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INLEIDING

Sinds de 19e eeuw staat de 
legendarische familie Rothschild voor 
succes in de financiële wereld, maar 
ook voor intellectuele en artistieke 
rijkdom. Achter deze naam gaan echter 
weinig bekende persoonlijkheden 
en een onvermoed patrimonium 
schuil. De tentoonstelling, opgezet in 
samenwerking met het Louvre, biedt 
een uniek perspectief dat de unieke 
persoonlijkheden van negen vrouwen 
van de familie Rothschild belicht. 
Als verzamelaarsters, mecenassen, 
erfgenamen en donatrices hebben ze 
met hun uitzonderlijke schenkingen 
en legaten een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de verrijking van Franse 
museumcollecties en het historische 
erfgoed. De tentoonstelling schetst de 

DE FAMILIE ROTHSCHILD

In 1570 nam Isaac Elchanan de achternaam Rothschild aan. Deze naam verwijst 
naar het uithangbord van het kleine huis dat hij in 1567 liet bouwen en met zijn 
gezin bewoonde in de Judengasse («Jodensteeg») in Frankfurt am Main in de 
Duitse deelstaat Hessen. De huizen in de Judengasse hadden vaak kleurrijke 
emblemen. De families die er woonden, ontleenden er vaak hun naam aan. Zo 
werd het embleem «Zum Roten Schild» («met een rood schild») bijvoorbeeld «de 
Rothschild».
Mayer Amschel de Rothschild (1744-1812) maakte van het bescheiden pandjeshuis 
van zijn vader een gerenommeerde bank, met name door het beheer van het fortuin 
van Willem I, keurvorst van Hessen-Kassel, destijds een van de grootste fortuinen 
van Europa. Zijn vijf zonen stonden elk aan het hoofd van filialen van de familiebank 
in Londen (Nathan Mayer de Rothschild), Parijs (James Mayer de Rothschild), Wenen 
(Salomon Mayer de Rothschild), Napels (Carl Mayer de Rothschild) en Frankfurt 
(Amschel Mayer de Rothschild). Samen vormden ze de Rothschild-bankdynastie, 
die een van de beroemdste families in de zakenwereld was geworden. In 1822 
verhief de Oostenrijkse keizer Franz I hen tot baron. Door huwelijken tussen takken 
van de familie konden ze dankzij hun investeringscapaciteit hun activiteiten op 
verschillende bancaire en financiële gebieden ontwikkelen. De Rothschilds 
werden zo belangrijke financiers en aandeelhouders, vooral in de mijnbouw en de 
ontwikkeling van de spoorwegen. Vandaag blijven alleen de Engelse en Franse 
tak over.

smaak en de persoonlijkheid van deze 
negen vrouwen die, soms onafhankelijk, 
soms in de schaduw van hun man, een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de 
kunst- en algemene geschiedenis, de 
maatschappij en zelfs het leven van 
de kunstenaars van hun tijd. AAN de 
hand van een selectie van meer dan 
350 werken, afkomstig uit een dertigtal 
Franse instellingen en particuliere 
collecties, biedt de tentoonstelling een 
reis vol werken van grote kunstenaars 
zoals Fragonard, Chardin, Delacroix 
en Cézanne, maar ook juwelen en 
porselein, en voorwerpen van de 
Afrikaanse kunst of de kunst van het 
Verre Oosten.  De collectie getuigt 
van de geschiedenis van de smaak en 
verzamelingen in de 19e en 20e eeuw.
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Rothschilds geboortehuis in Frankfurt am Main © https://
www.akpool.fr/ (D.R.)

BANCAIRE REVOLUTIE

In de 18e eeuw werden 
de «zakenbankiers», die 
gespecialiseerd waren in 
commerciële leningen en 
investeringen, onderscheiden 
van de «lokale bankiers» die aan 
disconto en kredietverlening deden. 
De kracht van deze bankiers lag 
in het tentoonspreiden van solide 
kapitaal, zoals landeigendom, om 
hun klanten vertrouwen te geven 
en deposito’s aan te moedigen. 
Sommige banken begonnen zelfs 
kapitaal op te halen op de beurs.
Om het vertrouwen in de 
veranderende context van de 
industriële revoluties en de 
ontwikkeling van de nationale 
en internationale handel te 
waarborgen, werd tijdens het 
Tweede Keizerrijk geleidelijk het 
moderne bankwezen ingesteld 
dankzij de verrekening van activa die 
overeenstemmen met transacties 
in eigen naam of voor cliënten. Zo 
ontstonden in de 19e eeuw de grote 
bankinstellingen.
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DE VERZAMELZIN

Het verzamelen roept een hele reeks 
vragen op. Waarom verzamelen? 
Welke aankopen selecteren? Verdient 
een bepaald gebied de voorkeur? 
Kiest de verzamelaar alleen of met de 
hulp van een deskundige? Hoe wordt 
de collectie bewaard? Hoe wordt ze 
gepresenteerd? Moet ze getoond 
worden? Hoe zal de verzamelaar 
zijn collecties classificeren? Zal hij 
publiceren over zijn collectie? Wil hij ze 
doorgeven aan zijn nakomelingen?
Sinds de Oudheid kan een collectie 
politiek zijn en een diplomatieke 
demonstratie van macht en kracht 
vormen.  Ze vertegenwoordigt de 
omvang van de kennis en de smaak 
van degene die ze heeft samengesteld. 
Bij uitbreiding wordt een collectie een 
instrument om iemands kwaliteiten 
als heerser te bewijzen. Hoewel deze 
politieke verzamelaars zelf kunnen 
bepalen wat ze aankopen, kunnen 
ze deze taak ook delegeren aan 
kunstenaars of geleerden. Het doel is 
optimaal te investeren in het «imago» 
dat de collectie uitstraalt.
Een privécollectie daarentegen is het 
resultaat van een dwangmatige honger 
om meesterwerken te ontdekken. Ze 
weerspiegelt het ego en de fantasie 
van de verzamelaar, gedreven door 
passie en sentiment. Wanneer aan een 
privécollectie een beroemd, zeldzaam 
en duur werk wordt toegevoegd, is ze 
ook een instrument van sociaal succes, 
verkregen door de macht van geld. Zo 
combineren sommige privécollecties 
soms subjectieve impulsen en keuzes 
met financiële speculatie. In principe zijn 
er evenveel modellen van verzamelaars 
als er verzamelthema’s zijn. De 
collectie is een soort zelfportret van 
de verzamelaar, een weerspiegeling 
van zijn persoonlijkheid, een vorm van 
uitbreiding van zichzelf.

COLLECTIE

Een collectie is zowel een groep 
voorwerpen met een bepaald 
thema (wetenschappelijke voor-
werpen, kunstwerken, alledaagse 
voorwerpen, enz.), als de activiteit 
die erin bestaat deze groep te 
verzamelen, te onderhouden 
en te beheren. Verzamelen kan 
worden gedaan als hobby voor een 
privécollectie of als professionele 
activiteit (museum, bibliotheek, 
archieven, enz.).
Hoewel verzamelingen al sinds de 
Oudheid bestaan, verscheen de 
term «collectionneur” (verzamelaar) 
pas in 1839, in Honoré de Balzac’s 
«Monographie du rentier».

COLLECTIONEREN 
(DEFINITIE VOLGENS 

E. WHARTON)

Wie werken wil bezitten, moet 
niet alleen de middelen hebben 
om ze te verwerven, maar ook het 
vermogen om ze te kiezen - een 
vermogen dat bestaat uit cultuur 
en oordeel - met een gevoel voor 
schoonheid dat niet door studie is 
verworven, maar dat alleen door 
studie kan worden aangescherpt en 
vruchtbaar gemaakt.

Het eerste bewijs van de activiteit 
van verzamelaars werd gevonden 
in de Renne-grot in Arcy-sur-Cure 
(Yonne, Frankrijk), die in het Midden-
Paleolithicum door Neanderthalers werd 
bewoond. In de antieke wereld waren 
er collecties in tempels, bibliotheken, 
vorstelijke paleizen, enz. Tijdens de 
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COLLECTIES VAN VROUWEN

In de 19e eeuw waren vrouwen 
wettelijk onderworpen aan hun vader 
of echtgenoot. Ze hadden dus geen 
recht op privé-eigendom. Binnen 
het huishouden waren ze belast 
met het beheer van de snuisterijen 
die meestal waren geërfd. Deze 
activiteit rond kunstvoorwerpen was 
een manier om de sociale normen 
voor hun geslacht te omzeilen en 
werd een uitdaging voor de actieve 
vrouwen van de hogere bourgeoisie. 
Zo stelde het verzamelen hen 
in staat zich persoonlijk te 
emanciperen buiten de grenzen 
van de rol die de maatschappij 
hen had voorgeschreven, hun 
maatschappelijke positie te 
legitimeren (in de hoedanigheid 
van mecenassen) en intellectuele 
navolging te inspireren door hun rol 
als actieve figuren in de kunstwereld.
De tentoonstelling plaatst 9 
verzamelaarsters van de familie 
Rothschild in de schijnwerpers. 
Deze benadering is weliswaar 
nieuw, maar blijkt voor de hand 
te liggen. Deze vrouwen worden 
vaak genoemd in de context 
van de giften en aankopen van 
hun echtgenoten, maar zelden 
voor wat ze zelf zijn. Wanneer de 
geschiedenis interesse toont voor 
hen, is het om hun gevoeligheid 
en vrijgevigheid te onderstrepen (in 
tegenstelling tot de mannen wier 
eruditie, kennis, specialisatie en 
professionalisme worden geprezen). 
In de burgerlijke maatschappij van 
de 19e eeuw was verzamelen een 
mannenzaak. De acties van deze 
vrouwelijke verzamelaars hadden 
echter ook een invloed op de 
carrière en erkenning van bepaalde 
kunstenaars.

Renaissance was de aristocratische 
wereld van Europa gefascineerd door 
de rariteitenkabinetten die gekenmerkt 
werden door de heterogene aard van de 
collecties. In de 19e eeuw ontwikkelde 
zich een liberale bourgeoisie die haar 
economisch succes dankte aan de 
opkomst van de industriële wereld. 
Deze groep was welgesteld en 
toonde veel belangstelling voor het 
verwerven van kunstvoorwerpen die 
hen de mogelijkheid boden een sociale 
identiteit en legitimiteit op te bouwen. 
Verzamelen was een sociaal ritueel en 
de verzamelaars waren erg enthousiast.

Tegen het midden van de eeuw werden 
de verzamelingen overigens meer 
gespecialiseerd; het ging niet langer 
om het verzamelen van bijzondere 
voorwerpen, maar om het identificeren 
van een verzameling met een 
esthetische of historische betekenis... 
Verzamelaars rubriceerden en 
inventariseerden in hun zoektocht naar 
beheersing en kennis. Ze hielden een 
register van aankopen en een catalogus 
bij, en stelden allerlei documenten 
samen die van hun smaak getuigen. 
De verzamelaar was zowel criticus als 
deskundige en gaf van zijn collecties 
een samenhangende en betekenisvolle 
visie.

