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lci je deviens m élancolique et voudrais habiter une grande cabine devant la mer. Je la ta
pisserai de coquilles nacrées et dormirai là idéalement bercé par la mer avec une bellefille
jlegmatique et blonde à la chair salée. Quel rêve délicieux et réalisable.
E N S O R aan Dujardin, I oktober 18 9 7

J A M ES EN SO R , Badkoets op het strand, 'di m anche 29 juillet après-m idi 1876', olieverf op karton ,
18 x 23 cm ., Tr. 17, Koninklijk Mu seum voor Scho ne Kunsten, Antwer pen
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et de dubbeltentoonstelling De Baden van Oostende - [ames Ensor, satiricus
neemt de stad Oostende het initiatief haar verleden als badstad zowel vanuit
een artistiek als een historisch standpunt te bekijken en te tonen. Men kan zo
het beeld dat de kunstenaars en meer bepaald de satirische tekenaars publiceerden,
toetsen aan de objectiviteit van oude foto's en documenten.

M

Het werk van Ensor is wel over de hele wereld bekend, maar zijn speciale band met
Oostende werd haast nog nooit uitvoerig getoond. In zijn nu eens grappig dan weer
bijtend scherp werk krijgt men een beeld van de grote opgang van de stad op het
einde van de negentiende eeuw. Maar het gaat Ensor niet alleen om de stad als decor,
maar evenzeer om het leven van de mensen en dat geeft zijn werk een zo universele
uitstraling.
Het Gemeentekrediet heeft in het raam van zijn cultuurbeleid al een grote activiteit
ontplooid: op het gebied van de lokale geschiedenis en dat van de kunst. Dit
Oostendse evenement geeft ons nu de gelegenheid via een uitgave in de reeks
Monografieën over moderne kunst die twee op een gelukkige manier te combineren.
Wij wensen de stad geluk met dit interessante project en hopen dat een talrijk
publiek het zal waarderen.

FRANÇOIS NARMON

Voorzitter van het Directiecomité
van het Gemeentekrediet
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e promotie van de Stad Oostende tot 'Ambassadeur van Vlaanderen' voor het
'Ensorjaar 1999', de uit gifte van een bankbiljet met de beeltenis van Ensor en met
op de keerzijde een stukje van De Baden van Oostende waren de aanleiding tot
het bouwen van een tentoonstelling rond de badcultuur in Oostende en terzelfder tijd
rond de visie van Ensor op dit gebeuren.

D

Ensor genoot van de zee, de onbereikbare zee, kalm en dan plots onstuimig. Hij genoot
van het etherische licht dat die zee een eigen karakter gaf. Hij genoot van de drukte tij
dens het zomerseizoen, van de kleurrijke toiletten van de elegante dame s, en het ge
woel op het strand, van de gezellige drukte en het spelen van de badg asten. Hij was niet
blind voor de vele 'voyeurs ' die onder en boven de strandcabines, op en aan de rand
van het strand hun nieuwsgierigh eid trachtten te voldoen.
Dat Ensor dit op zijn eigen wijze met een bijna in vitriool gedrenkt penseel weergaf, is
vanzelfsprekend. Dat pr eutse heren van La Libre Esthétique die tekening weigerden, ligt
voor de hand. Maar dat een vorst met visie, een vorst voor wie, zoals voor Augustinus,
al wat menselijk niet vreemd was, Ensor loofd e met die tekening en hem duidelijk zei:
'Dit is de manier waarop men te Oostende baadt, ja inderdaad de zee en de baden heb
ben wel verrassingen in petto', was voor die estheten een blaam. De tekening werd het
kroonstuk van hun tentoonstelling.
Rond dit thema bouwde de n.v. Tijdsbeeld een tentoonstelling. Wij danken de heer
Ronny Gobyn en zijn medewerkers voor hun voortreffelijk werk.
Onze dank gaat ook naar de collega's schepenen en gemeenteraadsleden om hun steun,
naar het Gemeentekrediet dat met gulle hand het sponsorschap van de tent oonstelling
waarn eemt, samen met de NM B S , De Lijn en Knack.
Een expositie zoals deze kan niet opgezet worden zonder de medewerking van ontelba
re verzamelaars die wij hier van harte danken. Sommigen wensen anoniem te blijven:
wij willen die wens dan ook eerbiedigen .
Voor hun gewaardeerde en soms verdoken werk danken wij de personeelsleden van de
Stedelijke Werkhuizen en de Dienst Stadsgebouwen.
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Het enthousiasme van de medewerkers van de Cultuurdienst werkte aanstekelijk op
allen die zich hebben ingezet voor deze realisatie en ook op de vele handelaars die in
hun uitstalraam de badcabines, embleem van deze tentoonstelling, wilden plaatsen.
Wij hopen dat u allen, stadsgenoten en bezoekers, de sfeer van Oo stende in deze ten
toonstelling zult mogen opsnuiven, dat u zich ook de vraag zult stellen hoe Ensor,
mocht hij nog bij ons zijn, de hedendaagse badcultuur zou uitbeelden.
KRIS L AMBERT

schepen voor Cultuur
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De wereld is een schouwtoneel. Ensor be aamt dat, niet alleen door de th eatrale op
bouw van vele van zijn werken, maar vooral door zijn scherpe analyse van de condition
humain e of beter: de comédie hum atne.
In dit boek reconstrueren we Ensors tijd om de reële inhoud en betekenis van de ve
Ie scènes in De Bad en van Oostende (1890) op het spoor te komen en aldus de toenmali
ge weerstand tegen het werk te begrijpen . Waarom kiest Ensor dat onderwerp op dat
bepaalde tijdstip?
De Baden van Oostende kan enkel in Oostende, in de Belle Epoque en door Ensor
geschilderd zijn maar het schilderij overstijgt zijn data. Ensor zelf geeft ons daarvan
een uniek bewijs door het th em a dertig jaar later te hernemen. In een goed kunstwerk
versmelten tijd, ruimte en persoonlijkheid tot een universeel verhaal dat ook honderd
jaa r na datum fris en boeiend blijft.
Daarom is Iarnes Ensor belangrijk. Som m ige van zijn onderw erpen werden al be
handeld door Bosch , Molière , Watteau. ... of duiken later opnieuw op bij Grosz, Sartre,
Bru ce Nauman, bij Het Blauw Kruis , in het duinendecreet an no 1994,... Er is niets
nieuws onder de zon, maar de m en s kent zijn geschiedenis niet, laat staan zijn cultuur
geschieden is. De mensen begri jpen slechts wat hen wordt aan geboden in hun voertaal.
Daarom spreekt Ensor vandaag meer aan dan in 1890. Toen vonden velen zijn taal grof
en anekdotisch, zijn themati ek cru, zijn vormgeving onartistiek. Slechts een kleine
kring van intimi en kunstliefhebb ers begreep en apprecieerde zijn werk.
De Baden van Oostende is een overvol paneel met een vloed aan details die soms
moeilijk op te merken zijn . Zo als bij een interactieve cd is elk detail een informatiedra
ger en door het aan te klikken komen we bij een anekdote, een biografisch feit, een
stukje mentaliteitsgeschiedenis van d e içde eeuw. We besteden uitgebreid aandacht
aa n de historiek van de baden, aan de kleine lieden en de groten der aarde die tijdens de
Belle Epoque elkaar kruisen in Oostende, raadplegen onverw achte bronnen, enz.
Door onderzoek van historisch feitenmateriaal, van psychologische, cultuur- en
kunsthistorische gegeven s, en door een minutieuze analyse van het werk zelf, hopen
we het werk in al zijn gelaagd hede n te doorgronden.
PATRI CK FLORIZOON E

11

Gebruikteafkortingen
AHK

sK
Ta.
Tr.
Hz.
M

RA

Archief Hedendaagse Kunst,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel
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Taevernier1973
Tricot 1992
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Rijksarchief

13

..

....i.:...: i _··. ~ -: 

"

.: "r..

""

.
_ . . . . ..-;: .....
, ;

~

. .. . . .:-- ...

.. ~. .

. ...

,"

'_0·:' •

"

..~::; :.

~-'

.

-; ';


- -.

oJ ;::- •

..

DEE II

~fT

STRftnD
yftn mSTfnDf
Vftn 17ö3
TOT lö90

Vorige pagina

H. BORREMANS

Vue du Kursaal d'Ostende, ca. 1852
Handgekleurde litho, 155 x 260 mm, druk J. Buffa
uit Album d'Ostende (1858).Verbouwe 607 B
Stadsarchief, Oostende

MUSIN

Vue des bains et de I' entrée du port d' Ostende, 1847
Handgekleurde litho, 150 x 235 mm, druk J. Buffa
uit Album d' Ostende (1858)
Verbouwe 523
Verzameling l.Van Hyfte, Oostende
Het ooststrand, ofVuylpotshaven, links van het westerstaketsel
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WILLIAM HESKETH EN KONING LEOPOLD I

I1/EKf){7.

GODFRIDUS LOOS

Oostende vestingsstad, 1780
Handgekleurde kaart
Stadsarchief, Oostende
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Tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog (1775-1783) kiezen de Fransen de zijde van de
vrijheidsstrijders, tegen de Engelsen. Dat zorgt voor een toeloop van vreemdelingen in
Oostende, dat onder Oostenrijks bewind staat. De handelsactiviteiten in het kuststadje
nemen zienderogen toe. Toneelvoorstellingen worden er in vier talen opgevoerd. De
bloeiperiode bereikt een hoogtepunt wanneer Jozef 11 op 11 juni 1781 het statuut van
vrijhaven toekent waardoor Oostende wordt vrijgesteld van tolheffingen en douane
rechten. De bevolking groeit boven de capaciteit van het stadje, de huurprijzen stijgen
en in het zuiden wordt een nieuwe volkswijk opgericht, het Hazegras. In 1783 worden
de Verenigde Staten onafhankelijk, de bloei van Oostende wordt geknakt en verdort
helemaal in 1794 bij de inval van de Franse troepen (Dreesen, 1989).
Eén van die ingeweken Engelsen is William Hesketh. Hij vraagt in 1783 de toelating
om een gebruik uit zijn vaderland te introduceren, namelijk om enkele badkarren op
het strand te plaatsen.' Een jaar later serveert hij in een loods verfrissingen en likeuren
aan baders en wandelaars en start hij een eerste rudimentaire baddienst. De badkarren
rollen de eerste plezier- en kuurbaders naar de vloedlijn.
De baden worden genomen op het ooststrand, tussen het westerstaketsel en de eer
ste katteie, een soort golfbreker. Deze plaats wordt gemeenzaam de Vuylpotshaven ge
noemd wegens het vele vuil, puin, houtafval van paal- en rijswerk en van gestrande
schuiten. Dat op deze plek het eerste badstrand ontstaat, is omdat hier de enige directe
verbinding is tussen het stadje en de dijk: een ophaal- en vaste brug overspant de stads
gracht naar het Vuurtorenplein en een helling leidt naar het strand.
Na Napoleons nederlaag in Waterloo in 1815, golven de Engelsen weer naar Oostende,
dat ze aanprijzen voor zijn uitstekende baden en goedkope verteringen. In
Blankenberge en Oostende maken de uitbaters van badkarren jacht op kandidaat
baders (Bilé, 1986, p. 69). De concurrentie neemt soms hinderlijke proporties aan. In
1818 is het zo druk dat burgemeester Delmotte het voor de goede orde noodzakelijk
vindt op 9 juni het eerste politiereglement voor de baden uit te vaardigen. Het regle
ment legt ook maatregelen op die de veiligheid van de baders moeten waarborgen en
ziet er ondertussen op toe dat de ongedwongen ontspanning niet escaleert in verre
gaande ongegeneerdheid (Scheyving, 1981, p. 36).
Vanaf 1822 komen de vorsten van Wurtemberg ieder jaar op zomervakantie in
Oostende. Dat ze deze badplaats verkiezen boven het Noordduitse Doberan, Nordeney
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Société Anonyme
pour établir des bains publics, 1832
Univ ersiteitsbibliotheek, Gent
Koning Leopold I is de eerste
aandeelhouder

Rechts

AN ONI EM

Oostendse badkarren tijdens
het Ne derlands bewind, ca, 1825

Kleur enlitho, 9 6 x 163 mm
Verbouwe 420
Stadsa rch ief, Oosten de
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ofKolberg, draagt er toe bij dat Oostende ook bij de Duitsers bekend raakt. Deze adel
lijke interesse zal een sterke troef voor Oostende blijven, zeker wanneer vanaf 1834
Leopold I Oostende jaarlijks met zijn verblijf vereert.
Wanneer Leopold van Saksen-Coburg vanuit Engeland, met Engelse nationaliteit,
op het strand van De Panne de Belgische bodem betreedt, neemt hij effectief bezit van
ons land en krijgt België zijn eerste koning. Hij installeert zich te Brussel maar de
Noordzee zal hem steeds bekoren. Hoewel een stoffige en hobbelige baan de enige weg
is voor de koninklijke koet sen - er is nog geen treinverbinding -, kiest hij in 1834 het
vissersdorp Oostende als zomerresidentie.
Voor deze centraal gelegen kustplaats is dat een niet te overschatten beslissing. De ti
tel koning doet de massa rond deze mens zo een krachtig aura smeden dat elke kritische
gedachte verdwijnt. Oostende-plage is onder een koninklijk gesternte geboren maar aan
de honderden badgasten heeft het vestingstadje nog niet veel te bieden: een houten pa
viljoentje waar limonade en Engels bier worden verkocht, een vuurtoren die men be
klimt om te genieten van het panorama en een dijkje langs vuile wallen. 's Avonds gaan
de vier poorten dicht en kan men alleen nog binnen na lang wachten en het betalen van
poortgeld. Na zon sondergang ligt de stad gehuld in duisternis, enkel verlicht door een
aantal olielampen en gaslant aarns die na middernacht worden gedoofd. Door de slecht
geplaveide straten met open riolen rollen de beerkarren (Van lsacker, 1984, P.109).
De koninklijke keuze wordt ondersteund door het ondernemersinitiatiefvan stads
bevolking en -bestuur. Er worden hotels en restaurants gebouwd en gemeubelde ap
partementen te huur aangeboden. Het stadsbestuur zorgt voor de toeristische infra
structuur en voor een verbetering van het mili eu. Ten behoeve van de vreemdelingen
worden ontmoetings- en ontspanningscentra ingericht: een casino en de Cercle
Littéraire in het stadhuis op de Grote Markt (1836 -37) als voorloper van het eerste
Kursaal op de dijk (1851), de schouwburg (1845) en een Prin senpark (1837) in het noor
den van de stad.

