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Negentiende-eeuwse historische
thema's en onbekende bronnen
in het oeuvre van James Ensor
Over copie, interpretatie en originaliteit
PATRICK FLORIZOONE

Ce que je cherche [dans les c€U1Jres de Millet] et pourquoi il me

semble bon de les copier, je 1Jais téicher de te Ie dire. On nous
demande à nous peintres toujours de composer nous-mêmes et de
n'être que compositeurs. Soit - mais dans la musique il n'en est pas
ainsi- et si telle personne jouera du Beetho1Jen elle y ajoutera son
interprétation personnelIe(...) et il n'est pas de rigueur qu'iI n'y 0
que Ie compositeur quijoue ses propres compositions.
VINCENT VAN GOGH (brief 607 ca. 20 september 1889)

Deze tentoonstelling - Ensorgrafiek in confrontatie - samengesteld door
conservator Norbert Hostyn, toont op overtuigende wijze dat Ensor
en zijn tijdgenoten dikwijls dezelfde thema's kiezen. Toch noemt
}ames zich 'un peintre d'exception'. Niet alleen zijn angst en humor
maken het verschil, ook zijn tekenstijl onderscheidt zich van deze
kunstenaars. Deze afwijkende visie en stijl stellen hem in staat
dezelfde thema's uit te werken en zelfs hun compositie over te
nemen. Het worden authentieke Ensors. Door zijn originaliteit, ken
nis en uitgebreide interesses en door zijn technische mogelijkheden
is hij in staat de inhoud van zijn bron aan te scherpen of afte leiden.
Dit alles vertelt veel over Ensor zelf. Waarom selecteert hij dat onder
werp op dat welbepaald moment. Waarom toont hij het in deze spe
cifieke stijl en waarom schuift hij er een nieuwe inhoud in? Het waar
om van zijn ceuvre is een essentiële vraag. Het antwoord verwijst
dikwijls naar een momentcombinatie van zijn psychologische inge
steldheid en welbepaalde actuele gebeurtenissen of een algemene
tijdgeest.
Na zijn academietijd zal hij zelden volledige copieën maken van
werk van andere kunstenaars. Hij gebruikt slechts elementen of sche
ma's en verwerkt deze dan nog Ensoriaans, waardoor de bron de
minst zichtbare laag van het werk wordt. Bijgevolg vermoeden we
bepaalde bronnen niet eens en is het moeilijk te dateren wanneer
dergelijke visuele bronnen hem niet langer inspireren.
Het is boeiend zijn bronnen en modellen op te sporen. Daardoor
zien we dat de progressieve Ensor zelfs zijn agressieve en op de actu
aliteit gebaseerde werken soms verankert bij klassieke of 'oubollige'
17

meesters. We komen te weten welke kunstenaars hij eert en persi
fleert en dat hij een dialoog aangaat met de romantiek en de neostij
len van zijn tijd.
Ensor is een avantgarde kunstenaar maar toch verankerd in de 19°
eeuw. De meest klassieke aspecten van die eeuw zijn hem niet
vreemd: romantiek, neo-classicisme, neo-gotiek, tot de Romeprijs toe.
'A dix-sept ans je convoite Ie Prix de Rome, mais à vingt ans révolu
tionnaire outrancier, frondeur combatif, je crie généreusement: PIace
aux vieux! Place aux vieux 1! Respectez les écoles éteintes l' (1925,
Ensor 1974:94). Dat Ensor als jonge man de conservatieve Romeprijs
nastreeft wijst op zijn ambitie om een belangrijk kunstenaar te wor
den en daarvoor wil hij de meest traditionele paden volgen.
Ensor heeft tot zijn twintigste j aar, in 1880, een eerder klassieke
scholing genoten. Reeds op achtjarige leeftijd copiëert hij voor zijn
plezier een profiel in Le Magasin pittoresque (1838:109). (ill.r) Als veer
tienjarige wordt hij door zijn Oostendse leraars Michel Van Cuyck en
Edouard Dubar senior (Hostyn 1993: I 2, vandenabeele r
I 34) ge
schoold in onderandere het copiëren van chromolithografieën of van
hun eigen werk. (ill. 2 en 3) Tijdens zijn opleiding aan de Academie
Royale van Brussel (1878-1880) tekent hij naar gipsen modellen en in
zijn schetsboeken (Schoonbaert 198 I :62 e.v.) zien we veel portretten
of copieën van schilderijen die hij natekent uit tijdschriften. Hij kiest
zowel oude meesters als bekende tijdgenoten o.a. Coya, Manet,
Rembrandt, Millet, Delacroix. Hij kent de kunstgeschiedenis en ver
wijst er veelvuldig naar door zich te inspireren op de stijl van
ççë:

Schets van de achtjarige ]ames
Ensor in Le Magasin pittoresque
( r 83 8: I09)
M.S.K.

Oostende
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sabam
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D ANIEL D U BA R S E N IO R

Visverkop er op het strand

Olieverf op paneel
35 x 26.5 cm
s.d.
}ames Ensor Archief
P Florizoone, Slijp e

sabam
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Rembrandt en Turn er of door elementen uit het ceuvre van o.a .
Rubens en Jan Steen over te nemen. Deze opleiding in het kijken naar
en het copiëren van kunstwerken zal zijn techniek , motoriek en
inzicht vorm en .
Door deze systematische interesse voor het werk van andere kun 
stenaars zal hij gemakkelijker ertoe komen om ook zijn eigen werk
te in terpreteren . Tijdens de 7o-jarige loopb aan van de meester zijn
verschillende Ensors aan het werk geweest. Ensor had het talent om
steeds te evolu eren, niet te verst a rr en. Begin en eindpunt va n zijn
evolutie zijn wez enlijk versch illend . Hij overschildert vroegere doe
ken of herschildert zijn eigen werk in andere kleuren . Hij maakt een
ets van een tekening of van een schilderij of vice-versa. Hij maakt
copieën van, of neemt citaten uit zijn eigen ceuvre en overwerkt zijn
tekeningen en schilderijen.
Het copiëren en interpreteren , h et verhalen en illustreren situeert
zich op versch illende niveaus in zijn ceuvre . Naast kunstwerken ins pi
19

]AMES EN S O R

Visse rspaar
Olieverf op roze kart on
IO,5 x T3 cm
ca . T873-1 875
M .S .K . Oostende
4