Veel verzamelaars willen hun 
collectie geheel of gedeeltelijk laten 
voortbestaan na hun dood.  Sommigen 
delen ze tijdens hun leven, anderen 
doen een schenking of een legaat aan 
grote of kleine instellingen (nationale, 
regionale, gemeentelijke musea), al 
dan niet met bepaalde voorwaarden. 
Anderen richten een stichting of 
museum op in hun naam. Zo maken 
ze de collectie toegankelijk voor een 
groot publiek, als een soort bekroning 
van hun leven als verzamelaar. Worden 
ze gedreven door trots, macht, ego, 
passie, vrijgevigheid?
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ROTHSCHILD-VERZAMELAARSTERS
UITZONDERLIJKE MECENASSEN EN DONATRICES

Charlotte de Rothschild - een 
echt mondaine figuur - was een 
verzamelaarster, mecenas en 
aquarelliste. Na een opleiding bij de 
kunstenaars Hercule Trachel en Nélie 
Jacquemart had ze een artistieke 
carrière. Ze exposeerde in de salons 
vanaf 1864. Ze was zeer betrokken 
bij het artistieke leven en was mede-
oprichtster van de Société des 
Aquarellistes français in 1879. Charlotte 
was ook geïnteresseerd in muziek en 
ging om met de musici van haar tijd, met 
name Frédéric Chopin die verschillende 
composities aan haar opdroeg. In 1842 
trouwde ze met haar neef Nathaniel 
de Rothschild. Vanaf 1860 woonde het 
echtpaar in een herenhuis op nummer 
33 van de Faubourg Saint-Honoré. In 
1853 kochten ze ook de wijngaard die 
«Château Mouton Rothschild» zou 
worden. In 1870 erfde ze een deel van 
de collectie van haar man, waaronder 
landschappen van de Hollandse 
school. Ze bleef de collectie aanvullen, 
met name door de aankoop van 
schilderijen uit de 18e eeuw, schilderijen 
uit de renaissance en ook werken 

CHARLOTTE DE ROTHSCHILD

1825 – 1899, Parijs

Vader  : James Mayer de Rothschild (1792 – 1868) – 
Franse tak

Moeder : Betty de Rothschild (1805 – 1886), nicht van 
James - Oostenrijkse tak

Echtgenoot  : Nathaniel de Rothschild (1812 – 1870), 
haar neef - Engelse tak

van kunstenaars uit haar eigen tijd. 
Ze vulde deze collectie schilderijen 
aan met juwelen, leren kisten, 
muziekinstrumenten en voorwerpen 
die verband hielden met de Joodse 
cultuur.
Ze schonk 200 juwelen en 48 leren 
kisten aan het Musée des Arts Décoratifs 
in Parijs. Haar collectie Italiaanse 
schilderijen schonk ze aan het Louvre, 
en haar muziekinstrumenten aan het 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique (nu in het Musée de la 
Musique, Philharmonie de Paris). 

Ary Scheffer, Portret van de Barones Nathaniel de Rothschild 
(detail), Bijzondere collectie © 2022, Gaëlle Deleflie
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HÔTEL PERRINET DE JARS 
OP NUMMER 33 VAN DE RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ

(8e ARRONDISSEMENT)

In 1714 liet Anne Levieux, de vrouw van een financier, dit herenhuis bouwen door 
Pierre Grandhomme. Daarna werd het eigendom van Etienne Perrinet de Jars, 
pachter van belastingen (aristocraat die namens de koning belastingen inde). In 
1810 kwam het in handen van hertog Decrès, de minister van de zeemacht van 
Napoleon I. Van 1849 tot 1864 werd het gebouw gehuurd door de Russische 
ambassade. Uiteindelijk werd het in 1856 gekocht door baron Nathaniel de 
Rothschild, die het in 1864 liet verbouwen. Hij liet met name het hoofdgebouw aan 
de straat verbouwen en het houtwerk uit 1762 weer aanbrengen. Het staat sinds 
1928 op de monumentenlijst en huisvest nu de Cercle de l’Union Interalliée.

HET ATELIER CASTELLANI

Fortunato Pio Castellani stichtte het gelijknamige atelier. In Rome werd hij door 
zijn vader opgeleid tot goudsmid. Vanaf 1820 verloor hij zijn belangstelling voor 
eigentijdse sieraden en liet hij zich inspireren door oude Griekse, Romeinse en 
vroegchristelijke werken. De hanger en het paar oorbellen met de afbeelding van 
de leeuw van Sint-Marcus in de collectie van Charlotte is een mooi voorbeeld 
van de microkeramiektechniek. Deze techniek werd aan het eind van de 18e 
eeuw ontwikkeld in het atelier van het Vaticaan. Deze mozaïeken bestaan uit een 
assemblage van zeer kleine tesserae van email, smalti genaamd. In de loop van 
de 19e eeuw werd de techniek minder gebruikt, totdat het atelier Castellani er 
belangstelling voor kreeg. De kwaliteit van deze stukken gemaakt onder leiding 
van Luigi Podio is bijzonder fijn. Door het internationale succes opende het atelier 
filialen in Parijs en Londen. Fortunato Pio vertrouwde de leiding toe aan twee van 
zijn zonen, Allessandro en Augusto.

C
H

A
R

LO
T

T
E

Hôtel Perrinet de Jars op nummer 33 van de rue du Faubourg Saint-Honoré, Parijs © https://www.maguytran-pinterville.com (D.R.)
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MOÏSE TIEFFENBRUCKER, 
LUIT, PALISSANDERHOUT EN IVOOR, VENETIË,  

16e EEUW, CITÉ DE LA MUSIQUE, PARIJS.

Hoewel de collectie muziekinstrumenten van Charlotte 
uit slechts 8 stuks bestaat, zijn deze waardevol en 
van hoge kwaliteit. Charlotte concentreerde zich 
op snaarinstrumenten van de luitfamilie uit Italië. 
De meeste zijn rijkelijk versierd en ontworpen door 
gerenommeerde luitbouwers. Deze zessnarige luit, 
gemaakt door Moses Tieffenbrucker in Venetië, heeft 
een klankkast van palissanderhout (een tropisch hout) 
en een versiering van 15 ivoren ribben die een contrast 
van zwart en wit vormen. In haar testament beschrijft 
Charlotte ze als «oude muziekinstrumenten», een 
term die in de 19e eeuw werd gebruikt om verouderde 
instrumenten aan te duiden, zoals luiten, violen, 
klavecimbels, enz. De exemplaren van de Italiaanse 
scholen werden het meest gewaardeerd voor hun 
elegantie, zeldzaamheid, verfijning en vooral hun klank. 
Zij beschouwt ze als kunstvoorwerpen en curiosa om 
te bestuderen.

Moïse Tieffenbrucker, luit, palissanderhout en ivoor, Venetië, 16e eeuw, Cité de la musique, Parijs. (inv. E.1560) © Cité de la Musique 
J.-M. Anglès

DE LUIT

De luit is een dubbelkorig 
muziekinstrument met een 
bolvormige klankkast. Het werd 
door de Arabieren via Spanje naar 
het Westen gebracht in de 14e 
eeuw, en werd alom gebruikt in de 
15e en 16e eeuw. Het instrument had 
eerst 4 snaren, kreeg er een extra 
in de 15e eeuw en nog een zesde 
in de 16e eeuw. Het was ideaal als 
begeleiding bij zang en maakte 
meerdere evoluties door tot het 
in de 18e eeuw verdrongen werd 
door toetsinstrumenten zoals het 
klavecimbel. In de 19e eeuw was het 
niet ongebruikelijk dat bepaalde 
luiten werden omgebouwd tot 
zessnarige gitaren die bekend 
staan als «romantisch».

FAMILIE TIFFENBRÜCKER, 
INSTRUMENTMAKERS

Deze vioolbouwersfamilie was 
afkomstig van het Beierse dorp 
Tieffenbrück (regio Füssen). In 
de 16e eeuw vestigde een tak 
van de familie zich in Lyon en 
specialiseerde deze zich in het 
maken van violen. De andere tak 
bouwde een solide reputatie op in 
Italië, vooral in Venetië en Mantua. 
Samen met zijn broer Magno II nam 
Moisé Triffenbrücker in 1571 het 
familieatelier over in de dogenstad.
Verschillende instrumenten van de 
familie Tiffenbücker, waarvan de 
meeste dateren uit de 16e eeuw, 
bestaan nu nog. Veel ervan zijn 
van zeer hoge kwaliteit en werden 

gemaakt voor een rijke clientèle.
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BESNIJDENISBEKER
PADUA, 17e EEUW

Al in 1850 begon Isaac Strauss, de populaire componist van walsen en polka’s, 
allerlei Hebreeuwse voorwerpen te verzamelen. Hij zocht ernaar, kocht en verkocht 
ze. Zijn aanpak maakte het mogelijk het bestaan van een Joodse kunstvorm met 
internationale invloed  naar voren te brengen. Omdat hij zijn collectie als een 
geheel zag, wilde hij niet dat ze na zijn dood uiteen zou vallen. Ze werd niettemin 
verkocht in 1890. De collectie werd door Charlotte aangekocht en werd vervolgens 
ondergebracht in een speciale zaal van het Musée de Cluny. Zo kwamen voor het 
eerst Hebreeuwse religieuze voorwerpen in de Franse nationale collecties terecht. 
Voor de barones was deze integratie in het nationale erfgoed een erkenning in de 
context van het toenemende antisemitisme. De zaal bleef bestaan tot in 1939. Na 
de oorlog was het Musée de Cluny gewijd aan de middeleeuwen. Er begon een 
campagne voor de oprichting van een Joods museum, met deze uitzonderlijke 
collectie als topstukken vanuit zowel historisch als artistiek oogpunt. In 1998 werd 
in Parijs het Museum voor Joodse kunst en geschiedenis opgericht.
Eén van de 149 stukken in deze collectie is een verguld zilveren besnijdenisbeker 
uit Padua, Italië. Het is een zeshoekige kom, waarvan het holle gedeelte is versierd 
met een reliëfmotief dat een besnijdenisscène voorstelt. De peetoom wordt 
afgebeeld zittend op een stoel (die van de profeet Elia). Hij houdt het kind op zijn 
schoot en presenteert het aan de Mohel, degene die belast is met het afsnijden 
van de voorhuid van baby’s op de 8e dag na hun geboorte tijdens de Brit milah-
ceremonie. Op de rand van het vlakke gedeelte is een mooie inscriptie in het 
Hebreeuws: «Abraham besneed Izaäk, zijn zoon, toen hij 8 dagen oud was, zoals 
God hem had opgedragen”.
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Meester van de geboorte van Castello, de maagd met de 
distelvink, ca. 1450, Louvremuseum, Parijs (inv. RF 1264) © 
2019 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel 
Ojeda

