
eerste helft vandenegentiende eeuwparaat heeft.
Verder is het vanbelangom teonderkennendat de
politieke ontwikkelingen vande late achttiende en
eerste helft vandenegentiende eeuwer toe hebben
bijgedragendat de gegoede burgerij de belangrijkste
sociale laag in de Franse samenlevingwordt.De adel,
die door de FranseRevolutie is gedecimeerd, heeft niet
meer geheel de beschikkingover landerijen en land-
bouw.De industriële ontwikkelingwas inhanden van
burgerlijke ondernemers, enniet vande adel.Het oude,
adellijke geld van Frankrijk bestondnog,maarwerd
vanaf 1830overheerst door deportemonnee vande
bourgeoisie. Voor een luxegoed als kunstwordt de
burgerij dus van groot belang.Deburgerijwordt als
doelgroep aangesprokendoor de diversemachtheb-

teenth century contributed to the fact that thewealthy
middle classes became themost important social
strata in French society. Thenobility,whichwas
decimatedby the FrenchRevolution, never regained
full commandof its estates and agriculture. Industrial
developmentwas in the hands of bourgeois entre-
preneurs, not the landed gentry. France’s oldmoney
still existed butwas dominated after 1830by thepurse
of the bourgeoisie. Themiddle classeswere therefore
of great importance for luxury goods such as art.
Themiddle classeswould be appealed to bydiverse
parties throughout the ourse of the nineteenth century.
Haussmann’s development of Paris relied greatly
upon the bourgeoisie, towhomhe conceded the
buildingof the PalaisGarnier for theOpéra, inwhich
the king alsohad apartments.
This redevelopment of Paris had its origins in

the JulyMonarchy.Haussmannwaspresent at the
coronationof Louis Philippe andwas a classmate of
his son, the crownprince.Haussmann’s forerunner,
Rambuteau, hadbegun to establish a street pattern in
the 1830s thatwould serve as amodel forHaussmann’s
further development of the city. Themonies required
for these projectswere collected from thebourgeoisie
bymeans of taxes and through speculative invest-
ments. This gives an indicationof the appeal of the
middle classes: thewealthiest layer of French society
was the bourgeoisie. Itwas therefore natural that
Barye and theotherAnimalierswould appeal to this
market.

Which themes appealed to the public?The traditional
art of theAnimalier canbe divided into twoprincipal
categories and a subsidiary one. The first is that of the
picturesque idyll of the French countrysidewithwild
boar racing through the undergrowth, grazing sheep
and cattle, amarewithher foals andpacks of hunting
dogs. This category also incorporates smaller animals
such as poultry,mice, rabbits andhanging gamebirds.
The second is the violent spectacle of exotic animals
engaged in thehunt: a liondevouring a snakeor a
crocodile, a panther attacking a giraffe, anorang-utan
abducting anative of Borneo. This second category is
very remote fromour experience.Whoplaces a bronze
sculpture of a panther attacking a gnu inhis drawing
room?These are often gruesome scenes, sometimes
involving animals that are not to be foundon the
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Animaliers.Deze beeldendoenonsnukitscherig aan.
Van Fratin is eenbeer bekend, die ’s nachts eenplasje
gaat doen.Hij heeft in zijn klauweenkaarsje.Opde
kop een slaapmuts, en aande voeten slofjes, heel huise-
lijk.Dit beeld blijkt hol te zijn enkan als olielamp
dienen, zodat het kaarsje ookwerkelijk aangestoken
kanworden.Heel aandoenlijk. Fratinmaakte bijvoor-
beeld ook een filosofenbeer, die ontspannendebelang-
rijkstewijsgerige literatuur tot zichneemt gezeten in
een crapaud. Fratin staat in de traditie vandenieuw
opgekomenpersiflage-kunst.Daumier is hiervande
bekendste vertegenwoordiger,maar alsmenhetœuvre
van Fratin beschouwt staat hij opdezelfde hoogte.