G OYA

IJs font leur toilette
Le Magasin pittoresqu e, 1834 :325

5

] A ME S EN SOR

copie naar Goya
Potloodt ekening
16,5 x 23 cm
s.d.
Ensor 1960 n ° 89

6

GHEMA R LOUI S-] O SEPH

Caricatur e SUl les jeux

Chromolith ographi e
16A x 23,8 cm, 1860
Dethier 198 I : 103
7

] AME S E NS OR

sabam

De spelers, T.93
Ets, IIA x 15.5 cm , 1895

8

Moord die beschreven en
geïllust reerd werd in
Le}oumal il/ustr é van 27 m ei 1888

9

]AMES E NSOR

De moord, T.38
Ets, 17,8 x 23,8

10

sabam

cm , 1888

Les Ard ennes - Camp de bûcherons
Le Magasin pittoresque
1873:3°8

Ir

]AME S ENSOR

Hutten, T.50
Ets, 11,9 x 7,6 cm, 1888

sabam

reert hij zich tevens op gewone illustraties uit populaire tijdschriften
of journaals. Wanneer een afbeelding Ensor treft kan dit leiden tot
een letterlijke copie (ill. 4 en 5) (De Pauw 1985) of tot een pastiche
waarin Despelers (189 5) Oostendse notabelen en de toeschouwers zijn
vrienden worden (Florizoon e 1996:159). (ill . 6 en 7) Hij maakt een
Iugubere parodie op De moord (1888) die verhaald en afgebeeld wordt
in Le }oumal illustré van 27 mei 1888 . (ill .8 en 9) Soms neemt hij naast
de algemene sfeer slechts één letterlijk detail over, zoals de m olen op
een paal in Hutten (1888). (ill. 10 en I I ) De twee afbeeldingen bij een
verhaal over een arme brave huisvader en zijn gebuur, een chagrijni
20
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Deux Mansardes
Le Ma gasin pittoresque
I8 5 5: 2 3

13 ] A M ES ENSO R

De gierigheid, T.I 2 3
Ets, 9 ,3 x 14 ,6 cm , 1904

sabam

14 A NGE LO AGOS TI N I

Malgré l'épidémie de cholera,
carnaval a lieu
I87 6

Glotz

I 984 : I4

IS ] A M E S ENSOR

De dood achtervolgt
de mensenkudde, T . I04
Ets, 23,5 x 17 . 5 cm, 18 9 6

sabam

ge rijkaard die zijn fortuin telt bij maanlicht, inspireren Ensor om in
zijn De gierigheid van I 904 h et verhaal m ora lizeren d af te werken . (ill.
I2 en I 3) Hij verwerkt de twee gezichten en de hand die het geld
grijpt, om er een wrange parabel van te maken, waarbij de huisvader
de gierigaard vermoordt.'
Van de dood die wijdbeens boven de carnavalstoet van Rio staat
omdat in I876 cholera was uitgebroken maakt Ensor een parafrase.
(ill. I4 en I5) De feestende carnavalmenigte blijkt geen aandacht te
sch enken aan h et gevaar. Zowel in zijn tekening uit I887 De dood ach
tervolgt de mensenkudde als in de ets van I89 6 perst Ensor de m ensen
in een trechter, er is geen ontkomen aan . De zeis zwaait zo zegezeker
dat de paniek dui delijk voelbaar is. Een spreken d voorbe eld waarbij
Ensor zijn inspiratiebron overtreft. In I 898 za l Arnold Böcklin de ze
compositie gebruiken in zijn De pest. (ill.r ê)
Weliswaar verliep Ens ors opleiding niet vlot maar toch heeft die
haa r stem pel gedrukt zowel op zijn kleu renkeu ze - het donkere en
21

16 ARNOLD BÖCKLIN

De pest

Tempera op paneel
149.5 x I04,5 cm
1898
Öffentliche Kunstsammlung, Basel

grijze Belgische palet - als op zijn kijk op kunst en op zijn techniek.
In zijn werk gebruikt hij academische teken technieken zoals Louis
Gallait ooit toepaste: krabben met de naald in donkere partijen waar
door de papierhuid gekwetst wordt en de blanke vezels een diffuus
licht uitstralen, of tekenen met twee of drie potloden (Le Bailly de
Tilleghem 1987:204-205); zwart potlood voor de kledij en de schadu
wen, sanguine voor de carnaties en wit voor lichtpartijen. Dit ver
klaart waarom Ensor regelmatig op één blad met verschillende soor
ten (zwart) potlood tekent en dat hij in zijn handgekleurde etsen de
lichtpartijen met wit ophoogt (zie bvb. Hostyn 1999:97).
Vrij spoedig komt hij tot het inzicht dat deze academische weg door
hem niet te bewandelen valt. De resultaten op de academie zijn niet
deze van een primusen hij verlaat vroegtijdig, na twee jaar, dit kot
voor bijzienden . Toch zal Ensor blijven zoeken naar officiële erkenning.
Hij maakt in 1897 ontwerpen voor de kerk, stelt zich in 1894 kandi
daat als jurylid, poogt werk te verkopen aan musea en deel te nemen
aan officiële tentoonstellingen.' Rond de jaren '90 schildert hij noch
tans zijn giftigste aanklachten tegen de gevestigde orde als De goede
rechters (189 1) of De slechte dokters (1892) . Tijdens hetzelfde jaar kan
hij zowel stillevens als schijtende gezagdragers schilderen . Deze dub
belzinnigheid, deze tegenstrij dige karaktertrek die conformisme
mengt met kritiek kan aangescherpt zijn door de tegengestelde
milieus waarin hij volwassen wordt: het kleinburgerlijk Oostende van
handelaars en het linkse Brussel van intellectuelen. In beide milieus
streeft hij naar erkenning maar met tegenstrijdige middelen, bij de
enen door bevestiging van de heersende normen , bij de anderen door
het aanvechten ervan .
22
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JA M ES EN SO R

Filips Ir in de hel - Auto-da-fe,
Ets, 8,1 x 1 1,6 cm , 1893
18

sabam
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J A ME S EN SO R

De maaltijd van de veteranen
Con t é op papier 12,5 x 18 cm
]ames Ens or Archi ef
P. Florizoone, Slijpe
20

sabam

JAM E S EN SO R

Het afscheid van Napoleon,
Ets, 12 ,2 x 18 ,9 cm , 18 9 7
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T .87