MEESTER VAN DE GEBOORTE 
VAN CASTELLO, DE MAAGD EN 

HET KIND MET DISTELVINK
CA. 1450

Charlotte was naast 
muziekinstrumenten, juwelen en 
Hebreeuwse voorwerpen ook 
geïnteresseerd in de schilderkunst, 
met name die van de Italiaanse 
primitieven. Deze «Maagd en kind 
met distelvink” uit de tweede helft 
van de 15e eeuw, was een van haar 
belangrijkste stukken. Het was 
effectief Charlotte die het initiatief 
nam om het werk aan te kopen in 
1859. Op een portret van de barones 
door Léon Gérôme poseert ze 
voor enkele van haar schilderijen, 
waaronder dit meesterwerk. Het 
schilderij werd oorspronkelijk 
toegeschreven aan de Florentijnse 
schilder Alesso Baldovinetti. 
In de loop der tijd werd het 
toegeschreven aan verschillende 
andere kunstenaars, waaronder 
de Florentijn Domenico Veneziano 
en Domenico Ghirlandaio. In 1913 
werd het samengebracht met 
andere werken van de Meester 
van de geboorte van Castello. 
Er zijn dertig werken bekend 
die zijn toegeschreven aan 
deze kunstenaar, die zijn naam 
dankt aan een afbeelding van 
de geboorte van Christus in de 
Galleria dell’Academia in Firenze 
uit een villa in Castello. Het werk, 
uitgevoerd in trompe l’oeil in 
een antieke structuur, vertoont 
stilistische overeenkomsten met 
Filippo Lippi. De Meester van 
de geboorte van Castello zou 
dit atelier hebben bezocht. Het 
mollige kind met een verwarde 
haardos vertoont stilistische 
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overeenkomsten met die van Luca 
Della Robbia. De distelvink wordt in 
de geboortes vaak afgebeeld als 
symbool van het lijden van Christus, 
en verwijst naar de doornenkroon. 
Deze vogels voeden zich immers 
met distels en roepen de kruisiging 
van Christus voor de geest. 
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Adèle ontmoette Salomon de Rothschild 
tijdens diens verblijf in Duitsland tussen 
1857 en 1859. Hun huwelijk werd 
gesloten in 1862 in Frankfurt am Main. 
Het echtpaar vestigde zich in Parijs, op 
de benedenverdieping van nummer 
25 in de Faubourg Saint-Honoré. 
Adèle was een kosmopolitische 
vrouw. Ze onderhield nauwe banden 
met de Verenigde Staten, bezocht 
de Parijse salons en hun artistieke 
persoonlijkheden met wie ze bevriend 
raakte. In 1964 overlijdt Salomon door 
een hartaanval. Na deze dramatische 
gebeurtenis trok Adèle zich gedurende 
zo’n tien jaar terug uit het openbare 
en maatschappelijke leven. Ze liet een 
herenhuis bouwen op nummer 11 van 
de rue Berryer in het 8e arrondissement. 
Het gebouw is grotendeels geïnspireerd 
op de decoratie van het kasteel van 
Ferrières, dat eigendom is van de 
familie de Rothschild. In deze omgeving 
presenteerde ze zowel de collecties 
van haar man als deze die ze had geërfd 
van haar vader en schoonvader. In het 
huis is de kamer die bekend staat als de 
«rookkamer» een rariteitenkabinet dat 
een eerbetoon is aan de nagedachtenis 
van Salomon James. Deze ruimte met 
een intieme sfeer was voor Adèle een 
plek van rust maar ook van gezelligheid. 
Het door haar gekozen meubilair 

ADÈLE DE ROTHSCHILD

1843 Frankfurt am Main - 1922, Parijs

Vader  : Mayer Carl de Rothschild (1820- 1886) - Ita-
liaanse tak

Moeder : Louise de Rothschild (1820 - 1894) - Engelse 
tak (zuster van Charlottes echtgenoot Nathaniel)

Echtgenoot : Salomon de Rothschild (1835 - 1864) - 
Franse tak (haar oom, broer van Charlotte)

weerspiegelt deze sfeer (dambord, 
schaakbord, schrijftafel, enz.).
Onder de decoraties bevinden 
zich fragmenten van antiquiteiten, 
edelsmeedkunst, een beeldje van de 
renaissancekunstenaar Giambologna, 
tekeningen met het monogram 
van Albrecht Dürer, alsook jaden 
voorwerpen en Japanse wapens. Deze 
«Wunderkammer» (rariteitenkabinet) 
is een eerbetoon aan de baron en 
zijn eclectische en oosters getinte 
collectie. Bij haar overlijden in 1922 
liet Adèle haar huis en de inhoud 
ervan na aan de Franse staat, met 
de bedoeling het om te vormen tot 
een kunsthuis. De Stichting Salomon 
de Rothschild beheert het huis, dat 
wordt gebruikt voor tentoonstellingen, 
concerten, liefdadigheidsverkopen en 
recepties ten behoeve van kunstenaars. 
Daarnaast liet Adèle een deel van haar 
collecties na aan het Louvremuseum, 
het Parijse Museum voor Decoratieve 
Kunst, de Franse Nationale bibliotheek 
en het Musée de Cluny. In 1880 liet 
Adèle foto’s maken van haar woning. 
Dankzij dit kostbare documentaire 
materiaal kon een bijna identieke 
reconstructie worden gemaakt tijdens 
de restauratie in 2000. Het kabinet werd 
in 2017 heropend voor het publiek.

Charles Escot, Portret van barones Salomon de Rothschild, 1867-68 © Gaillac Museum voor Schone Kunsten (inv. BA_2011.1.1)
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HÔTEL SALOMON DE ROTHSCHILD, 11 RUE BERRYER, PARIJS
(8e ARRONDISSEMENT)

In 1872 begon Adèle zich te interesseren voor de grond en de gebouwen van 
het voormalige landgoed van de financier Nicolas Beaujon, bijgenaamd «Folie 
Beaujon». Ze verwierf het hoofdgebouw genaamd Chartreuse Beaujon, dat ze in 
1873 liet afbreken. Ze vertrouwde de bouw van een modern herenhuis toe aan de 
architect Léon Ohnet. NA zijn dood voltooide zijn leerling Justin Ponsard het werk. 
Ze kocht ook het voormalige bijgebouw van de Folie Beaujon van de weduwe 
van Balzac. In 1890 liet ze het afbreken om haar tuin te vergroten, en in 1882 
werd ook de voormalige Sint-Nicolaaskapel met de grond gelijk gemaakt om te 
worden vervangen door een rotonde. Het herenhuis is uitgevoerd in neoklassieke 
stijl volgens de architecturale smaak van de late 18e eeuw. Het interieur is luxueus 
ingericht voor de collecties Salomon en Adèle. Bovenverlichting in de hal, spiegels 
in de gang tussen de eetzaal en de wintertuin, decoratie geïnspireerd op de 
Italiaanse stijl, een grote trap en het beschilderde plafond geven het gebouw 
zijn verfijning. Na de dood van Adèle werd het gebouw, overeenkomstig haar 
wens, een «kunsthuis», waar tentoonstellingen, bijeenkomsten van kunstenaars, 
feesten en liefdadigheidsverkopen ten behoeve van kunstenaars plaatsvonden. 
Het herenhuis huisvestte achtereenvolgens de kunst- en archeologiebibliotheek, 
het prentenkabinet van de Nationale bibliotheek en de administratie en 
tentoonstellingen van het Nationaal centrum voor hedendaagse kunst (nu het 
Centre Pompidou). Sinds 1976 wordt het pand beheerd door de Fondation 
nationale des arts graphiques et plastiques. Het domein dat in 2005 als historisch 
monument werd geklasseerd, vormde in 1983 het decor voor de film «Papy fait de 
la résistance».

Hôtel Salomon de Rothschild, 11 rue Berryer, Parijs, Fondation des Artistes © 2022 S. Pons, In Fine Editions / Fondation des Artistes
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KASTEEL VAN FERRIÈRES

Tussen 1855 en 1859 leidde architect Joseph Paxton de bouw van het kasteel van 
Ferrières voor baron James Mayer de Rothschild. Dit kasteel in de regio Seine-
et-Marne verving het kasteel van Joseph Fouché, hertog van Otranto en minister 
van de politie van Napoleon I. In 1862 werd het nieuwe kasteel, met zijn gevels in 
neorenaissancestijl, ingewijd door Napoleon III. De grote trap is een replica van de 
trap die Joseph Paxton maakte voor het Crystal Palace op de wereldtentoonstelling 
in Londen in 1851. Het kasteel heeft 28 suites met centrale verwarming en 
stromend water. Een ondergrondse gang, gebouwd met rails en karretjes, maakte 
communicatie mogelijk met de keuken die zich in een bijgebouw bevond om 
geuroverlast te vermijden. Het huis is omgeven door een park in Engelse stijl 
van 125 hectare, dat bekend staat als een van de mooiste van Frankrijk. Na de 
Tweede Wereldoorlog stelde de familie de Rothschild het kasteel ter beschikking 
aan Joodse kinderen van het Œuvre de Secours aux Enfants (OSE). Het bleef 
onbewoond tot 1959 en werd in 1975 door baron Guy de Rothschild nagelaten 
aan de Kanselarij van de universiteiten van Parijs. Tegenwoordig is het kasteel een 
centrum voor studie, ontmoetingen, symposia en intellectuele bijeenkomsten, en 
is er een stichting in hun naam gevestigd.