Het strand van Oostende van 1783 tot 1890

H . BORR EMAN S

Pavillon Kursaal , ca. 1858
Handgekleurde litho, druk] . Buffa
uit Album d'Ostend e 175 x 255 mm
Verbouwe 649
Stadsarchief, Oostende
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OOSTENDE TERMINUS

Prentkaart ca. 1920
Verzameling l.Van Hyfte, Oostende

Badplaatsen zij n niet geboren uit het ochtendgloren en een z ucht van de ziedende zee, doch
uit het zieden van stoomketels in trein, tram en schip. (Galjaard in Scheyving 1981, p. 23)
Een concreet gevolg van de keuze van Leopold I is de inhuldiging van de spoorlijn
Brussel-Brugge-Oostende op 28 augustus 1838, slechts drie jaar na de continentale pri
meur van de lijn Brussel-Mechelen. De reputatie van Oostende wordt steeds aantrek
kelijker en vanafhet midden van de içde eeuw groeit het aantal toeristen pijlsnel.
In 1850 overspoelt een nieuw publiek stad, dijk en strand op zomerse zon- en feest
dagen. Burgers, neringdoenden en ambtenaren maken, met hun gezinnen, gebruik
van het eerste convoi de plaisir dat de Belgische Maatschappij der Spoorwegen, naar
Frans voorbeeld en tegen gereduceerde prijzen, heeft ingezet op Oostende. De eerste
twee pleziertreinen arriveren op zondag 4 augustus 1850: om 10 uur een trein uit Gent
m et 1.200 en om 10-45 uur een trein uit Brussel met 1.600 reizigers. De spoorwegen ver
dubbelen hun zomertrafiek op Oostende. Van vijf treinen per dag in 1852, gaat het naar
tien treinen per dag in 1864.
Het stadsbestuur wenst die vloed van toeristen in goede banen te leiden en zorgt
voor een betere toegang tot dijk en strand door het leggen van een tweede brug en het
aanbrengen van houten trappen aan de dijk van het Vuurtorenplein. Vanuit de
Westpoort vertrekt nu ook een badkarrenweg, later verhard met grind, naar het west
strand (1851). Nieuwe gebouwen worden opgetrokken op de zeedijk en op de westelijke
duinen, wat een westwaartse verschuiving van dijk- en strandleven inluidt.
Het succes van dat smalle strookje zand dat tweemaal per dag verdwijnt in het wa
ter, aan de uiterste rand van België, zet de jonge Belgische Staat aan het rekenen. Vanaf
1852 eist zij haar deel. Het strand wordt domaniaal gebied en aan de stad in concessie
gegeven, mits betaling van de helft van de verhuuropbrengst voor het plaatsen van
badkoetsen. De andere helft dient de Stad te benutten ten gerieve van de geëerde
zomergasten.
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ED OU ARD DUBAR
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Stoomschip van de lijn Oostende-Dover. ca. 1865
Oliev erf op do ek. 18 x 32 cm
larnes Ensor Archi ef. Nieuwp oort

Met de industriële revolutie ontstaat een nieuwe elite: de industrie- en handelsbour
geoisie. Het reizen om te reizen, het nietsdoen en de kunst van het aangename tijdver
drijf zijn niet langer het exclusieve domein van de adel. De mobiliteit van de burgerlij
ke elite maakt het mogelijk elkaar te treffen in geprivilegieerde oorden, badsteden en
kuuroorden waar men zich in een subtiele mengeling van gezondheid, ontspanning en
moderniteit onderscheidt van de oubollige aristocratie en van de lagere klassen (Go
byn, 1988, p. 29-33).
Industriële factoren, in combinatie met culturele (toerisme, koningshuis) en poli
tieke (oorlogsstrategie), doen Oostende een metamorfose ondergaan die niet te stuiten
is. Met het doorbreken van de oude vestingen is het hek van de dam en de toeristen
stromen toe. In nauwelijks twintig jaar evolueert Oostende van een schuchter meisje
tot de koningin der badsteden. De stad moet uitbreiden als zij haar eersterangspositie
wil veiligstellen. Zij voert een vinnige concurrentiestrijd met Blankenberge, dat via de
spoorlijn Brugge-Blankenberge (5 augustus 1863) en de kusttramlijn (1 augustus 1886)
direct toegankelijk wordt. De andere stranden ontluiken en zijn vooral aantrekkelijk
voor wandelaars en kunstenaars, waarvan een kolonie in Knokke verblijft.
Terwijl Blankenberge aansluiting krijgt op het Belgische spoorwegnet, ontwikkelt
Oostende internationale ambities. Opnieuw blijkt de trein het belangrijkste en meest
comfortabele transportmiddel om nieuwe regio's dichterbij te br engen. Het spoorweg
net van Istanbul tot Londen is in Oostende onderbroken. In 1846 wordt de lijn
Oostende-Dover ingevaren met de Chemin de fer en wordt Oostende de laatste schakel
tussen deze twee wereldsteden. Vanaf 1870 verdubbelt de passagierstrafiek op Engeland
door de inzet van vijf snelle mailboten die in zeven uur de overtocht maken. Op 1 april
1868 wordt een nieuwe spoorlijn ingehuldigd die Oostende over Torhout verbindt met
Zuidwest-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Parijs. Oostende is als transitofterminus
het knooppunt van water - en spoorwegen. Toegankelijkheid en aantrekkelijkh eid zijn
de twee troeven van Oostende.
Leopold I heeft de elitetoeristen voor langdurig verblijf naar Oostende gelokt. De
spoorwegen brengen er de gewon e man naartoe. Het is het begin van een langzaam de
mocratiseringsproces van het toerisme en de start van het volkse ééndagstoerisme.'
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De Belle Epoque heeft echter ook een zwarte keerzijde. De industriële revolutie brengt
sociale ontwrichting en chaos mee en een breuk met eeuwenoude, christelijke tradi
ties. Vanaf dan is het christendom niet langer souverein, maar is het vragende partij ge
worden. De machine wordt bepalend voor onze communicatie-, transport-, informa
tie-, productie-, kwaliteits- en levensmogelijkheden. Heden vervangt het tijdstip van
een televisieserie het aanvangsuur van de mis! Ensor zal die veranderingen en breuken
tot uitdrukking brengen, zowel vormelijk als inhoudelijk. Hij is gevoelig voor anarcho
socialistische ideeën en toont in talrijke werken de wantoestanden en de onrust van
zijn tijd.
In 1858 wijst de lokale pers erop dat de arbeidende klasse de dupe is van het aan be
lang winnende toerisme. Overal waar mogelijk worden kamers omgebouwd tot ge
meubelde appartementen en voorbehouden voor zomerverhuring. Arbeiders kunnen
geen ongemeubelde kamers tegen een schappelijke prijs huren. Voor kamertjes onder
de dakpannen vraagt men tot 50 frank per jaar. Arbeidersgezinnen die niet naar de
buurgemeenten Mariakerke, Stene of Bredene trekken, zijn genoodzaakt samen te
hokken in mansardekamers of in cités op het Hazegras.
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Chemin de[er du Nord, Oostende 1896
Kleurenlitho 118 x 76 cm, druk Eug. Marx, Paris
Verzameling Roland Florizoone, De Panne
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Dertig jaar later zal men de kleine lieden bannen uit het gezichtsveld van de welstel
lende klasse. In 1889 neemt de gemeenteraad de pokkenepidemie van dat jaar te baat
om de jaarlijkse foor van juni-juli naar oktober te verplaatsen. Zij vindt dat er te veel
schooiers op afkomen, dat al dat uitschot storend is voor de reputatie van het rijke
Oostende en dat de foorkramers te vuil zijn en door hun gebrek aan hygiëne een epide
mie zouden kunnen veroorzaken onder de toeristen (Surmont, 1982, p. 165).

EEN WINKEL OP DE WALLEN

JAM E S ENS O R

België in de içde eeuw, 1889
Ets, 172 x 233 Olm , Ta. 81
Verso: hand geschreven doo r Ensor : I e Roi Dindon .
épreuve 110 6
Verzamelin g G. Behaegel

In 1860, het jaar van Ensors geboorte, groeit het zelfbewustzijn van de nog jonge
Belgische natie. Oostende is nog een beloken vissersdorp dat door zijn strategische lig
ging een rijke maar bloedige geschiedenis heeft beleefd. Politieke beslissingen zoals het
uitroepen tot vrijhaven brachten het stadje tot bloei; andere, zoals de Franse invasie,
duwden het de dieperik in. De laatste rijkelijke vloed in deze cyclische beweging wordt
ingezet in 1865 met de kroning van Leopold II en de beslissing door het Ministerie van
Oorlog dat de wallen niet langer van strategisch belang zijn.

SABAM
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ANONIEM

Vuegénérale de la ville, 1858
Kleur enlith o, 177 x 368 mm, éd. J. Géruzet
Verbouwe 664
Iarnes Ensor Archi ef, Nieuwpoort
Oostend e binnen zijn wallen . Rechts: het eerste
Kursaal op de kleine dijk

Plan van Oos tende 1873 (nr . 7: eerste Kursaal)
Verza m eling 1.Van Hyfte, Oostende
De wallen zijn gede mp t, de verk avelingen getekend
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Samen met de koninklijke keuze uit 1834 is deze beslissing essentieel en on schatbaar
voor Oostende. Door de druk van het toenemende aantal toeristen (1835: 173 fam ilies
voor zomerverblijf, 1864: 13-483 toeristen ) zitten de wallen als een te nauw kor set om de
stad. De vele positieve gevolgen van het dempen van de wallen zijn o.a. de verbreding
van de dijk, de uitbreiding van het maritiem complex en de expansie van het mondaine
deel van de stad.
De kleine Iame s zal in zijn jeugd Oostende als één grote bouwwerf ervaren.
Jarenlang woont het gezin bij de grootouders aan moederszijde in de Langestraat (nu
nr. 44bis), aan de buitenrand van het toenmalige Oostende. Achter het huis staa n enke
le oude gebouwen (Van Hyfte, 1995, p. 17), daarachter scheiden de wallen en een klein e
dijk hen van de zee. Plots worden de grachten gedempt, de horizon ingenomen do or
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Nouvel Ostende, ca. 1875
Publiciteitsaffiche voor de verkoop van
de gronden van L. Delbouille
Stadsarchief, Oostende

Rechts

Plan van Oostende ca. 1889, met de
genummerde blokken van de verkaveling
en de reeds bebouwde percelen
Oostendse heemkring De Plate

nieuwe gevels, dag in dag uit wordt getimmerd en gebouwd. De jonge Ensor houdt de
ze constante verandering van stadsgezichten en landschapppen in het oog en regis
treert het grootschalig ingrijpen van de mens in zijn omgeving. Wellicht heeft deze er
varing hem een leven lang opstandig gemaakt tegen de afbraak van monumenten en
het aantasten van de natuur.
Op zeventigjarige leeftijd denkt hij terug aan die prille jeugdherinneringen: Je songe
aux origines aquatiques de notre Ostende; alors villette nostalgique, ceinturée de fossés
salés, de remparts émoussés d'éméraudes ou dansaient les fées à l' reil follet. Là peinaient
nos pères nordiques, farcis de vitamines, nos mères plantureuses ou finement espagnolées.
Je songe aux crachats mauvais de la mer irritée, aux méchancetés sans merci des hommes,
aux coups sournois desvents duts, déchirantnospavillons de bravoure et de lutte.(Ensor,
[1930 ] 1974,P·128)

Die wallen vormen niet alleen een zeewering maar ook een strategisch verdedigings
front dat dikwijls op de proef wordt gesteld. Tot 1865 gelden voor alle gebouwen op de
dijk of in de duinen militaire erfdienstbaarheden. Bouwplannen moeten goedgekeurd
worden door de Minister van Oorlog; gebouwen moeten, op de funderingen en de
schouwen na, volledig in hout worden opgetrokken; ze moeten op bevel van de militai
re overheid onmiddellijk en zonder vergoeding worden afgebroken; voor in concessie
gegeven terreinen dient jaarlijks een huurgeld te worden betaald aan de Domeinen.
Op 20 maart 1865 meldt Baron Chazal in de Senaat dat in het kader van een nieuwe
strategie waarin Antwerpen als centraal bolwerk fungeert, het verder bestaan van de
vesting Oostende overbodig wordt. Midden april loopt het bericht te Oostende binnen
dat alle militaire erfdienstbaarheden zijn opgeheven. Tussen 1865 en 1875 wordt het ge
heel aan gebastioneerde versterkingen samen met de brilschansen en ravelijnen afge
broken.
In Oostende is men niet onverdeeld gelukkig met de beslissing. Men beseft welke
nadelen ontmanteling en uitbreiding zullen meebrengen voor de oude stad. Nieuwe
huizenblokken langs de zeedijk, nieuwe wijken aan de westkant, direct in de nabijheid
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Rechts

Onder

Vlaanderenhelling, hoek No ord straat
(nu Van Iseghernlaan ): de winkel van de
tante en de ouders van ]ames Ensor,
ca. 1877
Kopie Ronny Van de Velde, Antwerpen
Platte grond uit de verkoopakte
Delb ouill e- Pott ier van 26 septem ber 1874
RA BR UG GE , depot not. F. J. Van Caillie

van de baden, betekenen moordende concurrentie waarbij de oude stad met zijn oude
re hotel s, appartementen en kamers alles te verliezen heeft. De vestingen zijn eigendom
van de Staat die, om de militaire werken rond Antwerpen te financieren , behoefte heeft
aan geld, veel geld. Men vreest dat de Staat met haar urbanistisch plan een optimaal
rendement zal willen realiseren en dat de rol van de Stad wel eens beperkt zou kunnen
blijven tot het indienen van adviezen en desiderata. Vreugde enerzijds om de nieuwe
kan sen die aan de stad geboden worden, angst anderzijds voor de vele problemen
waarmee de oude stad geconfronteerd zal worden. Deze gevoelens beroeren de bevol
king gedurende jaren.
Toch zoekt de overheid niet onmiddellijk gewin maar stippelt ze ook een beleid op
lange termijn uit voor haar favoriete kustplaats. Bij koninklijk besluit (14 augustus
1873) wisselen Stad en Staat gronden uit . Oostende kan een wandeldijk en een nieuw
Kursaal bouwen en de Staat kan een nieuw station optrekken. De regering verdeelt de
vrijgekomen stro ok tussen dijk en oude stad in grote genummerde blokken. Voor deze
nieuwe bouwzone wordt één kapitaalkrachtige koper gezocht. Na enkele milderende
wijzigingen in het lastencohier, wordt op 10 januari 1874 de koop gesloten met de
Luikse notaris Louis DelbouilIe. Hij betaalt 1,5 miljoen frank o.a. voor de 22 ha bouw
grond tussen de zeedijk en de oude stad. De notaris promoot van uit Luik zijn grond.
On y trouvedonc, pour le commerceet l'industrie, les terrains avoisinant les bassins et
la station; pour hótels, restaurants, commerces de luxe, les terrains à la digue; pour ren
tiers, habitations tranquilles et agréables, les terrains environnant le Pare. (1 mei 1879,
Universiteitsbibliotheek Gent , fond s Ostendiana 1561)
Zes jaar later, in 1880 , zijn nog heel wat percelen onbebouwd of niet verkocht, wat erop
wijst dat de grond niet op puur speculatieve basis wordt verwor ven en dat grond aan
zee niet speciaal wordt gewaardeerd. Waren de mog elijkheden en het rendement van
toeristische exploitatie nog niet in te schatten? Ofwas de grond misschien te duur?
Blijkbaar laat het onderhoud na de beslissing van 1865 te wensen over want enkele
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zware stormen en het manifeste gevaar van dijkbreuk en overstroming dwingen de re
gering tot het opvullen van de Noordgracht om de zeedijk op die wijze te verstevigen.
Van nieuwe behuizing benoorden de oude stad valt nog niets te bespeuren. Op de zan
dige hellingen schiet mager wild gras op die de hinderlijke zandverstuivingen wat tem
peren.
Onder andere ter hoogte van de Vlaanderenstraat , worden de voorziene trappen in
rode den vervangen door een helling . Vakantiegasten kunnen in de zomer van 1869
langs diverse rampes vanuit de stad naar de zeedijk opklimmen. De Vlaanderenhelling
is het verlengstuk van de belangrijke centrale as Kapellestraat-Grote Markt-Vlaande
renstraat, die nu wordt doorgetrokken tot op de dijk. Onmiddellijk links op de dijk
vinden we het eerste Kursaal, dat van meet af aan succes kent. Het wordt het nieuwe
ontmoetingscentrum voor de elite, overdag als café en restaurant, 's avonds als bal- en
concertzaal en ook in mindere mate als hotel. Het casino op de Grote Markt, onder de
zelfde directie als het Kursaal, lokt alleen nog volk bij galabals en concertavonden. Het
Kursaal is de nieuwe trekpleister op de zeedijk geworden. Dat glazen gebouw uit 1851
wordt afgebroken in 1877 voor het rechttrekken van de Zeedijk. Na de openbare ver
koop, met inboedel, wordt het verscheept naar Rozenda al.
Wanneer verhuist de familie Ensor naar het pand in deze nieuwe verkaveling, hoek
Vlaanderenhelling-Noordstraat, heden Van Iseghemlaan? De meeste auteurs situeren
de verhuis ergens tus sen 1877 en 1880, maar meer dan waarschijnlijk vond die plaats
eind 1875, begin 1876.
Perceel nr. 12op het plan van Delbouille (kadaster sectie A, nr. 1598v;voordien om 
schreven als een deel van het Plein der Vuurtoren) is één van de eerst verkochte gron
den. De Oostendenaar Louis Pottier-Ioossens, houthandelaar, koopt op 26 september
1874 een groot perceel op de hoek van de Rampe de Flandre en de Boulevard du Nord.
Uit de verkoopakte blijkt dat er een beleid gevoerd wordt dat de residentiële kwaliteit