Barye en zijn bandmet Louis-PhilippeDrie beeld-
houwers, tewetenAntoine-Louis Barye, Christophe
Fratin enAlexandreGuionnet, toonden voor het eerst
‘autonome’ dierbeeldenopde Parijse Salon van 1831.
Hetwas het begin vande Franse aandacht voor dier-
beeldhouwkunst.DatAnimalier ‘genre’ bestaat uit
relatief kleine bronzenbeelden vandieren vanhet
Franse platteland, of van exoten in al hun agressieve
pracht.Deze beeldenwerdendoor de critici goed
besproken (zewarendus verkoopbaar).
DeDucd’Orléans en Louis-Philippe zelfwaren

verrukt vande dierbeeldhouwkunst vanBarye.Niet
alleen kochten zij, naast vele andere beelden, Le lion au
serpent (Leeuwdie een slang vertrapt); zij gaven zelfs
aandat dit beeld daadwerkelijk de verbeelding, demeta-
foorwas vanhet ‘nieuwe’ regime vande Julimonarchie.
Barye kreeg de Légion d’Honneur voor deze sculptuur.
Menzag inhet beeld de verbeelding vandeBourbons
(de slang) diewerden vertrapt door het Franse volk
(de leeuw).Dus: deOrleanistischewetgeving die de
restauratie, de retour vanCharlesx enhet conservatisme
vertrapt. Louis-Philippes zelfbeeld als de hersteller
vande Fransemoraal enwelvaartwas volkomen
consonantmet deze sculptuur.WasBarye eenpolitiek
beeldhouwer?HetKoninklijke goedkeurenheeft
Barye zeker salonfähig gemaakt. In de gedenkzuil van
de Julimonarchie (in opdracht vanLouis-Philippe,
gebouwdvanaf 1831 enonthuld in 1840, Place de la
Bastille Parijs) is eenbas-reliëf vanBarye van een
Lion (Leeuw) opgenomen en Franse hanenopde vier
hoeken.
Een andere opdracht, een zogenoemde surtout de

table, bestaandeuit decoratieve beeldhouwwerken

a so-called surtout de table, consistingof decorative
sculptures for a six-metrewide dining table,was
eventually abandoned for various reasons. But Barye
designedno less than five hunting scenes for this
table: a tiger huntwith Indians on elephants, a bull
hunt, a lionhunt, amedieval bear hunt, andMongolian
warriors hunting a reindeer. The surtout also included
richly decorated candlesticks.

CommerceBarye, usually described as a pure sculp-
tor, beganhis career as a salon sculptor. But that is not
where he remained. Barye is an example of an artist
who exploitedhis art,whoproducedhis sculptures
for themarket. In this sense hewas apragmatist. By
1845heownedhis own foundry,whichunfortunately
went bankrupt, but this gives an indicationof how
Barye approachedhis art: he sawamarket in it. The
bourgeoisie, led by theCitizenKing Louis Philippe,
was extremely interested inhis sculptures and those
of the otherAnimaliers.However, the juries of the
Salons became increasingly conservative after 1834.
Thehunting scenes for theDukeofOrléans’ surtout de
table, for example,were refusedby the jury of the Salon
of 1837, leadingBarye to submit nothing further until
the Salonof 1850.10

Barye had to find anotherwayof bringinghis
sculptures to the attentionof potential clients.He did
this bypublishing commercial catalogues for his own
firm, Barye etCie, the last ofwhichpublished in 1865
offered 230different themes immortalised in small
bronzes.11 Therewere different formats to suit different
budgets. Thehuge rangeonoffer suggests amarket
thatwas keenly interested in these kinds of sculptures.
In addition tohis large-scale commissions, Barye

constantly soughtways of finding amarket for his
smaller sculptures, thus providinghimwith the
necessary independence from the Salon circuit. He
was also admiredbyhis contemporaries.Delacroix,
for example, spokehighly of hiswatercolours and
drawings. He came into contactwith the artists of
theBarbizonSchool, but never became a true avant-
gardist: stylistically he remained anaturalist.

Mêne’s commercialismAnother example of a commer-
cial sculptor is Pierre-JulesMêne,whosework is always
present at art fairs and in sales catalogues butwhohas

Rembrandt Bugatti (1884-1916), Jaguar dévorant un lièvre [1850]
Brons/Bronze, 40,6 x 91,4 x 43,4 cm (cat. 23)
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voor op een zesmeter brede dinertafel voor deDuc
d’Orléans, ginguiteindelijk, omuiteenlopende rede-
nen, niet door.Maar liefst vijf jachttaferelenontwierp
Barye voor deze tafel. Het gingomeen tijgerjachtmet
Indianenopolifanten, een stierenjacht, een leeuwen-
jacht, eenmiddeleeuwse berenjacht, en een jacht op
een rendier doorMongoolse strijders.Ookzeer rijk
gedecoreerde kandelaars behoordenbij de surtout.

