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Inleiding

De Vlaamse negentiende-eeuwse kunstenaar Antoine Joseph Wiertz (22 februari 1806 –

18 juni 1865) staat bekend om zijn veelzijdige oeuvre waarin reusachtige doeken met

monumentale composities een belangrijke rol spelen. Eén van zijn enorme werken is de

Grieken  en  Trojanen  in  strijd  om  het  lijk  van  Patroklos,  nu  te  bewonderen  in  het

Wiertzmuseum te Brussel (AFB. 1). Het doek meet maar liefst 520 bij 852 cm en Wiertz

schilderde het  in  1844  als  een vrije  kopie  van  enkele  eerdere,  kleinere  versies  met

hetzelfde thema. Deze versies betreffen veelal voorstudies, niet alleen in olieverf, maar

ook  getekend  en  zelfs  in  prentvorm.  Over  deze  eerdere  versies  en  de  samenhang

daartussen bestaat echter veel onduidelijkheid. Zo wordt in de literatuur over Antoine

Wiertz veelal aan slechts twee of drie schilderijen aandacht besteed. Omdat duidelijke

afbeeldingen  van  deze  doeken  vaak  ontbreken,  is  stilistisch  onderzoek  vrijwel

onmogelijk.  De  vele  overige  studies  met  hetzelfde  onderwerp,  die  zich  eveneens  in

Brussel bevinden, maar niet permanent tentoongesteld worden, blijven in de literatuur

dan ook geheel onvermeld. Dit heeft onderzoek naar de ontwikkeling van de  Patroklos

nog verder bemoeilijkt.1

De  huidige  situatie  heeft  logischerwijs  onduidelijkheid  veroorzaakt  over  de

hoeveelheid werken die Wiertz aan de Patroklos wijdde, wanneer hij dit deed, in welke

volgorde  en  met  welke  drijfveren.  Er  is  tot  op  heden  dan  ook  nog  geen  grondig

onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het grote doek in Brussel  en Wiertz'

aanpak  daarvan.  Dit  is  betreurenswaardig,  aangezien  een  vergelijking  tussen  de

verschillende  studies  en  schilderijen  heel  verhelderend  kan  zijn  met  betrekking  tot

Wiertz' werkwijze als kunstschilder. Dit onderzoek zal zich daarom ook richten op de

vraag in hoeverre de verschillende versies van de Patroklos een ontwikkeling in het werk

van Wiertz representeren. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal een groot deel van dit onderzoek

aandacht  besteden  aan  het  verkrijgen  van  duidelijkheid  omtrent  de  verschillende

versies,  schetsen,  prenten  en  tekeningen  van  het  onderwerp.  Aan  de  hand  van  de

literatuur en door middel van een stilistische vergelijking zal vervolgens een suggestie

1 De volledige titel van het schilderij, Grieken en Trojanen in strijd om het lijk van Patroklos, is zo lang dat er
in dit paper, evenals in vele literatuur over dit werk, gekozen is zoveel mogelijk gebruik te maken van
de vereenvoudigde benaming Patroklos.
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worden gedaan wat betreft de chronologische volgorde waarin deze werken geplaatst

moeten worden. Deze sequentie zal helpen de door Wiertz aangebrachte wijzigingen te

detecteren om zodoende een indruk te krijgen van diens werkwijze.  Tot slot kan de

ontwikkeling  van  de  Patroklos van  schets  tot  meesterwerk  worden  beschreven  en

ontstaat een duidelijker beeld van Wiertz als kunstschilder.
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1 De verschillende versies van de Patroklos

De laatste, grootste en tevens meest bekende versie van de Grieken en Trojanen in strijd

om het lijk van Patroklos is het enorme doek in het Wiertzmuseum te Brussel, geschilderd

in  1844  (AFB.  1).  Het  schilderij  wordt  in  de  literatuur  veelal  beschreven  als  een

verbeterde versie van het slechts een fractie kleinere werk dat Wiertz in 1836 in Rome

schilderde en dat zich nu in Luik bevindt (AFB. 3).2 Vreemd genoeg wordt dit schilderij uit

Rome/Luik in vrijwel geen enkele oeuvre- of tentoonstellingscatalogus afgebeeld. Dit in

tegenstelling tot het veelvuldig tentoongestelde, maar veel minder grote doek dat zich

nu  in  Antwerpen  bevindt  en  waarvan  elke  datering  en  historische  context  lijkt  te

ontbreken (AFB. 5). Het gevolg hiervan is dat het doek in Antwerpen gemakkelijk kan

worden  verward  met  dat  in  Luik,  mede  omdat  van  eerstgenoemde niet  duidelijk  is

wanneer Wiertz het schilderde. Naast deze drie doeken heeft Wiertz het onderwerp nog

veel  vaker verbeeld,  zowel in olieverf  op doek of  karton als  in tekening of prent op

papier. Hoewel aan deze studies tot nu toe niet of nauwelijks aandacht is besteed, zijn zij

voor  het  beschrijven  van  een  stijlontwikkeling  van  cruciaal  belang.  Dit  hoofdstuk

presenteert een overzicht van alle beschikbare informatie van de schilderijen, schetsen,

tekeningen en prenten die Patroklos verbeelden.

DE SCHILDERIJEN

Van de vijf schilderijen op doek, zijn alleen de dateringen en historische context van de

hierboven al genoemde werken in Brussel en Luik bekend. De versie in Luik (AFB.  3)

wordt beschouwd als Wiertz' eerste monumentale schilderij na het winnen van de Prix

de  Rome in  1832.3 Wiertz  woonde en  werkte  in  Rome tussen  1834  en  1837  en  de

Patroklos is het meest prestigieuze resultaat van dit verblijf. Het werk werd door vele

kenners  en  kunstenaars  in  Rome bewonderd,  zoals  ook  door  de  destijds  beroemde

Deense beeldhouwer Bertel Thorwaldsen (1768 – 1844), die de jonge Wiertz “een reus”

noemde.4 Ook in Antwerpen, waar het doek in juni 1837 arriveerde, kreeg het niets

2 ERSIKINE CLEMENT 1880, p. 16; ERSKINE CLEMENT 1880 (2), p. 59.
3 LABARRE 1876; ERSKINE CLEMENT 1880, p. 16.
4 Naar aanleiding van de tentoonstelling van de  Patroklos werd Wiertz  bovendien toegelaten tot  de

Accademia di San Luca, een toonaangevende kunstenaarsvereniging in Rome. Tommaso Minardi (1787
- 1871),  destijds  de voorzitter van de vereniging, beweerde “nog nooit  iets  krachtigers  te hebben
gezien sedert Rubens”, zie: ERSKINE CLEMENT 1880, p. 16;  POTVIN 1930, p. 44;  MOERMAN,  DE ROECK,



7

anders dan lof.5 De grove kritiek op het werk, naar aanleiding van de tentoonstelling

ervan op de Parijse salon in 1839, kwam zodoende zeer onverwacht. “De Patroklos doet

denken aan honden die vechten om een been”, aldus één van de Franse critici.6 Wiertz

wijdde de negatieve recensies onder andere aan de slechte opstelling van zijn werk,

maar kwam de kritiek desondanks nooit meer te boven. De hem ooit zo geliefde Parijse

kunstscene plaatste hij de rest van zijn leven in een uitermate slecht daglicht.7 

De Patroklos vergaf Wiertz in 1840 aan degene die het beste essay schreef over

“De fnuikende invloed van de pers op kunst en literatuur”.8 Uit de zes inzendingen werd

Louis  Labarre,  een goede vriend  en  de  latere  biograaf  van  Wiertz,  verkozen tot  de

winnaar en nieuwe eigenaar van de Patroklos. Wat volgde, illustreert dat er voor Wiertz

enorme kunstwerk eigenlijk geen markt was: Labarre probeerde het werk aan de staat

te verkopen, maar minister Nothomb (Openbare Werken) had er de fondsen niet voor.

