
Van Tolstoj tot Van 
Gogh

Deel 2 

Internationale ontwikkelingen, de Eiffel toren



Nikola Tesla

• (Smiljan, 10 juli 1856 – New York, 7 januari 1943)(

• 1888 De transformator en de 
inductiemotor (“eerste elektrische 
auto”)

• inductiebuislampen, later beter bekend als de tl-buis

• De eerste waterkrachtcentrale voor wisselstroom, die 
hij, in samenwerking met Westinghouse, ontwierp en 
bouwde bij de Niagarawatervallen. 

• Het principe van de radio, door hem gedemonstreerd 
in 1894 en later door Marconi verder uitgewerkt

• Onderzoek aan het hele spectrum aan radiogolven en 
experimenten met röntgenstraling.

• Een meertrapstransformator, de teslatransformator, 
die (tot voor kort) in iedere beeldbuis-televisie 
gebruikt werd



Het wagentje van Stratingh

• 1835 Drie kilo weegt deze allereerste 
elektrische ‘auto’ ter wereld. Op een 
volle accu kan hij twintig minuten rijden 
en anderhalve kilo vervoeren.

• Ontworpen door Sibrandus Stratingh, 
hoogleraar scheikunde en technologie 
aan de Universiteit van Groningen



Correctie  !!!

• Het Donderkerkje was niet van Stratingh afkomstig 
maar hoogleraar landhuiskunde Jacob Uilkens.

• Deze demonstraties, die vooral na 1815 plaats 
vonden, moesten de toeschouwers overtuigen van 
het nut van een bliksemafleider.



Sibrandus Stratingh 

• Adorp, 9 april 1785 

• Adorp 15 februari 1841

• Nederlandse hoogleraar 
scheikunde en uitvinder

• Hij reed in 1834 door de straten 
van Groningen met een 
stoomwagen (de allereerste auto 
!!) die hij met zijn assisent
Christopher Becker had gebouwd

Portret van Sibrandus Stratingh (ca. 1850)



• Stratingh constateerde echter al snel dat niet stoom de toekomst had, 
maar een nieuw fenomeen: elektriciteit.

• Hij had kennis gemaakt met het werk van Moritz von Jacobi, een 
ingenieur uit Sint Petersburg, die zich bezighield met elektromotoren. 
Stratingh zag mogelijkheden, maar ook de fouten in diens ontwerpen.

• Jacobi’s elektromotor had rechte magneten. Stratingh besefte dat hij 
dubbel zo veel energie kon opwekken door ze te buigen. En zo slaagde 
hij er in om in 1835 het eerste rijdende elektrische wagentje ter 
wereld te maken.   (bron; Universiteitsmuseum Groningen)



• De Kampioen was er 
in de zomer van 
1898 nog stellig van 
overtuigd dat het 
‘vervoermiddel der 
toekomst 
voornamelijk door 
elektrische 
drijfkracht zal 
worden bewogen’.

H.F. Koek achter het stuur van een Atax, op het Damrak, hoek Dam in 1910



1889 
Wereldtentoonstelling
Parijs

• 5 mei tot 31 oktober 1889

• 4e van 8 wereldexposities in Parijs 
tussen 1855 en 1937

• De expositie trok 61.722 officiële 
exposanten, van wie er 
vijfentwintigduizend van buiten 
Frankrijk kwamen.



• Paviljoen van Chili



• Paviljoen van Brazilië



• Franse Paviljoen



• Paleis van 
voedsel 
productie



Het Paleis voor
Schone Kunsten









Paviljoen van de Hygiëne

• Louis Pasteur

• Geboren te Dole (Franse Jura) op  27 
december 1822 –

• Gestorven te Saint-Cloud op 28 
september 1895

• Franse scheikundige en bioloog,

• Wetenschappelijke Revolutie (deel 2?)

• Samenwerking, laboratoria, 
werkplaatsen

• Ontdekking van Bacteriën, besmetting 
etc.