Iam es Ensor in zijn zolderatelier ca. 1899
Kopie Stad sarchief, Oo stende
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Akte van de zegellegging bij het failliet van Iarnes
Ensor senior, 6 november 1875
RA B EV E R E N
V . G. OO ST E N D E 1 Burgerlijke

akten. 1875

-.

garandeert: de koper wordt verplicht een abonnement te nemen op het waternet dat
wordt aangelegd door Delbouille (m in im um 36 frank per jaar); het niveau van de
grond wordt gebracht op het niveau van het nieuwe Kursaal (huidige ligging); er moet
met minstens 3 bouwlagen gebouwd en het gevelontwerp moet goedgekeurd worden
door Delbouille; er mag geen uitbating komen die overlast veroorzaakt (Not. Van
Caillie Felix, RA Brugge).
Op dat hoekperceel bouwt Pottier vier huizen. Hij leent voor de bouwen voor de
grond 100.000 frank. De bouw wordt voltooid in 1875, in de obligatie-akte van 7 augus
tus 1875 wordt elk pand beschreven. De winkelplaatsen van het hoekhuis zijn verpacht
aan Jacobus Ensor-Haegheman en het overige des huis gemeubileerd verhuurd voor de
eigenaar (Not. Liebaert Aimé, RA Brugge ). Ensor noch zijn familie zijn ooit eigenaar
geweest. Dat Ensor er het belangrijkste deel van zijn leven heeft gewoond, is een aan
trekkelijk gegeven voor de volgende kopers. Op 28 april 1948 wordt het pand gekocht
door François, Iohn- Henri Permeke, kunstschilder uit Iabbeke , en weer openbaar ver
kocht op 26 maart 1952. Eind jaren tachtig koopt kunsthandelaar en Ensorkenner
Frans Aerts het pand met als doel er een atelier voor jonge kunstenaars in onder te
brengen . Na zijn overlijden (8 juni 1993) wordt het pand verkocht aan een bouwpro
motor. Het wacht nu op sloping, een roemloos einde voor Ensors kleine, magische 201
deratelier.
Op deze nieuwe strategische ligging, de hoofdweg tussen het marktplein en het eer
ste Kursaal op de dijk, baten de ouders van Iarnes een winkel uit. Later zullen ze ook het
huurhuis betrekken en de kamers verhuren. Ensor zal dan in een splinternieuw huis
wonen met een voor Oostende ongekend comfort (riolering, stromend water). Zijn
ouders reserveren voor hem een atelier onder de dakpannen. In zijn brieven klaagt hij
over de bittere koude die hem soms verhindert te werken. Maar voor de jonge Iarnes,
zijn zus, zijn ouders en inwonende tante verhuizen, wacht hen een pijnlijk drama dat
waarschijnlijk de reden van hun verhuis is.
Het jaar 1875 zal voor de adolescent larnes Ensor een ongelukkige herinnering blijven.
Op 6 juni overlijdt grootvader Joannes (Jean) Ludovicus Haegheman en waarschijnlijk
nog dat jaar, maar zeker voor 20 januari 1876, wordt grootmoeder Maria Hortensia
Hauwaert opgenomen in het krankzinnigengesticht Sint- Juliaan te Brugge. Op 22 sep
tember vraagt zijn vader, larnes Ensor senior, aan de rechtbank van koophandel te
Oostende opschorting van betaling (L'Echo d'Ostende, 26 september 1875). Het gaat
van kwaad naar erger en op 6 november wordt hij failliet verklaard (L'Echo d'Ostende,
7 november 1875). Dezelfde dag wordt overgegaan tot de zegellegging. Uit het verslag
van het vredegerecht blijkt dat het gezin Ensor woont in de Weststraat 13 (huidige
Adolphe Buylstraat), een huis dat de noordoostelijke hoek vormt met de Christi
nastraat.
Het gezin Ensor betrekt het volledige gebouw, bestaande uit een cuisinesouterraine,
gelijkvloers, twee verdiepingen en een zolder. In het huis hangen kaders met gravures
en aquarellen, in de slaapkamer een groot schilderij en in de living hangt niet ver van
de piano un petit tableaupeint à l'huiZe. Tevens is in het huis een bibliotheekkast en een
kistje met juwelen aanwezig. De beschreven roerende goederen blijken voor een deel
toe te behoren aan Marie-Louise Haegheman (zus van Marie-Catherine die de moeder
is van larnes junior) en aan de eigenares van het pand, de weduwe Roosen. Het betreft
dus een bemeubeld huurhuis. Na de inventaris van het woonhuis trekken vader, moe
der en tante samen met de vrederechter, Henri Serruys, naar de winkel gelegen op de
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Ge zicht vanuit de woning van de Ensors
in de Ch ristinastraat, h oek Weststraat,
nu Adolphe Buylstraat (foto ca. 1920)
Verzameling Van Caillie (1983, nr. 155)

Rechts

] A ME S E NS O R

Estamin et in de regen, 1875
Olieverf op doek op kart on
19,5 x 14 cm, TL 63
Privé-verzameling

hoek van de Noordstraat en de Vlaanderenstraat. Daar worden de schelpen, het
Chinees en Japans porcelein in de kasten verzegeld. Uiteindelijk gaan ze naar hun op
slagruimte in de rue Plateforme.
De hoeveelheid goederen moet relatief groot zijn want de inventarisatie door cura
tor Montangie van Brugge neemt drie halve dagen in beslag: 8, 9 en 17 november. Deze
telling woont Iames senior niet bij en op 9 en 17november is ook zijn echtgenote afwe
zig en blijkt dat alles geregeld wordt door Marie- Louise Haegheman. Zij is ook belast
als bewaakster van zegels en goederen. Daar een deel van de meubelen van haar zijn, is
het waarschijnlijk dat ze toen reeds bij het gezin Ensor inwoonde; tot haar dood zal ze
er deel van uitmaken. Ensor zal haar dikwijls tekenen, ook op haar sterfbed in 1916. Na
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het faillissement zal ze de zaak op haar naam verderzetten.ë Wat zóu de oorzaak van het
faillissement zijn geweest? Aangezien dezelfde personen op hetzelfde adres een winkel
met dezelfde artikelen blijven uitbaten moet die toch rendabel zijn geweest?
Van Ensors verblijf in de Weststraat getuigt een straatgezichtje, door de vijftienjari
ge Iames geschilderd vanuit de zolder of tweede verdieping (Tr. 63). De titel in de cata
logus is, ondanks de zon die de bovenverdieping van het café beschijnt, Estaminet sous
lapluie. De regen wordt gesuggereerd door de diagonale halen die in de natte verfwer
den getrokken. Het schilderijtje toont reeds een groot gevoel voor licht en ruimte.
Waarschijnlijk nemen de Ensors na het faillissement hun intrek in het winkelpand.
Zo kunnen zij de kosten drukken. V66r het faillissement zijn er immers drie pachten te
betalen. Het is dus zeker dat ze voor het eerst in het nieuwe huis een winkel uitbaten tij
dens het seizoen van 1875 en waarschijnlijk dat hun adreswijziging dateert van eind 1875,
begin 1876. Later zullen ze het volledige pand betrekken.
Het is pas vanaf het moment dat Iames de zolderkamer betrekt dat hij de zee recht
streeks kan zien: 'A Ostende, dans la boutique de mes parents, j'avais vu les lignes ondu

lées, les formesserpentines des beaux coquillages, les feux irisés desnacres, les tons tichesdes
fines chinoiseries et, surtout, la mer voisine, immense et constante m'impressionnaitpro
[ondément. Mer pure, inspiratrice d'énergie et de constance, buveuseinassouvie de soleils
sanglants. Oui, je dois beaucoup à la mer!Ah! j'aimerais la vider, commeje videraicever
reo ül'orpale étincelle. Reflets sansombres comme notrejoie!' (Ensor.liçzo] 1974, p. 65)
Ensor rept in zijn geschriften met geen woord over het faillissement en de gevolgen er
van, noch over de collocatie van zijn grootmoeder. Deze gebeurtenissen moeten op de
vijftienjarige Iames toch een sterke indruk hebben gemaakt? Hieruit blijkt nog eens dat
Ensor selectief is in de informatie die hij zijn biografen ter beschikking stelt.

LE PL US FIDÈLE HABIT UÉ D'OSTENDE: KONING LEOPOLD 11

Leopold Ir bezorgt met zijn doordachte urbanisatieplannen vele Belgische stadjes een
definitief stedelijk uitzicht. Vele plannen kregen destijds de kritiek dat ze megalomaan
waren, maar de tijd heeft uitgewezen dat zijn inzichten vooruitziend waren en vandaag
nog steeds bruikbaar (b.v. de koninklijke kustweg) .
Als soeverein hoeft Leopold Ir geen rekening te houden met een legislatuur van zes
jaar en kan hij tientallen jaren ver plannen. Door koppig druk uit te oefenen op zijn
ministers en burgemeesters, die dikwijls zijn inzichten niet delen, zal hij toch zijn
groeiend België sturen. Leopold Ir is voor Oostende van nog groter belang dan zijn va
der. De Oostendenaars koesteren hem. De plaatselijke kranten verwittigen wanneer hij
komt, bevestigen zijn aankomst en volgen hem op de voet. Uit zijn beslissingen blijkt
zijn verbondenheid met deze stad. Reeds voor hij koning wordt, vraagt hij in 1857 aan
de senaat om de werken aan de haven van Oostende te versnellen. Zijn genegenheid
voor de stad zou ermee te maken hebben dat zijn geliefde koningin-moeder Louise
Marie er in 1850 overleed (Ranieri, 1973, p. 209).
Het is vooral Leopold Ir die het uitzicht en de infrastructuur van Oostende bepaalt.

L'influenceet l'assistance financi ère de Léopold IJ vont assurer à 1'ancien port depêche
une vogueincontestée. (...) Eny invitunt les souverains et les princes étrangers, en animant
par saprésence une vie mondaine étincelante, mais aussien remodelantdefond en comble
ce modeste port de pêche, le Roi saurafaire d'Ostende la station balnéaire la plus renom-
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mée d'Europe, en un temps oü la CêJte d'Azur et les voyages lointains'n'étaient pas encore
au programme des snobs de la BelleEpoque. Il confiera la tàche de remodelet Ostende à la
hauteut de ses ambitions. L'impressionnant plan d'ensemble établi par Lainé, sera
définitivement approuvépar le Roi en 189], et inspire dès lal'S toutes ses réalisations ulté
rieures. (...) Au cours du règne de LéopoldIJ, Ostende avait vu triplel' sa superficie et sapo
pulation. Gràce à l'obstination et à l'infatigablegénérosité du souverain,elleétait devenue
entre-temps la prospère capitaled' été de la Belgique et la première ville de bains du mon
de. (Ranieri 1973, p. 211)
Leopold II spiegelt zich aan de Franse en de Engelse spas. In 1886 vraagt hij zelfs aan
de burgemeester een bediende naar de Engelse badsteden te sturen om er de infra
structuur te bestuderen. Hij dwingt de Staat gronden af te staan om de groengordel
rond Oostende te sluiten en geeft zelf duizenden en duizenden goudfranken (o.a. ge
wonnen met zijn Kongolees kroondomein) voor de realisatie van zijn visie.
Il manque à Ostende de la verdure et desfleurs et quelques monuments. Les bains de
mer de la cóte anglaise et ceux des càtes de France sant tous naturellement pittoresques,
pourvus de[alaises, d'accidents de terrain et d'arbres en abondance. Ostende nepeut luttel'
avecses rivales qu'en les imitant et entre autre en multipliant ses plantations à I'abri des
vents de mer. Elle est entrée dans cette voie secondée par les pouvoirs publics: Le Bois de
Boulogne 5' achève, le Pare Léopold est très apprécié ainsi que les squares de gérantums,
derrière leKursaal. L'Avenuede la Reine estfaite et garnie, etfort parcourue. (Nota van de
koning aan baron Ruzette, 14 augustus 1897; Ranieri, 1973)
Niet alleen schept hij een schitterende mondaine stad, hij verbetert ook het econo
misch-maritiem gedeelte. Hij zal ook de beslissing omtrent de ligging van het tweede
Kursaal beïnvloeden. Het eerste Kursaal dat in 1851 werd gebouwd op de dijk, dicht bij
de toekomstige Vlaanderenhelling. wordt voor het verbreden van de dijk gesloopt en
er beginnen eindeloze discussies over de nieuwe inplanting. Men denkt er zelfs aan het
op een in zee vooruitspringend dijkgedeelte te bouwen. Uiteindelijk drukt Leopold II
zijn visie door en wordt het opgericht in 1875-1878 aan de westkant van de dijk om de

Leopold IJ op het strand van Oostende
(detail uit een prentkaart)
Verzameling I.Van Hyfte, Oostende
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groei van de stad in die richting te stimuleren en de waarde van 'de bouwpercelen al
daar te verhogen.
Om de toeristen te lokken en te amuseren neemt Oo stende talrijke initiatieven op
cultur eel gebied. Het privé-initiatief houdt er de zomerse feestelijke sfeer in door con
certen op de zeedijk, aan het Kursaal, in het Leopoldspark, enz. en door het organiseren
van bals. Nieuwe sporttakken duiken op: duifschieten in 1875, boogschieten , tennis,
rolschaatsen in de skating-rink, fietsen, paardenwedrennen. Vuurwerk, Venetiaanse
nachten, theatervoorstellingen en allerlei spektakels worden georganiseerd. Maar
vooral het Kursaal (m et eigen lso-koppig orkest) is m et zijn speelzaal de m agn eet. Dit
is nodig want Oostende krijgt nog andere concurrenti e dan uit Blankenber ge te verdu
ren. In 1888 zijn er de wereldtentoonstellingen van Brussel, Glasgow en Barcelona, in
1889 die van Parijs. Wanneer het avond- en nachtleven goed georg anisee rd is, blijft er
overdag een zeer belangrijke troef: de zee!
Titelpagina van he t luxebock met kleur enlitho' s
Souvenirs d'Ostende, gescho nken door Daveluy aan
konin gin Ma ria H en rica en koni ng Leop old II
Oostende, 25 augustus 1854
H erkom st : H ofbib liotheek F. Für stenb erg
Verzam eling l.Van Hyfte, Oostend e

De Belgische kust is rijk bedeeld met een fijn-zandstrand, zacht glooi end naar een zee
met een kalme golfslag. Deze zichtbare kwaliteiten worden flink ondersteund door we
tenschappelijke congressen en verslagen over de curatieve kracht van het zeewater.
Ook de talrijke reisgidsen helpen mee om het rijke imago van Oostende als plezier- en
kuuroord te ondersteunen.