Vervolgens  werd  besloten  het  werk  te  verloten  middels  een  loterij,  waarbij  iedere

deelnemer tien franc in kon leggen en in ruil  daarvoor een lithografie van het werk

(door Wiertz zelf vervaardigd) verkreeg.9 Aangezien in de primaire bronnen over Wiertz

geen andere lithografie van de  Patroklos wordt genoemd,  kunnen de twee identieke

prenten in  het  Wiertz  Museum (AFB.  6a -  b)  vermoedelijk  in  deze context geplaatst

worden. Slechts een deel van de loten werd verkocht en de  Patroklos werd  door “de

ongelukkige  winnaar  onmiddellijk  geruild,  nadien  doorverkocht,  uiteindelijk  door  de

1980, p. 23; VELGHE 2005, p. 24.
5 “Alle  kranten  hebben  er  hier  over  gesproken”,  schreef  Wiertz  in  een  brief  aan  zijn  moeder,  zie:

MOERMAN,  DE ROECK 1980, p. 23. Voor meer informatie over de receptie van de eerste Patroklos, zie:
DAMASE 1974, p. 6.

6 POTVIN 1930, pp. 46-48. Voor het citaat, zie: MOERMAN, DE ROECK 1980, p. 24. De negatieve recensies
overschaduwden de voorzichtige uitingen van lof, zoals in  Le Courrier Français:  Mijnheer Wiertz […]
heeft een rusteloze verbeelding. Op zijn schilderijen […] laat hij naakten zien die onnatuurlijk zijn; in
hun barbaarse omvang vertonen ze echter enkele halfslachtige gelijkenissen met de ruwe creaties van
Michelangelo. […] Mijnheer Wiertz, die erg jong is en leeft voor zijn kunst, is geen kunstenaar die we
moeten geringschatten; ergens in hem zit een schilder. Hij heeft er goed aan gedaan om dit grote,
zware werk naar het Louvre te sturen. […] Kunstenaars zullen deze chaos, die beslist de nietigheid niet
is, met belangstelling bekijken. Ze zullen de avontuurlijke poging van hun collega toejuichen. Om goed
te doen, moet hij echter een andere richting uitgaan, zonder echter zijn oprechte zin voor originaliteit
te verliezen”, zie: VELGHE 2005, p. 25.

7 DAMASE 1974, p. 6; “Terwijl hij [Wiertz] vroeger beweerde dat het eervoller was in Parijs kritiek te
oogsten dan in België lof (1836), keerde hij zich nu tegen de Fransen die Delacroix groter achtten dan
Rubens (1840) en die neerbuigend deden tegenover de goedgelovige Belgen die alles bewonderden
wat uit Frankrijk kwam (1845)”, zie:  MOERMAN,  DE ROECK 1980, p.  24. Verschaffel  spreekt van een
“levenslange  afkeer  van  Parijs”,  een  “kruistocht  tegen  de  critici  en  de  'feuilletonisten'”,  zie:
VERSCHAFFEL 2010, ongepagineerd.

8 WIERTZ 1869, p. 424; ERSIKINE CLEMENT 1880, p. 16; VERSCHAFFEL 2010, ongepagineerd; VELGHE 2005, 
p. 25.

9 SCHUYLER 1888, p. 127; VERSCHAFFEL 2010, ongepagineerd.
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staat  aangekocht”.10 Het  is  onduidelijk  wanneer en onder  welke omstandigheden de

staat het werk uiteindelijk kocht, maar het moet in elk geval na 1880 zijn geweest.11 De

grootte van het doek zorgde vervolgens voor problemen met de huisvesting, waarop

uiteindelijk besloten werd het werk in het Museum voor Waalse Kunst te Luik onder te

brengen.12

Enkele jaren later, de kunstenaar had zich inmiddels in Luik gevestigd, herhaalde

Wiertz het onderwerp op een nóg groter formaat (AFB. 1). Hij voltooide en signeerde dit

doek in 1844, maar retoucheerde het opnieuw in 1845, vandaar dat veel literatuur het

werk in dit jaar dateert.13 Het schilderij werd in 1845 eveneens voor het eerst in Brussel

geëxposeerd en het bevindt zich er nu nog steeds.14 Naast de datum, voorzag Wiertz het

werk ook van een spottende referentie aan de Parijse kunstcritici (AFB. 2).15 Onder de

inscriptie schilderde hij  een fictief 'zegel'  van de Parijse salon, vergezeld van de tekst

“approbation Parisienne” (door Parijs goedgekeurd).16 Alhoewel de Brusselse  Patroklos

op het eerste gezicht sterk op die uit Luik lijkt, deed Wiertz wel degelijk iets met de

Parijse kritiek op zijn eerste  schilderij. De twee werken vertonen dan ook belangrijke

verschillen, waarover in de volgende hoofdstukken meer. Om de connectie tussen de

twee doeken te tonen, wordt naast de Patroklos in het Wiertz Museum te Brussel een

reproductie van de Luikse Patroklos getoond (AFB. 4).17 

10 VERSCHAFFEL 2010, ongepagineerd.
11 C. Erskine Clement spreekt in elk geval  nog over  de lotgevallen van de Romeinse  Patroklos als  “it

disappeared from the sight or knowledge of the public”, zie: ERSKINE CLEMENT 1880, p. 16.
12 LABARRE 1867, p. 237; VERSCHAFFEL 2010, ongepagineerd; VELGHE 2005, p. 25.
13 In  zijn  monografie  van Wiertz  dateerde J.  Damase de Brusselse  Patroklos zelfs  in  1839,  overigens

zonder toelichting, zie: DAMASE 1974, ongepagineerd. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk (Wiertz stelde
in dit jaar tenslotte pas zijn eerste  Patroklos tentoon aan het Franse publiek) en wordt door latere
kunsthistorici dan ook niet ondersteund.

14 MOERMAN, DE ROECK 1980, p. 28.
15 De  gehele  inscriptie  luidt:  “Nous  feuilletonistes  de  Paris,  princes  de  la  critique,  seuls  reconnus

souverains  et  garantis  infallibles,  à  nos  bons  et  fidèles  vassaux,  les  critiques  d'Allemagne,  ceux
d'Angleterre, ceux de Belgique qui se nourrissent de bière ayant appris que, par une juste soumission
à notre  autorité,  lesdits  bons  critiques  le  sont  assez pour  ne reconnaître  d'autres  lois  que celles
émanées  de  nos  plumes,  et  voulant  venir  en  aide aux  dits  bons  critiques  appelés  a  formuler  un
jugement  sur  le  présent  ouvràge  de  peinture,  avond  appliqué  au  dit  ouvràge  le  sceau  de  notre
approbation Parisienne. Donné a notre exposition du Louvre, ce 15 août 1844”

16 DAMASE 1974, p. 6. Het 'zegel' bestaat uit een pauweveer (wellicht als symbool voor ijdele schrijvers)
en  een  wortel,  “carotte”  in  het  Frans  (wellicht  een  symbool  voor  “carrotteurs”:  aftroggelaars/
lijntrekkers), zie: MOERMAN, DE ROECK 1980, p. 39; VELGHE 2005, p. 25.