18 9 2

sabam

sabam

JA M E S E N SO R

De guldensporenslag, T .9 6
Ets, 17,3 x 2 3, 7 cm , 1895

vooraf gegaan door een re ek s klein e satirisch e te keningen, (ill . 19)
te kent hij in 189 1 en er volgen nog een ets in 1895 (ill.zo) en een litho
in 1897.3 Ensor werkt mee met zowel Franstalige tijdschriften als uit
gesp roken vlaamse zoals Van Nu en Stra ks (1893- 1894).
Het is opvallend hoe al deze vaderlandse gebeurte nissen rond 1890
actief be sproken worden en verschillen d gerecuperee rd worden.
Liberalen zien in de Guldensporenslag de uitdrukking van patriotis
me en vrijheidsliefde . Voor de socialisten zijn de Klauwa arts voor
vechters van de so ciale gerechtigheid . Voor de conserva tieven is dit
gee n strijd voor vrijheid ma ar voor de bescherming van de hiërar
chisch e structuren van de Middeleeuwen (Koll 1998:62 ).
In 193 2 is deze Guldensporenslag volgen s Ensor vooral een Belgi
sche overwinning en hij noteert de unitaristis ch e slogan op he t exem 
pl aar opgedragen aan P. Aelberts: 'La gra nde b ataille des Eperons d'or
gagn ée par le s Flamands de Wall onie et les Wall ons de Flandre
L'union fait la force.' (Ensor 1999:197)
Men gaat ook vroeg op zoek n aar een eigen kunstgeschiedenis, naar
belangerijke 'Belgen ' uit onze sch ild erschool. Als Vla am se kwalitei
ten , toen ee n p ars-pro-toto voor Belgis che, ziet men: sto fweergave,
kleur, sensuele to ets , en z. Rub en s wordt h et prototype. Reeds op het
Salon van 1830 toont Gustave Wapp ers de eerste reactie op het Franse
neo-classicisme, dat in België langer bleef bestaan door de verban
nen Jacques-Louis David in Brussel. Wappers schilderi j Le dé1Jouement
du bourgmestre unn der Werff, verwekte sensatie door h et kleurenge
bruik en de lev endige schriftuur. Twee ele m enten die inderdaadver
wezen naar de erfenis van Rubens in tegenstelling tot de koude kleu
ren en h et gladde glacis van het ne o-classicisme.

2 1 ]A M E S EN S OR

Zelfportret met bloemenhoed
Olieverf op doek
76,5 x 6 r ,5 cm
r 883 - r 888
M.S .K. Oosten de

sabam

sabam
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]AME S EN S OR

De vriendin van de kunstaar of
De vrouw met wipneus
Olieverf op doek op paneel
54 x 45 cm
r 879
M .S.K . An twerp en

Rube ns wordt een be la ngrijk voorbeeld voor de romantische schil
ders . In deze tijdsgeest overschildert Ensor in 1888 een zelfportret uit
1883 met een bloemenhoed en zo werd h et een h om m age aan en ter
zelfdertijd personificatie va n Rubens (De Maeyer 1965:42). (ill . 21 en
22) In feite vormt di t sch ilderij een penda n t met het portret uit 1879
De vrouw met de wipneus. Form eel legt Ensor zelf het verband door op
beide werken , en alleen op deze , een t on dovorm te suggereren . Wie
is deze vrouw? In zijn cataloog doo r Verh aeren (1908) noemt hij haar
une amie. Bij Le Roy (1923) wordt h et Une amie du peintre - Lafemme au
nez retroussé en in 1934 wordt het plots een 'm eid '. En sor vertelt dan
op de radio over zijn Brusselse academietijd en verwijst naar dit schil
derij :'Alors, je pe ins une humble servan te , La f emme au nez retroussé,
ac tuellement au musée d 'Anvers.' (Ensor 1974:206). Wie is deze Brus
selse 'm eid ' ?
De oplossin g van het raadsel is te vinden in de correspondentie van
Edou ard Hann on aan zijn zus Mariette Hannon -Rouss eau . In zijn brief
van 28 april 1882 klaagt hij dat ze hem nog gee n 6 brieve n heeft
geschreven en plaagt ha ar m et de openin gszin: 'Ce que je ri'aime pas
en toi après ton n ez outrageusement relevé qui blesse mon esthéti 
que de la statuaire, c'est que tu es une femme toute en théorie et pas
do. tout en pratique.' Bij de famil ie Hannon had iedereen zijn koos
n aam pje, Edou ard was Dada , Mariette Tata en Ernest Rousseau Ru fus.
In zijn brief aan Mariette va n 22 juli 1874 vertelt hij over zijn nakend
huwelijk en verwijst met een tekening naar de trouwringen van
Mariette en Emest Rousseau-met-walru ssnor. (i1l 23) Opnieuw typeert
h ij haar nadrukkelij k m et ha ar wipneus. No ch t ans is h a ar neus op
h a ar profielportretten door En sor (111. 24) en Th eo Han n on ee rder
recht. Eénm aal zal Ensor haar karikaturiseren. In zijn Demonen die mij
kwellen (1888) wordt hij belaagd door zijn twee hartsvriendinnen
Augusta Boogaerts en Mariette Rousseau (1851-19 15) en maakt dui
de lijk allusie op h a ar wip neus (Legrand 199T 109). (Hl. 25) Met di t
25

23 Deta il uit een brief van 22 juli T874
van Edouard Hannon aa n zijn zus
Mariette Hannon -Rousseau
kopie Iarnes Ensor Archief
P. Florizoone, Slijpe
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]AMES ENSOR

Portret van Mariette Rousseau

Potlood op papier
28,2 x r6,5 cm
ca .r885
Privéverzameling
25

] A M ES EN S O R

Duivels die mij kwellen (det ail)
Potlood en zwart krijt op papier
2I,8 x 29,8 cm
I888
Art ln stitute of Ch icago
Ada Turnbull Hertle Fun d

sabam

tondopor tret bevestigt hij discreet zijn grote affectie voor deze jonge
vrouw, zus van Th eo Hann on en geh uwd met h aar oudere voogd
Emest Rousseau, rector aan de Université Libre de Bruxelles (Heyma ns
1997:45). Dat En sor zijn vroegere vriendin n a haar dood 'een meid '
noemt, lijkt me op zijn minst een onelegante verdoezeling van de fei
ten en van zijn gevoelens.
sabam