Déjà, l'Angleterre y verse ses ladies vaporeuses, ses touristes enquêteurs, ses spécula
teurshardiset ses marchandsfallacieux; l'Allemagne sescommisvoyageurs, ses conseillers
auliqueset ses baronnes si légères; la France ses lions, ses artisteschevelus et ses femmes in
comprises. Tous s'empressent d'accourir à ces réunionso üIe dieu du plaisirveut lutter avec
Ie dieu d'Epidaure. (Types et Caractères, 1851, p. 126)

N OT EN

Voor de geschiedenis van baden , strand en dijk ben ik schatp lichtig aan de voortreffelijke tekst van
Dani ël Farasyn (1979 ).
In 1772 dient Cha rles Grose tt een eerste aanvraag in o m een vast badgebouw op te richten op de
dijk. Dat wordt geweigerd omdat de zeewering o p de eerste plaats als een milit air bolwerk wordt
gezien . William Hesketh begint als waard van de hotelle rie A l'enseigne du vaisseau. In de har de
co ncur rentiestrijd binn en de horeca zoekt hij na ar suppleme ntaire bronnen . Hij is de eerste qui a
établi à Ostende ulle machine ambulan te propre à prendre les bains de mer, de laquelle machine il fait
déjà usage par petm ission du rnagistrat d'Ostende. H ij brengt m.a.w. de eerste rollend e bad cabi ne in
1783 op het kleine stra nd en mag beschouwd worden als de gron dlegger van de exploitatievorm die
er bijna 150 jaren lang zou blijven bestaan. In April 1784 vraagt hij Jozef 11 de toelating à pouvoir
construire une caballe ou loge temporaire amovible près de la mer sur la jurisdiction d'Ostende pour y
distribuer des raffraichissements - tant en liqueurs qu'autrement - aux persenn es qui se semient servis
du bain que Ie remontrant a projeté. (Farasyn D., De Plate, 1977, nr . 12, p. 8 en De Plate 86/99 )
2

And ere belangrijke data voor de bloei van het toerisme: 26 juli 1905, de verpli chte zondags rus t
wo rd t gestemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers; 14 juni 1921 , achturenwerk dag
gedurende zes dagen per week; 8 juli 1936, jaarlijkse vakantie van 6 dagen ; in 1956 wor dt de
vijfwerkdagenweek ingevoerd; 1962, betaald verlof van 2 weken (Luyckx, 1985, p. 233, 305, 364, 482).

3

Uit het procesverslag van 23 maart 1876 (Vredegerecht Oostende nr. 31, RA Beveren ) blijkt dat een
zwaargeladen kar met vier wielen ('kaddewagen') van de dijk rolt en in hun vitrine gro te schade
aanricht. Pottier is eigenaar en de dag van het ongeluk, 31 december 1875, is de winkel niet lan ger
aan larnes Ensor verhuurd maar aan zijn schoonzus, la demoiselle Marie -[Louise] Ha eghema n,
negoeiante.
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Prentkaart en uit 1896-1897
Verzameling I.Van Hyfte, Oostende
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ENSOR, EEN BELLE-EPOQUE-KUNSTENAAR?

Iames Ensor schildert rond de jaren 1890 zijn scherpste werken. Zijn kritiek is vernieti
gend en hij toont een maatschappij die onbetrouwbaar, onevenwichtig en onrustig is.
Toch zijn dat de jaren van de Belle Epoque. Deze periode kennen we van de ondeu
gende postkaarten, de flamboyante levensstijl vol elegantie en [ashion. De souvenirs
houden ons een beeld voor van een fantastische tijd vol vertier en zalig nietsdoen.
Oostende bloeit en is zo zelfverzekerd dat Paul Landoy, de directeur van het Kursaal,
deze plage adelt met de titel: Ostende, la reinedes cités balnéaires (Le Globe illustré, 6 ju
li 1890). Het is moeilijk aan te nemen dat Ensor in deze periode leeft en werkt. Zelfs een
Belle-Epoque-thema bij uitstek als de baden van Oostende ridiculiseert hij tot een gro
tesk waterballet. Maar wanneer we prof. Van Isackers visie lezen, blijkt Ensor toch een
exponent van de Belle Epoque te zijn.
Voor Van Isacker is de weelde-euforie eigenlijk een vlucht uit de angst, eenpogingom

de ontstane leegte achterklinkklank te verbergen. (...) De burgerij voeltzich zelfzekerdoor
de almacht van het staatsapparaat en de vanzelfsprekende onderdanigheid der lagere klas
sen. In de BelleEpoque verdwijnt deze zekerheid omdat het apparaat wordt aangetasten
de volgzaamheidniet meer bestaat, omdat met de veilige vormen ook de waarborgen ver
dwijnen voor het behoud van de enig denkbare ordening. Hoeveel onrust dit verwekt,
blijkt uit de soms hysterische haat van de bezitters voor alle vormen van emancipatie. Zo
gezien isdegeschiedenis van het socialisme, van het Daensismeen zelfsvan de christen-de
mocratieop de eerste plaats de geschiedenis van de angst der burgerij. (Van Isacker, 1984,
p. 199 en 239)
Een citaat die het werk van Ensor kan beschrijven.
Met de industriële revolutie staat een generatie van succesvolle durvers op. Vooral
de rijkdom van de tweede generatie kapitalisten benadert soms deze van de adel, maar
hun etiquette en levensstijl kunnen zij slechts imiteren. De nouveaux-riches zijn dik
wijls parvenu en snob; materialisme is hun afgod en maatstaf. Hun gedrag is niet
verfijnd door generaties oude tradities. Plots is er de rijkdom, maar niet het morele en
culturele kader van de aristocratie.
Hun ouders zijn opgegroeid in de Biedermeier-tijd waar de kleinburgerlijke moraal
centraal staat: naarstigheid, zelfvoldaanheid en een risicoloze, anonieme levenswan
del. Elke verandering is storend en knusse gezelligheid primeert. Van deze enge levens
visie zal de volgende generatie alleen de welstand cultiveren en de andere waarden uit
dagen: naarstigheid wordt vertier, zelfvoldaanheid wordt hoogmoed en de risicoloze,
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L'ét é Ostende, 1894
Kleurenlitho 188 x 122 cm, Affiches Carnis, Paris
Verzameling Roland Florizoone, De Panne
à

-::lc . --===

""'-==- ,

..h 1

~.

.......

.~ .

:k
".

_.

anonieme levenswijze wordt een uitdagende m'as-tu-vu-houding. Er kan geen groter
contrast zijn met het adagium van meneertje Biedermeier: geld winnen in nederige
werkzaamheid geeft waarlijk meer vreugde dan geld verteren in hoogmo ed en opgeblazen
pracht (Van Isacker, 1984, p. 27). Baudelaire zal dit lege burgerleven hekelen in zijn
Pauvr e Belgiqu e. Deze deugdzame, maar kortzichtige en conservatieve generatie lokt
bij haar kinderen en kleinkinderen een tegenreactie uit die in maatschappelijke chaos
zal resulteren. De mentaliteitswijziging voltrekt zich in enkele generaties. Dat contrast
wordt treffend getypeerd in één gezin: de familie Jan Van Beers senior en junior.
Jan Van Beers senior (1821-1888), de nauwgezette schoolmeester en vaderlandlie
vende Vlaming, is een bekend dichter. Hij schrijft sentimentele en hoogdravende ge
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dichten , in een keurig en zuiver vers: over het overlijden van koningin Marie- Loui se te
Oostende (1850), over het epos van de trein (bij de 25ste verjaring van de Inst elling der
Reilwegen in België) en over de Vlaamse volkszeden.
Zijn zoon Jan Van Beers (1852-1927) schildert tussen 1875 en 1880 hoofdzakelijk his
toris che taferelen. Volledig onder invloed van zijn vader kiest hij de Vlaamse mart ela
ren als onderwerp: 's Volks dank, Dood van Jakob van Maerlant, enz. Tot hij op achten 
twintigjarig e leeftijd zijn eigen weg gaat (De Mont, [1901], p. 71). Hij vert egenwoordigt
als geen ander de Belle Epoque. Zijn werk is mondain, clichématig, elegant en
geaffecteerd ; allemaal adjectieven die de Belle Epoque typeren. Het blijkt een succes
formule à la Alfred Stevens te zijn die bij het gegoede mondaine publiek aanslaat. Hij is
inderdaad een virtuose du pinceau en treedt in concurrentie met het nieuwe medium:
de fotografie. Het is een absurde tweestrijd die de schilderkunst reduceert tot imi tatie,
tot een technisch hoogstandje en die de eigenheid van de schilderk unst ontkent.
Zeventi g jaar later zal deze visie zich nogmaals manifesteren in het hyperrealisme , de
academ ische richting van de pop art. Ensor heeft dikwijls naar foto's gewerkt (b.v. et
sen Ta. 46, 67; schilderij Tr. 327), maar die zijn voor hem slecht s een middel, een ver
trekpunt en geen doel op zich. Misschien heeft hij voor De baden te Oostende ook een
foto gebruikt (zie verder).
J A N VA N HEERS

Lu isterend naar de zee, 1888

Olieverf op paneel , 48 x 33 cm
Verzam e1ing onbekend

Iames Ensor, Constant Permeke en
Antony poseren in de glazen lusterbol
op het atelier, 1921
© Foto Antony, Oostende
larnes Ensor Archief, Nieuwpoort

Ook in Oostende zal de Biedermeier-mentaliteit van middelmatigheid en fatso en
doordringen. Het hard e en ruig e vissersleven zal de sociale controle van de burgers wel
minder dulden en er misschien zelfs een tegengewicht voor vormen. Maar de midden
stand, waar Enso rs familie en zijn moeder toe behoren, zal zeker deze burgerlijke deug
den nastreven. Een souvenir dat daaraan herinnert, hangt in Ensors geërfd e hui s waar
hij van af 1917 woont, Vlaanderenstraat 17, het huidige Ensor-museum. De spiegelbol
die aan de lust er in de woonkamer hangt en waarin Antony de bekend e foto heeft ge
maakt met Ensor, Perrneke en zichzelf is een overblijfsel uit de Biedermeier-ti jd.

Hoe vervelend het bestaan binnenshuiswas en hoe weinig bereid de bewoner om zijn deur
te openen, vertelden de spionnetjes die hij aan zijn raam bevestigde om vanuit zijn zetel de
beweging in de straat te volgen. Heelwat buitenlanders - Théophile Gauthier, Baudelaire,
H. Tain e- hebben verbluft gekeken naar dit zonderlinge ornament aan de burgergevels. Bij
iedere schredewerd men geconfronteerd met een spiedendvrouwengelaat in een spiegel die
in alle richtingen de buren, de voorbijgangers en de straatgebeurtenissen volgde. De drang
naar afwisseling in het eentonigeleven maakte de spionnetjes steeds vernuftiger, tot syste
men van concentrische spiegels die het leven van de straat cinematografisch projecteerden
op een metalen bol"in de huiskamer. (Van Isacker, 1984, p. 29)
Tot en met de Belle Epoque is elke cult uur historische periode slechts mooi en aange
naam voor de bovenlaag van de maatschappij waarvan de privileges worden be
schermd. Vanaf de Franse Revolutie (1789) grijpt een nivellerin g plaats. In de Belle
Epoque besta at de gelukkige toplaag uit de adel, de grande bourgeoisie en soms ook en
kele specime n uit de wereld tussep elite en onderlaag of de zogenaamde demi-monde.
Deze laatst e categor ie van 'dienstverleners' kan men als volgt om schrijven:
Die Demi-Mondaine hat geZernt einen begûterten Kunden zu verführen. Wenn sie Ambi
tionen hat, strebt sienach Höherem: Ihr Ziel sind reiche Fürsten (...), aufjeden FallMan 
nel' mit beträchtZichen finanziellen Mitteln (...), ob sie nun lunggesellen oder verheiratet
sind. DieHalbwelt-Dame bestichtdurchAussehen und lntelligenz; sie muss zu amüsieren
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wissen und eine ebenso modische wie allgemein kultivierte Erscheinung sein. (de Mont
dos, 1994, p. 41)
De namen van de courtisanes zijn bekend bij het publiek en verschillende worden
zowel in Parijs als in Oostende gesignaleerd, o.a. La Belle Otéro (Otéro Caroline, 1868
1965), wat het kosmopolitisch karakter van het zomerse Oostende aantoont. In een se
naatsverslag van 1892 over het kansspel worden zij plastisch getekend als cocottes of ho
rizontales. Door het uitrafelen van de normen wordt in de Belle Epoque het probleem
van de prostitutie steeds duidelijker, deze neemt ongekende proporties aan. In Spa, die
andere casino- en badstad, zijn er in 1891 zelfs un millier defemmes quifont commerce de
leur corps et exercent publiquement leur m étier (Senaat, 13 april 1892, nr. 68).
De petite bourgeoisie vergaapt zich aan en imiteert haar voorbeelden. Het plebs bezit
niets maar is niet blind. Hun onderdanigheid wordt verzet en door een betere organi
satie (de Belgische Werklieden Bond wordt opgericht in 1885) leiden opstanden naar
werkverbetering. -verkorting en hogere inkomens.
De nivellering van de maatschappij is definitief ingezet. Bij elke gestemde wet lijken
alle bevolkingsgroepen iets meer op elkaar. Na de Eerste Wereldoorlog zullen de eisen,
geformuleerd bij de aanval op het Ancien Régime in 1789, grotendeels vervuld zijn.
Ensor is een exponent van de Belle Epoque. Hij toont niet de façade maar de onderlig
gende krachten: de angst die ontstaat doo r het verdwijnen van de waarden en het ver
lies aan houvast. Pas later, na 1911, zal hij ook (niet uitsluitend ) dat zichtbare en typi 
sche facet van de Belle Epoque schilderen: ballerina's en pastelkleurige interieurs.
Deze cultuurpessimistische visie op de Belle Epoque, met een gedestabiliseerde
maatschappij als grondslag, zal bewaarheid worden door de geschiedenis. De Belle
Epoque krijgt haar laatste vuurwerk met de Eerste Wereldoorlog.
Uiteraard is Ensor niet de enige die vooral de donkere kant ervaart. Een aantal
kunstrichtingen en cultuurverschijnselen ten tijde van de Belle Epoque deelt dat pessi
misme: naturalisme, symbolisme, satanisme, anarchisme, de filosofie van Schopen
hauer, enz.