17 Deze  reproductie  is  echter  niet  alleen  op  kleinere  schaal  dan  het  origineel  (vanwege  praktische
overwegingen  is  dit  uiteraard  begrijpelijk),  maar  ze  is  eveneens  aan  weerszijden  'bijgeknipt'.  De
reproductie  mist  hierdoor volledig  haar  doel,  aangezien een mogelijkheid  tot  vergelijking  op deze
manier voor een groot deel  onmogelijk  gemaakt wordt.  De situatie is  dan ook illustratief  voor de
desinteresse voor Wiertz' ontwikkeling in het schilderen van de verschillende versies van de Patroklos.
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DE STUDIES

Naast  de twee reusachtige werken in  Luik  en Brussel  en  de  minder  bekende,  maar

gemakkelijk  in  de historische context  te  plaatsen lithografie,  wijdde Wiertz  ook vele

tekeningen en olieverfschetsen aan hetzelfde onderwerp. De bekendste, en eveneens

de  grootste,  is  de  veelvuldig  tentoongestelde  olieverfschets  uit  het  Museum  voor

Schone Kunsten te Antwerpen (AFB. 5). Dit doek bevond zich in particulier bezit en werd

in 1876 als legaat aan het museum geschonken.18 Wegens de grootte en de mate van

afwerking kan dit doek wellicht eveneens als eindproduct worden gezien, maar helaas

ontbreekt alle kennis over de historische context en totstandkoming van het werk.19

Het  Wiertz  Museum  is  zelf  in  het  bezit  van  de  overige  voorstudies  voor  de

Patroklos.  De meeste van deze studies  zijn,  evenals  het  grote schilderij  zelf,  aan het

museum nagelaten door Wiertz zelf.20 Deze tekeningen en schetsen (AFB. 7 - 15) geven

een  interessant  beeld  van  de  wijze  waarop  Wiertz  heeft  gezocht  naar  de  juiste

compositie voor zijn uiteindelijke meesterwerk.21 In dit opzicht is alleen de pentekening

(AFB. 15) een vreemde eend in de bijt. Deze tekening lijkt wat de compositie betreft op

geen  van  de  overige  studies  of  op  één  van  de  uiteindelijke  schilderijen.  Het  is

vermoedelijk eerder een studie naar de posities van de verschillende krijgers. We weten

echter wel zeker dat ook deze tekening iets met de schilderijen van Patroklos te maken

heeft, gezien de inscriptie “Patrocle” onderaan in het midden. Aan de door Wiertz zelf

aan  het  museum  nagelaten  collectie  van  studies  werd  in  1999  nog  een  laatste

olieverfschets op doek toegevoegd (AFB. 16).22

Zoals  gezegd wordt  er  in  de literatuur  zeer  weinig  aandacht  besteed aan de

tekeningen  en  olieverfschetsen.  Wanneer  een  bron wel  melding  maakt  van  de  vele

voorstudies, levert het bovendien tegenstrijdige gegevens op. Zo beschouwt J. Damase

één van de olieverfschetsen (AFB.  8)  als  een voorstudie voor  de Brusselse  Patroklos,

18 Door de heer J. De Bom, zie: BUYCK 1977, p. 492.
19 In  vrijwel  alle  oeuvre-  en  tentoonstellingscatalogi  wordt  de  Antwerpse  Patroklos echter  als  studie

beschouwd, zie bijvoorbeeld: BUYCK 1977, pp. 491-492. Ook de datering van het werk is onduidelijk.
De online bezitscatalogus van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten dateert het simpelweg in
de negentiende eeuw, in een groot overzichtswerk over Belgische kunst wordt het tussen 1840 en
1844 gedateerd, overigens zonder toelichting, zie: FINE ARTS MUSEUMS; TODTS 2007, p. 50.

20 Wiertz  werkte vanaf 1851 in een atelier dat op kosten van de Staat voor hem gebouwd was, op
voorwaarde dat hij al zijn kunst na zijn dood aan de Staat zou nalaten, zie:  SCHUYLER 1888, p. 125;
ROBERTS-JONES, MOERMAN 1973, p. 44; MOERMAN, DE ROECK 1980, pp. 28-30;

21 Bij de presentatie van de afbeelingen van deze voorstudies is, bij gebrek aan datering, gekozen de
volgorde van de inventarisnummers van het Wiertz Museum aan te houden.

22 Deze schets werd gekocht van de heer J-P. Fastenaekens, zie: FINE ARTS MUSEUM.
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terwijl de kunsthistorische database BALaT (Belgian Art Links and Tools) dezelfde schets

tussen 1834 en 1836 dateert (en het daarmee dus als een voorstudie voor de Luikse

Patroklos bestempelt).23 Er bestaat voor sommige schetsen niet alleen onduidelijkheid

over  de  datering,  maar  zelfs  over  eenvoudig  te  controleren  gegevens,  zoals  het

materiaal en de afmetingen. Eén van de olieverfschetsen wordt door BALaT tweemaal,

met verschillende gegevens, beschreven (AFB. 10).

Over de aanzienlijke hoeveelheid beeldmateriaal van Wiertz' Grieken en Trojanen in Strijd

om het lijk  van Patroklos bestaat aldus veel onduidelijkheid. Een gebrek aan aandacht

heeft gezorgd voor verwarring en tegenstrijdigheden omtrent de historische context van

dit materiaal. Het is opvallend dat nog niet eerder geprobeerd is de voorstudies in een

bepaalde chronologische volgorde te plaatsen, of om ze te koppelen aan één van de

twee grote doeken in Luik of Brussel. Aangezien over de twee laatstgenoemde werken

wel informatie beschikbaar is, zullen deze bij het uitvoeren van een stilistische analyse

ter houvast dienen.

23 Damase lijkt overigens de enige te zijn die deze olieverfschets, evenals een pentekening, in zijn boek
heeft opgenomen, zie: DAMASE 1974, ongepagineerd (nr. 28, 30, 35).
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2 Een stilistische analyse

Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken, beschikken we over een ruime hoeveelheid

beeldmateriaal  omtrent  Wiertz'  twee  reusachtige  schilderijen Grieken  en  Trojanen  in

strijd  om  het  lijk  van  Patroklos.  Tot  op  de  dag  van  vandaag  is  al  dit  beeldmateriaal,

bestaande uit verschillende studies en schetsen, niet aan een aandachtige stilistische

analyse  onderworpen.  Dit  hoofdstuk  bestudeert  de  overeenkomsten  en  verschillen

tussen alle werken om vervolgens een beschrijving te geven van de ontwikkeling van het

thema van Patroklos in Wiertz' oeuvre.

Ter voorbereiding op zijn monumentale werken, vertaalde Wiertz zijn eerste ideeën in

verscheidene voorstudies. Zo ook met de Patroklos. Al in de jaren 1827 – 1829 was hij

bezig met schetsen voor een groot werk met deze Homerische scène als onderwerp.