CommercieBarye,meestal beschreven als pure dier-
beeldhouwer, is zijn carrière als salonbeeldhouwer
begonnen. Toch is zijn belang juist niet daar gelegen.
Barye is het voorbeeld van eenkunstenaar die zijn kunst
uitbaat, die zijn beelden voor de verkoopproduceert.
Hij is in die zin eenpragmaticus. In 1845washij bijvoor-
beeld bezitter van een eigen gieterij. Die gieterij ging
helaas teloor enBarye leed een faillissement. Toch geeft
het aanhoehijmet zijn kunstwerkenomging: hij zag er
handel in.Deburgerij, aangevoerd door burgerkoning
Louis-Philippe,was zeer geïnteresseerd in zijn beelden
en in die vande andere dierbeeldhouwers.De Salons
gavendaar steedsminder aanleiding toe: de jury’s van
de Salonswerdenna 1834 steeds conservatiever.De
jachtscènes vande surtout de tablewerdenbijvoorbeeld
niet toegelaten door de Jury vande Salon van 1837,
aanleiding voorBarye omnietsmeer in te sturen tot
de Salon van 1850.11

Baryemoest op een anderemanier zijn beelden
aandemanbrengen endat deedhij door de beeldenop
commerciële basis uit te venten.De verkoopcatalogi
van zijn beeldenwarendaarvan getuige.De laatste
verkoopcatalogus vanBarye etCie (1865) toonde
230 verschillende thema’s, opkleine schaal in brons
vereeuwigd.12De verschillen in schaalwezenopver-
schillen inprijs. DaarmeedoeldeBarye op eenbrede
markt vankunstkopers.De verscheidenheid sugge-
reerde eenmarkt die zeer geïnteresseerdwas in dit
soort beeldhouwkunst.
Barye zocht steedsmogelijkhedenom,naast grote

opdrachten, zijn beelden in kleine formaten aande
man te brengen.Dit bracht hemdebroodnodige
onafhankelijkheid vande Salons. Tegelijkertijdwerd
hij door kunstenaars in zijn tijd zeer gewaardeerd.
Delacroix heeft hemhoog zitten enprees zijn aquarel-
len en tekeningen.Hij kwam in contactmet de kunste-
naars vanBarbizon. Baryewerd echter nooit een echte
avant-gardist: in stijl bleef hij eennaturalist.

received scant attention in art-historical texts.Mêne
hadhis debut at the Salon in 1838 fromwhichBarye
was refused for the first time. This says something
aboutMêne’s art.Onemight think that hewas com-
parable toBarye, evenmore so since the sculpture in
questionChien étranglant un renard (Dog and Fox), 1838.
But itwould seem thatMêne’s artwasmore in line
with academic norms.Hisworkwaswell receivedby
thepress andhe exhibited at almost every Salon.
Mênehad a good sense forwhat themarket

wanted.His first period,mild-Romantic,was based
on the art of Barye.Around 1846, responding to the
newFrench fashionofAnglomania, fed inpart by the
popularity of theworks ofWalter Scott,Mênebegan
tomakehunting scenes.He also increasinglymade
works aimed at theBritishmarket, such asChasse en
Écosse, showing a Scottish huntsmanholdingup a fox
tohis packof dogs.Mêne alsomade sculptures for
the typical Frenchmarket, such as his depictions of
equestrian sports. After the FrenchRevolutionof
1789 equestrian sportswere banned in Paris because
of their associationwith thenobility but horse racing
was gradually reintroduced in the 1820s. Longchamp
near Paris became the centre for the sport and the
meetingplace for the aristocracy.Mênemade two
horse sculptures that sold in great numbers.What
Mêne andBarye had in commonwas their belief that
theywere artists pur sang.Mênenever exploitedhis art
to the full by, for example, accepting commissions
for horse portraits from thenobility.Nonetheless,
hewas always able to livewell fromhis art.