JAM ES ENSOR EN DE N EUS VAN LOUIS GA LLA IT

Tu ssen h et n eo-classicism e en h et romantis me za l Lou is Galla it de
middenweg bewandelen . Hij schildert een romantisme van h et 'juste
milieu ' wat 'gekenmerkt wordt door gematigdheid, door een reactie
tegen overdreven expressie , te gen te gezoch t e composities of tegen
het uitbu n dige koloriet van de ee rs te Antwerps e roman tieker s en
vooral zoekend naar ee n evenwicht in het compro m is t ussen deze
dynamische tendens en de meer statische van de laatste neo -clas si
eisten.' (Le Bailly de TIlleghem 1987: 13)
Louis Gallait (1810 -20 n ovember 188 7) kreeg in zijn geboortestad
Doornik een stricte n eo-classieke opleiding van Hennequin, leerling
van David . In dez e stijl schildert hij één van zijn vroegste werken Le
denier de César wa arm ee hij in 1832 op het Salon van Gent zijn eer ste
succes behaalt. Hij vervolgt zijn opleiding in Antwerpen. Met een
beurs trekt hij naar Parijs en ontwikkelt er door zijn contact met Ary
Scheffer en zijn bewondering voor Pau l Del aroch e zijn romantisme
van het 'juiste milieu'. Ensor ziet in Gallait 'un pur reflet de Delaroche'
(Ensor 1974:38).
In 1841 wordt zijn reput atie door gans Europa geve stigd door het

rondreizen van zijn imm en se, vijf op zeven meter groot, h istorisch
26

26 Portret van Lou is Gallait
Detail uit de ets van ]ames Ensor
De zilverling van Caesar 1888
27 Fotoportret van Loui s Gallait
De Seyn 1936A79

tafereel De troonafstand van Karel V. Dit historieschilderij wordt het
sum m um va n dit aca demische 'gra nd genre' . Hij wordt geprezen m et
eretekens en titels en banketten met of zonder cantate. Dit schilderij
wordt gezien als het manifest van het Brussels romantisme. De rege
rin g lokt h em terug n aar België met de be lofte van bel angrijke bestel
lin gen . Hij sch ildert onderwerpen uit het n ationaal verleden, meest
al de middeleeuwen of de renaissance, talrijke officiële portretten en
ook genretaferele n . Maar zijn verhoudin g met de overheid zal m oei
zaam verlopen en in r862 weigerde hij de titel van baron, die toen
tevens aan Hen ri Leys werd toe gekend.
In r882 sch ildert hij als ee n ultieme en gra ndiose pro cla m atie van
zijn concept over het historiesch ilderstuk zijn picturaal testament :
De pest van Doornik in r092. Reeds in r839 had Gallait grondige stud ies
rond dit thema gemaakt.
Louis Gallait sterft in november r887. In r888 krijgt hij een over
zich tstentoonstelling en precies in dat jaa r ma akt Ensor, ni et toeval
lig, twee werken die verwijze n naar deze romantieker.
Hij neemt drie werken als model die duidelijk de loopbaan van
Gallait begrenzen . Hij kiest Galla its ee rste bekroonde schilderij Le
denier de César van r832, zijn laa tste mon umentale werk De pest van
Doornik in r092 (r839-r882) en zijn populairste werk Het laatste eerbe
toon aan de graven van Egmond en Hoorn e (r85r).

HET LAATSTE EE RBE T O O N AAN
D E GRAV EN VAN EG M O ND EN H O O R N E

r 85r

Gallait bestudeerde en schilderde als historieschilder vooral on der
werpen uit de r6de eeuw waaronder verschillen de epi sodes uit het
leven van de graven va n Egm ond en Hoorne. De morele overwinning
27
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L OUIS GALLAIT

Het laatste eerbetoon aan de graven
van Egmond en Hoorne
Olieverf op doek
23 0 x 328 cm
I 8 5I
M.S .K. Doornik

op Spanje en de eontrareformatie zijn belangrijke elementen voor de
vorming van België. Phillips Ir voert hier, via zijn gouverneur-generaal
h ertog Alva , een moorddadige repressie. Het offer dat 'België' brengt
tegen dit terreurregime wordt gesymboliseerd door de graven van
Egm ond en Hoorn e. Zij worden, ondanks hun Vliesridderschap en loy
auteit tegenover Spanje en de kath olieke kerk gehalsrecht op de Grote
Markt van Brussel op 5 juni 1568. Deze 'martelaren der vrijheid' wor
den een populair thema in het jonge België ' nserait difficile de trou
ver un peintre, un écrivain ou un sculpteur qui n 'ai fait son petit d'Eg
mont ou son farouche duc d' Albe.' (1839, Sarle t 1992:21 )
Gallaits versie wa s bij zonder populair, tot in de schoolboeken to e,
en kr eeg vlug de bijnaam Les t êtes coupées. (ill.zê) De ku n stkritiek ver
weet deze schilder van het 'juste m ilieu' dat hij alle emotie had ver
drongen. Ensor h eeft zeker de commentaar van Camille Lemonnier
(188 1:83) geleze n en ...zal er wel een 'drame moral' van maken . 'On
assistait à un cérémonial glacé, dont l'étiquette réglai t l'appareil, dans
une pom pe sévère de palais, et les assi st an ts y figuraient comme d'i 
nertes comparses pris par la torpeur, sans laisser p araître une ém o
tion, une joie, une perplexité, Ie drame moral, en un mot, était sacri
fié au fait historique dans tou te sa précision. Le peintre n'avait pas su
dominer son sujet: il s ' était lais sé dominer par lui, et il avait peint l'ac
cident, une date, un point de siècle, au lieu de cette trainée d'horreurs
ou l'histoire allait se prendre les pieds.'
Reeds in 1951 (:80) wijst Tannenbaum op de gelijkenis van de ze
Graven van Egmond en Hoome met de Gendarm en die Ensor etst in 1888
(ill. 29) en schildert in 1892. Ensor neemt elementen van Gallait over
zoals het bed met het h oofdeinde naar links , wat op de etsafdruk in
spiegelbeeld te zien is. Maar uiteindelijk zorgt hij da t zijn afdruk qua
compositie gelijkend is op he t origineel: in de ope ning links staat een
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persoon met opgegeven armen, daarnaast twee personen samen en
rechts de groep. Bij Gallait beperkt de kerk zich tot het aansteken van
een kaars , bij Ensor bidt een non , ook bij Ensor staat op de voorgrond
rechts voor het bed een persoon en op zijn schilderij draagt hij even
eens een wapen . De sfeer is echter opvallend verschillend : bij Gallait
zwart en stilte, emotieloos; bij Ensor wit, geweld en oproer, verschrik
king bij het volk, onverschilligheid bij het gezag. Ensor verhevigt de
emoties door bloed van de bajonetten te laten druipen en door het
schilderen van de actie zelf en haar gevolgen, namelijk de opstand
en de twee doden.
Ensor etst en schildert De Gendarmen en maakt een reeks tekenin
gen naar aanleiding van de vissersopstand tegen de Engelse vissers
in 1887 (zie Florizoone 1996:36). In De Gendarmen past Ensor de inhou
delijke lagen van Gallaits Graven van Egmond en Hoorne toe op de
Oostendse situatie.
Hij verwijst niet langer naar een buitenlandse macht, de Engelsen,
maar ziet de vijand in eigen land. De spanjaarden die een justitie van
willekeur en terreur toepassen worden hier vervangen door de 'garde
civique' of de gendarmen. Zij slaan in op het volk, de slachtoffers zijn
twee vissers en niet bepaald van adel. Hier toont hij geen patriotische
gevoelens maar kiest verontwaardigd partij voor de opstandelingen. Hij
is geen militant maar kiest hun zijde door de gevolgen van de macht
aan te klagen . Rond de jaren 1890 was Ensor gekweld, gekwetst en onze
ker. Vanuit deze psychologie identificeert hij zich met andere symbo
len van onderdrukking: Christus, de arbeiders, de dieren en de natuur.
Deze opstand zat gebeiteld in het collectief geheugen van de
Oostendse vissers. In verschillende cafés hingen er toen schilderijen
die aan dit gebeuren herinnerden. (ill. 30) Dit waren uitvergrote
copieën van een gravure uit Le Globe IIIustré van 18 september 1887,
29
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waarnaar Ensor ook een tekening heeft gemaakt (Florizoon e 1996 :38).
Wat betekent het dat Ensor zijn Gendarmen eerst in ets maakt en deze
afbeelding dus onmiddellijk op meerdere exemplaren zou kunnen
verspreiden?
Dit nationaal symbool van Gallait, een hoogtepunt van de Belgische
historieschilderkunst weet Ensor om te zetten in actualiteitschilder
kunst. Met een dergelijke parafrase intensifieert hij het thema van de
martelaren. Om dit uit te drukken verkiest hij qua vorm de groteske
en een triviale volksstijl om te wijzen op de onmacht van de vissersfa
milies en op de aberratie van de macht. Ensor is geen schilder van het
'juste milieu'. Het is opvallend dat Ensor dergelijke vulgarizerende,
populaire stijl gekenmerkt door een gebrekkig perspectief, geen volu
me, enzovoort, toepast op thema's waar volk smensen bij betrokken
zijn , al sof hij zich tot hen wil richten in hun eigen taal (d r. De intrede
van Christus. De baden van Oostende) Het patriotisme van Gallait wordt
subversie bij Ensor of hoe En sor een icoon van de Vaderlandse
Geschiedenis weet om te vormen tot een opruiende volksprent.