Het  schilderij  moest  een verbeelding  worden van Boek  XVII  van  de  Ilias,  waarin  de

Grieken en de Trojanen vechten om het lijk van de door Hektor gedoodde boezemvriend

van Achilles, Patroklos. De Trojanen willen het als eerbetoon mee naar Troje nemen, de

Grieken willen het terug om het lijk op eervolle wijze te kunnen begraven.24 

De  eerste  studies  kunnen  vermoedelijk  geïdentificeerd  worden  met  de

olieverfschetsen  van  afbeelding  10,  11  en  12,  aangezien  de  composities  van  deze

studies  onderling  (en  in  vergelijking  tot  het  uiteindelijke  eindresultaat)  nog  sterk

verschillen.  Zij  lijken  dan  ook  typische  representaties  van  een  kunstenaar  die  nog

zoekende is naar een manier om het beeld in zijn hoofd vorm te geven. Vooral de schets

van afbeelding 11 is opvallend vanwege de afwijkende compositie. De scène oogt hier

veel rustiger dan in de overige schetsen, waarin dynamiek overduidelijk een belangrijke

rol  speelt.  Het  geheel  doet  iconografisch  gezien  eerder  denken aan een christelijke

kruisafneming dan aan een Homerisch gevecht tussen mythologische helden. Of deze

drie schetsen, die overigens ook tot de kleinsten behoren, daadwerkelijk al aan het eind

van de jaren twintig van de negentiende eeuw vervaardigd zijn, zullen we wellicht nooit

zeker weten. Dat ze vóór de Romeinse/Luikse  Patroklos gemaakt zijn,  is echter zeker.

BALaT dateert de schetsen dan ook in de jaren vlak voor Wiertz aan zijn eerste kolossale

24 VELGHE 2005, p. 23. Voor een beschrijving van de scène van Homerus en de figuren die Wiertz' op zijn 
uiteindelijke meesterwerken afbeeldde, zie: WATTEAU 1861, pp. 212-220; TODTS 2007, p. 50.
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doek gaat beginnen (zie het chronologische overzicht op p. 16).

Vanaf nu wordt de bestudering van de voorstudies van de Patroklos steeds meer

een kwestie van zoek-de-verschillen. Wiertz moet al snel een duidelijke visie hebben

gehad van hoe zijn Homerische gevecht eruit moest gaan zien, want de aanpassingen en

verbeteringen  worden  steeds  gedetailleerder.  Om  een  verdere  chronologie  in  het

beeldmateriaal  vast  te  stellen,  is  het allereerst  noodzakelijk  de verschillen tussen de

Luikse en de Brusselse  Patroklos te beschrijven. Door de overige studies op de unieke

kenmerken  van  beide  werken  te  controleren,  kan  een  ontwikkeling  in  compositie

zichtbaar worden.

Wie goed kijkt, komt tot de conclusie dat de twee op het eerste gezicht sterk

gelijkende schilderijen aanzienlijk veel verschillen bevatten (AFB. 17). Allereerst valt op

dat Wiertz de houdingen van verscheidene figuren veranderde. De Trojaan die links op

de voorgrond in de rug geraakt wordt bijvoorbeeld, duikt in de Brusselse versie onder de

benen van Patroklos  weg.  Ajax,  de figuur geheel rechts,  houdt zijn schild  en wapen

anders in de hand. Menelaos, één van de centrale figuren, ondersteunt het lijk in de

tweede versie  met zijn  andere been en grijpt  de arm en het  gewaad van Patroklos

bovendien  op  een  andere  manier  vast.  Wiertz  drapeerde  in  de  versie  van  1844

Patroklos' gewaad eveneens iets vernuftiger over diens geslachtsdeel, nadat hij aan zijn

doek  uit  1836  een  extra  lapje  toe  had  moeten  voegen,  omdat  de  Administratieve

Commissie van de Koninklijke Vereniging ter Bevordering van de Schone Kunsten van

Antwerpen “aanstoot had genomen aan de naaktheid van Patroklos”.25 De Brusselse

versie kent naast dit alles ook nog een paar extra figuren, zoals de Trojaan die op het

punt staat een groot rotsblok op de vijand te smijten en de figuur die onderaan het doek

het lijk van Patroklos bij de buik probeert vast te grijpen. Ook zien we een extra dodelijk

slachtoffer onder Patroklos op de grond liggen en wordt Menelaos nu ondersteund door

een nieuw figuur aan de Griekse zijde.26

Wanneer we de overige studies nu met de doeken in Luik en Brussel vergelijken,

moeten we tot de conclusie komen dat er zeker vijf in Rome voor de eerste  Patroklos

werden geschetst. Dit zijn de studies op de afbeeldingen 7, 8, 9, 13 en 16. Zij missen

25 VELGHE 2005, p. 24.
26 Eén van de weinige auteurs die aandacht besteedt aan de verschillen tussen de Luikse en de Brusselse

Patroklos  is J. Potvin, zie: POTVIN 1930, p. 44. Ook hij noemt de dode krijger op de voorgrond en de
wijzigingen in de houdingen van verschillende figuren.
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allen de extra figuren die op de latere,  Brusselse  Patroklos wel  afgebeeld zijn.27 Ook

komen  de  houdingen  van  de  figuren,  waarvan  de  meest  kenmerkende  zojuist

beschreven, overeen met die op de Luikse Patroklos. Het meest sprekende voorbeeld is

wel de Trojaan die in de rug gestoken en aan de haren getrokken wordt. Deze figuur

komt  alleen  op  deze  vijf  schetsen  en  op  de  eerste  grote  Patroklos voor.  Om  een

onderlinge chronologie vast te stellen, moet echter nog verder ingezoomd worden op

de details.28 

Het is allereerst het meest voor de hand liggend de olieverfschets van afbeelding

9 als een verlengstuk van de eerste drie olieverfschetsen te zien. De compositie heeft

hier  grotendeels  de  definitieve  vorm  aangenomen,  maar  de  studie  is  nog  zeer

schetsmatig van aard. De tekening en olieverfschets van afbeelding 13 en 7 lijken een

volgende stap in het ontwerpproces,  waarbij  Wiertz de zojuist  gevormde compositie

gedetailleerd in tekening uitwerkte (AFB. 13) en vervolgens met kleur invulde (AFB. 7).

De  karikaturale  kop  van  Menelaos,  het  omhooggestoken  zwaard  van  Ajax  en  de

uitgestrekte  rechterarm  van  de  dood  neervallende  Trojaan  op  de  voorgrond  zijn

opvallende  overeenkomstige  elementen  in  deze  twee  studies.  Deze  elementen

veranderen in de studies van afbeelding 8 en 16. Ajax houdt zijn zwaard hier meer naar

voren, de stervende Trojaan oogt slapper en levenlozer en de mond van de Griek schuin

achter Meneleos is wijdopengespert van het schreeuwen. Ook draagt de Trojaan die aan

de haren getrokken wordt nu een wapen op de rug. De laatste van deze vijf studies (AFB.

16)  is  de  grootste  en  meest  uitgewerkte  studie  en  lijkt  daarmee  tevens  de  directe

voorganger van de Luikse  Patroklos te vormen (zie  het chronologische overzicht op p.

16).