The lion is dead. Run, RunBecause therewas no
sculptural traditionof depicting the kinds of animals
that interested theAnimaliers theywere unable to rely
upon classical, academic plastermodels.Of course the
horse is a traditional subject, but not the secretary bird.
The lion is anold subject; not so the lynx. The Parisian
Animalierswere therefore tackling a subject fraught
withproblems: itwas not taken entirely seriously by
the established artworld and therewere no classical
precedents. Theyhad to find a strategy to enable them
todepict these animals: theywouldhave toundertake
methodical, scientific research. TheAnimaliers of
the nineteenth century are admired today for their
polished style and strongnaturalism. If theymodelled
a lion, it had tobe anatomically correct. Given that

Antoine-Louis Barye (1796-1875),Cerf quimarche no.1 (première version) [1837] 44
Brons/Bronze, 20,4 x 24,8 x 7,7 cm (cat. 08)

Pierre-JulesMêne (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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Animalierswaagden zichdus aan eenonderwerpdat
niet alleenniet geheel serieuswerd genomendoor de
gevestigde kunstwereld,maar dat ooknog eens geen
werkelijk klassiek voorbeeld had. Zijmoesten een
strategie vindenomdie dieren alsnog te kunnenmaken.
Dit is de bronvanhetwetenschappelijke,methodische
onderzoekdat veel vandie beeldhouwers voerden.
DeAnimaliers in denegentiende eeuwworden

heden tendage geroemdomhun schitterende stijl en
sterke naturalisme.Als er een leeuwwerd geboetseerd,
werdhet een leeuwdie anatomischklopte. Erwaren
in de jaren twintig vandenegentiende eeuwniet veel
wilde dieren voorradig in Parijs. Hoeonderzocht je het
dier naar denatuur?
In deVerlichtingontstondende verzamelingen en

musea vandieren.Dieren verzameldemenniet alleen
omhunexotische uiterlijk of hun exclusiviteit,maar
als studieobjecten. In 1838ontstond inAmsterdam
dierentuinArtis, die in 1852werd geopendvoor het
algemeenpubliek. In Parijswas de belangrijkste dieren-
tuin gevestigd in de Jardin des Plantes (vanaf 1792, als de
ménagerie vanuit het paleis Versailles in Parijs zelfwordt
ondergebracht). Als de schilderDelacroix lucht krijgt
vande doodvan een leeuw indeménagerie in de Jardin
des Plantes, contacteert hijAntoine-Louis Barye,met
een snel genoteerd briefje: ‘De leeuw is dood. Kom in
galop.Hetweer zal versterkend voor onswerken. Ik
wacht daarwel op je.’13 Barye kreeg demogelijkheid
omdematen en verhoudingen, die hij had geobser-
veerd bij de nog levende leeuw, te controlerenophet
dodebeest.Dit alles is een voortzetting van een
Verlichtingsideaal, eenwetenschappelijke interesse
en een achttiende-eeuws vertrouwen in dewetenschap.
In dit licht is het nietmeer dan logischdat Barye
benoemdwerd tot professor in het diertekenen inhet
Museumnational d’Histoire naturelle (1854). Een
andereAnimalier, Emmanuel Frémiet, volgdehem
daar op in 1875. Frémiet hield zichniet alleenbezig
met anatomie,maar ookmet denieuwopgekomen
biologische theorie vanCharlesDarwin.

Darwinisme: Frémiets gorilla Frémiet stuurde een
beeld in voor de Salon van 1859,Gorille enlevant une
negresse (Gorilla die eennegerin ontvoert), datwerd
geweigerd door de jury.Debasis voor dezeweigering
was dat dit beeld de visie op evolutie, zoals verwoord
doorCharlesDarwin, zou illustreren.De suggestie van

conclusionNumerous elementswere at play
in the receptionof the art of theAnimalier. France
witnessed a shift in social hierarchy fromanaristocratic
to a bourgeois culture. From 1830 the bourgeoisiewas
themost important social class in French society. It
was themotor of industrial and economic growth.
Science hadbeen advancing steadily since the second
half of the eighteenth century, relatively unhindered
bypolitical change.New scientific disciplines emerged.
Nonetheless, the scientific viewof theworldwas still
coloured, here and there, byhistorical beliefs. Itwas
not only archaeologists –whogave religious inter-
pretations to their finds becausemanyof themwere
priests – thatwere responsible for thismarriage of
ideas. In art theory too, for example that ofHegel,
we see a fusionofmythical thoughtwithmodern
researchmethods.
French art of the nineteenth centurywas just as