KOGELS EN CHAMPAGNEK URKEN

SABAM

JAMES EN SOR,

De baden van Oostende (detail), 1890
Gemengde techniek op paneel
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De Baden van Oostende is volledig gewijd aan de gegoede klasse. Toch is er een minus
cuul detail dat verwijst naar de klasse van de vissers en hun miserie tijdens de Belle
Epoque. In het lage water spelen drie kinderen met bootjes, ze duwen ze voort ofbla
zen wind in de zeilen. Er zijn verschillende types en verschillende kleuren van zeilen.
Of het intuïtief is of bedoeld, het is een feit dat Ensor slechts één bootje met de
Belgische vlag siert en het betreft dan nog een klomp, en in die klomp tekent hij een vis
(d uidelijkst op de tekening van 1891). De andere zijn normale miniatuurvaartuigen en
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De staking of Le massacre desp êcheurs, 1888
Kleurpotlood op papi er, 340 x 675mm
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Antwerpen

dragen blauwe en rode vlaggen (Engeland, Frankrijk). Dat belachelijk klompen bootje
verwijst in een notendop naar de vissersopstand van 1887.
Reeds in 1880 is er in de Oostendse gem eenteraad protest gerezen van vissers die in
voerrechten moeten betalen aan Frankrijk. Omgekeerd is er 'geen protectionistische
maatregel die de Oostendse vissers beschermt. De armoede van de vissers (zo mo eten
zij van de reders zelf hun netten betalen) wordt schrijnender door toedoen van de
Engelsen. De continentale blokkade van Napoleon heeft de Engelsen geïsoleerd van
het vasteland. De industriële revolutie, die bij hen ontstaan is, geeft ze een ruime voor
sprong in de mechanisering van alle industriël e takken. Hun vloot is grotendeels onaf
hankelijk geworden van de wind en daardoor kunnen ze niet alleen méér vangen maar
ook sneller aanmeren in de havens. De Oostendenaars >moeten de duimen leggen, zo
wel in kwantiteit als in snelheid. Hun armoede wordt ondraaglijk. Bovendien worden
ze al jarenlang door de Engelsen getergd met processen en negatieve krantenartikels
volgen s dewelke ze de Engelse netten met op zet zouden overvaren of vernietigen.
Zoals gewoonlijk willen de Engelsen in de zomer van 1887 vis verkopen in de
Oostendse vismijn. De plaat selijke vissers morren, drinken nog een borrel moed, scho
len samen, vloeken en gaan naar de kade. De vissersopstand zal drie dagen duren, de
gard e civique en de rijkswacht doden dri e en verwonden negen medeburgers (L'Echo
d'Ostende, 28 augustus 1887). De Engelsen druipen (tijdelijk) af, de noodtoestand
wordt uitgeroepen.
Deze gebeurtenis treft Ensor, hij wijdt er een ets (Ta. 55, 1888), tekeningen en een
schilderij (Les Gendarm es, 1892, Tr. 335) aan . Dat hij in 1890 op deze gebeurtenis terug
komt, is niet verwonderlijk want deze Massacre des p êcheurs (oorspron kelijke tit el van
de tekening uit 1888) heeft een jarenlange juridische verwikkeling die in Oo stende op
de voet gevolgd wordt. In november 1889 gaat Londen in beroep tegen de uitspraak van
de Brugse rechtbank en in 1890 wordt er nog steeds over geschreven in de kr anten
(L'Echo d'O stende, 9 februari en 22 juni 1890 ).
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Osrende, 11, m e St. Thomas,

27. Juli 1846.

Die se Bilder waren gestem in de r See zu beeiclui gen, für ménn
Hehes und weibliches Publiku m .

De vissersopstand heeft plaats op het hoogtepunt van het seizoen: 22 augustus 1887.
Duizend en étrangers d'élite genieten 'Van Oostende. De baden liggen op slechts enkele
honderden met ers van de kade waar het drama zich afspeelt . Blijkbaar zijn dat twee
verschillende werelden want er is geen enkele verwarring op het strand. De schoten
zullen daar waarschijnlijk als het knallen van champagnekurken in de oren hebben ge
klonken!
Eén van de tekeningen heeft Ensor getekend naar de afbeeld ing van Le Globe illustré
van 18 sept ember 1887 (Haesaerts, 1959, nr. 145). Een week later schrijft het luxetijd 
schrift opnieuw over de opstand en toont de Januskop van de Belle Epoque. Hun com 
mentaar is al even steriel als con servatief, zoals blijkt uit de hierbij afgedrukte tekst.

FRI EDRI CH E NG E LS

in een briefaan Kar! Marx, 27 j uli 1846
Universiteit Gent
Semi narie N ieuwste Geschiedeni s

Rechts

JAMES ENSOR

Ensors reeks werken over de vissersopstand verdient een uitgebreid onderzoek maar in
plaats van over de vissers, het socialisme en sociale problemen uit te wijden, eindigen
we met een Oostendse anekdote over het marxisme.
Op 27 juli 1846 wil Friedrich Engels zijn vriend Karl Marx bij hem in Oostende uit 
nodigen. In zijn brief maakt hij de rekening van een maandverblijf in Oostende (418 à
508 fr.). Het baden kost 1,30 tot 1,50 fr. Hij vindt de sigaren en het bier er slecht maar
man frisst hier viel, im übrigen lebt sich's hier sehr schluffig, ook omdat de interessante
mensen pas in augustus kom en.? Eén van de argumenten om Mar x te lokken en waar
mee hij zijn br ief besluit, is een schets van wat Hannon, Enso r, Spilliaert en and eren
ook al is opgevallen en als het ware het ikoontje van de baden is geworden: een door
weekte baadster, op de rug gezien, met duidelijk zichtbare lichaamsvormen (Rjazanov,
1929, band I, p. 24).

tekening uit 1887
Haesaerts 1959, nr. 145
On der . I e Globe Illustré van 18 september 1887
Cen trale Universiteitsbibliotheek Gent
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E NSO RS PO STKA AR TE N

Vele kunstenaars hebb en origineel werk gemaakt op briefkaarten: de mail-art-kunste
naars uiteraard, ook On Kawara (I gat up...), Gilbert & George (postcard sculptures),
loseph Beuys (Holzpostka rte), Marcel Broodthaers en, verder terugkerend in de tijd, de
surrealisten, de meeste Bauh aus-professoren, kunsten aars van Der Blaue Reiter en Die
Br ücke, Munch en... Ensor. Hij was één van de eersten om het nieuwe m edium op een ar
tistieke manier te gebruiken. Verschillende kaarten van zijn hand zijn bewaard gebleven.

Ce queje préière, dans la carte postale, c'est qu'on ne sait pas ce qui est devant ou cequi est
derrière, iciou là, pr ès ou loin, (... ), recto ou verso, Ni cequi emporte Ie plus, l'imageou Ie
texte, et dans Ie texte, Ie message ou la légende, ou l'adresse. (Derrida, 1980, p. 17)
Deze samenstellende on derdelen zijn on ze leiddraad bij het ontleden van de post
kaart en van Iames Ensor.
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De correspondentiekaart wordt voor het eerst gedrukt in Oostenrijk op 1 oktober 1869.
De voorzijde is exclusief voorbehouden aan adres, postzegel en -stempels, de keerzijde
is bestemd voor mededelingen. Een klein jaar later is de kaart ook te koop bij de post
van de Noordduitse Bond. Het succes is enorm en na twee maanden zijn er in Berlijn al
twee miljoen exemplaren verstuurd. Een nieuwe mode is gelanceerd en verspreidt zich
vliegensvlug over heel Europa. België zal iets later zijn eigen uitgevers hebben.
Particulieren mogen zelf postkaarten uitgeven vanaf juli 1872 en waarschijnlijk onder
druk van hun initiatieven worden vanaf 1885 ook beeld -brietkaarten toegelaten, waar
bij op de beeldzijde plaats wordt gelaten om een groet of een korte mededeling te bren
gen (Möller, 1991, p. 8). Vanaf 1906 (1905 in Duitsland en nog vroeger in Groot
Brittannië) mag men in België mededelingen schrijven op de adreszijde, links van het
adres. Het beeld wint aan belang.
Reeds in 1899 is er te Oostende een internationale tentoonstelling van prentbrief
kaarten met 150 uitgevers, samen goed voor zo een 50.000 kaarten (Vilain, 1978). Door
het grote succes bereikt deze nieuwe communicatievorm zijn hoogtepunt reeds kort na
zijn lancering, van 1890 tot 1914. Dat wijst erop dat de brietkaart inspeelt op de nieuwe
mentaliteit van de Belle Epoque, gekenmerkt door mobiliteit (nieuwe streken tonen en
pronken dat men er geweest is) en snelheid (de lange boudoirbrieven nemen te veel tijd
in beslag, de beleefdheidsformules opgelegd door de etiquette krijgen geen plaats meer
en de telegramstijl wordt ingevoerd). Postkaarten stuurt men meestal naar bekenden
tegenover wie men minder gereserveerd is en intiemere zaken durft te vertellen of te to
nen. Bekend zijn deze die kunstenaars sturen aan elkaar of aan verzamelaars, b.v.
Munch aan Schiefler, Heckel aan Rosa Shapire. De zeden worden losser en er worden
ook erotische prentkaarten in omloop gebracht. In 1899 neemt de politie van Oostende
in een winkel in de Van Iseghemlaan des cartes transparentes pornographiques in beslag.
Op 14 juli 1894 stuurt Ensor een kaart aan Monsieur Ze DocteurLoin/ pour Mademoiselle
sa Fille Gogo / rue des Fabriques, Bruxelles (Hz. p. 153). De kaart is wellicht atkomstig uit
het uitgebreide aanbod in de ouderlijke winkel. Ensor tekent een burlesk tafereel: zee
zieke toeristen die spelevaren, een tent met twee duivels, enz. Er is geen tekst en de in

SABAM

]AMES ENSOR

Tekening in bruine inkt op prentkaart
14 juli 1894
Privé-verzameling
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houd van de tekening is brutaal, de stijl
grotesk en associatief. Het vertrekpunt is
het uitleng en van de grenslijnen van het
tafereel: benen, tent, zeegolven.
De tekening verrast door haar spon
taneïteit en ironie en demonstreert En
sors onstuitbare beeld ideeën: hij over
schildert
eigen werk en ook een schilderij
SABAM
van een onbekende uit 1840 (Tr. 272); hij
tekent op br ieven, uit vlekken die hij
morst puurt hij nieuwe figuurtjes ; over
onduidelijke etsen van collega's tekent hij
een volledig nieuw tafereel, de inkt van
monotypes is een vertrekpunt voor zijn
ongebreidelde fanta sie.
J' ai vu Ensor travailler (...) son esprit
est toute fantaisie, toute liberté. Création,
autour d'un th ème, gammes et rythmes,
improvisés, caprice et [ête de lumi ère. Et la moindre tache sur Ie papier lui est occasion,
prétexte à commenta ire, au déroulement de sapensée, en spirale, en volutes légères, enf ri
sures à peine accrochées, aux lignesd'un axe cérébral. (Lyr, 1978 , p. 119)
In de ets van De baden tekent Ensor de golven en dan pas zal hij, door de tussenruimte
van twee golflijnen te arceren, een nieuwe baadster scheppen.
_I

SABAM

Boven

JAM E S ENS OR

De baden van Oostende (detail), 1890
Gemengde techniek op pan eel
Rechts

JAM ES ENSOR

De badenvan Oostende (detail) , 1890
Ets
De parallelle golfslag wordt een baad ster
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JAM ES EN S O R

Baigneuse, 1921.
Kleurpotlood over ets van J. Fon ay (?)
112 x 157 mm, papier 161 x 211 mrn ,
gesigneerd in potlood rechts onder,
in kleurpotlood gesigneerd met jaartal in de ets
links onder; verso: titel en jaar in potl ood
[ames Ensor Archief, Nieuwpoort
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JAMES ENSOR

Neptunus en de farao, ca. 1892
Pastel, potlood, inkt op papier met drukinkt
160 x 220 mm, gesigneerd onderaan rechts
Verso: Parkzicht
Herkomst: Curt Valent in, NewYork
Courtesy Galerie Keitelman , Brussel
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Door de bewerking maakt Ensor van een ordinaire postkaart een kunstenaarspost
kaart? Aangenomen mag worden dat Ensor vele kaarten heeft verzonden. Zijn bewer
king van het Oostends strandgezicht in 1894 is voor zover mij bekend het vroegste
voorbeeld van een bewerkte prentbriefkaart. Deze historische tekening is gedateerd
vier jaar voor de primeur die in de literatuur wordt gesignaleerd, namelijk de postkaart
van Ivo Puhonny. Op 26 mei 1898 tekent deze op een foto van de KaiserstraBe in
Karlsruhe een man met een tekenmap onder de arm (Hedinger, 1992, p. 171).
Ensor heeft prentbriefkaarten bewerkt en kaarten zonder afbeelding (de Belgische
gele postkaart). Het versieren van blanco postkaarten komt veelvuldiger en vroeger
voor. Reeds in 1880 verzendt Iohann Franck (1860-1944) zijn tekening van een kinderbe
grafenis. De betekende postkaart kleurt hij in en voorziet hij van enkele zinnen uitleg
(Hedinger, 1992, p. 169). Het succesverhaal is dat van Emil Hansen, alias Emil Nolde, die
in 1894 een kaart verstuurt waarop enkele bergtoppen met mensenhoofden staan afge
beeld. Deze antropomorfe gebergten worden in 1896 gereproduceerd in het tijdschrift
[ugend. De reactie is overweldigend en de opbrengst van de reproducties op briefkaar
ten stelt Nolde in staat zijn baan op te geven en een kunstenaarsloopbaan te beginnen.
Ensor heeft op gele postkaarten etsen afgedrukt. Het formaat van zijn etsplaten laat
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JAMES ENSOR
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Oostendsevisser, 1900
Ets gedrukt op prentkaart. 134 x 95 mmoTa . 118
gesigneerd met jaartal en titel
Privé-verzameling
Afbeelding van recto en verso
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dat gemakkelijk toe . De bekende exemplaren zijn: Pêcheur d'Ostende, Lisière du petit
bois, Musique me de Flandre (tweemaal), Moulin à Slykens. Het etsen op postkaarten
wordt tijdens de Belle Epoque ook door uitgevers toegepast. Speciaal voor Oostende
worden strandscènes op postkaartformaat geëtst en afgedrukt, het opschrift Ostende
Les Bains imiteert de klassieke postkaart. Ook andere kunstenaars hebben deze tech
niek toegepast. Die Brücke-kunstenaars zijn knap in het betekenen of bedrukken van
briefkaarten. Verschillende kaarten zijn bedrukt met details van grotere houtblokken
of etsplaten (b.v. Möller, 1991, p. 113, 114, 115 - Heckel).
Eens te meer blijkt hoe Ensor ontvankelijk is voor nieuwe elementen in de maat
schappij en hoe hij zijn humor en inspiratie erop botviert. Eens te meer blijkt zijn his
torisch belang, zelfs voor dergelijk onderwerp in de marge van de kunstgeschiedenis.
Elk overzicht van de postkaartgeschiedenis is onvolledig zonder zijn vermelding.