• Heinrich Hermann Robert Koch 

• (Clausthal, 11 december 1843 –
Baden-Baden, 27 mei 1910) 

• Ontdekte de bacterie van Miltvuur, 
Tuberculose, Cholera

• 1885 tot 1910 was hij hoogleraar 
hygiëne aan de Berlijnse 
universiteit, het huidige Robert 
Koch-Institut



19e eeuw in de ban van de Cholera
• 7 pandemieën in 200 jaar

• Cholera heeft als oorsprong India

• 1e in 1817 (jaar zonder zomer) – 1824 Oorsprong India



Cholera dissemination across
the Indian subcontinent 
1817-1818. A - Jessore B -
Kolkata C - Allahabad D -
Mumbai





19e eeuw in de ban van de Cholera
• 7 pandemieën in 200 jaar

• 2e 1829 - 1837





Cholera

• 1846-1860 3e cholera-pandemie

Pavel Andreyevich Fedotov
4 July 1815 - 26 November 1852



Antoine 
Wiertz 
(1806-1865), 

De 
overhaaste
begrafenis

1854

Olieverf op doek 

180 × 255 cm

Koninklijke 
Musea voor 
Schone Kunsten 
van België te 
Brussel, 
Wiertzmuseum



John Snow (15 Maart 1813 – 16 Juni
1858

Legde de relatie tussen drinkwater en 
Cholera



Cholera

• 1863  - 1865   4e Pandemie 

• Verspreiding o.a. door de Hadj

• 1881 – 1896   Vijfde Cholera Epidemie

• Hamburg heftigste uitbraak

• Oorzaak: nalatendheid van het stadbestuur



Water uit de Elbe
Die Aufnahmen aus dem Jahr 1883 sind ein einzigartiges Dokument der 
Hamburger Baugeschichte.



Gängeviertel in der südlichen Neustadt kurz vor dem Abriss 
(Großer Bäckergang 1902)





1808 Miltvuur in Gelderland en Brabant.

1808 Roodvonk in Nederland.

1809 Pokken in Amsterdam.

1813-1814 Tyfus, bij het Beleg van Maastricht overlijden 1600 mannen aan de tyfus.

1815 Tyfus en tetanus in Nederland.

1815-1818 Pokken in Breda, Utrecht en Rotterdam.

1823 Tuberculose in heel Nederland (door winterkou).

1826-1828 Pokken in Friesland en Groningen.

1829
Malaria in Groningen, ofwel ‘Groninger ziekte’, veroorzaakt door warme zomer na 
overstromingen.

1831-1833 Cholera epidemie in heel Nederland.

1831-1833 Pokken in Gouda.

1835 Roodvonk in Utrecht.

1837 Mazelen in Utrecht.

1841 Pokken in Leiden.

1848-1849 Cholera in Nederland met landelijk 20.000 doden (1% van de bevolking).

19e eeuw    Epidemieën in Nederland



1853-1855 Cholera in Rotterdam, Amsterdam, Groningen.

1856 Tyfus in Groningen.

1857 Malaria in Zeeland (‘Zeeuwse koorts’)

1857-1859 Roodvonk in Zeeland.

1859 Tyfus en Cholera in Groningen.

1859 Difterie in Friesland.

1863 Tyfus in Friesland.

1864-1865 Pokken in Woudsend, Friesland.

1865-1866 Cholera in heel Nederland, vooral in de grote steden, ook delen van Europa.

1870-1873 Pokken in Nederland, ca. 20.000 doden, (waarvan 75% kinderen). Ook door Frans-Pruissische oorlog.

1883 Tyfus in Leiden.

1884 Mazelen en Difterie in Amsterdam en Zeeland. Roodvonk ook in Amsterdam.

1885 Cholera in Nederland, vooral in ‘s-Gravenhage.

1887 Meningitis en Tuberculose in Nederland.

1887 – 1910 Tuberculose in geheel Nederland.

1888 Malaria in Kampen.

1892 Cholera in Den Bosch.

1892 Difterie in Maastricht.

1893-1894 Pokken in Rotterdam.

1894 Cholera in Amsterdam.



Jaar Epidemie

1900-1909 Malaria in Noord Nederland.

1909 Cholera in Rotterdam.

1910-1911 Mazelen in Amsterdam.

1914-1918
Tyfus onder militaire vluchtelingen van Eerste 
Wereldoorlog.

1918-1920
Spaanse griep met 30.000 doden, vooral 
twintigers en dertigers. Binnen Europa 20-40 
miljoen doden.

1923-1965 Malaria in Noord Nederland.

1930 Roodvonk in Voorschoten.

1936 Roodvonk in Rotterdam.

1938-1939
Kinderverlamming, vooral in Amsterdam en 
Nijmegen

1940 Dysenterie in Leiden.

1940-1947 Malaria in Middelburg en Noordoost Polder.

1941 Griep in Groningen.

1943 Kinderverlamming in Amsterdam.

1946-1949 Tuberculose in heel Nederland.

1956 + 1978 Kinderverlamming in Nederland.

1966 Meningitis in Nederland.

2020
Corona pandemie, wereldwijd.



Oudste Epidemie ???   Ca. 3000 voor Chr.