Kasteel van Ferrières, Seine-et-Marne © https://sochateaux.com/ (D.R.)
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Eugène Delacroix, Jonge Arabier op het platteland, ca. 1832, 
Fondation des artistes, Parijs, Fondation des artistes (inv. R 
1538) © 2022, Gérald Micheels

Eugène Delacroix, Leeuw die een krokodil vastgrijpt, Parijs, 
Fondation des artistes (inv. R 1545) © 2022, Gérald Micheels
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ADÈLE EN EUGÈNE DELACROIX

Adèle en Salomon hadden in hun collectie talrijke schilderijen, waaronder Franse 
werken uit de 18e eeuw en werken van eigentijdse kunstenaars. Hiertoe behoren 
twee composities van de Franse schilder Eugène Delacroix (1798-1863). Delacroix, 
een groot romantisch schilder, was ook een belangrijke vertegenwoordiger van het 
oriëntalisme.
Van 1798 tot 1801 voedde Bonaparte’s expeditie naar Egypte, gedocumenteerd 
door een groep wetenschappers en kunstenaars die hem vergezelden, 
een nieuw, fantastisch beeld van de Oriënt. Daarbij kwam de Griekse 
onafhankelijkheidsbeweging tegen de Ottomaanse overheersing, die de idealen 
van de romantische kunstenaars belichaamde.
In 1832 ondernam Delacroix als reeds gevestigd kunstenaar, een reis naar 
Marokko en Algiers, die voor hem de vervulling van een groot project betekende. 
Hij vergezelde graaf Edgard de Mornay op een diplomatieke missie naar sultan 
Moulay Abderrahman. Tijdens de reis legde hij zijn indrukken en waarnemingen 
vast in de vorm van aantekeningen, schetsen en aquarellen in reisdagboeken. 
Deze dagboeken weerspiegelen zijn verwondering en zijn een bron van inspiratie 
voor de kunstenaar bij zijn terugkeer in Frankrijk. Deze reis naar het Oosten was 
dus een beslissende visuele ervaring voor hem, waar hij de magie van kleur en 
een heel bijzondere sfeer ontdekte. Hij schilderde meer dan 80 schilderijen met 
oosterse inspiratie waarin hij zowel vorm als licht overstijgt.
De pasteltekening van een jonge Arabier op het platteland toont een figuur 
met een tulband en slippers. Aan de horizon is het Atlasgebergte te zien in 
verschillende tinten blauw tegen een schemerachtige hemel. Dit type productie is 
heel kenmerkend voor het werk van Delacroix na zijn terugkeer uit Marokko.
Het olieverf schilderij «Leeuw die een krokodil vastgrijpt» maakt deel uit van zijn 
reeks «Wilde dieren op jacht», vrij geïnspireerd op de «jachten» van de schilder 
Pieter Paul Rubens (1577-1640), waarvan hij gedurende zijn carrière talrijke versies 
maakte. Hij bestudeerde deze wilde dieren in de koninklijke menagerie van de 
Jardin des Plantes tussen 1827 en 1828. In dit werk vervat hij alle dramatische 
spanning tijdens de strijd van deze dieren om te overleven. De vrije, naast elkaar 
geplaatste penseelstreken en het tot blauwgroen en oker gereduceerde palet 
brengen dit schilderij stilistisch dichter bij zijn latere composities.
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DE RARITEITENKABINETTEN

Rariteitenkabinetten zijn ruimtes 
waar «zeldzame» en ongewone 
voorwerpen worden verzameld. 
Deze artefacten worden 
onderverdeeld in «naturalia» 
(natuurhistorische voorwerpen 
zoals mineralen, opgezette 
en gefossiliseerde dieren en 
schelpen, tanden, hoorns en 
planten) en «artificialia» (door 
de mens gemaakte voorwerpen 
zoals archeologische en antieke 
voorwerpen, kunstwerken, 
wapens, wetenschappelijke en 
exotische instrumenten).
Deze geïllustreerde inventaris 
moest een ontdekkingsreis 
vormen binnen een meer 
wetenschappelijke opvatting van 
de wereld. Deze unieke collecties 
verschenen in Europa tijdens 
de renaissance en waren vaak 
toegankelijk voor bezoekers. In 
de 18e eeuw waren de kabinetten 
gespecialiseerd per discipline en 
gestructureerd naar het beeld van 
het rationalisme van de Verlichting. 
Velen beschouwen ze als de 
voorlopers van musea.
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ALICE DE ROTHSCHILD

1847 Frankfurt am Main - 1922, Parijs

Vader  : Anselm Salomon de Rothschild (1803- 1874) 
Oostenrijkse tak - broer van Betty, de moeder van 
Charlotte

Moeder : Charlotte de Rothschild (1807 - 1859) - En-
gelse tak - zuster van Nathaniel (echtgenoot van 
Charlotte) en Louise (moeder van Adèle).

Echtgenoot : ///

Fotografisch portret van barones Alice de Rothschild, Waddesdon Manor, Waddesdon © Waddesdon Manor

Alice groeide op in Wenen. Haar 
moeder stierf toen ze nog maar 12 
was. Toen haar broer Ferdinand in 1866 
weduwnaar werd, ging ze bij hem 
wonen in zijn landhuis in Waddeson, 
Buckinghamshire. Omdat ze aan reuma 
leed, adviseerden de artsen haar niet in 
de buurt van water te wonen. Daarop 
verliet ze het landhuis voor het zuiden 
van Frankrijk en het milde klimaat in 
de winter. Vanaf 1883 keerde ze er 
regelmatig terug. In 1887 kocht ze de 
Villa Césarie in Grasse, (tegenwoordig 
Villa Victoria genoemd). Alice verbleef 
tijdens de zomer 6 maanden in 
Engeland in haar landhuis in Waddeson 
en de andere 6 maanden in Grasse, 
waarbij ze elk van haar bezoeken 
benutte om het landgoed uit te breiden.
Hoewel de barones een passie had 
voor planten en bloemen, had ze ook 
een bijzondere collectie pijpen en 
luciferdoosjes: 450 pijpen uit Europa 
en Klein-Azië, daterend uit de 18e 
en 19e eeuw, van diverse materialen 
(sèvres porselein, hout van fruitbomen, 
keramiek, metaal, geblazen glas, 
meerschuim, gewei, hoorn, ivoor, ...) en 
met verschillende thema’s (allegorisch, 
politiek, historisch, mythologisch, 
jachtpartijen, oosterse inspiratie, ...). 

Alice had ook 106 luciferdoosjes 
verzameld van Franse, Spaanse of 
Italiaanse oorsprong. Deze doosjes - 
alledaagse voorwerpen - zijn gesierd 
met decoraties uit de populaire cultuur, 
maar ook morele of frivole taferelen, 
advertenties, beroemde personen 
of politieke thema’s ... Edmond de 
Rothschild schonk Alice’s collectie 
aan de gemeente Grasse in 1927. 
Tegenwoordig wordt ze bewaard in de 
stadsbibliotheek.
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VILLA VICTORIA IN GRASSE

In 1887 verbleef Alice in het 
Grand Hotel in Grasse. Ze was 
onder de indruk van de diverse 
kustlandschappen en kocht een 
olijfgaard van 135 hectare om 
er de «Villa Victoria» (genoemd 
naar de koningin van Engeland) te 
bouwen. Als experte in plantkunde 
paste ze er de principes van de 
Engelse natuurtuin toe. Ze liet 
de meeste olijfbomen staan, 
verwijderde de terrassen en hagen 
en voegde exotische planten toe 
zoals palmen, cactussen, aloë’s, 
citroenbomen, sinaasappelbomen 
en mimosa’s, die van november 
tot maart continu bloeien. Dit alles 
werd aangevuld met een rotstuin, 
een in de winter bloeiende grot 
en een spectaculaire 3 km lange 
weg met haarspeldbochten die 
de wandelaar bij elke bocht een 
verrassing biedt (wilde beplanting, 
panorama, ...). Alice had meer dan 
100 tuinlieden in dienst om deze 
uitzonderlijke tuin te onderhouden. 
Bij haar dood werd het landgoed, 
nu eigendom van de gemeente 
Grasse, het openbare park van 
de Corniche en de Jardin de la 
Princesse.

Ansichtkaart, uitzicht van villa Victoria de Rothschild, 19e 

eeuw, Grasse © Grasse, Bibliothèque & Médiathèques, 
Collection Alice de Rothschild

DE UITVINDING VAN LUCIFERS

In 1826 vond de Engelse 
scheikundige John Walker de lucifer 
die ontbrandde door wrijving uit. 
Hij ontwikkelde een mengsel van 
antimoniumsulfide, kaliumchloraat, 
gom en zetmeel. Bij het wrijven over 
een ruw oppervlak van fosfor- en 
mangaanperoxide ontbrandde het 
mengsel. De eerste lucifers werden 
op de markt gebracht onder de naam 
«Lucifers». De Hongaar Janos Irinyi 
verbeterde de formule, waardoor ze 
stabieler en minder explosief werd. 
De Fransman Charles Sauria voegde 
witte fosfor aan het mengsel toe 
om de geur minder sterk te maken. 
Door deze verbetering werden de 
moderne lucifers populairder en 
vanaf 1832 werden ze industrieel 
geproduceerd. De Zweedse Gustaf 
Erik Pasch ontwikkelde in 1844 
de veiligheidslucifer, waarvoor 
een speciale schraper nodig 
was die bestond uit chemische 
elementen die reageren met het 
lucifermateriaal.
In 1871 voerde Frankrijk een 
belasting op lucifers in om de 
impact van de Frans-Pruisische 
oorlog op de overheidsfinanciën 
te verlichten. De productie en 
invoer van lucifers werd in 1872 
tot staatsmonopolie verklaard. De 
sector werd een unitaire industriële 
organisatie beheerd door de Société 
Générale des Allumettes Chimiques 
(die in 1935 de Service d’Exploitation 
Industrielle des Tabacs et des 
Allumettes werd). In 1972 verlichtte 
een wet het monopolie door de 
invoer van lucifers uit de lidstaten 
van de Europese Gemeenschap 
toe te staan. Het monopolie werd 
definitief opgeheven in 1995, toen 
de S.E.I.T.A. werd geprivatiseerd.
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PIJP 398

Alice kocht deze pijp van ivoor en hoorn 
met een zilveren deksel aan in 1882, 
bij de verkoop van de collectie William 
Bragge (een Britse burgerlijk ingenieur 
en tevens antiquair die 13.000 pijpen 
en voorwerpen die verband houden 
met tabak verzamelde). De pijp kwam 
oorspronkelijk uit Italië en dateert uit 
de 18e eeuw. In haar handgeschreven 
inventaris beschreef Alice het voorwerp 
en voegde ze er opmerkingen en 
vergelijkingen aan toe met grote meesters 
uit de kunstgeschiedenis zoals Tintoretto. 
De pijp en de pijpenkop zijn rond bewerkt 
als een miniatuur beeldhouwwerk, met 
een naakt lichaam geïnspireerd op de 
oudheid, een mythologische scène en 
een pastoraal landschap. Rondom de pijp 
zijn twee lichamen gedrapeerd in een 
romaans gewaad, naar het beeld van een 
bacchanaal.