Voor de olieverfschets uit Antwerpen, die door de mate van afwerking en de

afmetingen (71 x 126.3 cm) haast als een volwaardig schilderij gezien kan worden, is in

de jaren 1834 – 1836 geen plaats. Omdat het doek belangrijke kenmerken van zowel de

Luikse als de Brusselse Patroklos bevat, kan aangenomen worden dat het ergens in de

periode tussen 1836 en  1844 gemaakt  is.  De  naar  de buik  van  Patroklos  graaiende

27 In de bestaande literatuur wordt vrijwel geen aandacht besteed aan deze studies. Alleen B. Velghe
gaat er kort op in, echter zonder exact aan te geven om welke studies het gaat: “Ter voorbereiding van
het monumentale werk dat vorm krijgt in zijn geest, […] maakt hij een reeks meesterlijk uitgevoerde
studies in een opvallend vrije stijl voor zijn toekomstige Patroclus”, zie: VELGHE 2005, p. 24.

28 De  hier  voorgestelde  chronologie  is  een  suggestie  op  basis  van  enkele  stilistische  verschillen  en
overeenkomsten, die uiteraard geen onomstreden bewijs leveren.
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Trojaan en de gevallen strijder op de voorgrond ontbreken hier nog, de Trojaan met het

rotsblok en de Menelaos ondersteunende Griek zijn al wel aanwezig. Ajax houdt het

zwaard nog onderhands vast en de extra verhullende draperie is hier nog gelijk aan de

Luikse Patroklos. De door een Griekse speer geraakte Trojaan duikt echter al wel onder

de benen van Patroklos weg en in de Brusselse versie zal hij uiteindelijk ook het wapen

op de rug verliezen. 

Wat de Antwerpse  Patroklos echter nog het meest interessant maakt, is dat bij

nader inzien blijkt dat het dít werk is dat verbeeld wordt op de lithografie van afbeelding

6. De primaire bronnen spreken van een lithografie van de Romeinse/Luikse  Patroklos,

ten behoeve van de verkoop van het werk (zie hoofdstuk 1), maar na deze uitgebreide

analyse moet geconcludeerd worden dat het niet het enorme doek uit Rome was dat

Wiertz  in  prentvorm  vermenigvuldige,  maar  de  kleinere  en  latere  olieverfschets  uit

Antwerpen.  Als  de  twee  identieke  prenten  in  het  Wiertz  Museum  inderdaad  de

lithografieën zijn die vanaf 1840 toebehoorden aan de deelnemers van de loterij, dan

kunnen we de Antwerpse  Patroklos tussen 1836 en 1840 dateren. Het blijft natuurlijk

wel  gissen naar  de reden waarom Wiertz  een latere versie  van zijn  meesterwerk  in

prentvorm uitbracht.

Nu blijven er nog twee tekeningen over, alvorens bij de Brusselse  Patroklos uit

1844 te belanden (AFB. 14 - 15). De tekening van afbeelding 14 laat voor het eerst de

figuur zien die Patroklos in de buik  grijpt.  Ook zien we hier hoe Ajax,  in plaats  een

zwaard naast zijn lichaam te houden, een speer boven het hoofd houdt, klaar om toe te

steken.  Deze  twee  elementen  zijn  van  cruciaal  belang  voor  de  dynamiek  in  het

uiteindelijk  meesterwerk,  aangezien  ze  een diagonale  lijn  in  de  compositie  vormen,

tegenovergesteld  aan  de  diagonale  lijn  die  gevormd  wordt  door  het  lichaam  van

Patroklos zelf. De dode op de grond is in geen enkele voorstudie terug te vinden en lijkt

aldus  een  laatste,  impulsieve  toevoeging  aan  het  bloederige  tafereel  (zie  het

chronologische overzicht op p. 16). Ook deze figuur komt de dynamiek van het geheel

ten goede. De Brusselse Patroklos heeft hierdoor een kruisvormige compositie gekregen,

die  de  bezoeker  lijkt  mee te  voeren in  de  richting  van  ofwel  de  Grieken,  ofwel  de

Trojanen.

Wat de pentekening van afbeelding 15 betreft, tasten we helaas in het duister.

Geen één van de hier afgebeelde figuren komt terug op de schilderijen of de voorstudies

en ook de compositie is volkomen anders. Zoals in het vorige hoofdstuk al is vermeld,
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lijkt deze pentekening een studie naar het menselijk lichaam te zijn, een aanname die de

tekening  vroeg  in  het  ontwerpproces  van  de  Patroklos zou  plaatsen.  De  tekening  is

echter weinig schetsmatig van aard, maar laat juist doelbewuste lijnen zien, als een nog

niet  ingekleurde  striptekening.  Ook  de  inscriptie  “Patrocle”  onderaan  kan  opgevat

worden als een bewuste verwijzing naar een al bestaand kunstwerk.

Door  alle  voorstudies  met  elkaar  en  met  de  twee  grote  doeken  van  de  Grieken  en

Trojanen in strijd om het lijk van Patroklos te vergelijken, ontstaat een kleurrijk beeld van

de  zoektocht  van  Antoine  Wiertz  naar  de  ideale  compositie  voor  zijn  Homerische

gevecht.  De  grote  hoeveelheid  beeldmateriaal  stelt  ons  in  staat  een  waarschijnlijke

chronologie  en  ontwikkeling  in  het  ontwerpproces van de kunstenaar  te  ontdekken,

waarbij duidelijk naar voren komt hoezeer over elk detail van beide meesterwerken is

nagedacht. Wiertz heeft vooral gespeeld met de ordening van de figuren en de houding

waarin  ze  staan  afgebeeld,  om  uiteindelijk  tot  een  meer  evenwichtige  en  toch

dynamische compositie te komen.
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Afbeeldingen chronologisch

1827 – 1829 of 1834 – 1836
zie AFB. 11

1827 – 1829 of 1834 – 1836
zie AFB. 12

1827 – 1829 of 1834 – 1836
zie AFB. 10

1834 – 1836
zie AFB. 9
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1834 – 1836
zie AFB. 13

1834 – 1836
zie AFB. 7

1834 – 1836
zie AFB. 8

1834 – 1836
zie AFB. 16
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1836
zie AFB. 3

1836-1840
zie AFB. 5

1840
zie AFB. 6

1840-1844
zie AFB. 14

1844
zie AFB. 1
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3 Een historisch kader

In de vorige hoofdstukken is gebleken hoeveel aandacht Antoine Wiertz besteedde aan

zijn twee versies van de Grieken en Trojanen in strijd om het lijk van Patroklos. Het eerste

schilderij bezorgde Wiertz “zijn grootste triomf en zijn bitterste nederlaag”.29 Het was

zijn eerste monumentale werk waarmee hij  zichzelf  als kunstschilder definitief op de

kaart zette, maar vervolgens kreeg het in het Wiertz' zo geliefde Parijs flinke kritiek te

verduren. Alhoewel het op het eerste gezicht niet erg opvalt, bleek de tweede versie

dan ook flink wat aanpassingen te bevatten. De analyse van de vele voorstudies en de

stilistische  ontwikkeling  van  de  Patroklos zal  in  dit  hoofdstuk  in  een historisch kader

geplaatst worden.