• Ca. 3000 voor Christus

• Plaats: “Hamin Mangha” in  China

• Massagraf van mensen die in een 
huis begraven werden.

• Aanwijzingen voor het optreden 
van een snelle dood en geen tijd 
om te begraven.

• Plaats werd verlaten en niet weer 
bewoond.

• Massagraven in de omgeving 
wijzen op een epidemie



Atheens Plaag ca. 430 voor Christus

• Tijdens de oorlog tussen Sparta en Athene brak er in Athene een 
epidemie uit die vijf jaar duurde

• Thucydides ( 460 -400 v. Chr.) beschreef het

• Ziekte ????   Tyfus ??  Ebola ???    ????

• Veel wetenschappers wijzen de overbevolking van Athene door de 
belegering als oorzaak aan.



Plaag ten tijde van Keizer Antonius

• 165 -180 na Christus

• Een succesvolle militaire campagne 
tegen de Parten oogstte een dodelijke 
ziek; waarschijnlijk de pokken.

• Dodental ca. 5 miljoen

• Betekende in basis het einde van de Pax 
Romana

• Het Rijk destabiliseerde en heeft zich 
hier nooit van hersteld

• Maakte het Christendom populairder



Hygiëne en vooruitgang



De Operatie
1753/54
oil on canvas
77,5 x 103,5 cm

Staatsgalerie 
Stuttgart

Gaspare Traversi 
c. 1722 –
1 November 1770



The Agnew Clinic

In 1889, students from the University of 
Pennsylvania School of Medicine 
commissioned Eakins to make a portrait of 
the retiring professor of surgery Dr. D. 
Hayes Agnew . Working day and night, 
Eakins completed the painting in three 
months, in time for it to be presented at 
the University commencement on May 1, 
1889.
Depicted people 

David Hayes Agnew
J. William White
Thomas Eakins
Susan Macdowell Eakins

Date 1889
214 cm x 300 cm 

Collection 
Philadelphia Museum of Art  



Thomas Cowperthwait Eakins

• 25 juli 1844 –

• 25 juni 1916

• Amerikaanse realistische 
schilder, fotograaf, 
beeldhouwer en docent voor 
schone kunsten. 

• Hij wordt algemeen erkend 
als een van de belangrijkste 
Amerikaanse kunstenaars



The Agnew
Clinic

is een 
olieverfschilderij 

uit 1889
Amerikaanse 
kunstenaar 

Thomas 
Eakins . Het 

werd vervaardigd 
ter ere van 
anatoom en 
chirurg David 
Hayes Agnew , bij 
zijn pensionering 
van lesgeven aan 
de Universiteit van 
Pennsylvania .





The Gross Clinic of 

The Clinic of Dr. Gross is een 
schilderij uit 1875 van de 
Amerikaanse kunstenaar 
Thomas Eakins . 
Het is olieverf op canvas en 
meet 240 cm bij 200 cm.

Het schilderij toont Dr. Samuel D. Gross , een zeventigjarige 
professor gekleed in een zwarte geklede jas, die een groep 
studenten van het Jefferson Medical College de les geeft. 
Onder de groep is een zelfportret van Eakins, die rechts op het 
schilderij te zien is, naast de tunnelreling, met een witte 
geboeide mouw die schetst of schrijft. [1] Over de 
rechterschouder van Dr. Gross is de kliniekklerk, Dr. Franklin 
West, te zien die aantekeningen maakt over de operatie.

Bewonderd om zijn compromisloze realisme













Thomas Eakins, 
Max Schmitt in a 
Single Scull 
(The Champion Single 
Sculls). 
1871. 
Oil on canvas, 
(82 + 117.5 cm).
Metropolitan Museum 
of Art, New York. 













Eakins experimenteerde met fotografie

Two Boys Boxing in Atelier



The Swimming
Hole

Het Zwemgat

1884–85
Oil on canvas
70 cm × 92 cm 
Location Amon Carter 
Museum, Fort Worth, 



Eakins' students 
swimming naked in Dove 
Lake, c. 1883–84





Study in Human Motion. Photograph by Thomas Eakins.



