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De 'prinsen' van de
schilderkunst: Jean-Jacques
Gailliard en James Ensor

Aimé des vrais [eunes, je les aim e, ntoi, le peintre des masques sou ffrants. Je défends la jeunesse au nez et en d épit de quelqu es arriuistes à
blanc, les peintres trauailleurs m e sou tienn eut et
me poussent par m onts et par vaux.
(uit 'Discours au bal des arts' j arn es Ensor
14 apri11934)

Ensor genoot van de interesse do or de jon ge
generatie kunstenaars in zijn per soo n en we rk.
In zijn toespraken durfde hij al eens uit te halen
naar de 'oude garde' va n schilde rs en loofde de
jon ge lichti ng. H et contact met jon gere sch ilders
behaagde hem . H et was voor hem een bevestiging da t de ou deren d ie hem niet begrepen
ongel ijk hadde n. H ij voelde zich onder an dere
door dat contact een v oor lo per en het gaf hem
het gevoel nog steeds creatief te zijn en mee te
tellen. Hij was sterk bezig met zijn imago en die
interesse va n de jeugd za l zijn uit str ali ng en
invloed bevest igen. Z ijn portret bu ste do or Rik
Wo uters, afgewer kt in 1913 , za l he m gec harmeerd he bben .
Eén va n die jo ngeren wiens pad hij so ms kru iste
was Jean-J acqu es Gai lliard n 890). Gai lliard
was dertig jaar jonger dan Ensor (°1860) maa r
hu n vroegste on tmoeting za l Jean-Jacqu es zich
misschien niet herinneren. Z ijn vad er w as
namelijk Fra nz Ga illiard (°186 1). Deze st ud eerde één ja ar lage r dan Ja mes aa n de aca de mie
van Brussel en is beke nd als im pressio nistischluministische schilder. Ze kenden elkaar.
Volgens Isabelle Gailliard, dochter van JeanJacques, trok de famili e Gailli ar d af en toe na ar
Oostende. Waarschijnlijk w as er soms ook een
bezoek aan het atelier van James voo rzien. Dit
gebeurde zowel bij haar vader a ls grootvader.
jatnes Ensor klaagde in zijn bri even dat zijn ate lier tijdens de zomermaanden overstelpt was
door bezoekers, die hem het we rken verhinder den. Ten tijde van Franz hielp hi j in de winkel
van zijn moeder en ook da ar o nt moe tte hij tal
va n collega 's. Daar heef t de kleine Jean-J acq ues
de m ask ers, de chinoiserieën en de kleuren van
de schilde rijen en de fa ntastische sfeer va n het
int eri eur gez ien en gevoe ld .
Als p rofess ione le schilders vertoefde n Jea nJacqu es en j arne s in dezelfd e mili eu s. Zowel in
dezelfde ga ler ies a ls in dezelfde verenigi ngen
ste lde n ze tentoon: Kun st va n He de n te
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Ant werpen, Ga lerie Dietrich, La Lanterne
Sourde, Le Ce nta ure, Gal erie Georges G iro ux ,
enzovoor t. Voor de tentoon stelling van La
Lau terne sour de van 1923-1 924 is het trou wens
Ga illiar d die de bru ik lenen aan Ensor vraagt.
Hi j bekomt drie schilderijen : Chou, Le peintr e
(étude) en Pierrot et squelette jaune. Enso r geeft
sch riftelijk duidelijke instructies betreffende de
ophanging: Le peintre krijgt de cent ra le p laats
en de Cho u links. Als wild e hij zichzelf tonen
tu ssen een vroeg en een later werk .
Nog tijdens het interbellum waarin er belangrijke co nservatieve krac hten de jonge kunst probeerd en te bek notte n stelde n beiden ten too n in
de tentoonstelling L'art Yiuant en Belgique
1910-1930 te Brusse l.
Lang vo or 191 1 was Ensor bezig met het opzetten van een mu ziekstuk met ballet , zang en
decors. Hij teke nde de ko stu ums en de decors,
ook het libretto en de muziek werd en doo r hem
gecompon eerd en gepub liceerd in 1920 als La
gam me d 'amour en met als onde rtitel Flirt des
marionettes. Het zal voor de eerste maa l met
decors opgevoerd wo rden in de Vlaam se Opera
te Antwerpen in 1924. Blijk baar was ook JeanJacqu es Gailliar d gecharmeerd door mar ion etten. In 1926/192 7 realiseert hij decor en marionetten voor het theater van Albert Lepage's Le
Rataillon te Brusse l. Zijn moeder wa s mu zika nte en had hem pia no lessen lat en vo lgen . Z ij
ambieerde voor hem een m uzikale loop baan
maar toch is hij in de voe tspore n van zijn vade r
getreden. Enso r's mu zikale am bities zijn we l
bekend. H ij speelde fluit 'op zijn neus', pia no en
vioo l en heeft verschillende parti turen geco mponeerd . Hi j componeerde op het gevoel ; meer
onderwezen mu zikanten noteerden het op de
notenbalk. Ensor speelde graag een stukj e
mu ziek voo r zijn bezoekers. Met Gai lliard zal
het zeker een gespreksonderwerp gewe est zijn en
hij besch rijft dat oo k in zijn lat ere pub licaties.
Een ander gemee nsc happelijk interessep unt is
het behou d van de natuur en het stads parrimoniu m. Reeds in de jaren 1890 streeft Ensor voor
het behou d van het kleine visserskerkje te
Mariak erke. Als het ware om het nog beter te
beschermen heeft hij het gekozen als zijn
begraafplaat s. Later zal hij zich inzett en voor de
bescherm ing van du inen, de o ude wa tertoren,
het derde bassin va n Oostende, een straa t te
Antwerp en ; kor tom , een lijst te lan g om op te
noemen. Enso r orga niseert pe tities en geb ru ikt
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James Ensor, Jean-J acques Gailli ard en zijn mode l op
de dijk van Oost ende, 1927