HET POSTKAARTDRAMA VAN OOSTENDE ANNO 1892 -1893

ANONIEM

Ostende LesBains, s.d .
Pren tkaart met een ets in bister
larne s Ensor Archief, Nieuwpoort

Ensor blijkt vaak een doelbewuste reden te hebben gehad om een onderwerp te schil
deren, een onderzoek dat bij het overgrote deel van zijn oeuvre nog moet gevoerd wor
den . Twee ongepubliceerde brieven en een postkaart, die zich bevinden in het fonds
Verhaeren van het Plantin-Moretus Museum te Antwerpen, doen het verhaal van het
schilderij Tappel de la Sirène (1893, Tl'. 331) .
In Oostende zijn er talrijke souvenirwinkels. Alle verkopen ongeveer dezelfde prul
laria: bootjes, schepjes, schelpen, postuurtjes (Hostyn, 1994, p. 89). Afbeeldingen van
strandgenoegens kennen altijd succes. Daarvan getuigen de prenten van Mars , Gerlier,
Stroobant, Cham e.a., die afzonderlijk of in album worden verkocht. Ook de prent
kaarten gaan vlot over de toonbank. Om de omzet te verhogen kleeft men bijgekleurde
prenten op asbakken, bootjes) schelpen, almanakken e.d. De leveringen komen uit
Brussel (huis Dietrich), Duitsland, Parijs, enz.
Op een dag in de zomer van 1892 komt een toerist rondneuzen in de winkel van de
Ensors. Hij neemt een postkaart uit het rek en bekijkt ze aandachtig. Met zijn monocle
- of is het een vergrootglas? - kijkt hij naar de vezels van het papier, waar schijnlijk een
bijziende klant, denkt moeder Ensor. Dan wandelt hij naar de winkels van Ensors
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Vlaan derenhelling
succ-prentkaart, serie 7 nr. 106
Verzam eling LVan Hyfte, Oostende
Schuin tegeno ver de winkel van Iam es Ensor ,
de winkel van zijn oom Haeghem an- Wagne r

~-

-

'

OSTENDE.. Romp. de Fl. " re (lIl)
Série 7 N. tOB

li;dl tear Al bert Sugg . à Gaua,

ooms Edouard en Leopold Haegheman, naar deze van Jean Godfurneau, Ioseph Cerf,
Ioseph Daniels, Adolphe Dangotte en Louis Lebon.
In september valt de politie binnen en commissaris Tilckens neemt in al die winkels
verschillende voorwerpen en postkaarten in beslag. Alle dragen dezelfde beeltenis naar
een schilderij van Jan Van Beers: La peureuse, ook A Ostende genoemd. Deze laatste ti
tel verwijst naar Van Beers origineel schilderij (Haesaerts, 1931, p. 148). De po stkaart si
tueert het tafereel, door de horizon met kerk en campanile, in een Italiaanse badpl aats.
Alle handelaars W'ordt gevraagd of ze weten dat de postkaart een lithografische re
productie en geen foto is. Van Beers die in Parijs woont, heeft de reproductie bij alle
middelen ofbehandelingen ter uitzondering van den kleurensteendruk toegekend aan de
firm a Braun et Cie" uit Par ijs. Het succes van zijn afbeeldingen heeft malafide drukkers
verleid om er een litho van te maken . De firma Braun stelt zich burgerlijke partij ." De
aanklacht luidt: het overtreden van de wet op de auteursrechten van 1886. België heeft
een slechte reputatie op dat gebied. Door het zeer liberaal beleid kunnen hier veel revo
lutionairen en kunstena ars in ballingschap terecht, maar worden hier ook talrijke pi
raatuitgaven van Franse auteurs gedru kt. Het tijdschr ift L'Art moderne besteedt regel
matig aandacht aan de juridische disputen over namaak en copyright.
Na de ondervraging wordt in december 1892 de dagvaarding verstuurd, op 12 janu
ari 1893 moeten de beklaagden voor de rechtb ank van eerste aanleg te Brugge verschij
nen. Naarmate de proces datum nadert, dr am atiseren de beschuldigden het voorval en
komen de emoties boven. Op de valreep roept Ensor hulp in. Op 8 en 10 januari 1893
sch rijft hij in paniek aan Edmond Picard.
Picard is een vriend van Maus, ook advocaa t, en medestichter van het kunsttijd
sch rift L'Art moderne. Hij is actief in het Brussels kunstmilieu en kent Ensor o.a. van de
tentoonstellingen bij Les XX. Picard is een uitmuntend advocaat en een autoriteit op
het gebied van de aut eurs wet (Pichot, 1888 ). Ofschoon de Haeghemansen' ? een Bru gs
advocaat onder de arm genomen hebb en, stelt Picard toch een gesprek voor, dat hoog
hartig afgewezen wordt. Wegens tijd gebrek kan Picard niets meer doen dan eens pra
ten met de advocaat van de tegenp artij , Paul Wauverma ns."
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Naar

JAN VAN BEERS

La peureuse, s.d.
Lithografische prentkaart
Museum Plantin-Moretus
Fonds Verhaeren, Antwerpen

8 janvier 1893,

ANONIEM

GénieJan van Beers
(Landoy 1890, p. 25)
Stadsbibliotheek, Oostende

Ostende.
CherMonsieurPicard,
Ne vousétonnezpas de cettelettresingulière. Je suis tracassé et isolé et vousprie un peu ser
vilement de me répondre. Cette lettreestexceptionnelle et ellereflète sansdoute le désarroi
et l'inquiétude. J'ai une vilaineaffaire sur les bras. Ma tanteMademoiselle Marie Haeghe
man estpoursuiviepar monsieurBrdun de Paris devant le tribunal de Bruges le 12 Janvier
prochain!pour avoir mis en vente des photographies peintes et collées sur panneaux et co
quilles et représentant'La Peureuse' d'après VanBeers. Elle a achetéces articles à des com
mis représentantune maison allemande. Ils lui ont montré l'album de Mr. Braun et elle a
choisi les photographies. Les messieurs ont affirmé qu'ils pouvaient vendre ces photogra
phies et les colorier et qu'ils les achetaient chez Mr. Braun. Devant ces affirmations ma
tante et ma mère ont commandé des coquilles peintes et parmi: 'La Peureuse'. En sep
tembre dernier le commissaire de police a saisiau magasin l'une de ces coquilles peintes,
'La Peureuse' et une cartepostaleavec le même sujet égalementachetée à un marchandal
lemand sedisantpropriétaire du sujet.
Il y a3 ans Mr. Dietrich nous a écrit. Il nous apprenaitqu'il avait seulle droitde fournir
les ph 0 tographiespeintes sur coquilles etpanneaux d'après les ceuvres de VanBeers, Herbo
et quelques autres. Nous avons acheté chez lui panneaux et coquilles peintes, cependant
troisans. Devant livrernous même les coquilles à monsieurDietrichpour les faire colorier
et nepouvant plus en trouver, nous les avonsachetées aux fournisseurs allemandsqui nous
les présentaient toutespeintes et affirmaient avoir le droit de les vendreparcequ'ils ache
taient et employaient les photographies de la maison Braun. Nous avons consultéun avo
cat de Bruges: Mr. Thoris, il dit que nous sommes exposés à une forte [doorstreept]
condamnation allant de 25 francs à 2000 francs. Deplus Mr. Braun seportepartie civileet
réclame des dommages et intérêts. Notre avocat nous dit aussi [doorstreept] que le ven
deur est aussi compromisque lefournisseur, que nous ne pouvons attaquer lefournisseur
et autreschoses agréables.
Cetteperspective nous inquiète beaucoup. Nous ne sommespas riches et si l'on donnait
une amende tres élevée nous aurions de la peine à nous relever. Ma mère est malade et je
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Vonnis van het pr oces Braun A., Parijs tegen
H aeghem an Marie- [Loui se], 28 januar i 1893
RA Beve re n, Rechtbank van eerste aanleg
Bru gge 1893 /2

Rechts

Mariette Rou sseau en Iarnes Ensor, ca.
1888

Onder

J A N V AN BEER S

Lapeureuse o f A Ostende, s.d.
Olieverfschild erij ( Haesaerts 1931, P.148)
Verzam eling onbeke nd
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suisfort tourmenté. Je ne sais à qui m'adresset. Peut-être pourriez-vous nous tirer de cette
situation difficileou nous donnet quelque rensetgnem ent ou avis utile. En échange de votre
obligeance je ne pourrais vous offrir que ma projonde reconnaissance ou un dessin ou com
position. Qn me dit toujours que vous avezpour moi beaucoup de sympathie, que vous êtes
tout puissant et mettez tout en marmelade. L'affolement de ma mère m' inqui ète, c'est elle
qui me pousse à vous écrire cal' à Ostende nous som mes entourés par un public grossier
hostile ou dédaigneux et nous ne pourrions obtenir aucun renseignement sérieux ou d ésin
teressé.
A Ostendeles[onctionnaires prennent d'énormesproportion s. éctasent Iepauvre monde.
L'homme du peuple terroris é, trembie devant ces despotes plein de vanité et d'impor
tance brutaux et tracassiers. Je vous prie d'excuser cette lettre, mais la maladie de ma mè
re, son inquiétude, la peur de tout mon entourage et peut être aussi la profende solitude
m'enlèvent toute confianee. Votre sympathie me tassure un peu et je me décide à vous
confiernotre situation que je ne voudrais confier à un autre.
Llavocatde Mr. Braun est de Bruxelles: MI' Paul Wauvermans, rue Sablonnière. 11 fait
un grand vacarme. Le commerce chez moi se fait au nom de ma tante: mlle Marie Hae
gheman, c'est ellequi estpoursutvie mais c'est comme si c' étaitmoi.
Sept ou huit commerçants d'Ostende sont poursuivis également.* Cette nouvelle loi est
tnsupportable et les pauvres marchands ne seront plus tranquilles. Le rnoindre peint re
pourrait s' entendre avecdesphotographes, faire coloriet les photographieset les faire saisir
chez les marchands inexpértmentés et réclamer des dommages et int ér êts. Ein évitable
'Peureuse'figurepartout ehez nous les trots quart et nos marchandises en sont agrémentés.
Si vous trouvez ma lettre déplacée jetez sul'elleun voile épais, ma situation est anormale et
je suis nerveux et surexité, mais la plainte du persécuté peut être écoutée. Une réponse de
l.,
vous me serait agréable.
Votre tout d évoué, larnes Ensor
(*) Mlle Marie Haegheman pour les coquilles et cartes postales / Leopold Haegheman
Dewinter coquilles et cartes postales / Edouard Haegheman- Wagner coquilles et cartes
postales.Les autres pour les cartespostalesseulement.
P. S.

Je vous envoie la cartepostale en question, objet de tant de tapage.

..

/~

i

l [r

- ' \ ~'

...r·

'I

,I

'

..

SABAM
~

i

:,)... - -/;--~
I

/~ ~

'.

.I
.I

, I .

}

.: j '

. 1".-

_....._ 0_

__

#

..

'.

JAM E S ENSOR

L'appel de la Sirene, 1893
O lieverf op paneel, 38 x 46 cm , Tr . 331
Priv é- ver zamelin g

Ostende 10 jan vier 1893.
Cher Monsieur Picard,
Vos bonnes nouvelles ont fait le plus grand hielt, ma mère qui était malad e d'inqui étude,
s'est trouvée mieux presque instantan ément. La tante a vu l'avocat de Bruges. Il avait
trouvé l'affaire grave, il l'a trouvé [sic] légère depuis vos lignessympathiques. 0 puissance
de la parole!!!Mai s il trouve inutile de se mettre en rapport avec vous. Votre intervention
auprès de monsieur Wauverman s amènera sans doute, moins d'acharnement dans la
poursuite. L'avocat a ajouté [doorstreept] est à peu près certain de l'acquitement pour les
cartespostales, lefournisseur étant r éellement propriétaire du sujet. Nous restonsdonc sé
rieusement poursuivis avec Mr Leopold Haegheman-Dewinter et Mr Haegheman
Wagner pour lespanneaux et coquilles peintes. Ma tante et ma mère ont été tromp ées par
lesfournisseurs; elles ont achet éde bonne foi mais elles ne pourront le prouver sans doute,
carj'ai demandé derm èrement aux fournisseurs de me confirmerpar écrit [onderstreept]
leurs affirmations et ma lettre est restée sans r éponse. Je suis heureux, cher monsieur
Picard, de votre aimable lettre. Mon affolement s'est dissipé et molt inquiétude s'est repor-
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tée vers la peinture inqui étante, supportable et accoutumée. Croyez cher monsieur Picard
à toute ma vive sympathie doublée mamtenant de reconnaissance.
MI' Leopold Haegheman a écrit, il y a plus d'un mois à MI' Braun lui demandant

quelques renseignements. Mr. Braun l'a renvoyé à Mr. Wauvermans. Mr. Haegheman a
vu MI'Wauvermans à Bruxelles et lui a exposéla situation. Celui-eia dit que si les photo
graphies venaient de Mr. Braun que l'on pouvait les vendre en toute sécurité. Que nous
étions déchargés de toute poursuite, qu'il avait écrit à Brt/ges pour nousfaire tenvoyer les
coquilles, qu'il était étonné que nous ne les avions pas reçues, que c'étaient surtout les
cartes postales qui étaient visées et les contrefaçons SUl' porcelaine. Que signifie celaî
Mystère ou mystification!

J AM E S E NSO R

L'appel delaSirène, 1893
Tekening in sepia-inkt en
potlood op papier, 125 x 185 mm o
Verzameling Galerij St.-John, Gent

Het mysterie wordt opgelost met de processen-verbaal en de verslagen van de recht
bank (RA Beveren). Het optimisme van Ensor en de familie Haegheman zal van korte
duur zijn. Het vonnis wordt geveld op 28 januari 1893 en van de familie Haegheman
krijgt Marie- Louise de kleinste boete. Het vonnis is voor niemand zwaar door de ver
zachtende om standigheden: hun eerste veroordeling en de geringe waarde van de goe
deren. Naast de inbeslagname van de schelp met de ingekleurde lithografie en de post
kaarten wordt Marie-Louise veroordeeld tot het betalen van 10 fr. en de proceskosten
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Het strand van Oostende van 1783 tot 1890

Fotokaarten met studiofoto's
Atelier Lebon, ca. 1900
Verzameling I.Van Hyfte, Oostende

ten belope van 2,16 fr. (of 1 dag gevangenis) met opschorting van 1 jaar. Haar broers
moeten tevens de burgerlijke partij schadeloosstellen.
Na het vonnis van 1893 neemt Ensor als het ware wraak op Van Beers door het kwes
tieuze werk te pasticheren (Tr. 331).12 Hij is nooit van plan geweest de postkaart als bron
te nemen. Reeds vanaf de eerste schets vertrekt hij van het schilderij en verwisselt hij de
rollen van de man en de vrouw. Hij ridiculiseert het schilderij door, tegen de normen
van de tijd, de man als een week en twijfelend sujet voor te stellen. Niet de stoere man
lokt zijn geliefde in zee, maar de dikbuikige (zwangere?) sirene roept de bange man.
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OSTENDE.

E DOUA R D DU BA R

L'invitation à la vague, ca.1860
Handgekleurde lith o, 320 x 255 mm
ed. Daniels-Dubar
Iam es Ensor Archi ef, Nieuwp oort
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Het strand van Oostende van 1783 tot 1890

Ensor geeft zijn schilderij als titel L'appel de la 5irène. De sirenen zijn de myti sche
vrouwelijke wezens die met hun gezang de zeelieden lokken en schipbreuk laten lijden .
Odysseus laat zich vastbinden aan de ma st van zijn schip om te genieten van hun ge
zang en terzelfder tijd hun verleiding en betovering te weerstaan. De man op Ensors
schilderij wordt uitgenodigd door de vrouw, maar hij is bang en durft niet in te gaan op
haar avances.
De man is Ensor in zelfportret. Wie is de vrouw? De haartooi is deze van Van Beers
baadster. Het is mogelijk, zoals som m ige auteurs suggereren, dat het Mari ett e Rou s
seau is. Er is een foto bekend waarop ze met dezelfde haarknot poseert. Tevens heeft
haar gezicht dezelfde ovale fysionomie als lafrileuse. Du s Ensor hoeft niet veel aan het
gezicht te veranderen om een portret te maken van de vrouw waa rop hij verliefd is. Of
het nu Mariette is of niet, het is alsofhij met dat schild erij de dame vraagt het initiatief
te nemen en zijn twijfels en /ofangsten weg te nemen; een vraag om bemind te worden.
De gelijkenis met het origineel is frappant. Ensor maakt de zee wat woeliger maar
schildert dezelfde sentimentele houdingen. In het drukke strand gewoel zoemt Van
Beers in op één situatie: een vrouwen een man voor een badkar. Het onderwerp, een
peureuse of frileuse, is populair. Onder deze titel schildert men licht geklede dames die
huiveren bij het minste briesje (b.v. Stevens) of dames met een bontmuts die bibb eren
in een winterlandschap. De stijl gaat terug op de studiofoto 's met een standaarddecor.
In de Belle Epoque wordt de fotografie populair en een foto met aanduiding van plaats
en tijdverdrijf is een mooi souvenir. Die ensceneringen in de studio bezor gen het kiek
je een houterige pose. DE; toeristen poseren voor de tr ap van een badkoets, in een
strandzetel voor een trompe-l'oeil-decor of in een kartonnen zee. Een andere traditie
waarnaar dat schilderij verwijst zijn de litho's met Oostendse str andscènes van b.v.
Dubar. Daarin zien we dezelfde simplificatie, ondersteund door een komische korte
dialoog of uitleg (b.v. L'invitation à la Vague ).
De reproductie van het schilderij kan Ensor gezien hebben in boeken en tijd schrif
ten ofbij zijn familie. Leopold Haegheman verklaart het werk te kenn en uit les albums
des voyageurs. Zijn oom Edouard Haegheman verklaart de foto ervan te bezitten, ge
kocht bij Braun in Parijs, en deze reeds 12 jaar te verkopen! De Oostendenaars kennen
het werk van Van Beers niet alleen van reproducties maar ook van zijn tentoonstelling
in het Kursaal in 1882.