DE ONTWIKKELING VAN DE PATROKLOS

Wiertz was een trots man en een echte perfectionist. “Ik ben trots en ik hou ervan om

trots te zijn”, schreef hij  aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Charles

Rogier (1800 – 1885) in een brief waarin hij zelf voorstelde dat de Staat hem een atelier

zou schenken.30 Wiertz' trots ging samen met een enorm perfectionisme, blijkend uit de

vele retoucheringen die hij in zijn werk aanbracht (zoals ook bij de Brusselse Patroklos),

maar ook uit het feit dat hij zich niet van zijn kunstwerken kon distantiëren.31 Het is met

deze karakterschets in het hoofd dat Wiertz' wens te werken voor de Staat begrijpelijk

wordt.32 Het verklaart eveneens het halstarrig vasthouden aan het idee een 'perfecte'

Patroklos te  schilderen:  de  Romeinse/Luikse  versie  was  al  groots  en  indrukwekkend

genoeg, maar in Wiertz ogen kon en moest het beter. Hij kon de Parijse afkeuring niet

naast  zich  neerleggen  en  werkte  aan  een  nieuwe  versie  tot  hij  een  nóg  groter

meesterwerk voltooide dat – in zijn ogen – de goedkeuring van Parijs kon krijgen. 

Het nieuwe atelier (en toekomstige museum) was de perfecte plaats voor de

verbeterde  Patroklos.  Het  schilderij  was  vanwege  de  afmetingen  en  het  onderwerp

immers niet geschikt voor “kopers”, maar des te meer voor “kijkers”: “er is niemand die

29 VELGHE 2005, p. 25.
30 “Ik hou ervan omdat trots een deel is van mezelf. Mannen die branden van verlangen om grootse

dingen te verwezenlijken, moeten deze deugd bezitten”, zie: VELGHE 2005, p. 22.
31 VELGHE 2005, p. 21.
32 Door deze samenwerking met de overheid bleef Wiertz immers tot aan zijn dood zelf in het bezit van

al zijn kunstwerken, waardoor hij de mogelijkheid had ze later eventueel te retoucheren of, in een
extreem geval, zelfs te vernietigen, zie: VELGHE 2005, p. 21.
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dat schilderij graag ziet en wil hebben. Maar iedereen vindt wel dat het thuishoort in

een museum. En iedereen gaat ernaar kijken als naar en spektakelstuk, zoals naar een

fabrieksbrand”.33

Of de laatste Patroklos, de Brusselse versie, daadwerkelijk beter is dan de eerste,

de  Luikse  versie,  daarover  kunnen  de  meningen  uiteraard  verschillen.  Toch  mag

inmiddels geconcludeerd worden dat Wiertz uitermate goed heeft nagedacht over elk

aspect van zijn compositie. Het resultaat is, zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven,

een meer dynamisch geheel,  waarbij  de  reusachtige afmetingen de  beweging  in  de

compositie versterken. Dit in tegenstelling tot de Luikse Patroklos, waar de afmetingen

de kluwe van lichamen juist een groteske uitstraling geven. Hoe hard Wiertz ook had

gewerkt aan zijn eerste monumentale schilderij, de Parijse “feuilletonisten” hadden wel

gelijk  toen ze  schreven dat  “grootsheid  niet  wordt  bepaald  door  afmetingen”.34 Het

getouwtrek aan een wirwar van ledematen, door Parijs  vergeleken met “honden die

vechten om een been” (zie hoofdstuk 1), gaat voor de Brusselse  Patroklos niet op. De

virtuositeit van de kunstenaar spreekt uit de verbetering van compositie en dynamiek,

waardoor  de  toeschouwer  meegezogen wordt  in  de bewegingen van de Griekse  en

Trojaanse helden in de strijd om het lichaam van de eervolle Patroklos.

Dit grote verschil in de uitstraling en het effect van de twee schilderijen is ook al

goed zichtbaar  in  de  voorstudies.  Wanneer  we de  schetsen van afbeelding  13  (een

voorstudie voor het werk in Luik) en afbeelding 14 (een voorstudie voor de versie in

Brussel) vergelijken, zien we duidelijk dat de stijl en werkwijze van de kunstenaar zijn

veranderd. De eerste schets verraadt veel oog voor detail. Er is veel aandacht besteed

aan de anatomie en plasticiteit van de figuren, de lichtinval en schaduwwerking, en zelfs

aan  de  stofuitdrukking  en  drapering  van  de  kledij.  Een  schets  als  deze  eist  van  de

kunstenaar veel tijd voor het afwerken van kleine stukjes en gaat daardoor ten koste van

de uitstraling van het geheel. Het resultaat is dan ook een karikaturale tekening waarop

de figuren, ondanks hun ingewikkelde lichaamshoudingen, als bevroren lijken te staan.

De tweede schets  laat  een andere werkwijze  zien,  waarbij  niet  de  details,  maar  de

gehele compositie centraal heeft gestaan. Sommige figuren zijn nauwelijks van elkaar te

onderscheiden en  aan de weergave  van individuele  gezichten,  kledij  en  anatomie  is

nauwelijks  aandacht  besteed.  Toch  is  dit  een  vele  malen  krachtiger  beeld.  Doordat

33 VERSCHAFFEL 2010, ongepagineerd.
34 MOERMAN, DE ROECK 1980, p. 24.
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Wiertz hier continu met de gehele compositie tegelijkertijd bezig was, is het hem gelukt

de scène veel intenser weer te geven. Aan het uiteindelijke schilderij is te zien hoe hij

zich tijdens het schilderen toch weer heeft laten verleiden tot het perfect weergeven

van details. Het gebrek aan 'snelle' en krachtige lijnen, de haast té perfecte stofwolk

onder  Ajax'  rechtervoet  en  de  serene  gezichtsuitdrukking  van  sommige  figuren  kan

beschouwd worden als een verlies ten opzichte van de voorafgaande schets.

DE LITHOGRAFIE

Tot slot is het noodzakelijk terug te komen op de enige lithografie die Wiertz van de

Patroklos maakte.  Zoals  in  het  vorige  hoofdstuk  besproken,  beschrijven  verschillende

bronnen dat deelnemers aan de verloting van de Luikse Patroklos een prent kregen van

het werk. De prent lijkt echter niet de Luikse Patroklos te verbeelden, maar een later en

kleiner olieverfschilderij (veelal als voorstudie beschouwd) nu te Antwerpen.

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor deze verwarrende bevinding. Het

is allereerst mogelijk dat er nog een lithografie heeft bestaan, welke verloren is gegaan.

Dit is echter zeer onwaarschijnlijk; in primaire bronnen wordt immers niet gesproken

over meerdere prenten. Daarnaast is het denkbaar dat de Luikse en Antwerpse versies

van de Patroklos in de literatuur door elkaar worden gehaald (over de eventuele oorzaak

hiervan is in hoofdstuk 1 al gesproken). Zo dateerde F. D. Schuyler in 1888 de Luikse

Patroklos niet in 1836, maar in 1839: “In 1839 the artist produced […] that great work

Greeks and Trojans contending for the Body of Patroclus. This picture was raffled for at the

time of the Rubens Festival at Antwerp. […] Each subscriber received a fac-simile of the

painting, engraved on stone by the artist himself”.35 Uit het vorige hoofdstuk is echter

gebleken dat het goed mogelijk is dat de Antwerpse Patroklos rond 1839 werd gemaakt.

Dat  sommige  literatuur  de  twee  doeken  heeft  verward,  is  goed  mogelijk;  dat  het

daadwerkelijk de Antwerpse Patroklos was die werd verloot, is dat niet. Het is vrij zeker

dat het het Romeinse (later Luikse) werk was waar Wiertz door middel van een loterij

afstand van wilde doen. Zoals in hoofdstuk 1 besproken, bleek dit  doek wegens het

formaat immers onverkoopbaar.