Pijpenkop n° 398 © Grasse, Bibliothèque & Médiathèques, Collection Alice de Rothschild
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THÉRÈSE DE ROTHSCHILD

1847 Frankfurt am Main - 1931, Parijs

Vader  : Carl Mayer de Rothschild (1820- 1886) - Ita-
liaanse tak

Moeder : Louise de Rothschild (1820 - 1894) - Oosten-
rijkse tak (zuster van Nathaniel, de echtgenoot van 
Charlotte)

Zus : Adèle de Rothschild (1843-1922)

Echtgenoot  : James Edouard de Rothschild (1844 - 
1881) - Engelse tak (haar neef - zoon van Nathaniel 
en Charlotte)

Anoniem, Portret van barones Therese de Rothschild, n.d., foto © Londen, Rothschild Archives

In 1871 trouwde Laura Thérèse de 
Rothschild met haar neef James 
Edouard. Het koppel was goed op elkaar 
ingespeeld en verstoken van frivoliteit. 
De barones werd gewoon Thérèse 
genoemd, ze was bijzonder vroom en 
zette zich samen met haar man in voor 
talrijke liefdadigheidsinstellingen en 
verenigingen voor ziekenzorg. Ze werkte 
ook als verpleegster tijdens de Frans-
Pruisische oorlog. In het jaar van hun 
huwelijk kocht de baron twee stukken 
land aan het strand van Berck-sur-Mer, 
een badplaats die bekend staat om zijn 
geneeskrachtige eigenschappen. Op 
een van de percelen bouwde hij een 
ziekenhuis. Samen met Thérèse boden 
ze de voordelen van een zeekuur aan 
voor Joodse kinderen die daar behoefte 
aan hadden. Thérèse nam de leiding 
van het ziekenhuis over in 1881 na de 
vroegtijdige dood van James Edouard. 
In 1883 liet Thérèse op het andere 
perceel een houten «chalet» bouwen, 
bekend als Les Oyats, dat helaas 
tijdens de bezetting door het Duitse 
leger werd verwoest. Thérèse erfde de 
uitzonderlijke collectie oude boeken 
en boekbanden van haar man. James 
Edouard was een overtuigd bibliofiel 

en verzamelde oude manuscripten, 
incunabelen, zeldzame uitgaven en 
luxueuze boekbanden. De collectie 
weerspiegelde de bibliofiele praktijken 
van het einde van de 19e eeuw. Bij het 
overlijden van haar vader Carl Mayer in 
1886, erfde Thérèse enkele belangrijke 
middeleeuwse handschriften die 
de collectie aanvulden. Met het 
advies van Émile Picot, taalkundige, 
romanschrijver en verzamelaar, bleef 
ze de collectie aanvullen met bijna 
130 nieuwe aanwinsten tussen 1881 en 
1888. Ze wilde de collectie toegankelijk 
maken voor de onderzoekers van 
haar tijd. Zo gaf ze toestemming voor 
de vervaardiging van facsimile’s van 
bepaalde werken, liet ze foto’s maken 
en legde ze met de hulp van Picot 
de laatste hand aan de uitgebreide 
catalogus van de collectie van haar 
man. De collectie werd bewaard in 
de bibliotheek van het herenhuis 
aan de Friedlandlaan, maar Thérèse 
koos ervoor ze onder te brengen in 
verschillende familielandgoederen, ver 
van de Duitse offensieven in het voorjaar 
van 1918. De meest kostbare stukken 
werden geplaatst op het wijndomein 
van haar schoonvader, Château Mouton. 
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Hoewel Thérèse geen persoonlijke 
interesse had bij de samenstelling van 
deze opmerkelijke collectie, zorgden 
zij en haar zoon Henri (de echtgenoot 
van Mathilde) voor de continuïteit ervan. 
Samen richtten moeder en zoon ook 
een volksbibliotheek op in Gouvieux 
(bij Chantilly) met boeken die aansloten 
bij het idee van cultuur dat door de 

KASTEEL DES FONTAINES

Tussen Gouvieux en Chantilly ligt een grote vijver die in de 17e eeuw een moerassig 
weiland is geworden. In 1781 werden verschillende percelen samengevoegd tot 
een romantische tuin. Er werden een hermitage, vissershut en obelisk gebouwd, 
en de rivier werd omgeleid om de vijver te creëren die nu nog bestaat. In 1798 
kocht Baron Nathan James de Rothschild het landgoed. Hij vertrouwde de bouw 
van een kasteel volgens zijn eigen plannen toe aan architect Félix Langlais. Het 
was ook James die de instructies gaf voor de decoratie en inrichting. Het gebouw 
heeft steile daken, en heeft een schilderachtige aanblik door de polychromie 
van de steen en baksteen en de hoge torentjes. De werkzaamheden werden 
voltooid in 1882, een jaar na de dood van de baron. Thérèse liet 10 jaar later de 
Normandische boerderij toevoegen. Ze woonde er tot 1930 en het was een plaats 
van uitwisseling, kunst en kennis. Haar zoon (Henri) erfde het landgoed, dat in 1946 
eigendom werd van de Jezuïeten, die er een cultureel centrum, een uitgebreide 
bibliotheek en 140 schoollokalen van maakten. In 1998 richtte de Capgemini-groep 
er zijn internationale campus op.

Kasteel des Fontaines, Canet © https://www.kactus.com

T
H

É
R

È
S

E

republikeinse staat werd verdedigd. 
Henri liet het uitzonderlijke literaire 
erfgoed na aan de Nationale bibliotheek 
van Frankrijk.
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DE SCHOOL VAN BERCK

In 1877 ontstond de school van Berck 
onder impuls van de kunstenaar 
Ludovic-Napoléon Lepic. Schilders 
kwamen al sinds 1860 naar het 
stadje aan de Opaalkust door de 
rage van het schilderen “en plein 
air” en de vooruitgang op gebied 
van mobiliteit (zoals de spoorweg). 
Beroemde kunstenaars als Renoir, 
Sisley, Manet en Boudin kwamen 
langs in Berck. Beetje bij beetje 
werd Berck een aantrekkelijke 
en mondaine stad. De duinen en 
de baai van Authie werden vaak 
gebruikt als onderwerp. Thérèse 
raakte bevriend met kunstenaars 
als Francis Tattegrain. Ze moedigde 
deze kunstenaars ook aan door 
middel van aankopen. De Eerste 
Wereldoorlog betekende het einde 
van de school van.Berck.

BREVIER VAN MARTINUS 
VAN ARAGÓN

Dit brevier is ongetwijfeld een 
van de mooiste uit de collectie 
die Thérèse heeft geërfd. Het 
bevat de teksten die tijdens de 
diensten van het liturgische jaar 
worden gelezen. Het werd tussen 
1398 en 1410 gemaakt door de 
cisterciënzer monniken van Poblet, 
een Catalaanse abdij die dicht bij 
de machtige dynastie van Aragón 
stond. Deze laatste wordt in het hele 
boek opgeroepen door het wapen, 
de vermelding van de sterfdag van 
verschillende Aragonese vorsten, 
of door de voorstelling van de 
koning in gebed in een initiaal. 
De overvloedige iconografie 
omvat een honderdtal miniaturen 
van grote artistieke kwaliteit. 
Het is verfraaid met weelderige 
plantenborders en versierd met 
dieren, chimaera en fantastische 
wezens.

Breviarium secundum ordinem cisterciencium, bekend als 
het brevier van Martinus van Aragón, 1380-1450, Nationale 
bibliotheek van Frankrijk, Parijs (Inv. R 2529) © Bibliothèque 
nationale de France
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BÉATRICE DE ROTHSCHILD

1864 Parijs - 1934 Davos

Vader : Mayer Alphonse de Rothschild (1827- 1905) - 
Franse tak (broer van Charlotte)

Moeder  : Léonora de Rothschild (1837 - 1911) - En-
gelse tak

Echtgenoot : Baron Maurice Ephrussi (1849-1916)

Anoniem, Fotoportret van Béatrice Ephrussi de Rothschild, ca. 1920, Musée Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt © Musée Albert-
Kahn

In 1883 trouwde Béatrice met een 15 
jaar oudere vriend van haar ouders, de 
in Rusland geboren Franse miljardair 
en bankier Maurice Ephrussi. Béatrice 
kon haar man geen nakomelingen 
schenken. Het paar had een passie 
voor kunst, architectuur en natuur, en 
woonde in een weelderig herenhuis in 
de rue Foch in Parijs, later de Angolese 
ambassade. Het paar scheidde echter 
in 1904. Béatrice behield niettemin de 
naam Ephrussi. 
Het jaar daarop erfde Béatrice een deel 
van haar vaders fortuin. Ze bouwde de 
villa van haar dromen in Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Béatrice kende de Franse 
Rivièra goed; zij bracht de winters door 
in Nice en verbleef verschillende keren 
bij haar grootmoeder Betty in Cannes 
en bij haar aangetrouwde tante Alice 
in Grasse. Ze was een extravagante 
persoon en bezocht regelmatig het 
casino van Monte Carlo. Toen ze het 
muilezelpad in Saint-Jean-Cap-Ferrat 
zag, dat haar deed denken aan de 
Chinese Zee waar ze had gereisd, was 
het liefde op het eerste gezicht. Op een 
landgoed van 7 hectare, bekend als de 
«Colline blanche”, leidde ze de bouw 
van de villa «Île-de-France», ook wel 
Villa Ephrussi genoemd.

Béatrice hield zich tussen 1907 en 
1912 intensief bezig met de bouw en 
inrichting van deze villa. Ze ontwierp de 
gevels, tuinen en binnenhuisinrichting. 
Uiteindelijk woonde ze er maar kort en 
in 1933 liet ze het na aan de Academie 
voor schone kunsten van Frankrijk, 
samen met al haar kunstcollecties en 
de wens om er een museum naar het 
beeld van een salon te vestigen. Naast 
haar huis in Parijs bezat zij ook de «Villa 
Soleil» en de «Villa Rose» in Monte 
Carlo, die nu gesloopt zijn.
Béatrice was erudiet en meertalig, 
stond bekend om haar vastberaden en 
onafhankelijke temperament, en kon 
soms ook autoritair zijn. In de traditie 
van de Rothschilds was Béatrice ook 
een eclectische verzamelaarster. Ze 
verwierf schilderijen van de grote 
impressionistische meesters als Monet, 
Renoir en Sisley, alsook Italiaanse en 
Spaanse kunstwerken uit de 15e en 16e 
eeuw, wandtapijten, kunstvoorwerpen 
en meubels, waaronder Aziatische 
voorwerpen en porselein.
De collectie porselein is zeer divers en 
omvat groepen beeldjes, serviesgoed 
en toiletartikelen, die Béatrice in haar 
verschillende woningen onderbracht en 
die getuigen van haar verfijnde smaak. 
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VILLA EPHRUSSI

Verleid door de natuurlijke schoonheid van het schiereiland, kocht Béatrice 7 ha op 
het smalste deel ervan. Ze moest het hierbij opnemen tegen de Belgische koning 
Leopold II, die zijn eigendom wilde uitbreiden. Béatrice koos voor het ontwerp van 
de architect Jacques Marcel Auburtin (Prix de Rome). De bouwstijl van de villa doet 
denken aan de grote residenties uit de Italiaanse renaissance. Béatrice was een 
veeleisende opdrachtgeefster en aarzelde niet om ontwerpen op ware grootte 
te laten uitvoeren om het eindresultaat te garanderen. De villa omvat een reeks 
salons, galerijen, kabinetten, slaapkamers en boudoirs, waarin de stukken van haar 
kunstcollectie worden bewaard. De inrichting wordt overheerst door haar favoriete 
kleur roze.
Het landgoed vormt een uitnodiging om te reizen, en omvat naast de Villa ook 9 
thematische tuinen toegeschreven aan landschapsontwerpers Achille Duchêne en 
Harold Preto (Franse, Spaanse, Florentijnse, Japanse, Provençaalse en exotische 
thema’s, een steentuin en een rozentuin). Het kreeg de bijnaam «Île-de-France» 
vanwege de hoofdtuin in de vorm van een scheepsboeg, die voor Béatrice 
herinneringen aan haar reizen opriep. De tuinen staan sinds 1996 op de lijst met 
historische monumenten.

