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Jean Baptiste 
Discart 
Twee zielen in één borst

Achtergrond en studie
Jean Baptiste Discart werd op 5 oktober 1855 
geboren in Modena, dat tot het keizerrijk Oos-
tenrijk behoorde tot het in 1861 overging naar 
het koninkrijk Italië. Discart doorliep in Mo-
dena het gymnasium en studeerde daarna aan 
de Akademie für bildenden Künste in Wenen. 
Zijn belangrijkste docenten aan de ABK waren 
Prof. Anselm Feuerbach (Speyer, 1829 – Vene-
tië, 1880) en Leopold Carl Müller (Dresden, 
1834 – Wenen, 1892).  Van de eerste werken 
van Discart, stillevens en enkele portretten, is 
de klassiek-classicistische invloed van Feuer-
bach op Discart duidelijk op te maken. Müller 

schilderde vele oriëntalistische werken die Dis-
cart eveneens beïnvloed zullen hebben. Discart 
werd aan de Akademie niet alleen opgeleid en 
geïntroduceerd in de schilderkunst. Hij hield 
er ook een levenslang netwerk aan over. Zijn 
studiegenoten Ludwig Deutsch (Wenen, 1855 
– Parijs, 1935) en Rudolf Ernst (Wenen, 1854 
– Fontenay-aux-Roses, 1932) en Johann Rudolf 
Weiss (1859-1930) zouden eveneens een oeu-
vre aan oriëntalistische schilderijen nalaten. 
De jonggestorven Karel de Merode (Mödling, 
1853-Wenen, 1909) zou vooral stadsgezichten 
van Wenen schilderen. Ludwig Deutsch, Ru-
dolf Ernst en Jean Baptiste Discart vestigden 
zich na hun studie vanaf ca. 1880 in Parijs en 
hebben elkaar beïnvloed en gestimuleerd.  

Oriëntalistische schilderijen
Discart maakte daarna een groot aantal schil-
derijen in Tanger, Marokko. Hij signeerde zijn 
schilderijen altijd, en ook plaats en jaartal zijn 
op een aantal van zijn schilderijen te vinden. 
Hij zou vooral het dagelijks leven in Tanger 
vastleggen waarop het dagelijkse leven van 
berbers en andere bevolkingsgroepen te zien 
is. Straatscènes met de in Tanger aanwezige ge-
bruiken en tradities, ambachten, beroepen en 
bedrijvigheid maar ook vrouwen in en rond de 
harem en muzikanten zijn afgebeeld. In 1897 
zou hij in Tanger een portret schilderen van Er-
bgraf Siegfried zu Castell-Rüdenhausen (1860-
1903) in een wit oosters gewaad. Hij was werk-
zaam in de diplomatieke dienst van het Duitse 
keizerrijk. Door zijn geboorteplaats, studie in 
Wenen en stijl wordt Discart tot de Oosten-
rijkse school van het oriëntalisme gerekend. 

‘Portret van Reinier rid-
der Pauw van Wieldrecht 
(1893-1939)’, 1905. Olieverf 
op doek, 65 x 54 cm. Gesig-
neerd linksonder J.B. Discart 
in zwarte verf. Kortgeknipt 
blond haar, wit overhemd met 
rode strikdas en bruin jasje. 
Particuliere collectie.

Door zijn studie in Wenen en zijn stijl wordt Discart tot de Oostenrijkse school 
van het oriëntalisme gerekend. De schilder heeft zich in het bijzonder gericht op 
het waarheidsgetrouw en gedetailleerd weergeven van het leven zoals zich dat 
aan hem voordeed. Een kennismaking met de oriëntalistische schilderijen en de 
Nederlandse portretten van Jean Baptiste Discart.