• De Eiffeltoren
• De IJzeren Dame

• Bouw 1887-1889

• 330 meter hoog

• Basis 125 meter

• Meest bezochte 
monument ter 
wereld



Competitie

• 1884 Wedstrijd door Ministerie van Handel en Industrie om een 300 
meter hoge toren te bouwen

• Meer dan 100 inzendingen kwamen binnen

• 12 juni 1886 Het ontwerp Firma Eiffel werd unaniem gekozen





• Het ontwerp van de Eiffeltoren is van  
Maurice Koechlin en Émile Nouguier , 
twee senior ingenieurs die werkten voor 
de Compagnie des Établissements Eiffel 



• Stephen Sauvestre, 
ontwierp de 
gebogen vorm en 
decoratie die de 
toren zijn 
kenmerkende 
uiterlijk gaven.



Inspiratiebron

• Latting Observatory, New York

• 88 meter

• Houten toren

• Brandde af in 1856



• De Vierstromenfontein (fontana dei 
Quattro Fiumi) van 

•Gian Lorenzo Bernini 
• op Piazza Navona

• (Nijl, Ganges, Donau, Rio de la Plata)

• 1648 tot 1651





• Eiffel kocht de rechten op het 
patent op het ontwerp dat 
Koechlin, Nougier en Sauvestre

Eerste tekening van de Eiffeltoren door Maurice Koechlin
inclusief maatvergelijking met andere Parijse 
bezienswaardigheden zoals de Notre Dame de Paris , het 
Vrijheidsbeeld en de Vendôme-zuil



• 2 keer zo hoog als de Sint Pieter en 
de Pyramide van Gizeh

• Gebouwd in slechts 2 jaar tijd

• Kleine werkploeg (tot 250 man) 

• Relatief goedkoop, 1,5 miljoen frank 
boven budget 

• De toren weegt 7300 ton 

• Verovert de lucht  !!



• 2,5 miljoen klinknagels, 
slechts 1.050.846 op de 
bouwplaats geplaatst, 
ongeveer 42 % van het 
totaal

• Smeedijzer dus geen 
metaalmoeheid 



Comité van driehonderd

• Groep bestaande uit o.a. kunstenaars 
die tegen de Eiffel toren waren.

• Leider:  Charles Garnier

Nymphs and Satyr, 1873, oil on canvas, 260 × 180 cm (102.4 ×
70.9 in), Clark Art Institute



Charles Garnier

• 6 November 1825 – 3 August 1898



Comité van driehonderd

• Groep bestaande uit o.a. kunstenaars 
die tegen de Eiffel toren waren.

• Leider:  Charles Garnier

• Leden waren o.a.

• William-Adolphe Bouguereau



Comité van driehonderd

• Groep bestaande uit o.a. kunstenaars 
die tegen de Eiffel toren waren.

• Leider:  Charles Garnier

• Leden waren o.a.

• William-Adolphe Bouguereau

Nymphs and Satyr, 1873, oil on canvas, 260 × 180 cm (102.4 ×
70.9 in), Clark Art Institute



Comité van Driehonderd

• Groep bestaande uit o.a. kunstenaars 
die tegen de Eiffel toren waren.

• Leider:  Charles Garnier

• Leden waren o.a.

• William-Adolphe Bouguereau

• Guy de Maupassant 5 August 1850 –
6 July 1893 (vader van het moderne 
korte verhaal)



Comité van driehonderd

• Groep bestaande uit o.a. kunstenaars 
die tegen de Eiffel toren waren.

• Leider:  Charles Garnier

• Leden waren o.a.

• William-Adolphe Bouguereau

• Guy de Maupassant

• Charles-François Gounod (1818 –
1893)  Frans Componist van o.a. Faust 
en Ave Maria (Naar J.S. Bach)



Comité van driehonderd

• Groep bestaande uit o.a. kunstenaars 
die tegen de Eiffel toren waren.

• Leider:  Charles Garnier

• Leden waren o.a.

• William-Adolphe Bouguereau

• Guy de Maupassant

• Charles-François Gounod

• Jules Massenet (1842 – 1912) 
componist



"Artiesten tegen de Eiffeltoren“ (petitie)

• Wij, schrijvers, schilders, beeldhouwers, architecten en gepassioneerde 
aanhangers van de tot nu toe ongerepte schoonheid van Parijs, protesteren 
met al onze kracht, met al onze verontwaardiging in naam van 
gekleineerde Franse smaak, tegen de bouw … van deze nutteloze en 
monsterlijke Eiffeltoren … Om onze argumenten naar huis te brengen, stel 
je voor een moment een duizelingwekkende, belachelijke toren voor die 
Parijs domineert als een gigantische zwarte schoorsteen, verpletterend 
onder zijn barbaarse massa Notre Dame, de Tour Saint-Jacques, het Louvre, 
de Dome van les Invalides, de Arc de Triomphe , zullen al onze vernederde 
monumenten verdwijnen in deze afschuwelijke droom. En twintig jaar lang 
… zullen we de hatelijke schaduw van de hatelijke kolom van 
vastgeschroefd plaatstaal zien uitrekken als een inktvlek”” 



• A calligram by Guillaume 
Apollinaire (1880 – 1918)

• Apollinaire was een van de 
eersten die het surrealisme en 
het kubisme introduceerden in 
de poëzie



• De bouwfase begon op 28 
januari 1887 en eindigde eind 
maart 1889.