NOTEN

4

Soms worden deze spiegelbollen ook 'donderballen ' of 'heksenballen' genoemd. In de içd e eeuw
hing men ze in de schouw (kleine diameters), legde m en ze op de schoorsteenmantel, of plaatste
men ze op een speciale h ouder in de tuin. Volgens de overlevering moesten ze dien en als
afweermiddel tegen bliksem , duivel en andere boze geesten (Hosryn 1989, p. 59).
17 juli 1887, L'illustration Européenne: 'La flotil/e de p êcherie se compose en notre pays de 334 navires,

montés par plus de 2 00 0 homm es. Ostende: 208 chaloupes de p êche à voiles, 4 navtres à vivier pour Ie
commercedes homtnards et 6 chaloupes à vapeur,'
6

Begin augustus 1846 zal Engels een interessantere brief schrijven vanuit Oostende. Hij tekent ein
Grundungsplan einer Kommunistischen Verlags-Aktiengesellschaft. Hij is zeker van het failliet van dat
project maar ziet dat niet meteen als een hinderpaal: Es ist ubrigens wutst, ob die Gesel/schaft sich
tuiniert, sie tuiniert sich doch, mag sie's anfangen wie sie will.

7

Een kunstenaarspostkaart is elke postkaart die door zijn bewerking als origineel en zelfstandig
kunstwerk geldt : beschilderd of betekend, met collage of een grafische techniek (b.v. litho ) bewerkt .
Deze bewerking onderscheidt het van de 'kunstpostkaart' die een kunstwerk reproduceert.

8

Het huis Braun, 18 m e Loui s-Ie-Grand, Paris, bestaat nog in 1932. In hun catalogus verm elden ze:
Entre les expositions: présentation de peintres modemes et d'artistes-d écorateurs, expositions perm a
nentes de photographies, [ac-simil és et h éliogravures en COl/leur. Consultez les références et les recueils
de photographies Braun et Cie., 300.000 reproductions d'aw vres d'art de toutes les époques et de tOIlSles
pays.

9

De aanklacht in het vonnis luidt gedeeltelijk als volgt: postkaarten in kleurensteendruk de nabootsing
der schilderij genaamd 'La Peureuse'of 'A Ostende' door Jan Van Beers te koop te hebben gesteld.
Aangezien die nabootsing geen twijfel oplevert, dewijl op het oorspronkelijk gewrochten op de postkaar
ten het zelfde onderwerp verbeeld is met de zelfdepersonagen, in dezelfde houding, gelaat, haaroptooisel
en badkleeding en er geen ander verschil bestaat ten zij de personagen op het eerste rechts en op de
postkaarten links van den aanschouwer staan; dat het eerste doch niet het andere, een echt kunstwerk
laat waarderen en verders dat de vlakte op het achterplan eenen verschilligen gezichtseind er te
voorschijn brengt.

10

Uit de ondervragingen en de pro cessen-verbaal wil ik nog enkele gegevens vermelden. In dezelfde
officiële bundel krijgen de adressen spijtig genoeg een tegenstrijdi ge nummering:
Haegheman Marie [Louise], °31/8 /1839 , Rue de Flandre 31 (of 21), célibataire;
Haegheman Edouard °23/3/1845, gehu wd met Wagn er Cl érnence-Ios éphine, 3 kinderen van 22, 19
en 14 jaar [in 1892], hoek Vlaanderenstraat en Van Iseghemlaan ofVlaanderenstraat 28 of 26;
- Haegheman Leop old , °26!J!J 833, gehuwd met De Winter Isabelle-Pauline, kinderloos, Vlaan
derenstraat 17 (het hu is dat Ensor zal erven en het huidige Ensor-museum) .
Alle drie geven dezelfde antwoorden op de vragen naar taalkennis (ie flamand et Ie français),
financiële toestand (alle drie zijn solvabel) en graad van geleerdh eid (Primaire).

11 Paul Wauvermans, °1861, Avocat à la Cour d'app el de Bruxelles, membre de la Chambre des

représentants et échevin des finances de la ville de Bruxelles. S'occupe e.a. des questions de propri é
té artistique et littéraire . IJ est l'auteur de la loi sur la propriété commerciale. IJ a publié e.a. 'Le
droit des auteurs en Belgiqu e' (La Belgiqueactive, 1931, p. 318)
12 Tricot (19 9 2, nr . 331) twijfelt aan het jaa rt al doo rdat het in sommige catalogi als 1891 wordt

gedateerd. Op de zwart -witreproductie in zijn boek is de 3 duidelijk zichtbaar. De hier gepu bli
ceerde informatie verklaart het jaartal 1893.
La sirène wordt het koosnaampje van Ensors latere geliefde, Augusta Boogaerts.
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Wi nkel op de hoek Vlaanderenhelling-Van Iseghem laan ca. 1905
In de deur open ing tante Marie-Louise, zitte nd naast haar kr uk
Kopie Stadsarchief, Oos tende
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Publiciteitskaart je, recto/verso, ca. 1890 van de winkel
Haegheman Mari e- [Louise] en Marie- [Cathe rine],
respectievelijk tante en moeder van larn es Ensor
Universiteitsbibliotheek, Gent

Dat Ensor de gerechtelijke vervolging dramatiseert, wijst op zijn medeleven met zijn
moeder en zijn tante. De herinnering aan het failliet zal in zijn hoofd rondtollen. Zijn
reactie is een gevolg van zijn angstige karakter maar ook van zijn betrokkenheid bij de
handelszaak en zijn familie .
In verschillende brieven meldt Ensor dat hij helpt in de winkel van zijn moeder en
zijn tante. Hij beklaagt er zich over tijdens de zomer te weinig tijd te vinden voor zijn
kunst. Al die beslommeringen leiden hem nodeloos af. Ook later zal hij 's zomers min
der met zijn kunst en meer met het mercantiele bezig zijn. Thuis zal hij vele bezoekers
en bekenden ontvangen in zijn atelier en er regelmatig verkopen.
Je suis toujours extr êmement occupé en été à Ostende et dois négliger l'art pour aider
ma mère qui tient un magasin de coquillages et curiesites de la mer. (25 september 1899
aan Pol de Mont, MSK, Oostende)
Ensor verafschuwt het exposeren maar helpt zelf bij de organisatie van twee ten
toonstellingen, om zijn verfoeide Oostendenaars wat cultuur bij te brengen. Op 14 ja
nuari 1894 wordt de Cercle des Beaux-Arts d'Ostende gesticht en Ensor wordt onder
voorzitter. DelbouilIe en burgemeester Alphonse Pieters zijn ereleden. Nog in dat
seizoen wordt een eerste tentoonstelling geopend in een speciaal getimmerd paviljoen
bij het kursaal. Leopold II bezoekt het en oordeelt: c'est digne d'une grande ville. Ensor
laat zijn moeder en ooms een lidkaart kopen; andere leden zijn o.a. Baertsoen, Franz
Charlet, A. Musin (Hostyn, 1986, p. 177).
Ensor zet zich in en vraagt Jan Toorop om werk in te sturen. In de seizoenen van
1894 en 1895 stellen bekende (o.a, Redon) maar vooral onbekende kunstenaars ten 
toon. L'Art moderne kraakt de tweede tentoonstelling en verwittigt Ensor zich niet te
veel met tweederangs kunstenaars in te laten.

Beaucoup moins interessante que celle de l'an dernier. E él émentjeune, malgté lesefforts
de M. [ames Ens01; a été écarté au profit d'une bande d'amateuts et de cto ûtards.
Quelquesartistes, çaet l à, surnagentdans la rnélasse intmonde dont on a inond éla cimai
se. (00') On n'invite pas des artistes pour les mettre en ausst mauvaisecompagnie. (00') Si Ie
cercle d'Ostende n'adoptepaspour l'an prochain une discipline plus respectueuse du beau,
nous lui predisons qu'il ne[era longuevie. On ne se campromet pas impunément avecles
amateurs, les femmes qui peignent lesjleurs, les marinistesboueux ou les vieilles ganaches.
Ptenez-garde, n'est cepas! (nr. 29, 21 juli 1895, p. 227)
De voorspelling komt uit . Het jaar daarop krijgt de Cercle geen subsidie van de stad
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Iam es Ensor en Jan De Clerck bij de prijsuitr eiking
van de zand sculpturenwedstrijd , georganiseerd
door The Daily Mail te Oostend e, augustus 1927
Boven: Stadsarchief, Oostend e
Rechts: (Kerrema ns 1989, p. 50)

en van de kijklu stigen moet men ook al geen inkomsten verwachten. Het project ein
digt in mineur en Ensor vindt de Oostendenaars nog stomme r: Le salon d'Ostende est
assez r éussi. C..) Mais les ostendais, public huîtreux, ne bougent pas, ils ne veulent voir la
peinture. Public hostilerampant sur champ de sable, l'ostendais déteste l'art. Vessesgluan
tes tournoyant dans une moule, avaleurs de choses immondes, calamars inconsistants et
bourdonnants. Llann ée passée 30 ostendais ont visité l'exposition. Cette année nous arri
vons au chiffrede yi. (31 juli 1895 aan Pol de Mont, MSK, Oostende)
Ook later zal Ensor zich bezighouden met tweederangs kunstenaars. De symp athieke
Ensor heeft altijd een bemoedigend woordje klaar en soms schrijft hij ook de inleiding
van hun catalogus. Vooral de kunstenaars van galerie Studio in Oo stende mo gen op
hem rekenen (vanaf ca. 1929; Hostyn, 1992, p. 113). Daar heeft Ensor dan ook een per
manente verkoopruimte en krijgt hij veel steun van Blanche Hertoge, de directrice, die
hij portretteert ofm et tekeningen bedenkt.
Zijn vri end en auteur Eugène Demolder weet hoe editie s en tentoonstellingen aan
te pakken. Hij is het die in 189 8 de tentoonstelling van La Plume in Parijs zal org anise
ren . Voor het seizoen van 1897 doet hij Ensor een lucratief voorstel: Tu as beaucoup de
tableaux, dessins et gravures relatifs à Ostende. On pourrait, en en reptoduisant une CÏ11
quantaine, faire un livre de luxe sur Ostende. Un écrivain[erait l'histoire d'Ostende. (...)
Faire éditer cela par Ie Kursaal (Mouquet). Tu demonderais 1000 frs pour droit de 'repro
duction'. Pourcela tu ne devraispas m ême donn et unegravure, ni prêter un cuivre. Et Ie li
vre, en des mains de snobs, [erait une r éclame à tes ceuvres. Le texte pourrait êtrefait par
Camille Lemennier. (...) Si cette idée t'amuse, Fen écrirai à Picard. (Stichting Rops,
Brussel)
Het plan zal niet gerealiseerd worden.
Ook na de Eerste Wereldoorlog blijft Ensor een actieve strandganger. Behalve in Het
Zout e ontstaat aan heel de kust een toeristische industrie gebaseerd op het grote publiek.
Het aan tal goedkope familiepensions, restaurants en herbergen neemt snel toe en de ont
spanning wordt gepopulariseerd. Er wordt opvallend veel aandacht besteed aan het kind
en op het str and komt het accent op de fysiek-actieve ontspanning te liggen. De handels
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wereld ontdekt de kust als publicitaire markt. Dagbladen als LeSoir en La Dernière Heure
en firma's als Nestlé en Ça Va Seul organiseren er vanaf de jaren twintig strandspelen zoals
zandkasteel- en vliegerwedstrijden. De toeristische diensten beconcurreren elkaar met
het inrichten van kinderwedstrijden zoals autopedrijden, fortenbouw, fietsen en touw
trekken, en met populaire ontspanning: openluchtbals, vuurwerken, fanfareconcerten,
turnfeesten, Vlaamse kermi ssen, braderijen, handboogschietingen, wielerwedstrijden,
bloemenstoeten, zomercarnavals (Gobyn, 1988, p. 64).
De organisatoren pogen hun initiatieven glans te geven door bekenden aan te trek
ken. Wanneer ze in Oostende neerstrijken, weten ze Ensor te strikken als jurylid van de
zandsculpturen voor kinderen: etje me repose enjugeant à laplage desconcours pour en
fants. Dessinateurs puérils et sérieux, et quel effet r éconfortant sous la belle lumière
d'Ostende (4 augustus 1926 aan Margot Hausenstein).

James Ensor vóór de winkel ca. 1886
Kopie Ronny Van de Velde, Antwerp en
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... EN IN B LANK ENBER G E

Blankenberge zal gedurende de hele Belle Epoque Oo stende naar de kroon steken.
Zelfs de kun sttijdschriften uit die tijd wijden artikelen aan de twee belangr ijkste stran 
den . In La ligue artistique is de tekst over Blankenberge in publicitaire stijl geschreven
met vooral lovend e woorden voo r het mu zikaal programma van het casin o. De artike
len over Oo stend e (16 augustus en 15 september 1896 ) zijn pamflett air en ironisch en
van de hand van een zekere Senor, het anagram van Ensor zelf.
Oostende doet al het mogelijke om de toeristen naar zijn strand te lokken: een
nieuw Kursaal wordt gebo uwd (openstelling 1878), er worden publiciteitsfold ers en
affiches verspreid, tot in Londen en Parijs. Er worden zelfs publiciteitszegels uitgege
ven. Ensor gebruikt ze om tekeningen op een ondergrond te bevestigen ; oo k gebruikt
hij daarvoor de paarse klevers uit mo eders winkel.