DE ZILVERLING VAN CAESAR

Albert Croquez (194 7 n ° 62) schrijft over deze ets uit 1888 dat Ensor
figu ren van Michelangelo copieert om het verhaal van Le denier de César
te illustreren. (ill.g I) Ensor kiest vooral personages uit het gewelf van
de Sixtijnse kapel (Hoozee I 98 T I 27) en zet deze koppen op één rij.
Hij kleedt de ignudi of naakten, de profeet Ezechiël zet hij een moder
ne hoed op en de profeet Isaïas krijgt een lauwerenkrans en een
romeins borstharnas. Het kind is waarschijnlijk één van de vele putti.
Dan resten er nog drie vreemden .Er is de ongeïdentificeerde heer
3°
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met de bolhoed. In de rechterbenedenhoek tekent hij een gevilde
waarmee hij verwijst naar de opleiding aan de academie. Dergeli jke
gipsen 'écorch és van Houder;' 4 werden afgetekend om de oppervlak
kige anatomie van het lichaam en het verloop van de spieren te
begrijpen. Op dezelfde hoogte als de koppen van Michelangelo, zien
we links een portret dat dit classicistisch tafereel overschouwt. Het
zou Louis Gallait zelf kunnen zijn die zijneigen compositie Le den ier
de César uit 1832 herkent. (ill. 32)
Dus Ensor gebruikt kort na Gallaits dood diens compositie in de ets
met dezelfde titel. Ondanks het feit dat de afdruk van een ets spiegel
beeldig is maakt Ensor dat deze voorstelling, zoals ook bij De
Gendarmen het geval is, hetzelfde compositieschema als het werk van
Gallait toont. Christus staat iets naar rechts en de actie grijpt plaats
aan zijn rechterzijde. Opvallend is dat Ensor zowel aan Christus als
aan de farizeeër één hand tekent die hij letterlijk copiëert van Gallaits
Christusfiguur. (ill. 33) De farizëer krijgt de geheven hand en Christus
krijgt de naar beneden wijzende hand. Deze laatste wordt onmiddel
lijk herwerkt door Ensor. De wijsvinger veegt hij uit maar is nog vaag
te zien op de afdruk. Pink en ringvinger blijven gevouwen in de palm.
Op de palmzijde van de middelvinger tekent Ensor een nagel waar
door het een vinger wordt die wijst, naar het muntstuk in de hand van
het kind . Ensor acht deze foutieve anatomie blijkbaar noodzakelijk.
Door dit wijzende gebaar toont Christus de reden van de discussie die
zich in de blikken tussen Christus en de farizeeër afspeelt.
Ensor gebruikt zijn ets als hommage aan Gallait en aan de kunst
geschiedenis. Hij toont waardering voor (belangerijke) kunstenaars
uit het verleden en vraagt respect voor vergeten schilders (zie citaat
p. I 8 Place aux vieux Ensor 1974:94) maar revolteert tegen verschillen
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de lev ende collegas. Voor het museum van Brus sel ste lt hij in 1896
een lijst op waarin hij een nie uwe indeling vanaf 18 20 en per decen
nium voorstelt. Gallait situeert hij als eerste in de klasse va n 1840 en
vra agt verontwaardigd: 'Pourquoi Ie musée est-ilfermé aux ceuvre s des
maîtres belg es de l'école de David ? (. ..) Les artistes de la dernière heure mép
risent souverainement les ceuvre s de leurs prédécesseurs immédiats.(. ..) Les
membres de la commision sant désignés pour signaIer les abus, pour sauver
de l'oubli les artistes remarq uables. Grave responsabilité.'(Ensor 1974:42).
In dez e et s cit eert Ensor de bijbel, een Romeins beeld , Michelangelo,
de Academie en Gallait. Met de twee moder n e hoeden trekt En sor de
aanda cht op het gecondenseerde tijdverloop binnen deze prent en
doe t da armee de tijdstabel eindigen bi.j zich zelf. Het com m entaar op
di.t klassiek e werk va n Gallait is typisch Ensoriaans : het sam enbren 
gen van de ze anachronistisch e elementen in dit kla ssiek bijb els tafe
reel en de du bbelzinnige vert eltoon m aken er een travestie van .
Door deze synth ese te m aken pla atst Ensor zich zelf als het ware in
hun lijn als wou hij beklemtonen: Geef aa n Christus en aan de keizer
wa t h en toe komt en vergeet Gallait en mij ook niet. Met deze ho m m a
ge aan Gallait gaat Ensor in tegen de mening van zijn collegas van Les
XX . Naa r aanleidi ng van Gallaits overlijden schrijft L'Art Modern e, die
hun spreekbuis is, op 27 november 1887, dat hij een overja arse en oubol
lige schilder is en toont me er respect voor zijn morele normen dan voor
zijn kunst : 'Louis Gallait fut un noble homme, qu oique dédaigneux de
toute baronnie; mais il fut un peintre m édiocre, quoique auteur des
Têtes coupées.' In de ze complexe en snel evoluerende tweede helft van
de rcd e eeuw is Gallaits stij l inderdaad voorbij gestreefd. Het feit dat
zijn Têtes coupées schittert op het salon van 185 I terwijl in een andere
zaal De steenkloppers van Courbet het re alisme inl uidt, m aakt da t zijn
nieuwe schilderijen vanaf dan a priori gedateerd zijn.
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Doornik