Villa Ephrussi de Rothschild, foto, Saint-Jean-Cap-Ferrat © V. Point/H&K 
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VINCENNES EN SÈVRES PORSELEIN

In 1740 richtte Jean-Louis-Henry Orry een porseleinfabriek op in het kasteel van 
Vincennes. Tien jaar later nam koning Lodewijk XV voor ¼ aandeel in het kapitaal en 
werd de fabriek een rijksmanufactuur met producten onder de naam «Porcelaines 
de France». Het doel was om te concurreren met de producties van Chantilly en 
Meissen.
Het atelier gebruikt een zachte porseleinpasta waaraan aluin werd toegevoegd 
om het wit te maken. Het bevat ook een «frit», een mengsel van zand en soda 
waarmee de pasta na het bakken verglaasd kan worden. De vormen werden 
verkregen door gieten en de versiering werd aangebracht na het bakken. Mettertijd 
perfectioneerde de manufactuur haar goudwerk en werd de biscuittechniek 
ontwikkeld (bakken zonder glazuur of email).
Jean Hellot, de commissaris van de koning in de manufactuur, perfectioneerde het 
proces van het aanbrengen van gekleurde achtergronden en verrijkte het palet, met 
name met koningsblauw en lapisblauw. Gezien het succes van het bedrijf werd het 
pand al snel te krap, zonder mogelijkheid tot uitbreiding. In 1756 werd besloten de 
productie over te brengen naar de vestiging in Sèvres. De 200 arbeiders verlieten 
Vincennes met hun gezinnen in 186 koetsen en vervoerden hun bezittingen en 
gebruiksvoorwerpen naar Sèvres in het kasteel Bellevue. In 1756 kocht Lodewijk 
XV alle aandelen van Sèvres en werd daarmee de enige aandeelhouder. Ondanks 
talrijke pogingen om een recept voor harde pasta te ontwikkelen, werd deze 
pas in 1770 op de markt gebracht omdat de Franse kaolienafzetting pas in 1765 
werd ontdekt. Nieuwe versieringen zoals de schubachtergrond verschenen in 
1790. In 1875 werd de manufactuur overgebracht naar speciaal opgetrokken 
overheidsgebouwen aan de rand van het park van Saint-Cloud. De productie werd 
daar voortgezet tot de 21e eeuw.

MEISSEN PORSELEIN

In de 18e eeuw ontwikkelde zich de handel met de Oriënt. De Franse Oost-Indische 
Compagnie maakte de westerlingen warm voor producten van elders, met 
name fijn porselein dat het Westen niet kon produceren. De ontdekking van een 
kaolienafzetting in Saksen aan het begin van de 18e eeuw maakte het mogelijk om 
hard, wit porselein te maken dat relatief doorschijnend was en visueel sterk leek op 
porselein uit China en Japan. In 1710 richtte Auguste Lefort, keurvorst van Saksen, 
de koninklijke manufactuur van Meissen op, waarvan de productie vanaf 1722 werd 
gecertificeerd door het merkteken van gekruiste zwaarden dat herinnert aan het 
wapen van Lefort. De productie mengt Aziatische invloeden met de Europese 
smaak. De manufactuur maakte ook diersculpturen, geïnspireerd op de inheemse 
en exotische dieren van de menagerie en de trofeeën in het jachthuis van Auguste 
Lefort. Het motief van de «sneeuwbalbloem» en mythologische taferelen met 
slingers en festoenen vervolledigen het iconografische corpus. Door de rijkdom, 
verscheidenheid en schittering van de kleuren was de manufactuur een van de 
grootste in Europa die de prinselijke hoven van luxeartikelen voorzag.
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ALFRED SISLEY, DE ZOMER VAN SINT-MAARTEN, BIJ MORET, 
1891, MUSÉE MARMOTTAN MONT

De in Engeland geboren Alfred Sisley (1839-1899) bracht het grootste deel van zijn 
leven door in Frankrijk, in Parijs en de regio Île-de-France. Zijn vader, de directeur 
van een internationaal kunstbloemenbedrijf, liet hem bedrijfskunde studeren 
om het familiebedrijf over te nemen. Sisley was echter al gepassioneerd door 
schilderen. Hij wist zijn ouders te overtuigen en schreef zich in 1861 in aan de Ecole 
des Beaux-Arts in Parijs. Daar ontmoette hij Renoir, Monet en Bazille. De jonge 
kunstenaars hadden de ambitie «sur le motif» te schilderen, d.w.z. hun atelier te 
verlaten en landschappen in de open lucht te gaan schilderen in de omgeving 
van Parijs, zoals het bos van Fontainebleau of in Barbizon. Sisley volgde de grote 
landschapsschilders van de School van Barbizon, zoals Corot en Daubigny. Zo 
goed als zijn gehele oeuvre bestond uit landschappen. Hij geeft het licht van de 
seizoenen met grote zachtheid weer, en gaf zijn werken diepte door te spelen met 
alle mogelijke nuances van kleur, schaduw en licht als gevolg van de atmosferische 
omstandigheden. In 1880 vestigde de schilder zich in de omgeving van Moret-
sur-Loing, een kleine gemeente in de regio Seine-et-Marne, gelegen aan de rand 
van het bos van Fontainebleau, aan de oevers van de Loing, een zijrivier van de 
Seine. De gotische kerk van het dorp was ook een terugkerend onderwerp in zijn 
werk. Hij reisde door het gebied en maakte een reeks werken van verschillende 
geselecteerde locaties. Zo had de kunstenaar een perfecte kennis van de 
afgebeelde plaatsen. Hij analyseerde ze om doordachte composities te maken. 
De titel van het werk verwijst naar de zomer van Sint-Maarten, d.w.z. een periode 
van zacht weer na 11 november (Sint-Maarten), wanneer de winter zou moeten 
beginnen. Hoewel Sisley in de laatste jaren van zijn leven geleidelijk aan erkenning 
kreeg, werd hij pas in de 20e eeuw beschouwd als een groot impressionistisch 
landschapschilder.

Alfred Sisley, Populieren aan de oevers van een rivier of Zomer van 
Sint Maarten, bij Moret-sur-Loing, 1891, Parijs, Musée Marmottan 
(inv. MS 4727) ©  2008, Pierre Ballif
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AUGUSTE RENOIR, ANTIBES OF DE OLIJFBOMEN VAN CAGNES, 1904

In 1920 kocht Béatrice verschillende schilderijen uit de 19e eeuw, die haar laatste 
aanwinsten zouden worden. Deze omvatten vier landschappen van Auguste Renoir 
(1840-1919). Auguste Renoir, een sleutelfiguur van de impressionisten, keerde zich 
rond 1880 af van zijn vrienden en deze stroming in de hoop zijn weg naar erkenning 
te vinden. Zijn kunst is assertief, met effecten door lijnen, uitgesproken contrasten 
en benadrukte contouren die hem succesvol maken. Van 1890 tot 1900 ging hij 
weer over op een meer vloeiende en kleurrijke stijl. In 1903 verhuisde hij als erkend 
schilder naar Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), waar het klimaat gunstig was voor 
zijn gezondheid. Hij kocht het landgoed Colettes op een heuvel ten oosten van 
Cagnes, om er de eerbiedwaardige olijfbomen te redden die door een potentiële 
koper werden bedreigd. Renoir liet er zijn laatste huis bouwen. De schilderijen 
uit de periode van Cagnes zijn landschappen, portretten, naakten, stillevens en 
mythologische taferelen in schitterende tinten, met een vloeibare, transparante 
materie. Het klimaat en het licht van Cagnes boden hem de mogelijkheid om de 
kleuren van de olijfbomen, de bloemen en de vruchten van zijn domein in de open 
lucht op doek weer te geven. Hoewel hij verzwakt was door ziekte, schilderde hij 
hartstochtelijk door tot aan zijn dood.

Auguste Renoir, Antibes of de olijfbomen van Cagnes, 1904., Parijs, musée Marmottan (inv. MS 4729) © 2008, Pierre Ballif
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MATHILDE DE ROTHSCHILD

1874 Frankfurt am Main
1926, Bagnères–de-Luchon

Vader : Georges de Weissweiller

Moeder : Sophie Sulzbach

Echtgenoot  : Henri de Rothschild (1872-1946) - En-
gelse tak (zoon van Thérèse en kleinzoon van Char-
lotte)

Léopold-Emile Reutlinger, Portret van barones Henri de Rothschild, 1897 © Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (inv. 91.12.173)

Mathilde, dochter van de financier 
Georges de Weissweiller, trouwde in 
1895 met Henri de Rothschild, een 
van de weinige leden van de familie 
die zich niet aan het bankwezen maar 
aan de geneeskunde wijdde. Ze stond 
bekend als de «koningin van de goede 
smaak en de bon ton” en leidde het 
leven van een dame van haar stand, die 
haar tijd verdeelde tussen mondaniteit 
en liefdadigheid. Als vrouw van haar tijd 
beoefende ze de jacht en de autosport, 
toen een zeer nieuwe discipline. Samen 
met haar vriendin, de hertogin van 
Uzès, richtte ze de Automobile Club 
voor dames op in Parijs.
Net als haar man had ze belangstelling 
voor de medische wereld en vertaalde 
ze studies van Poolse neurochirurgen 
in het Duits. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was ze, net als haar 
schoonmoeder Thérèse, actief als 
verpleegster aan het front en in het 
ziekenhuis van Gouvieux, waarvoor ze 
het Légion d’Honneur ontving. Deze 
belangstelling voor geneeskunde had 
misschien wel een invloed op Mathilde’s 
collectie.
Via haar overlijdensbericht in 1926 
ontdekte het grote publiek het bestaan 

van Mathilde’s bijzondere verzameling 
schedels. Sommige mensen waren 
verbaasd over de belangstelling van 
de barones voor memento mori’s, wat 
in die tijd als eerder mannelijk werd 
beschouwd, in tegenstelling tot de 
snuisterijen, waaiers of parfumflesjes 
die vrouwen gewoonlijk verzamelden. 
Haar collectie bleef vertrouwelijk, en 
alleen haar vrienden en handelaren 
wisten ervan en wezen op stukken 
die in tweedehandswinkels te vinden 
waren. Zelfs haar man Henri, die haar 20 
jaar na haar dood hulde bracht in een 
boek getiteld «Une dame d’autrefois», 
verwees er niet naar.
Rond het begin van de 20e eeuw 
ontwikkelde zich een trend rond 
alles wat macaber was. Veel mensen 
verzamelen “vanités”, allegorische 
voorstellingen van de vergankelijkheid 
van het leven. Mathilde verwierf in 
1885 een twintigtal stukken uit de 
verkoop van de collectie van de 
bibliofiel Maurice Barbier de Tinan in 
het Hôtel Drouot. Ze vormden de kern 
van haar ongewone collectie. Vandaag 
is het onmogelijk om te achterhalen 
wat Mathilde ertoe bracht deze 
verbazingwekkende collectie samen 
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te stellen. Het is waarschijnlijk dat ze er 
niet naar streefde deze te bestuderen 
en dat ze er weinig kennis van had; ze 
heeft er in ieder geval geen getuigenis 
van achtergelaten. Deze belangrijke 
collectie, die zowel in het kasteel La 
Muette als in de cisterciënzerabdij van 
Rambouillet wordt bewaard (gekocht 
door Henri’s grootmoeder, Charlotte 
de Rothschild), omvat stukken uit 
voornamelijk Europa, maar ook uit Azië 
en Mexico. Bij haar dood liet Mathilde 
deze ongelooflijke collectie na aan het 
Musée des Arts Décoratifs in Parijs.