De meest logische verklaring betreft wederom Wiertz' perfectionisme en het feit

dat hij de kritiek op zijn eerste doek moeilijk van zich af kon zetten. In de jaren tussen de

35 SCHUYLER 1888, pp. 125-127.
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tentoonstelling van de Romeinse/Luikse Patroklos in Parijs en de verloting van het werk,

had  Wiertz  alweer  gewerkt  aan  een  nieuwe,  verbeterde  versie  met  hetzelfde

onderwerp. Dit doek, nu te Antwerpen, wordt heden ten dage als een olieverfschets

beschouwd,  maar  kan vanwege de mate van afwerking en het  formaat  ook als  een

voorzichtige poging tot een nieuw kunstwerk gezien worden. Alle deelnemers van de

loterij, waarbij het bekritiseerde doek uit Rome verloot werd, zouden echter een prent

van het werk krijgen. Het past goed binnen de hierboven gegeven karakterschets van

Wiertz om aan te nemen dat hij, in plaats van zijn eerste doek, een in zijn ogen betere

versie van het werk in prentvorm uitbracht.

Wiertz' perfectionisme en zijn vastberadenheid van de  Grieken en Trojanen in strijd om

het lijk van Patroklos een succes te maken, zorgde ervoor dat hij zijn eerste meesterwerk

bleef verbeteren totdat hij er uiteindelijk tevreden over was. Deze drang tot perfectie is

vermoedelijk de oorzaak van het feit dat Wiertz de verbeterde, Antwerpse versie van de

Patroklos in prentvorm uitdeeldde aan het publiek dat deelnam aan de verloting van de

eerste, zwaar bekritiseerde versie. Wiertz bleek echter nog steeds niet tevreden, want

enkele jaren later schilderde hij zijn laatste en grootste versie van hetzelfde onderwerp,

nu  te  Brussel.  Wanneer  we  de  voorschetsen  van  de  monumentale  schilderijen

vergelijken, valt het op dat de kunstenaar zijn werkwijze veranderde en meer aandacht

had voor de compositie als geheel dan voor de details. Dit heeft de Brusselse Patroklos,

ten opzichte van de Luikse, een veel dynamischer en krachtiger uitstraling gegeven.
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Conclusie

De twee grote meesterwerken met hetzelfde onderwerp, Grieken en Trojanen in strijd om

het lijk van Patroklos, van Antoine Joseph Wiertz, kwamen niet zomaar uit de losse pols

van de schilder. Integendeel,  zoals het zoveel kunstenaars gewoon is,  besteedde ook

Wiertz uitermate veel aandacht aan de compositie van zijn werk, iets dat uit de vele

bewaard gebleven studies  duidelijk  naar  voren komt.  Helaas  is  tot  op heden weinig

aandacht aan al deze studies besteed en gaat de interesse vooral uit naar de grootste

doeken  in  Luik,  Antwerpen  en  Brussel,  vaak  vergezeld  van  verwarrende  en/of

incomplete informatie. Met dit onderzoek is geprobeerd hierin verandering te brengen.

Allereerst zijn alle representaties van de Patroklos op een rijtje gezet. Het Wiertz

Museum te Brussel is eigenaar van een schat aan beeldmateriaal: naast de hierboven al

genoemde schilderijen, zijn er verschillende tekeningen, olieverfschetsen en zelfs een

prent van hetzelfde onderwerp bewaard gebleven. Al deze kleine en grotere, meer en

minder gedetailleerd uitgewerkte studies zijn in dit onderzoek opgenomen.

Het tweede gedeelte van dit onderzoek heeft gefocust op het analyseren van al

dit  beeldmateriaal.  Door  alle  werken  met  elkaar  te  vergelijken  en  vervolgens  de

overeenkomsten  en  verschillen  te  benoemen,  werd  het  mogelijk  een  vermoedelijke

chronologische opeenvolging in het materiaal vast te stellen. Deze chronologie stelt ons

in staat met een nieuwe blik naar de totstandkoming van de Patroklos te kijken. Waar de

enorme doeken in Luik en Brussel voorheen simpelweg twee uitvoeringen van hetzelfde

onderwerp leken, is het nu mogelijk bewondering te hebben voor de geslaagde poging

van de kunstenaar zijn eerste werk aanzienlijk te verbeteren. In dit zichtbaar geworden

proces  speelt  de  Antwerpse  Patroklos een  bijzondere  rol:  dit  werk  markeert  de

overgangsfase  tussen de  door  Frankrijk  zwaar  bekritiseerde  Patroklos te  Luik  en  het

uiteindelijke eindresultaat te Brussel.

Dit onderzoek heeft echter ook weer nieuwe vragen opgeroepen en deze vragen

hebben grotendeels te maken met de zojuist genoemde Antwerpse Patroklos. Het werk

is haast te groot en te gedetailleerd afgewerkt om als voorstudie beschouwd te worden.

Ook maakte Wiertz een lithografie naar dit doek en niet, zoals voorheen werd gedacht,

naar de Luikse Patroklos. Helaas ontbreekt tot nu toe de historische context omtrent het

doek  en  de  totstandkoming  ervan.  Wel  kan,  met  dank  aan  de  stilistische  analyse,

aangenomen worden dat  het  doek ergens aan het  eind van de jaren dertig  van de
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negentiende eeuw is vervaardigd. 

Een  belangrijk  aspect  waaraan  helaas  geen  aandacht  besteed  heeft  kunnen

worden, is Wiertz' kleurgebruik en de eventuele ontwikkeling daarin. In dit onderzoek is

gekozen voor het gebruik van zwart-witafbeeldingen, omdat de tot dusver beschikbare

kleurenafbeeldingen (zowel digitaal als in de literatuur) niet van voldoende kwaliteit zijn.

Voor een aanvullend vergelijkend onderzoek zijn kleurenfoto's  van alle werken, liefst

met dezelfde fotocamera gemaakt, een must.

Tot slot is het noodzakelijk op te merken dat de Patroklos hier los van de rest van

het oeuvre van de kunstenaar behandeld is. Wiertz maakte echter van meer schilderijen

verscheidene versies en studies. Een onderzoek naar deze studies schijnt wellicht nog

meer licht op Wiertz' werkwijze als kunstschilder. Voortbordurend op dit onderzoek, kan

dan  ook  vermoedelijk  nog  veel  over  de  Patroklos en  Wiertz'  artistieke  ontwikkeling

gezegd worden.
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Afbeeldingen

AFB. 1. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1844, olieverf op 
doek, 520 x 852 cm, Wiertz Museum, Brussel.

AFB. 2. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos 
(detail inscriptie), 1844, olieverf op doek, 520 x 852 cm, Wiertz Museum, Brussel.



26

AFB. 3. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1836, olieverf op 
doek, 395 x 703 cm, Musée de l'Art Wallon, Luik.

AFB. 4. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos (bijgesneden 
reproductie op schaal in het Wiertz Museum).
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* De dateringen in de afbeeldingenlijst zijn de dateringen die heden ten dage worden toegepast. In
hoofdstuk 2,  Stilistische  analyse,  worden deze dateringen hier en daar in twijfel  getrokken en
aangepast.  De,  in  mijn  ogen,  juiste  dateringen  worden  schematisch  weergegeven  in  het
chronologische overzicht op p. 16.