par Portaels, Ie plus éclectique des professeurs, fit beau tapage.' (1934,
Ensor 1974:206)
Deze tekening heeft Ensor in twee verschillende periodes gemaakt
(De Maeyer 1962-1963 :131 e.v.). Het donkere gedeelte met de monni
ken dateert uit 1880, de collage en lichtere figuren errond van 1885
1886. Telkens citeert hij Gallait. In het donkere gedeelte is het de groep
en vooral de centrale monnik waarvan Gallait tevens een voorstudie
heeft gemaakt met geheven armen. Tijdens de tweede fase copieert
hij letterlijk het hoofd van de monnik met het profiel naar links naast
de bisschop (Le Bailly de Tilleghem 1987 :231 ). (ill. 36 en 37) Verder
neemt hij de compositie van het Mariabeeld , de diffuse lichtbron
erachter en de plaats van de dode links op het voorplan over. Zoals
in De zilverling van Cesar refereert hij ook hier naar de kunstge
schiedenis en wel naar Rembrandt en zijn Nachtwacht. 'De
Rembrandtinvloed kan hier nog beter gedefinieerd worden dan in
Christus Aureolen . Zo is het lichtende knaapje naast de drie koorkna
pen rechts, een du idelijke reminiscentie van De nachtwacht en leeft
de herinnering aan Rembrandts doek ook na in de vaandeldrager en
in het clair-obscur effect. In het Rembrandtiek clair-obscur komt het
tot een waarachtige fusie van de zware, stoffelijke, centrale kern met
de doorschijnende, on stoffelijke toevoegingen. De techniek van het
lichtweven legt trouwens een verblindende sluier over de centrale
figuren .' (De Maeyer 1962-1963:156)
Ensor interpreteert hier een compositie van Gallait en vertrekken
de van het licht van Rembrandt gaat hij veel verder en ontwikkelt een
diffuus lichtweefsel. De oppositie van de twee protagonisten (m on 
nik en bisschop, licht en donker) die een dode opeisen, geeft de teke
ning een antagonisme dat tevens tot uiting komt in de oorspronkelij
ke titel : 'Ce dessin Mort mystique d'un théologien qu'Ensor, en son
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amour des titres baroques et excentriques, avait appelé jadis: Moines
exaltés réclamant Ie corps du théologien Sus-Ovis malgré I'opposition de
I'évêque Friton .' (Dem older 1892:1 7). Dem older, die de bravere titel De
mystieke dood van een godsgeleerde bedenkt , ka n net als Verhaeren, h et
satirische werk van En sor m inder smaken . Dem older we et de mis
lukkin g van Ensors tentoonstelling te Parijs bij La Plume aan ee n te
grote keuze van dergelijke werken . Bijgevolg zal h ij ook Ensor s titel
een slechte keuz e gevonden hebben. ' Het zou mij verwon deren dat
Ensor zijn titel reeds tijdens de academiejaren had be dach t. Toen was
zijn humor n og niet in die richting geëvolueerd en was er in zijn ac a
demische te kening nog geen tegenstelling tus sen de monniken en de
bisscho p.
Deze tekening demo nstreert h oe Ensor in zijn ceuvre evolueert van
copie naar een interpretatie die nauw aansluit bij de bron om ten
slotte te belanden bij een verrega an de afwijkende stijltechnisch e he r
interpretati e.
Deze tekening is te ven s één va n de vroegs te voorb eeld en wa arin
Ensor een kerkinterieur verwerkt.
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DE KATHEDRALEN VAN ENSOR