KASTEEL LA MUETTE

Het gebouw, gelegen nabij het Bois de Boulogne, rue André-Pascal in het 16e 
arrondissement van Parijs, werd gebouwd voor Henri de Rothschild naar de 
plannen van architect Lucien Hesse in het begin van de jaren 1920, in de stijl van de 
18e eeuw. Sinds de renaissance hebben op deze plek achtereenvolgens 3 kastelen 
gestaan. De term «muette” kan verwijzen naar de rui van herten of valken, of naar 
de oudere spelling voor een roedel honden. Het kasteel werd in 1948 door Henri’s 
erfgenamen verkocht aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO).

Kasteel la Muette, Paris © https://fr.wikipedia.org
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GUSTAV TROUVÉ, 
SCHEDEL MET SYSTEEM

Gustave Trouvé, een productieve 
uitvinder, combineerde het 
maken van klokken met een 
elektrisch systeem en patenteerde 
zijn elektromobiele sieraden. 
Dit figuurtje in de vorm van 
een dasspeld wordt gevoed 
door zinken pocketbatterijen, 
beschermd door een hermetische 
behuizing van gehard rubber en 
eboniet. Deze batterij is met de 
speld verbonden door een ringetje 
dat aan de achterkant is gelast (nu 
verdwenen). Dankzij dit systeem 
waren de kaak en de ogen van de 
schedel mobiel. Deze uitvindingen 
van Trouvé werden gepresenteerd 
op de wereldtentoonstelling in 
Parijs in 1867 en waren een groot 
succes. De herkomst ervan is 
onbekend, en het is niet geweten 
of de barones het heeft verkregen 
met een werkend mechanisme.

CRANIOLOGIESNUIFDOOS 
VAN DR. GALL

Franz Joseph Gall, een Duitse 
arts, was gefascineerd door de 
werking van de hersenen. Hij was 
de grondlegger van de theorieën 
van de craniologie, die de vorm 
en variaties van de menselijke 
schedel bestudeert. Volgens hem 
zijn de bulten op het oppervlak 
van de schedel een maatstaf voor 
iemands intellectuele capaciteit. 
Hij kreeg een verbod opgelegd 
om lezingen te geven in Oostenrijk 
vanwege zijn aanval op de 
zedelijke orde, maar vanaf 1808 
gaf hij openbare lezingen in Parijs 
om zijn nieuwe wetenschap van 
thuis uit kenbaar te maken. Aan 
het eind van de sessies verkocht 
hij ronde dozen versierd met een 
afbeelding van een schedel gezien 
vanuit drie verschillende hoeken 
en voorzien van een nummering 
van de 27 psychologische en 
sociale disposities die op de 
achterkant stonden vermeld. Het 
is niet bekend of Mathilde, een 
verpleegster en doktersvrouw, 
direct geïnteresseerd was in 
craniologie. Het is ook niet bekend 
of ze deze snuifdoos kreeg als 
souvenir van een sessie bij Gall.

Craniologiesnuifdoos, ca. 1830, Parijs, Musée des Arts 
Décoratifs (inv. 25785) © Felipe Ribon
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Dasspeld van een bankier die een sigaar rookt, ca. 1890-
1900, Parijs, Musée des Arts Décoratifs (inv. 25784) © Les 
Arts Décoratifs, Jean Tholance 
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ALIX DE ROTHSCHILD

1911 Frankfurt am Main - 1982, Reux

Vader : Philipp Schey De Koromla (1881 - 1957)

Moeder  : Lili Jeannette von Goldschmidt - de Roth-
schild (1883-1925 Engelse tak - nicht van Adèle en 
Thérèse)

Echtgenoot  : Guy Edouard Alphonse Paul de Roth-
schild (1909-2007) (Franse tak - haar neef/zoon van 
Béatrice)

André Ostier-Heil (1906-1994),Alix de Rothschild in haar kostuum op het "Bal du Siècle" in het Palais Labia georganiseerd door 
Bestegui, 1951, foto, privé collectie © D.R.

In 1936 verloor Alix haar eerste man Kurt 
Otto Krahmer, met wie ze een dochter 
had: Lili Adélaïde. In 1937 trouwde ze 
met haar neef Guy de Rothschild, met 
wie ze zich in Parijs vestigde in nummer 
21 van de Avenue Foch. Ze bezaten ook 
een eigendom in Reux, Normandië. In 
oktober 1941 vluchtte het echtpaar voor 
de oorlog naar New York, en in 1956 
vestigde ze zich in Reux. Bijna 30 jaar 
lang was ze burgemeester (vanaf 1974) 
en bestuurde ze de gemeente. 
Alix ontwikkelde al snel een grote 
belangstelling voor de kunstenaars 
van de tweede Parijse school en de 
Duitse impressionisten. De meeste 
van deze kunstenaars, afkomstig uit 
Midden-Europa of Zuid-Amerika, 
exposeerden begin jaren vijftig in 
Parijs. In 1952 kocht ze «Le Lavoir» 
van Pablo Picasso. In de loop der 
jaren verzamelde Alix, die beweerde 
een verlichte kunstliefhebster te zijn, 
meer dan 2.000 werken in haar twee 
huizen. Ze was ook geïnteresseerd in 
Afrikaanse kunst, die de avant-garde 
op zijn kop zou zetten. Deze kunstvorm 
werd beschouwd als «primitief» en 
inspireerde de westerse moderniteit. 
Deze voorwerpen vertegenwoordigden 
een nieuwe manier van kijken, werden 

gewaardeerd en kregen de status van 
meesterwerken.
Als gevoelige verzamelaarster die haar 
instincten volgde, verwierf Alix een 
solide reputatie en trad ze in 1961 toe 
tot de raad van bestuur van het Musée 
National d’Art Moderne in Parijs. In 1962 
werd ze voorzitster van de Société 
des Amis du Musée de l’Homme, een 
museum voor etnografie, antropologie 
en natuurhistorie. Tijdens haar mandaat 
organiseerde het museum grote 
tentoonstellingen en evenementen. 
Ze deponeerde ook talrijke werken 
in de musea van Le Havre, Caen, 
Honfleur, ... Alix ontving ook talrijke 
onderscheidingen: «Chevalier des 
palmes académiques» en «Chevalier 
de l’ordre des Arts et des Lettres et du 
Mérite social». Bij haar dood werd een 
groot deel van haar collectie verspreid.
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CÉZANNE, STILLEVEN MET OPEN LADE 1877

De Franse schilder Paul Cézanne (1839-1906) was een vernieuwer. Hij werd geboren 
in een rijke familie en begon rechten te studeren op verzoek van zijn vader. Hij liet 
deze studie echter vallen en vertrok in 1860 naar Parijs om er schilderkunst te gaan 
studeren. Hij faalde aan de Beaux-Arts in Parijs en beproefde zijn geluk in 1862 aan 
de Academie van Charles Suisse. Hij bracht veel tijd door in het Louvre, waar hij 
de meesterwerken kopieerde en Monet en Renoir ontmoette. Nadat hij meerdere 
malen werd afgewezen in de Salon, verhuisde hij in 1872 naar Auvers-sur-Oise 
en maakte hij zijn eerste impressionistische schilderijen. Hij maakte zich los van 
het impressionisme en probeerde de essentie van zijn motieven te vatten door 
de geometrische structuur ervan bloot te leggen en door het picturale materiaal 
met toetsen en impasto aan te brengen. Het stilleven is een van de grote thema’s 
die Paul Cézanne gedurende zijn hele carrière aanhoudt. Voor de kunstenaar 
was het stilleven, net als portretten en landschappen, een studiemiddel als elk 
ander om te werken aan de geometrie van volumes en de relatie tussen kleuren 
en vormen. Hij onderzocht de relatie tussen gevulde vlakken en leegtes, tussen 
achtergronden en motieven. Meestal ensceneert hij alledaagse voorwerpen van 
weinig waarde die hij uitvergroot en waarvan hij de formele gebreken accentueert. 
Hij combineert ze met theedoeken, tafelkleden, fruit of bloemen op de hoek van 
een tafel. Met name de appel is een van zijn picturale obsessies. Dit Stilleven met 
open lade, geschilderd in 1877, maakt deel uit van de werken die de schilder aan 
dit thema heeft gewijd. Zijn toets evolueert echter in een stijl die steeds meer gaat 
lijken op blokken, de volgende fase in zijn artistieke denken. De gekantelde spiegel 
op de achtergrond vergroot de ruimte naar het «ongeziene» - de ruimte buiten het 
veld van het doek. De toets is levendig en wordt met grote streken aangebracht, 
meestal schuin, wat deze levenloze scène een zekere dynamiek geeft.
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GURO-MASKER IVOORKUSTBEGIN 20e EEUW

In het centrum van Ivoorkust, aan de oevers van de rivier Bandama, woont de 
etnische groep Guro, die tot de Mandé-groep behoort. Ze zijn buren van de Bawlé 
en maskers maken deel uit van hun religie, waarbij ze veel belang hechten aan 
menselijke en dierlijke voorstellingen. Elke gelegenheid is goed om maskers 
tevoorschijn te halen die de strijd tussen goed en kwaad, tussen het echte en 
het bovennatuurlijke moeten voorstellen. De maskers garanderen een vorm van 
symbolische continuïteit tussen de groepen. Dit masker is geclassificeerd als Guro-
masker, en is eerder verwant aan de cultuur van de Yauré, een etnische groep die 
in het midden-westen van Ivoorkust leeft en aan de Guro grenst. Hun maskers 
worden gekenmerkt door een ovaal, langwerpig gezicht, een fijne neusbrug, 
een licht vooruitstekende mond, halfronde ogen en soms hoorns met daarop 
mogelijk een totemdier of een kamvormig motief. De toewijzing aan een bepaalde 
etnische groep blijft moeilijk omdat de Bawlé beïnvloed werden door hun buren 
de Guro en de Yauré. Bovendien circuleerden de maskers op grote schaal in dit 
geografische gebied zonder duidelijk afgebakende grenzen. Niettemin hebben 
de maskers van de Bawlé, Yauré en Guro hun verfijnde vormen en details, en het 
symmetrische evenwicht van de volumes gemeen. Deze esthetiek van zuivere en 
schematische lijnen verleidde vooral de eerste liefhebbers van Afrikaanse kunst 
en de kunstenaars van de avant-garde.