Jean-J acques Gailli ard portrette ert James Ensor, 1949

zijn scherp e pen om notabelen en ma chtshebbers
aa n te spo ren om de besch erming in te zett en.
Gai lliard ziet in zijn Brussel al die mooie
geve ls, vo l cha rmes d ie lan gzaam aa n verva llen.
In 1942 maakt h ij een tent oon stelling met als
thema Poésie des mes de Brux elles. Tussen
1954 en 1956 ijver t hij actief mee to t het ontwikkelen van de Ku nstberg te Brussel. Als ultieme herinnering van het patrimonium tekent hij
een soort inv entaris van de ta lrijk bed reigde
pleintj es en façades . O p de ka ft van het eerste
sch etsboek schrijft hij in Chinese ink t' Les pinceaux sont des catapultes',
Die gevoe ligheid va n de k uns te naar voor
natuur en architectuur verwoo rd t Ensor als
vo lgt: Je dis et je tnaintiens: l'artiste est sensible,
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ill'est supe rlatiuem ent, il resp ecte la v ie parce
qu'il [orme la v ie (.. .) il perç oit Ie chant m agni fique des êtres et des choses, il est grand constructeur et non petit destructeur.
Naast de hierboven opgeso mde par allellen, interesses en gevoelighede n heeft Jean-Ja cques
Ga illiar d ook James Ensor zelf als thema in zijn
werk opge nomen.
De vroegs te verwijzing naar Ensor in zijn oeuvre is waarschijn lijk een tekening uit 1913 met
als titel Ivlasque de [a mes Enso r. H et is een
teken ing naar het portret van de jeugdi ge Ensor,
zijn gezicht rond de jaren 1880. Tussen 1922 en
192 5 ma akte hij verschillend e teken ingen naar
Enso r en schilderde ook een tript iek met als tit el
Bicgrap bie d'Ensor en trois tableaux: Ensor
peintre (192 2), musicien (1925) en Ostendais
(1925) .
Daarna komt En sor, voo ral tu ssen 1947 en
194 9, het jaar van zijn overlij den, teru g voor in
zijn oe uvre. N aast zijn hand , profiel en oge n za l
h ij ook versc hillende interieur elementen schilder en die En so r zelf meerdere keren in zijn
schilder ijen heeft afgebeeld: piano en schouw.
Hij schildert al deze eleme nte n als ' pars pro
tot o': details, fragmenten waarv an hij vindt da t
ze Ensor ten volle typeren . Z o zal Gailliard op
de tekening van de hand schri jven dat hij grondig de 'gelukslijnen' van de hand tekent.
Het is merk waardig dat zijn Ensor- thema niet
sto pt me t de dood va n Ensor, int egend eel.
In 19 53 /54 reali seert hij in sam enw erk ing met
Henr i Fran çois de film ' Le réveil d'Ensor'. Deze
film is niet gedraaid op basis van vroeger ged ane opna mes maar op basis van tekeningen en
silho uetk nipsels van Jean-Jacqu es Gailliard.
Tussen 1949 en 1954 za l hij meerdere lithografieën ove r Ensor uitgeven. Ze hebbe n de
typische teken wijze van Ga illia rd, inclu sief
tekstfragmenten . Hij schrijft er een verha a l bij
die iets verte lt over het leven van Ensor ; bvb.
over Ensors moe der die niet beseft dat ha ar
zoo n een 'genie' is. Of hij trekt een parallel met
zijn eige n leven. In de lith o van 1950 Ie cas
Ensor vertelt hij over beroemd e kunstenaars die
voo rbes temd waren voor een andere job en
besluit "si ton fils n' est bon à rien, il sera bon
pour la peintur e'! c'est Ie cas d 'Euso r et Ie