Op het eind van de I9de eeuw ontstaat er een smeltkroes van kunst
richtingen en elke stijl heeft zijn adepten : Khnopff als symbolist, het
sociaal realisme van Laermans en Meunier, de impressionistische Van
Rysselberghe. Ensor ziet de wereld niet vanuit één invalshoek en test
vele stijl en of wordt er voorloper van .
De neogotiek blo eit, m en creeert opnieuw genootschappen en gil
den,de middeleeuwen worden één van de normen. Het erfgoed van
ruiters, harnassen en tornooien, van kerken en retabels spreekt Ensor
aan. Waar de romantiek hoofzakelijk zijn historische themakeuze
bepaalt zal de neo- gotiek ook zijn stijl opleggen . Wanneer hij in I903
Ridder in de Leopoldsorde wordt, legt Ensor op het feest de nadruk
op het ridderschap en zal voor elk van zijn vrienden van de 'Rat Mort '
in Oostende een wapenschild met blazoen en devies bedenken. Deze
Discours en nobJe Janguage de chevalerie versiert hij moeiteloos met mid
deleeuwse personages en landschappen (Ensor 1 904). (ill. 50)
De neo-gotiek is meer dan een nostalgische neo-stijl, meer dan een
imitatieve en kerkelijke richting. Hij ligt mee aan de basis van een
nieuwe vorm en taa l, de art nouveau (van Cleven I994) . Reeds in I886
tekent Ensor op geprepareerd paneel, zoals de Vlaamse Primitieven,
een Bewening van Christus, met typische arabesken en zweepslaglij
nen.
De katholieke godsdi enst is alom tegenwoordig in zijn ceuvre : Chris
tus, heiligen, madonna's, de duiv el, bijbelse verhalen en ook het sym
bool bij uitstek: het kerkgebouwen haar verschillende onderdelen
ervan: westgevel, architectuur en interieur. In het portaal van de
ka thedraal van Bourges (Ens or I95I :47) gecopiëerd uit Le Ma ga sin pit
toresqu e (I833:I72), etst hij een geselingssc ène.( il1. 38 en 39) De preek
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van Sint Babylas gebeurt vanop de preekstoel van de Sint-Andrieskerk
van Antwerpen, afgebeeld in hetzelfde tijdschrift (r89r :r53). (ill. 40 en
4r) Toch heeft Ensor een nog niet geïdentificeerde afbeelding gekozen
daar het schilderij uiterst links van de preekstoel niet op de afbeel
ding staat maar effektief in de kerk hangt. In r892-93 maakt hij een
reeks ironische tekeningen en schilderijen van taferelen in en om een
kerk of op het kerkplein met een executie ofmet boetvaardige vetera
nen. Zijn kathedralen tonen een fantastische en eclectische architec
tuur.
De geëtste ka thedraal van r886 tekent hij niet in een neo-gotische
stijl, integendeel. (ill. 42) Op een bijzonder moderne manier tast hij
deze monumentale constructie aan door de lijnvoering open te bre
ken in kleine streepjes en haaltjes. De muren daveren en zinderen en
staan op het punt op te lossen in het licht. Het contrast met de
expressieve en ritmische mensenzee is groot. Voor dit architectuur
visioen is Ensor zijn eigen architect. Hij neemt drie verschillende ker
ken die afgebeeld staan in Le Magasin pittoresque en maakt een nieu
we constructie : de kleine toren van de kathedraal van Antwerpen
(r 833:65) en de grote toren van de Sint Stephanskathedraal van
Wenen (r834 :r53) plaatst hij op de beuk van de kathedraal van Aken
(r833:r r3)·6 (ill. 43.44,45)
In r 904 schildert hij de Maagd met gemaskerde schenkers (Tricot
r992:395). De onherkenbare tronies staan in fel contrast met hetzelf
de thema uit r897 Projet de chape!!e à dédier à Saint Pierre et Paul. (ill. 46)
Op r 5 augustus r 896 brandt de Sint-Pieterskerk van Oostende af, de
toren (de huidige peperbus) en het praalgraf van koningin Louise
Marie, overleden te Oostende in r 850, blijven gespaard. De plannen
voor de nieuwe decannale kerk Sint-Petrus en Paulus worden gete
37
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kend door de neo-gotische architect uit Brugge Dela Censerie. Slech ts
na aandringen aanvaart hij deze opdracht (Echo d'Ostende 8- I I - I 896).
[Zijn kerk] 'uit 19°5 -°7 lijkt wel, vijftig jaar na datum , een arch eolo
gische revisie van de O.-L.-Vrouwekerk van Laken , inclusief h et thema
van de koninklijk e herdenkin gsk ap el' .(Van Cleven 1994:6 I en 144).
Beide kerken hebben een grafkapel voor koningin Louise-Marie, de
moeder van Leopold I1. Zou het on der koninklijke druk zijn dat hij
zich inspireert op h et oorspronkelijk ontwerp van Poelaert, toen no g
onder constructie? 7 Ensor dingt hi er duidelijk naar de gunsten van
zijn opdrachtgevers en beeldt hen af zoals in middeleeuwse retabels.
Links knielt de oostendse deken De Canniere met de attributen van
de heilige Petrus , sleutel en b oek , en re ch ts bisschop Waffelaert als
de heilige Paulus met zwaard en b oek. (ill. 47 en 48) De madonna
krijgt de gelaatstrekken van konin gin Louise-Marie. (ill-49) Deze kerk
is geen impressionistisch gebouw zoal s in de ets, integendeel, de mid
de leeuwen zijn hi er niet veraf. De fijne lijntekening en vooral de
toren constructie tonen reminiscenties van De Heilige Barabara van
Van Eyck en De Toren van Babel van Brueghel. De achtergron d is een
imaginair landschap met vele torens, zoals op de achtergrond van h et
Lam Gods van Van Eyck. De linkerzijde van de neo-gotische tekening
wordt afge werkt m et een rom an ti sche aquarelleertechniek in vlek
kenpatroon.
De vraag blijft of h et hier een opdrach t of een wedstrijd betreft. In
de overgebleven archieven , onderzocht door de heer Decaesstecker,
is daarvan geen spoor teruggevonden. Het is ongeloofwaardig dat
Ensor dit project uit eigen wil zou aa ngevat hebben. Ensor heeft zich
geschikt naar de wen sen van de eventuele opdrachtgever. Zowel qua
iconografie - portretten - als qua stijl is dit lavis com petitief.

44 Sint-Stefansdom van Wenen
Le Magasin pittoresque I 834: I 53
45 Dom van Aken
Le Magasin pittoresque I 833: I 13

BESLUIT

Het is duidelijk dat Ensor al schilderend, tekenend of etsend, ruim
schoots uit de I9de eeuwse cultuur citeert.
Deze kunstenaar, waarover Verhaeren verkeerdelijk schrijft dat hij
zich opsluit in Oostende, heeft een intense voeling met de wereld en
niet alleen met de kunstwereld. Zowel de discussie over, als de stem
ming van wetteksten, de dood van een collega of optochten en
opstanden en wat nog allemaal, bepalen de aanvang van verschillen
de werken. Naast de hierboven beschreven visuele bronnen grasduint
Ensor ook in de I9de eeuwse boeken van Balzac, Poe, Demolder,
Picard, enz. Zijn keuze van historische thema's is verklaarbaar van
uit de romantiek en haar hernieuwde historische interesse, zijn stijl
sluit soms aan bij de modische gotische revival.
Tijdens de romantiek ruimt de imitatie de plaats voor originaliteit.
Deze romantische opvatting van de zelfstandig scheppende kunste
naar is nog steeds overheersend. Ensor is in dat opzicht een schar
nierfiguur, vanuit het citaat groeit zijn individualistische en fantasti
sche wereld. De bron wordt bijna onzichtbaar. Alhoewel Ensor zijn
voorlopers respecteert leiden deze citaten bij hem niet tot plagiaat of
epigonisme. Waar Wiertz, Rubens en Michelangelo wilde overtreffen,
brengt Ensor hen een hommage.
Zijn opleiding leert hem te copiëren. Later, zoals bij De dood van een
Godgeleerde, verandert het copiëren in interpreteren en worden het
persoonlijke stijloefeningen. Uiteindelijk zal hij ook de inhoud van
zijn bronnen aantasten. Met zijn uitgebreid stylistisch vocabularium
zal hij dit in een andere context doen functioneren en een nieuw ver
haal vertellen door middel van travestie, parafrase, pastiche en paro
die, soms verandert hij geschiedenis in actualiteit.
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Ensor citeert niet als de Renaissanceschilders die hun modellen als
norm verheffen en esthetische canons nastreven. Hun bronnen zijn
exemplarisch en strekken tot navolging. Niets van dit alles bij Ensor.
Ensor heeft de wil de klassieke imitatie te overstijgen. Hij is grillig in
zijn keuze van bronnen en modellen. Het kunnen klassieke model
len zijn zoals de werken van Gallait maar ook illustraties uit popu
laire tijdschriften.
De complexe figuur van Ensor staat met zijn voeten in de romantiek
en het historisme van de I 9de eeuwse neo-stijlen. Zijn hart en geest
schilderen expressionistisch, surrealistisch, abstract, fauvistisch, alle
maal strekkingen van het modernisme. Zijn c:euvre wordt zelfs geken
merkt door nadrukkelijke postmodernistische eigenschappen. 'Bij
wijze van globale karakterisering kan men de volgende gegevens als
kenmerkend beschouwen voor de postmodernistische (...) praktijk:
fragmentarisme, spel, autoreflexiviteit. metafictie (...), citatenkunst,
deconstructie, ironie, pastiche. (...) Alles kan met alles gecombineerd
worden; de traditionele principes van combinatie gaan niet meer op.
Vandaar ook de verregaande grensoverschrijding tussen genres en
tussen media, tussen elitaire en populaire cultuur. In een postmoder
nistisch (werk) worden oudere genres als het bijbelverhaal, de ridder
roman, de picareske roman, (...) parodiërend verwerkt en geconfron
teerd met gegevens uit de (...) populaire cultuur.
De 'condition postmoderne' (Lyotard) wordt gekenmerkt door een
diep wantrouwen in de grote ordende principes als religie, politiek,
wetenschap, kunst en door een radicale twijfel.
4°