Masker, Ivoorkust (Guro), voor 1968, Parijs, Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac  (inv. 71.1968.96.1)  © musée du quai 
Branly – Jacques Chirac, Dist. RMN-Grand Palais / Claude 
Germain
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CÉCILE DE ROTHSCHILD

1913 Parijs - 1995 Parijs

Vader : Robert Philippe Gustave de Rothschild (1880-
1946 - Franse tak, neef van Béatrice)

Moeder : Gabrielle Nelly Régine Beer (1886-1945)

Echtgenoot : ///

anoniem, Fotografisch portret van barones Cécile de Rothschild, 20e eeuw, Parijs, privécollectie © DR

Cécile, een moderne vrouw, had een 
sportcarrière in golf en was 20 jaar 
lang lid van het Franse team. Ze won 
met name de Gaveau Cup in 1956, een 
beker die een eerbetoon is aan haar 
teamgenote Jeanine Gaveau die in 
1950 overleed. Cécile heeft ook andere 
passies: tuinieren en het aanleggen van 
Engelse tuinen bij haar thuis in Noisy-
sur-Oise, reizen naar New York, op haar 
jacht in de Middellandse Zee, of naar Azië 
en het Midden-Oosten, en kunst. Net 
als haar nicht Alix was Cécile bijzonder 
geïnteresseerd in moderne kunst, 
vooral in Pablo Picasso, Egon Schiele 

en Paul Cézanne. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verliet ze Frankrijk en 
verhuisde ze naar New York (net als 
Alix en haar man). Daar ontdekte ze de 
Amerikaanse avant-garde tussen 1950 
en 1960. Ze raakte ook geïnteresseerd 
in decoratieve kunstvoorwerpen zoals 
sèvres en vincennes porselein, evenals 
zilverwerk, Lodewijk XIV-meubels 
en Italiaanse majolica. Begin jaren 
‘60 ontmoette Cécile Greta Garbo in 
Parijs tijdens een etentje. Ze werd haar 
metgezellin en beste vriendin tot de 
dood van de actrice in 1990.
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CÉZANNE DE BADERS, 1890, PRIVÉCOLLECTIE

Van 1870 tot het einde van zijn leven maakte Cézanne meer dan 200 schilderijen, 
tekeningen en schetsen rond het thema “baders”. Hoewel dit thema niet nieuw was 
en al werd verkend door Titiaan en Poussin, week Cézanne af van de academische 
norm van de 19e-eeuwse salons en vernieuwde hij het onderwerp. Hij streefde 
vooral naar een samensmelting van de menselijke figuur en het landschap. Dit 
thema roept herinneringen op aan zijn jeugd, toen hij met zijn vrienden baadde 
in de rivier de Arc. Terwijl de behandeling van vorm en kleur bij uitstek modern is, 
doen de grotendeels geïdealiseerde poses denken aan de Griekse kunst. De zoon 
van de kunstenaar bewaarde een potloodtekening in zijn collectie, gedateerd 1875-
1877. Deze tekening toont de houding van de centrale figuur van achteren gezien. 
Cézanne geeft elk motief hetzelfde belang en integreert het in een algemene 
architectuur. Het zijn de lichamen van de figuren die de ruimte structureren.
Dit werk van Cézanne was het eerste stuk in Cécile’s collectie. Ze verwierf het 
op 13-jarige leeftijd op een totaal onverwachte manier. Bij terugkomst van een 
reis naar Londen vroeg haar vader zijn kinderen te raden wat er in het pakje zat 
dat hij had meegebracht. Wie de oplossing vond, zou het krijgen. Hij gaf ze een 
aanwijzing: «Het begint met een C». Cécile suggereerde de naam Cézanne, een 
suggestie die haar vroege belangstelling voor moderne kunst onthult.

Paul Cézanne, De baders, 1890, Parijs, privécollectie © 2022, Gérald Micheels
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EGON SCHIELE EN DE PRENTKUNST

De Weense kunstenaar Egon Schiele (1890-1918) tekende en schilderde al op 
jonge leeftijd. In 1906, na de dood van zijn vader, ging hij naar de academie voor 
schone kunsten in Wenen. In die tijd was Wenen een van de grote Europese 
kunsthoofdsteden. Hij was niet tevreden met de academische opleiding die hij 
daar kreeg en richtte met enkele andere kunstenaars een groep van onafhankelijke 
kunstenaars op. De art nouveau (Oostenrijkse secessiestijl) en het symbolisme, 
geleid door Gustav Klimt, hadden een grote invloed op de jonge Schiele. Na zijn 
ontmoeting in 1911 met zijn toekomstige partner Wally (een voormalig model van 
Klimt) werden veel van Schiele’s werken erotisch getint. Vanaf 1913 verwierf de 
kunstenaar internationale bekendheid in de avant-garde kunstwereld, hoewel 
zijn reputatie werd aangetast door beschuldigingen van verkrachting volgens 
de wet, omdat hij het jaar daarvoor een jong meisje had laten poseren met 
Wally. Het was ook rond deze tijd dat hij verschillende druktechnieken begon te 
verkennen, waaronder xylografie (houtsnede). De oorlog maakte een einde aan 
zijn artistieke experimenten, waardoor hij in een gevangenenkamp ging werken. 
Hij viel ten prooi aan de Spaanse griep en stierf in 1918. Schiele was gefascineerd 
door het menselijk lichaam en nog meer door de kwetsbaarheid ervan. Hij zette 
met grote gevoeligheid de taal van het lichaam om in beelden. Zijn menselijke 
figuren, getekend met een precieze en wrange lijn, ontvouwen zich over de hele 
pagina en geven de spanning van de lichamen weer. Deze krampachtige, soms 
zelfs verwrongen lichamen zijn blootgesteld aan het oog en geven soms zelfs 
de indruk van pijnlijke stuiptrekkingen. In de loop der jaren namen zijn modellen 
steeds meer provocerende poses aan, waarbij zelfs hun geslachtsdelen werden 
onthuld.

Egon Schiele, Plaat nr. 3, ets, 1914, Parijs, privécollectie © 2022, 
Gérald Micheels
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LILIANE DE ROTHSCHILD

1916 Parijs - 2003 abdij van Royaumont

Vader : Eugène Fould-Springer (1876-1929)

Moeder : Marie-Cécile Fould-Springer (1886-1978)

Echtgenoot : Elie Robert de Rothschild (1917 - 2007) 
- Franse tak, broer van Cécile

Cecil Beaton, Portretfoto van barones Liliane de Rothschild, Londen, National Portrait Gallery  © Cecil Beaton Studio Archive / 
Conde Nast 

Als dochter van een bankier die ook tot 
baron werd verheven, groeide Liliane 
op in het abdijpaleis van Royaumont 
(Asnière-sur-Oise). Dit is ook de plaats 
waar ze stierf in 2003. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, in 1942, trouwde 
ze bij volmacht met haar jeugdvriend, 
Elie de Rothschild, terwijl hij gevangen 
zat in Duitsland. De religieuze viering 
werd gehouden aan het einde van 
de oorlog in 1945. Liliane was zeer 
gecultiveerd en gefascineerd door 
het kasteel van Versailles. Ze stelde 
een collectie samen gewijd aan de 
belangrijkste vrouwen uit de Franse 
geschiedenis, in het bijzonder koningin 
Marie-Antoinette. De vele woningen van 
het echtpaar vormden het decor voor 
deze uitgebreide collectie. In de jaren 
zestig begon Liliane schenkingen te 
doen aan zowel het Musée Carnavalet 
als aan Versailles. Ze leende werken 
uit aan openbare instellingen en was 
ook betrokken bij de organisatie van 
tentoonstellingen, zoals in Versailles 
waar ze in 1955 algemeen secretaris 
was van een tentoonstelling gewijd aan 
Marie-Antoinette. Zowel zij als haar man 
waren gulle mecenassen van de Franse 
nationale musea. Bij haar overlijden 
verkochten haar erfgenamen een deel 

van de collectie op een door Christie’s 
georganiseerde veiling in 2015. Bij deze 
gelegenheid verwierf Versailles vele 
stukken die de collecties verrijkten
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LOUIS AUGUSTE BRUN, BEKEND ALS BRUN DE VERSOIX, 
MARIE ANTOINETTE, KONINGIN VAN FRANKRIJK, OP LANGE JACHT, 1783

Louis-Auguste Brun, bekend als Brun de Versoix (1758-1815) was een schilder uit het 
kanton Vaud in Zwitserland. Hij was een uitstekend dieren- en landschapsschilder 
en maakte talrijke werken voor het hof van Versailles (tussen 1782 en 1788), 
waaronder ruiterportretten en jachtscènes met leden van de koninklijke familie. 
Hij kreeg de bijnaam “de schilder van Marie-Antoinette” en maakte deel uit van de 
entourage van de koningin. Tijdens de Revolutie vestigde hij zich in Versoix aan de 
oevers van het meer van Leman en liet hij het schilderen varen om zich te wijden 
aan de politiek en zijn activiteiten als kunstverzamelaar en -handelaar.
Marie-Antoinette gaf de voorkeur aan intieme werken die haar favoriete bezigheden 
uitbeeldden, in plaats van grote historische hofportretten. Ze bestelde privé 
verschillende kleine schilderijen die haar tijdens een lange jacht afbeeldden. Het 
concept van de lange jacht bestaat uit het achtervolgen van wild tot het is uitgeput 
door er een troep rennende honden achteraan te sturen. De honden worden 
bestuurd door ruiters en veneurs (jachtmeesters) voorzien van een jachthoorn, 
waarmee de jagers kunnen communiceren. In Versailles (het voormalige jachtslot 
van Lodewijk XIII) werd bijna dagelijks gejaagd. Zowel Lodewijk XIV, Lodewijk XV 
als Lodewijk XVI namen 1 dag op 3 deel aan een lange jacht. Jagen was voor de 
koning evengoed een vrijetijdsbesteding als een uiting van macht, en tevens een 
manier om zich voor te bereiden op oorlog en te laten zien dat hij zijn onderdanen 
kon leiden. De dames van het hof namen deel aan de jacht, en net als haar man was 
Marie-Antoinette gepassioneerd door deze activiteit. Louis-Auguste Brun beeldt 
haar af rijdend in een sobere maar elegante jurk en met een grote strooien hoed 
met witte veren, een “bastienne” genaamd. Aan haar zijde staan de honden van de 
roedel en een dienstknecht. Op de achtergrond staan andere ruiters. Esthetisch 
gezien is het werk kenmerkend voor de stijl van de kunstenaar, die bekend staat 
om zijn donkere palet, versterkt met heldere kleuren.

Louis-Auguste Brun (bekend als Brun de Versoix), Marie-Antoinette op 
lange jacht, ca. 1783-1785, Versailles, Musées nationaux des châteaux 
de Versailles et de Trianon (inv. MV 9082) © Château de Versailles, Dist. 
RMN-Grand Palais / Christophe Fouin
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van de Nationale Loterij. Dankzij 
hen presenteert het museum La 
Boverie de tentoonstelling ‘Roth-

schild verzamelaars. Uitzonderlijke 
mecenassen en schenkers’.
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