capable of delighting the senses as today’s popular
culture is.However, in theminds of the establishment
good art equalled high art. Popular prints andprimitive
sculpturewasnot viewed as art but at best as interesting
anthropological phenomena. TheAcadémie des Beaux-
Arts andÉcole des Beaux-Arts operated ahierarchy
of genres,made explicit by the choices of the Salons,
withhistory painting at the summit and sculpture
rather lower down.Around 1800,when the fashion
forNeoclassicismmeant thatmost highly valued art
was that of ancientGreece andRome, sculpturewas
seen themost appropriatemedium to emulate and
imitate classical art. This raised the status of sculpture
to an art form in its own right.
TheAnimaliers,whowere producing an art form

thatwas on a far lower rung in thehierarchyof genres
than sculptures of human figures,were certainly
taking a certain risk in opting for this subjectmatter.
But the commercial value of theirwork,which they
made to a certain extent independent of the existing
official artworld, ensured that they couldmake a living
from it. They sold theirwork to the bourgeoisie.Of
course they sawnoharm inofficial recognition: Barye
was pleased tohaveKing Louis Philippe as a customer
andnoneof theAnimaliers ever complained about
being exhibited at the Salon.
The choice of subjectmatter is alienating to the
contemporary viewer. The (art-theoretical) inter-
pretationmethod relies uponkeeping certain criteria
at the backof one’smind. Firstly, itmaybe senseless
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Commercie bijMêneEen ander voorbeeld van een
commercieel beeldhouwerwas de altijd in catalogi en
kunstbeurzen voorkomendebeeldhouwer Pierre-Jules
Mêne, een kunstenaar die in de kunstgeschiedenis niet
uitputtendwordt besproken.Mênedebuteerde opde
Salonwaar voor het eerst Baryewerd geweigerd.Dat
zegt iets overMênes kunst.Menzoudenkendat hij
vergelijkbaar ismet Barye, temeer omdat het hier de
sculptuurChien étranglant un renard (Honddie een vos
aanvalt, 1838) betreft.Maar blijkbaar isMênes kunst
meer in lijnmet de academischenormering.Ookkreeg
hij in depers goede kritieken enhij heeft bij vrijwel
elke Salon tentoongesteld.
Mênehad een fijne neus voorwat eenmarktwil.

Zijn eerste periode,mild-Romantisch,was gebaseerd
opde kunst vanBarye. Rond 1846, aansluitendop een
nieuwontstanemode en aandacht voor Engeland in
Frankrijk (anglomanie, aangewakkerd door onder
andere depopulariteit vanWalter Scott), gingMêne
jachttaferelenmaken.Hij gingook steedsmeerwerken
voor de Engelsemarkt.Chasse en Écosse (De Schot die
een vos omhooghoudt voor zijnmeute jachthonden) is
hiervan een voorbeeld. Een voorbeeld voor de typisch
Fransemarkt zijnMênes paardensportbeelden.Nade
FranseRevolutie (1789)was er in Parijs geenpaarden-
sportmeer toegestaan, vanwege de evidente adellijke
aard vandeze activiteit. Voorzichtigwerden in de
jaren twintigweer paardenrennengeorganiseerd.
Longchamp–bij Parijs –werdhet centrumvanpaar-
denrennen endéontmoetingsplaats voor de adel.
Mênemaakte twee beelden vanpaardendie bij de vleet
werden verkocht.Mêne enBarye hadden als overeen-
komst dat zij zich toch pur sangkunstenaar voelden –
Mênebuitte zijnmarkt niet volledig uit. Hij heeft nooit
echte portretten gemaakt vanpaarden, die verkocht
zoudenkunnenworden aanhun adellijke eigenaars.
Mêneheeft overigens altijd goedkunnen leven van
zijn kunst.