De postmodernisme ku n stenaar kan geen aanspraak maken op ori
gin aliteit: alles is reeds gesch ilderd.' (van Gorp 199 1:3 I 6)
Deze laats te zin uit bovens t aand citaat too n t aan da t h et heden
daagse begrip Postmodernism e slech ts ged eeltelijk op Ensor van toe
passing is. Want zijn be eldtaal bren gt een grote vernieuwing en ver
rijking. Het is on m ogelij k zijn ceuvre onder één no emer t e vangen,
tenzij onder één fundamenteel principe : origin aliteit .
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ro nd 1832

ISAB E Y

1 812- 1 8 50

Van Daele 1996: I 8
50 ] AMES E N S O R

Le chevalier au beau casque,
IIIustratie voor Les écus 1904: 5

sabam

41

N OT EN

I

2

3

4

5

6

7

42

And ere bronnen die hij kiest uit Le Magasin pittoresque zijn : Le concert de Jamille van
Watteau (1834:389) en }ohn Mart ins Belthezhazzar 'sJeast (1833:24 J waarop hij zich
inspireert voor zijn ets Prise d'une vWe étra nge (1888). Hij h eeft dez e afbeelding
te vens gezien in La pei nture anglaise van E. Chesn eau (Hoozee e.a. 1987:136) Voor
een grondige studie van deze ets verwij s ik na ar het artikel van Metken Günter
(1983:2 10) .
Er wordt ee n tentoon stelling va n Belgische ku nst georganisee rd in Genève. De
Ligue des arti st es belges organisee rt de verkiezing van de ju ry voor de afdeling
Scho ne Kunsten . }ames Ensor stelt zijn kandid atuur voor de sectie 'Gravure,
Aqu arelle, etc ' en is één van de verk ozenen in de eerst e ronde , samen m et
Stacquet, Binjé, Biot , Dan se, Dardenne, Greu se, Hagemans, Hame sse, Lynen en
Uytteschaut. Het is Amedée Lynen die het haalt bij de definitieve ste m ming op
4/ 6/I 894 (Le diabl e au corps 3/6 en 17/6/ 1894).
Het eers te schilderij dat hij verkoopt aan he t Muse um voor Schone Kunsten van
Brussel is Le Lampiste in J895. Op 7 octobe r 1897 vraagt L'Echo d'Ostende zich af
waarom Ensor nog niet vertege nw oordigd is in de stadscollectie .
In I867 wordt een comi té opge rich t, m et Henr i Conscience als erevoorzit ter, voor
een standbeeld van Breydel en De Coninc k. Dit wordt ingehuldigd op de markt
van Brugge in I887 (Koll I998:6I). In I89 3 wordt I I juli gekozen tot feestdag van
de Vla mingen .
Op 8 juli I897 schrijft L' Echo d'Ostende in he t Fran s: Cett e année Ie com ité spécial
pour la commé mo ration de la Bata ille des épero ns d 'or, se bornera à organise r Ie
I I juillet un banquet dém ocratique et une soirée musical e et littéraire dans la
grande salle de l' Hótel Métro pole. C'est ce qui se fera dans la plup art des villes
flam andes.
Vanaf I873 is het dokt er Sacré, door Ensor later afgebeeld in zijn Slechte dokters
(I895), die de kursu s anatomisch tekenen aa n de academie leidt (Ollinger-Zinque
I9 87:99)
Voor deze tit el Moines exaltés réclamant Ie corps du théolog ien Sus-Ovis malgré l'oppo
sition de l'évêque Friton kan Ensor zich geïns pireerd h ebb en op de taal van Rabelai s
en Balzac . In één van de werken van Balzac verschijnt er een Frit ot (Lotte 1952)
en verschillende m alen gebruikt Rabelais in zijn Gargantua he t woord 'su s' als
voorzetsel of bijwoord. (Rabelais s.d.:6 I4)
Een afbeelding van de kathedraal van Wenen heeft Ensor ook gezien in La vie des
saints van Alban Stolz (I869:769), wa aruit hij een cit aat overschri jft voor zijn cata
logustekst van 'Les XX ' van I888.(Florizoo ne I998:30)
Leopold II wilde een imposante kerk die paste bij de glorie van Ooste nde.
Daarvoor za l men niet allee n verschillende huizen erro nd onteigene n , ma ar ook
afwijken van de standaardoriëntatie . Het hoo fportaal is nu naar het oosten
gerich t in plaats van naar het westen . Deze in gang, met bijhorende majestatische
gevel moest gezien worden door de toeristen die uit het nieuwe st ation stappen.)
(Echo d'O stende 2I & 28/9/I897). De kerk wordt ingezegend in I905 en tot dan kun
nen de gelovigen terecht in ee n tijdelij ke kapel.)
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