AFB. 5. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1835?*, olieverf op 
doek gemaroufleerd op hout, 71 x 126.3 cm, 17 kg, Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen.
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AFB. 6a. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, datering onbekend, 
inkt op papier (lithografie), 38.7 x 65.7 cm, Wiertz Museum, Brussel.

AFB. 6b. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, datering onbekend, 
inkt op papier (lithografie), 38.8 x 67 cm, Wiertz Museum, Brussel.
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AFB. 7. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1834 – 1836?, 
olieverf op doek, 38.5 x 61 cm, Wiertz Museum, Brussel.

AFB. 8. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1834 – 1836?, 
olieverf op karton, 30 x 55 cm, Wiertz Museum, Brussel.
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AFB. 9. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1834 – 1836?, 
olieverf op karton, 22.5 x 40 cm, Wiertz Museum, Brussel.

AFB. 10. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1834 – 1836?, 
olieverf op doek of karton, 22.5 x 40 cm of 18 x 27 cm, Wiertz Museum, Brussel.
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AFB. 11. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1834 – 1836?, 
olieverf op karton, 18 x 24 cm, Wiertz Museum, Brussel.

AFB. 12. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1834 – 1836?, 
olieverf op karton, 12 x 19 cm, Wiertz Museum, Brussel.
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AFB. 13. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, datering onbekend, 
zwart krijt en potlood op papier, 35 x 57.7 cm, Wiertz Museum, Brussel.

AFB. 14. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, datering onbekend, 
wit, grijs en zwart krijt op papier, 24.8 x 43.5 cm, Wiertz Museum, Brussel.
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AFB. 15. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, datering onbekend, 
zwarteinkt op papier (pentekening), 30.8 x 42.8 cm, Wiertz Museum, Brussel.

AFB. 16. Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos, 1835 of 1841 – 
1860?, olieverf op doek, 44.5 x 70 cm, Wiertz Museum, Brussel.



34

AFB. 17. Vergelijking tussen de twee grote schilderijen Grieken en Trojanen in strijd om het lijk van Patroklos 
van Antoine Joseph Wiertz. De verschillen zijn met witte cirkels aangegeven. Boven: de versie uit 1836 (zie 
afb. 3). Onder: de versie uit 1844 (zie afb. 1).



35

Lijst van afbeeldingen

OMSLAG Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos
(detail), datering onbekend, zwart krijt en potlood op papier, 35 x 57.7 cm,
Wiertz  Museum, Brussel.  Foto: BELGIAN ART  LINKS AND TOOLS <http://balat.
kikirpa.be/photo.php?path=N16366&objnr=20010338> (1 mei 2014).

AFB. 1 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1844, olieverf op doek, 520 x 852 cm, Wiertz Museum, Brussel. Foto: auteur.

AFB. 2 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos
(detail  inscriptie),  1844,  olieverf  op doek,  520 x 852 cm, Wiertz  Museum,
Brussel. Foto: auteur.

AFB. 3 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1836,  olieverf  op doek,  395 x 703 cm, Musée de l'Art  Wallon,  Luik.  Foto:
BELGIAN  ART  LINKS  AND  TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=
A108959&objnr=10048703> (1 mei 2014).

AFB. 4 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos
(bijgesneden reproductie op schaal in het Wiertz Museum). Foto: auteur.

AFB. 5 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1835?,  olieverf  op  doek  gemaroufleerd  op  hout,  71  x  126.3  cm,  17  kg,
Museum  voor  Schone  Kunsten,  Antwerpen.  Foto:  BELGIAN  ART  LINKS  AND
TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B41358&objnr=130830>  (1
mei 2014).

AFB. 6a Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
datering  onbekend,  inkt  op  papier  (lithografie),  38.7  x  65.7  cm,  Wiertz
Museum, Brussel. Foto: BELGIAN ART LINKS AND TOOLS <http://balat.kikirpa.be/
photo.php?path=N16369&objnr=20010341> (1 mei 2014).

AFB. 6b Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
datering onbekend, inkt op papier (lithografie), 38.8 x 67 cm, Wiertz Museum,
Brussel. Foto: BELGIAN ART LINKS AND TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php
?path=N16370&objnr=20010342> (1 mei 2014).

AFB. 7 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1834 – 1836?, olieverf op doek, 38.5 x 61 cm, Wiertz Museum, Brussel. Foto:
BELGIAN  ART  LINKS  AND  TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=
B119512&objnr=20040593>  of  <http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=
M177205&objnr=20041697> (1 mei 2014).

AFB. 8 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1834 – 1836?, olieverf op karton, 30 x 55 cm, Wiertz Museum, Brussel. Foto:
DAMASE 1974, ongepagineerd (nr. 28).

AFB. 9 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1834 – 1836?, olieverf  op karton, 22.5 x  40 cm, Wiertz Museum, Brussel.
Foto:  BELGIAN ART LINKS AND TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=
M177207&objnr=20041700> (1 mei 2014).

AFB. 10 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1834 – 1836?, olieverf op doek of karton, 22.5 x 40 cm of 18 x 27 cm, Wiertz
Museum, Brussel. Foto: BELGIAN ART LINKS AND TOOLS <http://balat.kikirpa.be/
photo.php?path=B119511&objnr=20040592>  of  <http://balat.kikirpa.be/
photo.php?path=M177208&objnr=20041701> (1 mei 2014).

AFB. 11 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1834 – 1836?, olieverf op karton, 18 x 24 cm, Wiertz Museum, Brussel. Foto:
BELGIAN  ART  LINKS  AND  TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=
M177209&objnr=20041702> (1 mei 2014).

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M177207
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M177207
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M177207
http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=M177207
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AFB. 12 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1834 – 1836?, olieverf op karton, 12 x 19 cm, Wiertz Museum, Brussel. Foto:
BELGIAN  ART  LINKS  AND  TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=
M177210 &objnr=20041703> (1 mei 2014).

AFB. 13 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
datering onbekend, zwart  krijt  en potlood op papier,  35 x 57.7 cm, Wiertz
Museum, Brussel. Foto: BELGIAN ART LINKS AND TOOLS <http://balat.kikirpa.be/
photo.php?path=N16366&objnr=20010338> (1 mei 2014).

AFB. 14 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
datering onbekend, wit, grijs en zwart krijt op papier, 24.8 x 43.5 cm, Wiertz
Museum, Brussel. Foto: BELGIAN ART LINKS AND TOOLS <http://balat.kikirpa.be/
photo.php?path=N16367&objnr=20010339> (1 mei 2014).

AFB. 15 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
datering  onbekend,  zwarteinkt  op  papier  (pentekening),  30.8  x  42.8  cm,
Wiertz Museum, Brussel. Foto: DAMASE 1974, ongepagineerd (nr. 30, 35).

AFB. 16 Antoine Joseph Wiertz, De Grieken en Trojanan in strijd om het lijk van Patroklos,
1835  of  1841  –  1860?,  olieverf  op  doek,  44.5  x  70  cm,  Wiertz  Museum,
Brussel. Foto: BELGIAN ART LINKS AND TOOLS <http://balat.kikirpa.be/photo.php
?path=N17827&objnr=20026050> (1 mei 2014).

AFB. 17 Vergelijking tussen de twee grote schilderijen Grieken en Trojanen in strijd om
het lijk van Patroklos van Antoine Joseph Wiertz. De verschillen zijn met witte
cirkels aangegeven. Boven: de versie uit 1836 (zie AFB. 3). Onder: de versie uit
1844 (zie AFB. 1).
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