
De woedende Medea
Omdat Medea beschikt over magische krachten helpt ze Jason om het Gulden 
Vlies te bemachtigen. Vervolgens vluchten zij naar Korinthe waar koning Creon 
heerser is. Deze besluit om zijn dochter Creüsa aan Jason te geven. Medea is 
buiten zichzelf van woede en jaloezie en schenkt een vergiftigde mantel die 
haar rivale laat omkomen. Daarna besluit zij om haar eigen kinderen te doden 
om Jason van zijn nageslacht te beroven.

Dit schilderij is een kopie van het door Eugène Delacroix in 1838 geschilderde 
werk dat te zien is in het Museum voor Schone-Kunsten in Rijsel/Lille.

Medea lijkt onverschillig naar de kinderen die zij in haar armen sluit ; alleen de 
spanning in haar voeten en handen geven blijk van haar ijzige woede. Zoeken 
de wanhopige kleintjes naar steun of proberen ze te onstnappen ? Het contrast 
tussen de wil van deze moeder om haar kinderen te vermoorden en haar 
weelderige vormen wordt nog versterkt door het intense licht dat op de 
lichamen valt. De schilder legt zo de nadruk op de dramatiek en de passie die 
spreken uit deze scène.

Een rebelse en romantische schilder

Eugène Delacroix (1798-1863) komt uit een welgestelde familie. Hij volgt 
een klassieke opleiding in Parijs en maakt daarna deel uit van het atelier van 
Guérin, een neo-klassiek schilder. 
In 1822 presenteert hij Dante et Virgilius in de Onderwereld op de Salon van 
Franse kunstenaars, waarover schande wordt gesproken. Na vier maan-
den in Engeland te hebben doorgebracht exposeert hij in 1827 De dood van 
Sardanapalus, met een en al kleur, tumult en beweging, in tegenstelling tot de 
neo-klassieke schilders die in de mode zijn. Zo wordt hij de onbetwiste leider 
van de Franse romantische school, samen met Victor Hugo.
In 1931 koopt de Franse staat Het volk geleid door de vrijheid. Dit absolute 
meesterwerk van Delacroix is het boegbeeld van het nieuwe Louvre in Lens bij 
haar opening. 
Van een reis naar Noord-Afrika komt hij thuis met vele inspiratiebronnen 
(Vrouwen uit Alger). Hij accepteert dan ook talrijke o�  ciële opdrachten (het 
Bourbon paleis, de Senaat …).

Door het academische milieu wordt hij in diskrediet gebracht, maar zijn 
vrienden erkennen hem als de echte meester van zijn tijd en als een waar 
genie.

De woedende Medea
Omdat Medea beschikt over magische krachten helpt ze Jason om het Gulden 
Vlies te bemachtigen. Vervolgens vluchten zij naar Korinthe waar koning Creon 
heerser is. Deze besluit om zijn dochter Creüsa aan Jason te geven. Medea is 
buiten zichzelf van woede en jaloezie en schenkt een vergiftigde mantel die 
haar rivale laat omkomen. Daarna besluit zij om haar eigen kinderen te doden 
om Jason van zijn nageslacht te beroven.

Dit schilderij is een kopie van het door Eugène Delacroix in 1838 geschilderde 
werk dat te zien is in het Museum voor Schone-Kunsten in Rijsel/Lille.

Medea lijkt onverschillig naar de kinderen die zij in haar armen sluit ; alleen de 
spanning in haar voeten en handen geven blijk van haar ijzige woede. Zoeken 
de wanhopige kleintjes naar steun of proberen ze te onstnappen ? Het contrast 
tussen de wil van deze moeder om haar kinderen te vermoorden en haar 
weelderige vormen wordt nog versterkt door het intense licht dat op de 
lichamen valt. De schilder legt zo de nadruk op de dramatiek en de passie die 
spreken uit deze scène.

Een rebelse en romantische schilder

Eugène Delacroix (1798-1863) komt uit een welgestelde familie. Hij volgt 
een klassieke opleiding in Parijs en maakt daarna deel uit van het atelier van 
Guérin, een neo-klassiek schilder. 
In 1822 presenteert hij Dante et Virgilius in de Onderwereld op de Salon van in de Onderwereld op de Salon van in de Onderwereld
Franse kunstenaars, waarover schande wordt gesproken. Na vier maan-
den in Engeland te hebben doorgebracht exposeert hij in 1827 De dood van 
Sardanapalus, met een en al kleur, tumult en beweging, in tegenstelling tot de 
neo-klassieke schilders die in de mode zijn. Zo wordt hij de onbetwiste leider 
van de Franse romantische school, samen met Victor Hugo.
In 1931 koopt de Franse staat Het volk geleid door de vrijheid. Dit absolute 
meesterwerk van Delacroix is het boegbeeld van het nieuwe Louvre in Lens bij 
haar opening. 
Van een reis naar Noord-Afrika komt hij thuis met vele inspiratiebronnen 
(Vrouwen uit Alger). Hij accepteert dan ook talrijke o�  ciële opdrachten (het Vrouwen uit Alger). Hij accepteert dan ook talrijke o�  ciële opdrachten (het Vrouwen uit Alger
Bourbon paleis, de Senaat …).

Door het academische milieu wordt hij in diskrediet gebracht, maar zijn 
vrienden erkennen hem als de echte meester van zijn tijd en als een waar 
genie.

©

Medea 
Eugène Delacroix (naar)
Olieverf op doek
19e eeuw, Frankrijk

Het volk geleid door de vrijheid
Eugène Delacroix (1798-1863)
1830
©Museum het Louvre, Parijs

Zelfportret met groen vest
Eugène Delacroix (1798-1863)
Rond 1837
©Museum het Louvre, Parijs

NL