sabam

Ma sq ue de James Ensor, 1913

chinese in kt op papie r, 25,3 x 18 cm

sabam
Ens or à S O /1 chevelet (studi e voor het sc hilder ij Ens or
pein tre ) , 1922

chi nese inkt en lavis op papier, 46 x 40 cm

mien."
Ook aan de tal rijke huld etent oon stellingen na
het ove rlijde n van Ensor zal Gai lliard deelne70
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men; waaronder zijn solotentoonstelling in
195 1 bij Galerie Georges Giroux te Brussel

Os tend e autour d'Ensor.
Zijn drang om iets te vertellen over Ensor, na
zijn dood , zal zich niet beperken tot die lith o's.
Ga illiard ziet zichzelf als een soort 'ooggetuige' en tu ssen 1949 en 1962 publiceert hij een
vijftal art ikels over Ensor. Hij beschrijft zowel
zijn eigen so uvenirs en anekdoten maa r durft
zich oo k te wa gen aan bekn opte biografisch e
gegeve ns.
Het is duidelijk dat Jean-Jacques Ga illiard een
welbepaald e ac hting koesterde voor James
Ensor. Dat hij na de dood van Jame s ook over
hem begint te schrijven en tentoo nstellingen met
zijn eigen oeuvre aan hem wijdt, wi jzen erop
dat hij zich een 'geprivilegieerde' persoo n voelde die de meester dicht kon benaderen en vond
dat hij hem goed kende.
Er blijft de vraag of er echte invloeden van
Enso rs werk op het oeuvre van Gailliard zijn ?
Ind erdaad er zijn de maskers, er is het gebr ek
aan per spectief, de zin voor het decoratieve, er
is het fantastische en meerdere vormen van
humor in hun beider oeuvre. Beiden zijn oo k
bekwame co loristen. Mi sschien hee ft Enso rs'
werk d ie gevoe ligheden die bij Ga illiard aa nwezig wa ren aa ngewakkerd of hem vlugger laten
inzien welk e keuzes hij wilde maken.
Geesten, dood, geraamten, maskers zijn allemaal attr ibuten in het oeuvre van Gaillard die wijzen op een spirituele ingesteldheid. Het is begr ijpelijk dat een jonge schilder een gelijkgestemd e
ziel opzoekt en als hij dan contact heeft met een
figuu r als Ensor, dan bewondert hij die ook.
Ga illiar d stond open voor het spirituele. Als 25
jari ge decor eert hij de Swedenborg kapel te
Brussel. In 1916 zal Khnopff er een artikel over
schr ijven in het Bulletin van de Koninkl ijke
Academ ie va n België. De theosofie van
Swed enb or g (1688-1772 ) handelt over het aardse leven dat slechts een voo rbereiding is o p de
we reld der geesten; waar ons perso onlijk lot
ook in vervulling gaat. Vanda ar o.a. die transparante, etherische figuren en voorwerp en in
Gai lliard's oeuvre.
In 1938 weet Gailliard Ensor te strik ken voo r
een o pdrac ht. Gailliard brengt dan een map uit
met 12 lino -gravures onder de titel ' Vie de
Su/edenborg', Ensor schrijft het voorwoord in
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mei 1938. Hij is dan al 78 jaa r en in zijn typ ische barokke taal, vol neologismen en a llitera ties schrijft hij zowel over het grafische aspect
als over Swedenborg: Cui, Sio édenborg d'après