• Na de opening van de 
wereldexpositie





Funderingen van de Eiffel 
Toren









20 maart 1888   
Voltooiing van de 
eerste verdieping





21 August 1888: Completion of the second level
26 December 1888: Construction of the upper stage





15 March 1889: Construction of the cupola



• In de eerste week van de expositie beklommen 29.922 personen de 
toren naar het uitkijkplatform via een wenteltrap





• Verlichting van de toren 's nachts 
tijdens de expositie 



• Eiffel kreeg twintig jaar de 
exclusieve rechten om de toren 
en zijn restaurants en 
uitkijkplatforms te exploiteren.

• Eiffel had een vergunning om 
de toren 20 jaar te laten staan. 
Het zou in 1909 worden 
ontmanteld, wanneer het 
eigendom zou terugkeren naar 
de stad Parijs . 









72 namen op de Eiffeltoren

• Gustave Eiffel heeft op de toren de namen gegraveerd van 72 Franse 
wetenschappers, ingenieurs en wiskundigen als erkenning voor hun 
bijdragen aan de bouw van de toren.

• Begin 20e eeuw overgeschilderd

• 1986-1987  gerestaureerd







Alexandre Gustave Eiffel

• Alexandre Gustave Bonickhausen dit 
Eiffel

• Geboren te Dijon op 15 december 1832 

• Gestorven te Parijs op  27 december 
1923 



Gustave Eiffel

• Alexandre Gustave Eiffel (geboren 
Bonickhausen genaamd Eiffel in 1880)

• 15 december 1832 te Dijon

• 27 december 1923 te Parijs

• Civiel Ingenieur

• Industrieel



• Vanwege zakelijke verplichtingen van zijn 
ouders, zijn moeder had een 
houtskoolbedrijf/kolendistributiebedrijf, 
groeide hij op bij zijn grootmoeder

• Ging naar de École Centrale des Arts et 
Manufactures

• Specialiseerde zich in Scheikunde

• Had een seizoenskaart voor de 
wereldtentoonstelling van 1855



• Werd hoofdingenieur van de 
Compagnie Belge de Matériels 
de Chemin de Fer

• 1865 vestigde hij zich als
onafhankelijk ingenieur

• 1866 33 locomotieven voor de 
Egyptische regering, bezocht
Egypte en het Suezkanaal

De brug van Bordeaux, het eerste grote werk van Eiffel 



• 1866 begon hij zijn eigen werkplaats

• Het bedrijf werkte in Frankrijk en 
internationaal

• ca. 1876 St. Mark's Cathedral,  Chili





Gustave Eiffel

• Bouwde vele 
bruggen, kerken 
en andere 
gebouwen

• 1877 Maria Pia 
Brug, Portugal

• Ponte D. Maria 
Pia

• Overspanning 160 
meter





1781 The Iron Bridge
Groot Brittannië 

1e gietijzeren brug











The Coalport Bridge   1799  - 1818   Bouwen in Gietijzer is vooral voor ingenieurs
Industrie, stations, bruggen etc.   Architecten halen er hun neus voor op





Pierre François Henri Labrouste

• 11 mei 1801 –

• 24 juni 1875 

• Verbleef 6 jaar in Rome



• Bibliotheek 
Sainte-
Geneviève in 
Parijs.









Bibliothèque Nationale 
(Site Richelieu-Louvois)
• 1859 -1868

• Labrouste Leeszaal

















Gustav Eiffel

• Werkte aan een systeem van geprefabriceerde bruggen met 
bijvoorbeeld

• Klein aantal standaardcomponenten

• Bouten in plaats van klinknagels



• 1877

Het treinstation Boedapest-Nyugati



• Busstation 
in La Paz



Eiffel

• De carrière van Gustave Eiffel was het resultaat van de industriële 
revolutie 

• Hij was bereid om innovatieve technieken toe te passen die eerst 
door anderen werden gebruikt, zoals het gebruik van caissons met 
perslucht en holle gietijzeren pijlers

• Was een pionier in het eisen van technische doorrekenen van de 
(krachten van) constructies en technische tekeningen



Gustave Eiffel

• Eiffel was mede 
verantwoordelijk voor 
de constructie van het 
Vrijheidsbeeld.