De leeuw is dood. Kom in galopDat er in de geschiedenis
vandebeeldhouwkunst eigenlijk geen goed voorbeeld
is vande dierendie deAnimalierswilden afbeelden,
werpt voor de beeldhouwer het probleemopdat hij
niet naar academisch gipsmodel kanwerken.Natuur-
lijk: de afbeelding van eenpaard is traditioneel,maar
de afbeelding van een secretarisvogel niet.De leeuw
is eenoudonderwerp, de lynx eennieuw.DeParijse

therewere notmanywild lions in Paris in the 1820s,
theywere facedwith aproblem.Howwasone to
make life studies of such an animal?
The Enlightenment had seen the establishment

of zoological collections –museumsof animals –
assemblednot only for their exotic appearance and
exclusivity but also as a subject of scientific study.
TheArtis zoowas founded inAmsterdam in 1838 and
wasopened to the general public in 1852. In Paris the
most important zoowas located in the Jardin des
Plantes (from 1792,when theménageriewasmoved
fromVersailles to Paris).When thepainterDelacroix
gotwind that the lionhaddied in theménagerie at the
Jardin des Plantes he quicklywrote toAntoine-Louis
Barye: ‘The lion is dead. Run,Run. Thisweather should
spur us on. I’ll expect you there.’12 Baryewas given
theopportunity to check themeasurements and
proportions that hehadobservedwhile the animal
was alive against the carcass. Thiswas done in the
spirit of the Enlightenment ideas and a continuation
of the eighteenth-century belief in scientific advance-
ment. In this light, it is not surprising that Baryewas
appointed Professor ofDrawings at theMuséum
national d’Histoire naturelle (1854). AnotherAnimalier,
Emmanuel Frémiet, succeededhim there in 1875.
Frémietwas preoccupiednot onlywith anatomy
but alsowith thenewbiological theories ofCharles
Darwin.

Darwinism: Frémiet’s gorilla Frémiet submitted a
sculpture to the Salon in 1859,Gorille enlevant une
negresse (Gorilla Carryingoff aNativeWoman). The
jury refused it on the basis that it supportedDarwin’s
visionof evolution. The suggestionof an ape’s amorous
advances on anativewoman strikes us as horribly
racist today, but in Frémiet’s time the sexual undertone
itselfwas scandalous.Nonetheless, the sculpturewas
accepted at the Salon, although the Surintendant des
Beaux-Arts ordained that it be displayedbehind a
curtain.13 Although Frémiet always emphasised that
his sculptureswere basedon themost up-to-date
scientific knowledge in the fields of archaeology and
biology, in this case hewas unwillingly overtakenby
the revolutionof evolutionary theory. The sculpture
has been lost, destroyed in 1861 by (anti-Darwinist?)
vandals.



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)
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de liefde vande aap voor de inheemse vrouwdoet ons
nu afschuwelijk racistisch aan.Maar in Frémiets tijd
was de seksuele ondertoon, van eendier dat zichwilde
vergrijpen aan een vrouw,meer schandalig. Tochheeft
het beeld de Salon gehaald.Het beeld is uiteindelijk op
autoriteit vande Surintendant des Beaux-Arts achter
een gordijn tentoongesteld.14 Hoewel Frémiet altijd
benadrukte dat zijn beeldenop archeologisch enbiolo-
gisch gebied aandehoogstewetenschappelijke normen
voldeden,werdhij hier ongewild ingehaald door de
revolutie vande evolutionairewetenschap zelf. Het
beeld zelf is verloren gegaan, in 1861 door (anti-
Darwinistische?) vandalen geruïneerd.

conclusieHet recept voor deontstaansgeschie-
denis vandeAnimalierkunst bevat vele ingrediënten,
waarvan een aantal in deze tekst zijn genoemd.De
sociale hiërarchie in Frankrijk ontwikkelde van aristo-
cratischenaar eenburgerlijke cultuur. Sinds 1830 is de
burgerij de belangrijkste stratus in de Franse samen-
leving.Deontwikkeling van industrie en economie
wordt door de burgerij gaande gehouden.Wetenschap
is al sinds de tweedehelft vande achttiende eeuwaan
eenopmars bezig, eenontwikkeling die steedsmeer
doorzet, relatief onberoerd door politieke verande-
ringen. In dewetenschap tekenen zich steedsmeer
moderne vakgebieden af. Toch is het historische en
natuurwetenschappelijke beeld vandewereld her en
der nog vermengdmet elkaar.Niet alleen de archeolo-
gen, die hunvondsten steeds religieus duidenomdat
zijzelf priesterswarenbrachtendie vermenging tot
stand.Ook in de kunsttheorie (bijvoorbeeld die van
Hegel) zienwediemengeling van een zekermythisch
denken en eenmodernistische onderzoeksdrift.
In het Frankrijk vandenegentiende eeuwkonden