Gailliard est l'énorme vivant. Il souffre uraiment, il vacille à clochepied, veines tordu es à
erever. uentre étriqué, tripes entrelac ées, front
biscornu, acme bosselé, cubitus cubique per[or é, hum érus [racturé, nerts encheoêtrés.t.c.)
De sto koude Ensor ontvangt meerd ere malen
het bezoek van Cailliard in 1949, het jaar va n
zijn overlijden.
De fot o's die Gailli ard dan trok van de o ude
Enso r zijn al om bekend. De sta rende, verwe esde
oude man zit afwachtend in zijn zetel , naast het
raam. Er bestaa n ook foto 's uit da t jaar terwijl
Gailliard de oude mee ster teke nt. Enso r stierf
op 19 november. De laatste tekeni ng van het
gezich t van James dateert van 10 septem ber
1949 . Zoals op verschillende ander e tekenin gen
uit dat jaar vroeg hij James om ook deze tekening mee te signeren. In één van zijn art ikels
vertelt Gailliard hoe Gust, de kn echt van j arnes,
hem darbij begeleidde door de letters te spellen
die Ensor gewillig op het papier zette : O-s-t-e-n-

doe 10-9-1949 ]-a-m-e-s E-n-s-o-r.
Voor Jean-Jacques Gailliard is het blijkb aar
een eervol so uvenir. De oude meester tekent het
werk van de jonge (re) kunstenaar. Een eerbetu igin g aan Ensor maar oo k aan zichzelf.
Ga illiard zal zijn glori emoment in relatie tot
Ensor beleven in 1970. T ijden s de crisis van de
jaren dertig, namelijk in 1934, orga nisere n de
kunstenaars een hommage aan Breughel. H et
wo rdt een optocht door de Brusselse marollen
waa rin men pancartes meedraagt in de stijl van
'[ourt à la crise', De apotheose is de huldi ging
va n James Ensor waarop hij tot 'prin ce des
peintres' wordt uitgeroepen. Bijna veerti g jaar
later, in 19 70, krijgt Ensor eind elijk een op vo lger. Het w ordt Jean-Jacques Gailli ard die deze
tit el krij gt ter gelegenheid van zijn tachti gste
verjaardag en zijn retrospectieve in het mu seu m
van Elsene. H oe deze tit el na veertig jaar plots
weer o pd uik t is ook de do chter van de kun stenaar een raadsel. Is het een ultieme vorm van
ado ra tie van Jean -Jacqu es Ga illiar d ten op zichte
van zijn genegen Jam es Ensor?

M er dank aan mevrou w Isa be lle Gai llia rd voo r de
gew aardeerde documentatie.
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Sluit aan bij de Vrienden van het MDD en geniet vanaf nu van de volgende voordelen:
Gra tis t oegang t ot het MDD
Grat is t ijd schr ift
Kort ing op onze activite ite n en bi j bevrie nde musea en instel li ngen o.a.:
SMAK, MuHKA, BO ZAR, Copyright boekhandels
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