Vrijheidsbeeld

• Het Vrijheidsbeeld Vrijheid verlicht de wereld ( 
Liberty Enlightening the World ; Frans: La 
Liberté éclairant le monde ) 

• Koperen beeld, een geschenk van het Franse 
volk aan het volk van de Verenigde Staten , 
werd ontworpen door de Franse beeldhouwer 
Frédéric Auguste Bartholdi en het metalen 
frame werd gebouwd door Gustave Eiffel . Het 
beeld werd ingewijd op 28 oktober 1886.



Frédéric Auguste Bartholdi

• 2 augustus 1834, Colmar Frankrijk

• 4 oktober 1904, Parijs, Frankrijk

• Franse beeldhouwer en schilder

• Studeerde o.a. architectuur aan de  École
national supérieur des Beaux-Arts de Paris

• Hij richtte zich later op de beeldhouwkunst



• In 1855 en 1856 reisde 
Bartholdi door Jemen en 
Egypte met reisgenoten zoals 
Jean-Léon Gérôme en andere 
"oriëntalistische" schilders. 

• De reis wekte Bartholdi's
interesse in kolossale 
beeldhouwkunst

De Slavenmarkt, c. 1866, Clark Art Institute.



Jean-Léon Gérôme

• 11 mei 1824 Vesout, Haute Saone in 
Frankrijk

• 10 januari 1904 Parijs

• Academische beeldhouwer en 
schilder

• Waarschijnlijk de beroemdste 
kunstenaar rond 1880

• Oeuvre: historie schilderijen, 
Griekse Mythologie, Oriëntalisme, 
portretten etc.

• Bracht de academische traditie tot 
een hoogtepunt



Students and model, believed to be one 
of Gérome's classes at the École des 
Beaux-Arts.



Het 
Hanengevecht
1847

Gérôme 

Musée d’Orsay





Gérôme                                       Phryne Before the Areopagus (detail), 1861, Kunsthalle 
Hamburg



• Abu 
Simbel

• Aswan
Egypte



Egypte draagt het licht 
naar Azië
• Vooruitgang draagt het licht 

naar Azië

• In 1869 keerde Bartholdi terug 
naar Egypte om een nieuwe 
vuurtoren voor te stellen voor 
de ingang van het Suezkanaal , 
dat pas voltooid was. 

Bartholdi's conceptual rendering for Egypt Carrying the Light to 
Asia. Watercolor.



Kolossus van Rhodos

• was een bronzen standbeeld van de 
Griekse zonnegod Helios, opgericht in de 
stad Rhodos, op het Griekse eiland met 
dezelfde naam , door Chares van Lindos
in 282 voor Christus. 

• Een van de zeven wonderen van de 
antieke wereld

• Gebouwd om de succesvolle verdediging 
van de stad Rhodos te vieren tegen een 
aanval van Demetrius Poliorcetes, die 
het een jaar lang had belegerd met een 
groot leger en marine.

Colossus of Rhodes, artist's impression, 1880



Artist's conception from the Grolier Society's 1911 Book of 
Knowledge

De Colossus zoals voorgesteld in een 16e-eeuwse gravure van 
Martin Heemskerck, onderdeel van zijn serie van de zeven 
wereldwonderen





Egypte draagt het licht 
naar Azië
• Vrouwelijke fellah (boerin)

• Bartholdi wilde een vuurtoren 
realiseren

Bartholdi's conceptual rendering for Egypt Carrying the Light to 
Asia. Watercolor.



• Ismail Pasha

• 12 januari 1830 - 2 maart 1895

• Khedive van Egypte 
(onderkoning)

• Veroveraar van Soedan van 
1863 tot 1879.

• Modern heerser

• Moest aandelen in het 
Suezkanaalmaatschappij 
verkopen aan de Britse 
regering

• Operahuis in Caïro



Egypte draagt het licht 
naar Azië
• De vuurtoren, die Egypte zou 

gaan heten dat het licht naar 
Azië draagt en de vorm had van 
een massieve, gedrapeerde 
figuur die een fakkel vasthoudt, 
werd niet in gebruik genomen. 

Bartholdi's conceptual rendering for Egypt Carrying the Light to 
Asia. Watercolor.