TEKST: THEO KRALT
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De oriëntalistische schilderijen van Discart, 
gesigneerd Tanger, zullen aldaar gemaakt zijn. 
Een aantal schilderijen met oriëntalistische 
voorstellingen werd gesigneerd en gedateerd in 
Parijs. Deze schilderijen zullen daar gemaakt 
of afgemaakt zijn, waarschijnlijk met behulp 
van foto’s en voorwerpen. In een bijna fotogra-
fisch realisme geeft het licht een idealistische 
inkleuring. Op de schilderijen schijnt het licht 
op de paleiswachten, de harems, de markten en 
de uitoefenaars van beroepen zo gelijkmatig en 
prachtig dat de scènes nog briljanter en mooier 
uitkomen dan het in werkelijkheid geweest zal 
zijn. Wanneer Discart begonnen en opgehou-
den is met het schilderen van oriëntalistische 
voorstellingen weten we niet exact. Afgaande 
op de dateringen zal dit tussen ca. 1880 en 1920 
geweest zijn. 

Nederlandse portretten
In Nederland, vooral in en vanuit Den Haag 
en tijdens zijn verblijf in de buitenplaatsen 
van de geschilderde personen, vervaardigde 
Discart vanaf ca. 1895 enige portretreeksen 
in opdracht van vooraanstaande, veelal adel-
lijke Nederlandse families. Een groot aantal 
van hen bekleedde functies aan het koninklijk 
hof, in het bestuur of in de wereld van kunst en 
cultuur. In het boek staan korte levensschetsen 
van de geportretteerden vergezeld van foto’s 
en – als die er zijn – afbeeldingen van portret-
ten door andere, eerdere of latere schilders. In 
vergelijking daarmee valt het werk van de kun-
stenaar op door een bepaalde ingetogenheid en 
soberheid. De relaties tussen Discart en de be-
treffende families hielden decennialang stand. 
Met de familie Van Lynden was hij tussen 1903 
en 1929 in contact. Hij zou op 1 januari 1940 in 
Parijs komen te overlijden.  
Na het zien van Discarts schilderijen blijven 
naast de geschilderde scènes en de voortref-
felijk weergegeven details vooral ook de men-
sen en hun gelaatsuitdrukking in het geheugen 
achter. Discart is sterk betrokken geweest bij de 
thema’s die hij schilderde en was begaan met 

Discart signeerde zijn 
schilderijen altijd,  
en ook plaats en jaartal zijn  
op een aantal van zijn 
schilderijen te vinden.  
Hij zou vooral het dagelijks 
leven in Tanger vastleggen.

LEZEN
‘Jean Baptiste Discart 
(1855-1940), Oriëntalistische 
schilderijen en Nederlandse
portretten’, door Theo P.G. Kralt
192 blz. geïllustreerd
ISBN: 9789075879759
Prijs: € 27,50
Het boek is te verkrijgen bij 
Uitgeverij Van Gruting, 
www.vangruting.nl

J.B. Discart, ‘De kapperswinkel’. 
Olieverf op doek, 115,7 x 84,4 cm. 
Tanger. Verkocht bij Sotheby’s 
New York in de 19th Century 
European Art Veiling op 6 
november 2014 voor US $ 60.000. 

de personages die hij toonde in zijn werk. In de 
literatuur van het oriëntalisme wordt Discart 
slechts terloops en zeer beperkt vermeld. De 
Nederlandse en enkele andere portretten ko-
men hierin vrijwel in het geheel niet aan bod. 
Discart heeft door zijn levensloop en het inter-
nationale karakter van zijn schilderscarrière 
(Modena, Wenen, Parijs, Tanger, Parijs, Brus-
sel, Den Haag en Parijs) een kosmopolitisch le-
ven geleid. Dat kan ook de reden zijn waarom 
hij onbekend is gebleven. De oriëntalistische 
schilderijen van Discart waren bestemd voor 
de verkoop en zijn over de gehele wereld ver-
spreid geraakt. De ruim 50 portretten van de 
kunstenaar zijn in particuliere collecties be-
waard gebleven. Een vroege ets van Discart 
bevindt zich in de collectie van het British Mu-
seum in Londen. De verschenen studie schenkt 
Jean Baptiste Discart nu een eigen plek in de 
kunstgeschiedenis. 