de kunstende gemoederen evenzeer beroeren als de
populaire cultuur vannu.Dekunsten in denegentiende
eeuwwerden echter zeer hoog ingeschaald en goede
kunst stondgelijk aanhoge kunst.De eencentsprent
ende sculpturen vanprimitieve volkerenwerdenniet
gezien als kunst,maarwarenhooguit interessante
antropologische gegevens. Eenhiërarchie vankunsten,
geëxpliciteerd door de keuze in de Salons,werd door
deAcadémie enÉcole des Beaux-Arts gehanteerd.De
historieschilderkunst stondopde topvandeOlympus,
wat lager gevolgddoor de beeldhouwkunst. Rond 1800,
toende kunst vandeoudeGrieken enRomeinenhet

to search for toomuchmeaning in the sculpture.A
bronze cow is and remains a bronze cow–and if the
cow is seventeen centimetres high itwill probably have
graced amantelpiece. The cowperhaps represents a
longing for an idyllic rural existence, but this cow is
comparablewit the Pleistocene larva at the beginning
of this text. It is a beautiful, nice, fine and interesting
thing tohave inone’s surroundings. Secondly, there
are cases inwhich 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 under-
stood, preference for scenes of violence in the oeuvres
of theAnimaliers. These bloodthirsty bronze animals
weremade for a commercialmarket, butwhywould
peoplewish to surround themselveswith suchobjects?
This canonly be guessed at. Fourthly, the sculptors’
interest in science and culturemakes the formof these
sculptures so interesting. Because the choice of subject
matter is neither classical, academic nor especially
‘high’, the artist had a certain freedom inhis sculptural
design, resulting in surprising sculptures.
The Pleistocene larva is, in termsofmethod,

important for the interpretationof its nineteenth-
century relatives. Firstly it demonstrates that such
a small,modest sculpturemaybe interpreted in a
great variety ofways,while the object itself retains a
certain abstraction. In thenineteenth century this
larvawouldhave been read as a fetishistic amulet,
while in the twenty-first centurywe are attracted to
theprosaic aspect of ‘something that you simplywant
tohave aroundyou’. These differences in insight run
parallel to the differences in insight and the aimsof
these insights in the sculptures of theAnimaliers.
For academic art history theworks of theAnimaliers
occupy a very lowplacewithin 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
understandingof anobject. A viewer can sometimes
seemore if he or shehas somebackground information
about the time and circumstances inwhich itwas
made and its function. It isworth reiterating: if the
scientistwho examines thewarble fly larva is also a
priest, then the larvawill becomean amulet. The
twenty-first century professor,whohas carried out
years of field researchwith the Inuit, rejects the amulet
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hoogstwerden gewaardeerd door demode vanhet
classicisme,werd de beeldhouwkunst gezien als het
meest toepasselijk omdeklassieke kunst te emuleren
en imiteren.Hierdoor steeghet aanzien vandebeeld-
houwkunst enwerdhetmogelijk omdie kunstvorm
als autonomekunst te gaan zien.
Dedierbeeldhouwers, die zichbezig hieldenmet

eenkunstvormdie in dehiërarchie der kunstenop een
veel lagere traptrede bevonddanhetmaken van sculp-
turalemensfiguren, namendaarmee een zeker risico
met hunonderwerp.Maar de commerciëlewaarde van
hunwerkmaakte dat zij, in zekere zin onafhankelijk
vandebestaandeofficiële kunstwereld, vanhunwerk
konden leven. Zij verkochtenhunwerk aandeburgerij.
Natuurlijk vonden zij dat officiële erkenning geen
kwaadkon: Baryewas blij dat hij door Louis-Philippe
werd aangekocht en geenAnimalier heeft ooit geklaagd
dat zijnwerkopde Salonwerd getoond.
Deonderwerpskeuze voor deze beeldenbevreemdt