Egypte draagt het licht 
naar Azië
• Vrouwelijke fellah (boerin)

• 26 meter hoog beeld

• Voetstuk van 15 meter

• Zowel de khedive als Lesseps
weigerden het voorgestelde 
standbeeld van Bartholdi, 
daarbij verwijzend naar de hoge 
kosten

Bartholdi's conceptual rendering for Egypt Carrying the Light to 
Asia. Watercolor.



• Vuurtoren van Port Saïd
ontworpen door François 
Coignet (10 februari 1814 –
30 Oktober 1888)



• 1877 Grossi Allegorical Map of 
the Dardanelles with England as 
Colossus



Vrijheidsbeeld (New York)

• Neo-Klassiek Beeld



Édouard René Lefèbvre de Laboulaye

• Geboren 18 januari 1811–

• Gestorven 25 mei 1883

• Franse jurist, dichter, auteur en anti-
slavernij activist

• Senator

• In 1865 werd hij voorzitter van het 
Franse Emancipatiecomité dat pas 
bevrijde slaven in de VS



Symboliek

• Columbia

Detail van een fresco uit 1855-1856 door Constantino Brumidi
in het Capitool in Washington, DC, met twee vroege symbolen 
van Amerika: Columbia (links) en de Indiase prinses

Meissen porcelain, 
c. 1760, modeled by
Johann Joachim 
Kändler,



• Het Vrijheidsbeeld 
van Thomas 
Crawford (1854-
1857) staat 
bovenaan de koepel 
van het Capitool in 
Washington

• Isis

• Maagd Maria 



John Gast's 1872 painting 
American Progress depicts 
Columbia as the Spirit of the 
Frontier, carrying telegraph 
lines across the Western 
frontier to fulfill manifest 
destiny.



• Het beeld is een figuur van Libertas , een 
Romeinse vrijheidsgodin in mantel. 

• Ze houdt met haar rechterhand een fakkel 
boven haar hoofd en in haar linkerhand 
draagt ze een tabula ansata met het opschrift 
JULI IV MDCCLXXVI ( 4 juli 1776 in Romeinse 
cijfers ), de datum van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring. 

• Een gebroken beugel en ketting liggen aan haar 
voeten terwijl ze naar voren loopt, ter 
herdenking van de recente nationale 
afschaffing van de slavernij. 



Symboliek

• Vrijheid

La liberté, Nanine Vallain, 1794



Voorzijde (links) en achterzijde (rechter) zijde van het grote 
zegel van Frankrijk, in 1848 aangenomen; 174 jaar geleden. De 
hoofdtooi van de Liberty op de voorzijde is vergelijkbaar met 
die van het Vrijheidsbeeld (Liberty Enlightening the World), dat 
40 jaar later door het Franse volk aan het Amerikaanse volk zou 
worden aangeboden. Beide zijn republikeinse symbolen.



Vrijheid leidt het volk
Marianne op de barricaden

Eugène Delacroix
Year 1830
Medium Oil on canvas
Dimensions 260 cm × 325 
cm (102.4 in × 128.0 in)
Location Louvre, Paris[1]



Diadeem

• 7 stralen = de zon

• Geen frygische muts

• 7: zeeën, de continenten

• Fakkel die de wereld verlicht

• Het opgerichte beeld schrijdt over een 
gebroken ketting, half verborgen door 
haar gewaden en moeilijk te zien vanaf 
de grond



Liberty wordt afgebeeld met 
een opgeheven rechtervoet, 
waaruit blijkt dat ze naar 
voren loopt te midden van 
een gebroken beugel en 
ketting



Geld  ??

• Fundraising in Frankrijk en de VS

• Scholen

• Loterij

• Frankrijk betaalde het beeld

• De VS de Sokkel



• Eugène Viollet-le-Duc 

• 27 Januari 1814 –

• 17 September 1879

• Hij werd ziek



• Hoofd en Arm 
werden 
geconstrueerd  
met behulp van 
Violet-le-Duc







Statue of Liberty head, Paris Exposition of 1878



• Statue of Liberty Arm, 
1876, Philadelphia 
Centennial Exposition



• Bartholdi ging samenwerken met  
de innovatieve ontwerper en 
bouwer Gustave Eiffel.

• Eiffel en zijn bouwkundig ingenieur, 
Maurice Koechlin, een ijzeren spant 
te bouwen.











• Op het voetstuk staat het 
sonnet The new Colossus
(1883) van de Joodse 
dichteres Emma Lazarus, 
met de bekende regel 

• Give me your tired, your
poor, 

• die de Amerikaanse 
gastvrijheid zou uitdrukken

Richard Morris Hunt's pedestal under construction in June 1885





• Hunt's sokkelontwerp 
bevat elementen van 
klassieke architectuur, 
waaronder Dorische 
portalen, evenals enkele 
elementen die zijn 
beïnvloed door de Azteekse 
architectuur



•

• Hoogte van koperen 
beeld tot de fakkel 46 
meter)

• Van grondniveau tot 
fakkel: 93 meter)

• Inhuldigign 28 oktober 
1886



• The New Colossus " is een sonnet van 
de Amerikaanse dichter Emma Lazarus 
(1849-1887). Ze schreef het gedicht in 
1883 om geld in te zamelen voor de 
bouw van een sokkel voor het 
Vrijheidsbeeld



De Nieuw Colossus

• Not like the brazen giant of Greek fame,

• With conquering limbs astride from land to land;

• Here at our sea-washed, sunset gates shall stand

• A mighty woman with a torch, whose flame

• Is the imprisoned lightning, and her name

• Mother of Exiles. From her beacon-hand

• Glows world-wide welcome; her mild eyes command

• The air-bridged harbor that twin cities frame.

• "Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she

• With silent lips. "Give me your tired, your poor,

• Your huddled masses yearning to breathe free,

• The wretched refuse of your teeming shore.

• Send these, the homeless, tempest-tost to me,

• I lift my lamp beside the golden door!"[

• Niet zoals de bronzen reus van Griekse faam,

• Met overwinnende ledematen schrijlings van land naar land;

• Hier bij onze door de zee gewassen, zonsondergangpoorten zal

• een machtige vrouw met een fakkel staan, wiens vlam

• de gevangen bliksem is, en haar naam

• Moeder der ballingen. Vanuit haar bakenhand

• Gloed Gloed wereldwijd welkom; haar milde ogen beheersen

• de luchtbrug die de tweelingsteden omringen.

• "Houd, oude landen, je legendarische pracht!" roept ze

• Met stille lippen. "Geef me je vermoeide, je arme,

• Je ineengedoken massa's die smachten om vrij te ademen,

• Het ellendige afval van je krioelende kust.

• Stuur deze daklozen, storm-tost naar mij,

• ik hef mijn lamp naast de gouden deur!"



• Tijdens 
deze reis 
bestond 
het beeld 
uit 350 
stukken, 
verdeeld 
over 214 
kratten. 

Edward Moran's 1885 painting, The Statue of Liberty Arrives in New York Harbor. Reception of the Isère, June 20, 1885



• Unveiling of the Statue of 
Liberty Enlightening the 
World (1886) by Edward 
Moran. 

• Oil on canvas. 

• The J. Clarence Davies 
Collection, Museum of 
the City of New York.



opening



Approximate heights of various notable statues: 1. Statue of Unity 240 m (790 ft) (incl. 58 m (190 ft) base) 2. Spring Temple
Buddha 153 m (502 ft) (incl. 25 m (82 ft) pedestal and 20 m (66 ft) throne) 3. Statue of Liberty 93 m (305 ft) (incl. 47 m (154 ft) 
pedestal) 4. The Motherland Calls 87 m (285 ft) (incl. 2 m (6 ft 7 in) pedestal) 5. Christ the Redeemer 38 m (125 ft) (incl. 8 m 
(26 ft) pedestal) 6. Michelangelo's David 5.17 m (17.0 ft) (excl. 2.5 m (8 ft 2 in) plinth)



Standbeeld van eenheid (2018)

• Het standbeeld van eenheid is 's 
werelds hoogste standbeeld , met 
een hoogte van 182 meter (597 
voet),  gelegen in de staat Gujarat , 
India. 

• Het toont de Indiase staatsman en 
onafhankelijkheidsactivist 
Vallabhbhai Patel (1875-1950), de 
eerste vice-premier en minister 
van Binnenlandse Zaken van 
onafhankelijk India en een 
aanhanger van Mahatma Gandhi .



Het standbeeld van eenheid in aanbouw





Lente Tempel Boeddha

• is een kolossaal standbeeld 
van Vairocana Boeddha in de 
Zhaocun-township van 
Lushan County, Henan , 
China , gebouwd van 1997 
tot 2008.



Het moederland roept

• Het standbeeld Motherland Calls 
bevindt zich op de heuvel van Mamayev
Kurgan in Rusland

• Slag om Stalingrad



• Leeuw van Belfort

• een monumentaal 
beeldhouwwerk van 
Frédéric Auguste 
Bartholdi

• Voltooid 1880

• 11 meter hoog