dehuidige beschouwer.De (kunsttheoretische) inter-
pretatiemethodiek kan alleen tot standkomen indien
men een aantal criteria in het achterhoofd blijft hou-
den. Ten eerstemoetmenniet teveel achter eenbeeld
zoeken als dat geen zinheeft. Eenbronzenkoe is en
blijft eenbronzenkoe – en als die koe 17 centimeter
hoog is zal dit beeldmooi hebbengestaanop een
schoorsteenmantel.Die koe verbeeldtwellicht een
verlangennaar hetmooie landleven,maar deze koe is
vergelijkbaarmet depleistocene larve aanhet begin
vandeze tekst.Het is eenmooi, leuk, fijn en interessant
dingom indeomgeving te hebben.
Ten tweede: er zijn gevallenwaar eenbepaalde

interessante anekdotische geschiedenismee te vertellen
zijn.De surtout de table is hiervan een voorbeeld,waar-
van in deze tekst slechts een kleine toelichting is opge-
nomen. Fratins sculptuur voldoet eigenlijk ook aandit
criterium; je komt immers door zijn beelden zoveel te
weten van zijn tijd.
Tenderde: er is eennogonbegrepen voorkeur voor

geweldsscènes in deœuvres vandeAnimaliers.Deze
vechtende, etende, elkaar bespringende dieren in brons
werden voor een commerciëlemarkt gemaakt,maar
welke koperwil eendergelijk beeld in zijn nabijheid
hebben?Hier is slechts naar te gissen.
Ten vierde: de interesse vandebeeldhouwers

voorwetenschap en cultuurmaakt de vormvandeze
beelden zo interessant.Omdatwe temakenhebben
met eenniet-klassieke, niet per se academische, niet

hypothesis because hehas the possibility of assigning
an entirely differentmeaning to the object.
Sculpture had a rather conservative development

in thenineteenth century, but the assertion that the
Animaliers permitted sculpture a newperspective
would be an interestingpoint of departure for further
research. This perspectivewould involve a studyof
the sociologyof the receptionof art in nineteenth-
century France.

François Pompon (1855-1933),Ours polaire [1921-1924] 50
Brons/Bronze, 25,4 x 43,2 x 8,9 cm (cat. 152)

AlbéricCollin (1886-1962),Yak [1910]
Brons/Bronze, 50 x 74 x 26 cm (cat. 58)
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zeer ‘hoge’ onderwerpskeuze, heeft de kunstenaar
een zekere vrijheid in zijn vormgeving vanhet beeld.
Dat leidt tot verrassende sculptuur.
Depleistocene larve ismethodisch gezien van

belang voor de interpretatie van zijn negentiende-
eeuwse achterneven en -nichten. Ten eerste toont
de interpretatie van zo’n kleine, nederige sculptuur
enormeverschillen in inzicht, terwijl het object een
zekere abstractie blijft behouden. In denegentiende
eeuwzoumenhebbengeprobeerd vandeze larve een
fetisjistisch amulet temaken, terwijlwij in de eenen-
twintigste eeuwworden aangetrokkendoor het prozai-
sche aspect van ‘iets dat je gewoonbij jewilt hebben’.
Die verschillen van inzicht lopenparallelmet de ver-
schillen van inzicht, en de doelstelling vandie inzich-
ten, bij deAnimaliersculpturen. Voor de academische
kunstgeschiedenis is deAnimaliersculptuur een zeer
lage kaste in de kunst; voor de kunsthandel is de dier-
beeldhouwkunst eendrijvende kracht. Belangen en
visies staan tegenover elkaar.Ook is het bekijken van
het object somsniet voldoendeomhet object volledig
te begrijpen. Eenbeschouwer kan somsmeer zien als
menmeer achtergrondinformatie heeft bij de ont-
staansgeschiedenis, de functie ende tijdwaarin het
kunstwerk is gemaakt.Nogmaals: als dewetenschapper
die de horzellarve beschouwt vanhuis uit priester is,
danwordt die larve een amulet.De eenentwintigste-
eeuwseprofessor, die jarenlang veldonderzoekbij
de Inuit heeft gedaan, verwerpt de amulethypothese,
omdat hij demogelijkheid heeft omdie larve op een
zeer anderemanier betekenis te geven.
Debeeldhouwkunst heeft zich in denegentiende

eeuwconservatief ontwikkeld,maar de stelling dat de
Animaliers de beeldhouwkunst een andere blikrichting
hebbengegundzou een interessant uitgangspunt
kunnen zijn voor verder onderzoek.Die blikrichting
zoudanmoeten gaannaar de sociologie vande kunst-
receptie in het negentiende-eeuwse Frankrijk.
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