BLANKENBERGHE
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Boven

Twee facturen van Ma rie Haeg he ma n
aan het stads bestuur (1896) en het
Kursaal (1898) van Blan kenberge
Stadsa rchief, Blanke nberge

Rechts

Advertentie van 1883
in Le Vigiede la Cóte
Kopie verzameli ng R. Bote rberge
Blan kenb erge

La plageà mid i
Leporelloalb u m met gezichte n van Oostende,
uit gegeven door Haeghem an- W agn er na 1885
Stadsbibliotheek, Oos ten de
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La p lage a m idi
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Ensor vóór de winkel ca. 1913
Kopie Iarnes Ensor Archief, Nieuwp oort

De familie Haegheman beseft het belang van het Blankenbergse strand en opent in
Blankenberge een bijhuis, aan de voet van de dijk, in de belangrijke Kerkstraat. Soms
pendelt Ensor met de tram tussen Blankenberge en Oostende. Hij brengt goederen
naar het filiaal van de Haeghemannen. Maar Ensor kan het schilderen niet laten. Als de
boodschappen geleverd zijn en hem wat tijd rest, neemt hij zijn kartonnetjes en pense
len ter hand. Al in 1876 schildert hij een Environs de Blankenberghe (Tr. 39). Zou de
winkel toen al uitgebaat worden? Op 15 augustus 1882 schildert hij een intiem schilde
rijtje op roze karton, Coin de table (Tr. 226) en op de keerzijde situeert hij het in
Blankenberge.
In 1883 plaatst oom Arthur Haegheman een advertentie in Le Vigie de la Cóte. Daarin
belooft hij als premie een album met twaalf gezichten op Blankenberge. Arthurs broer,
Edouard Haegheman-Wagner, heeft na 1885 een dergelijk album uitgegeven over
Oo stende en waarschijnlijk werd het ook als premie gegeven (Bibliotheek, Oostende) .
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~ '. P rotestons I D'O sten cie ft Blankenb erg he la virginit é des
. du nes est menac éev Harcelcus sa ns r épit les profanatears
. inexcusables.: Aliborous triomphants. Bètisiers mornes.
Arc hitec tes boite ux . Fl andrins inep tes . T err àssiers sau g renu s
Be.1. U X ruineurs de sites. Dunnp hobcsfîéleu x,
Aud acieu x chardon nop hag es.
.
Pleurons 'les marnelons souill és, les croupcs rebondie s
faisc ées 'de bois jaune, de l égu mes tn herculinesques. dechou x

: e ~ impudents.

prosaïqucs.
Pour quoi saccager, branchcr, sapiner, aulncr, h érisser..
reinuer, aaperger. cl óturer, mnsqucr, rapc tisse r, arro ser,
tum er, embo urg eoiscr, d étérior er , d épuce lcr, nive le r, astiquer ,
en fécaler, enpuriner. Ces sites adorables oomma nden t Ie '
respect.
.
.
" P renez exemple en Angleterre, architectes barbares, buch e
rons e ffréné s, rava geurs SRI1S foi, ui loi, ar penteurs jurés,

La LigueA rtistique
van 16 augustus en 15 septemb er 1896
Universiteitsbibliotheek, Gen t

,
g éomëtres d écoré s, jardiniers liceucieux .
Hélas I lc belga n'cst guëre sensible, destructour de sites;
tortioIll1aire dc plilntes, to'unncnteur d'rmi)n aux, cassetu'
(\'ar bustes, vil11da1e à tous crins.
'
.
Royaün~e des maussades et des ingénieurs. dés pO~ltS e l
chaussées, la Bcigique a perdu ses beaulés, irrém édia blemcn t.
yen oppelle a\lx om stes seuls bon juges.
Protestons. Proteston". Proteslons III
SENOIL

1:1 osrenoe
Une serie de fest ivités : au Ku rsaal, Mlle (J~'l hri cll e Lejeuno
de l'O p éra comi que de Paris, s'est fait app laudir. I nu tile de
rappeler ici SeS succes de Bruxelles et de I'aris all Théûtrc
Royal . Un c bonne reprise de Boccace nu Casino. Grand bal
d' cnfants. Concours de véh iculcs fleuris. A l 'htppodrome
\Yclli n ~ toll courses de chev a nx . Au v élodrorne courses v élo
. cip édiq ncs ct pédcs tres . Aujoun l' hui, Iong eha lllp lleuri et
concours d' étalngcs .
La phlge est ex traordinairem ent au lm ée. Rencont-é le tout
Brux elles él égan t et le gros public de Gand, moins d 0gant
tu oude varl é et bi~rarr~ . Gommeux ll uncllés rampant SUf
champ de sablc, Moules g-rDuillan t Stil' n-oulcs. Delh\s pctites
tuquiuuut crus rncés mol'cts . ~\ Il,1(lai ses svettcs trou iuant St:C.
ctc. , etc.
Le Ioun nillem eut ~ ·:\(..-cen lue Je dimanche ii l' bcnrc du batn :
Baigne urs promenant charpeute pachyden u iquc sur larzes
pieds plats. PaYS.11111CS mar écageoscs, .Icssucs ct gla p :~ 'S3 ntes.
Rustres S3\·onn:111L lours quillcs cra SScU3CS. Elxus .!~T() lcsq u e s .
Culbutcs ~~IlS 110111 , etc., etc .
OUC1qlltS omhres 1lcc tabl eau joyc nx: «iums les "miers all
cccur de roe , l\!;td H;l-c ro tl es d ":g1 le ni ll ~s , H.' I C I,.~ rap nee indispo
san t les Cl1:I1r$ scusi blcs et soui llnu t la pla,ge

!in,L'

et

11l1a J1(;fc.

Les genks ang-la:sc::î J..:iJlent parleis épcrdumcnt ces buters
iusensibles. Plaignons les ;\ 11(;$ mnrtyr is és ct l'ÏlIg'lon:i les
lapins féroccs .

Autrc tableau uavrant : Uil aquarium il:-i:'l: X ln::ig'lllfîant,
des J10 i ::;SO: 1~ myst éricux y Il.ag c :ll cntre dcux c lich és. CJueL
ques crustuccs pat ibulnircs aiscut incrtcs duns uuc cnu croupie.
e n pöisson Lofrilc d'c spccc glagu ifun llc. des secli es crueha m
<la co lodi un nu ncz des bo us ostendai s

Unt; pnissununille ètique .

:\r ~ r1 a J I:'

tf:\ {' h~'Jl1 r::

dc :'ll b" ille ..;.

rat uèlcöncux,

!-1111 11:lrd :-;

p ustuleu x . Cnn cres a r ar. átrcs , Cloponcs 1l1i il;l hk :i, utc- ! e tc.

l in derui er hant Ic co-ur dc vaut it.::; allidl l.:s ,~ (htcndc
Bai ,l ~ de ;,\kr: 11\(;1' é.; :l e t.llt~c p,lr q Udqtl c ::'~ ' p!JlJ ll ll k:f pig-nuu
fijn ! . (j igo t cll1 ~ J1 t :.: c :\:l !!~ ré::; tIe I I<l i g l l C \l ~~ :-i l'd ) l) ll d k~ . BUlI('11C

Tic r'::n:c par un eharcmicr ll y~l0 ri q ll c . DaiJ.." nclIrs cantb ilrilles.
hag<trd=>. IiYÎllcs harbouilJé::, au .... cri o~cil lo . POJlui:ltiol1 aCI1,'i.l~
tiqUl.: . Villas rromagiHt.:s. H ótch sal c:'s, Tour:.; dl: r~~~ i :5'j~ ,
CO;1('CPÜOllS hf:.;c:ornucs II·architcclo.:s frigillc::; ct l1 lt: l a s s i (' r~ .
~E~rll ~ .

Op 27 december 1900, op tweeënvi jftigjarige leeftijd, overlijdt Arthur aan een sle
pende ziekte. Zijn zus Mari e-Louise, die inwoont bij Jame s en diens mo eder, helpt dan
al geru ime tijd in Arthurs winkel en zal de zaak verder uitbaten. Een factuur uit 1896
staa t reeds op haar naam (Stadsarchief, Blankenberge). Wanneer ook zij te ziek wordt,
zal de winkel na het seizoen van 1908 gesloten worden.
In december 1908 pakt Ensor alles in . In een brief aan Em m a Lambotte (20 decem
ber 1908) rekent hij op nog drie dagen werk: J'ai du me rendre à Blankenberghe pour
continUe/" l'emballage des marchandises du magasin de ma tante. Il y a tant d'objetsfragi
les, porcelaines, faïences, bijouteries etc., etc. et tout doit être emballéavec soin et chaque
objet enveloppé de papier et mis dans la caisse. J'en ai encorepour 3 jours au moins mais
suis devenu un parfait emballeur. (AHK 10-462, )
Dr ie maanden later, op 1maart 1909, schrijft hij ha ar dat het werk geklaard is.
Het vroe gste spoor van het verblijf van Ensors in Blankenberge is een stad srekening uit
1866. Aan ene Ensor wordt 1 petite tenteparticulière à 5 fr. et 1 grande tente à 10 fr. aange
rekend. Deze lijst bevat ook namen van personen die tot 15 cabines huren. Huurt Ensor
de twee tenten voor eigen gebru ik of verhuurt hij er één? Wat doet het gezin Ensor in
Blankenb erge anno 1866? Gaat het wel over James Ensor senior en zijn gezin ? In
Bru gge was er bij de burgerwacht ook een Ensor (Stadsarchief, Blankenberge).

Publiciteitszegel van Oostende
op verso van de tekening La Mendiante, 19 12
Publi citeit sklever van de winkel Haegheman op
verso van de tekening Les Débris, 1910
James Ensor Archief, Nieuwpoo rt
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Hoek van de tafel, 1882
Olieverf op roze karton , 23 x 19 cm, TI. 2 26
Verso in potlood :
mardi 15 août 1882, Blankenberge
[arnes Ensor Archief, Nieuwpoort
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CHA M

A vant, pendant, ap rès, s.d.

H andge kleurd e lith o, 265 x 340 mm
uit Les bain s d'Oste nde, druk Bertauts, Parijs
Ed. F. Claassen , Brussel en Oostende
larnes Ensor Archief, N ieuwpoort
GS T E N OE

1- ---- - --

8: BLA N K E NBE R G HE

- - - --- -

- -- - -- - - ----;

I·
I

.h a nt

60

H et strand van Oostende van 1783 tot 1890

Pendan t

:\pl'ès.

lffKURfn

LA MER MÉDICINALE VOLGENS JAMES ENSOR

larnes Ensor wordt zoals de meeste kustbewoners steeds opnieuw aangetrokken door
die ondefinieerbare wispelturige massa water zonder vaste vorm of kleur. Ensors odes
aan de zee zijn ontelbaar, in zijn meeste brieven zal hij erover schrijven. Choleriek en
kleurrijk of rustig en monochroom, nooit laat de zee hem onverschillig. Hij zoekt er
troost of nieuwe energie, hij vindt er blijheid en ontspanning. Ontgoochelen kan ze
niet. Zij is zijn trouwste vriendin. In 1931 zal hij haar met een welgemeende hommage
bedanken. Hierbij een compilatie uit zijn speech La mermédieinale die hijzelf om
schrijft als Essai humoristique.

Met guérisseuse, rner spirituelle et moralisatrice, vous déearminez les lèvres catdinales
de nos Eves-baigneuses déeulottées. Eves-garçonnes-polissones en voie de multiplieation.
De l'eau, de l'eau bien salée. Met d'Ostende pour rineer, lava les bas-bleus isabellés, de
l'eau pour dérnasquer nos dames en détresse, baigneuses varieellées aux pieds cornus-cor

-..
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JAMES ENSOR

Marine, ca. 1880
Olieverf op doek, 27 x 37 cm, Tr. 171
Privé-verzameling, Brasschaat
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n és, matrones moustachues pour atténuer vos [ards, nettoyet vos hum eurs. Oui, belles
dames et d éesses, notre mer d'Ostende, humbie et fidèle telle chienne marine, lèche et
pourlèche vospiedslégers.
Eaux bonnes, eaux miraculeuses d'Ostende, avivées par Ie flux vous alimentez I' esprit de
nos corps. Vous inquiétez nos esculapes persuasifs, chirurgiens à toupet, pharmaciens SUl'
les dents, piluliers gras, apothicaires massifs et calmants. Hélas! trois fois Hélas!!! Passé,
bien passé, Ie règne desventres tnsensibles, Ie bon temps des suites et des rechutes. (Ils au
ront desparachutes à Thydro. ..)
C'est l'eau pure de la mer qu'il faut capterau large. Je vous salue mer pleine de gr àces,
de réconfort, dominatrice. Je tiens à redire: mer, inspiratrice d'énergie et de constance. bu
veuseinasso uvie de soleilssanglants.
Ostende, j'aime vosplages de sablefin, doux refuge de lumière. L à, desjouvenceIles[u 
tées califourchonnent des ànes b àtés, des sportifs d échauss és, balourds, au cràne étriqu é,
multiplient leurs bras secs pour chasser leurs ballons et des gosses b àttsseuts élaborent des
ch àteaux . (Ens o r, 1974, p. 132 e.v.)
A ux gran ds m an);" le s gr a nds rernèdes .

OO STENDE KUUROORD
E DO UA R D D UB AR

A ux grands maux les grands rem èdes, ca. 1860
Handgekl eurde lith o, 321 x 265 mrn, ed. Dani els
larnes Ensor Archief, Nieuwpoort

Foto Lückefett, Oostende ca. 1910
Verzameling R. Debruyne, Oostende
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De kustbewoners en hun kinderen verdrinken, baden en spelen in zee van in de vroeg
ste tijden. Ze kennen de geneeskrachtige kwaliteit van het zeewater. In 1625 wordt de
pat ers kapu cijnen te Oostende verboden in zee te gaan tenzij op doktersvoorschrift
(Tytgat 1986, p. 69 ).
Vóó r Oostende onder het patronaat van Leopold II komt, is deze kustplaats voor de
bezoek ers vooral een kuuroord. De gasten komen er hun gezondheid verzorgen, veel
ontspanning is er niet. Wanneer de toeloop groter wordt, zoekt de stad naar middelen
om hun verblijf aan genam er te maken en hen terzelfder tijd een reden te geven enkele

extra overnachtingen te boeken. Die politiek is zo succesvol dat voor een steeds grotere
groep het vertier het doel wordt en de kuur slechts de aanleiding. Het kuren wordt een
onderdeel van de toerisme-industrie.
De twee troeven die Oostende uitspeelt bevallen zowel de toerist als de patiënt: Il est
d'abord des personnes qui ne veulent renoneer ni aux plaisirs ni aux agréments de cette
existence raffinée de nos villes. A eeux-Ià, il faut la vie, toujours brides abattues; et pour
eux une station balnéaire n'est qu'une vaste salie de speetacles diversement attrayants.
[Au} littoral et surtout à Ostende, (...) tout y concourt à leur procurer lesjouissances les
plus variées de la vie. Mais à c àté de cemonde aux alluresgaies et parfois turbulentes, il est
une autre catégorie de voyageurs qui vielm ent se reposer d'une vie de fatigues et d 'obses
sions continuelles, demander à I'air de la mer desforces nouvelles. (...) Ceux-ct vierment se
livrer à la chasse, non des plaisirs et des voluptés, mais de la vigueur et de la santé.
(L'Il/ustration européenne, 1887, p. 643)
Die opportunistische redenen vinden we ook terug in de kuurliteratuur. Sind s 1800
worden steeds meer teksten over het baden gepubliceerd. Elk str and aan de lange
Noordzeekust heeft wel zijn promotor. De meeste publicaties zijn dan ook half toeris
tisch, half medisch.
Rond 1700 zijn de Engelsen trendsetters geworden van deze oude Griekse geneesvorm.
In 1740 worden niet minder dan 220 Engelse badplaatsen geteld. Hun fashionable sea
son en kuuroordmanie zal de trend op het vasteland versterken . Wanneer de zoektocht
naar een plaat selijke minerale bron faalt, zijn er nog de koude baden die de arts Sir
Iohn Floyer propageert in zijn History of cold bathing. dat in 1722 reeds aan een vijfde
uitgave toe is (Gobyn , 1988, p. 20-26 ).
Op de duur ontstaat er een begripsvermenging waarbij de zee als één groot mine
raal bad met onbeperkte mogelijkheden wordt voorge steld. De plaatsnamen Bath en
Spa worden soortnamen wat de populariteit van deze oorden illustreert. Door de ge-
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Op het strand, ca. 1882
Houtskooltekening op papier, 240 x 330 mm
Verzameling onbekend
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Glasnegatief ca. 1880
Stadsarchief, Oo stende

Inschrijvingsformul ier voor het Internation aal
Congres over 'Thalassoth érapie' te Oo stend e, 1895
Stadsarchief, Blank enberge
DEUXIEM ECONGRtS nt THALASSOTHERAPIE
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nezing in Engeland van een Duits arts en door diens lovende publicatie zal in 1794 het
eerste kuuroord op het vasteland geopend worden, Doberan in Duitsland. In 1843 zijn
er reeds 82 op het continent (Verhaeghe, 1843, p. 11 ).
In 1825 verschijnt te Oostende van Dubar een Guide desbaigneuts ou traité sur l'usa
ge médical et hygi énique des Bains de Mer. In 1843 verschijnt van de Oostendse dokter
Verhaeghe, die in 1841 te Leuven promoveert met een proefschrift over het baden, Les
bains de mer d'Ostende, leurs effetsphysiologiqueset th érapeutiques. Het wordt een cate
chismus, met raadgevingen die onze moeders ons nog op het hart drukken, zoals ga
niet baden tot één uur na de maaltijd, ga niet bezweet in het water, enz. Mensen met
grandes émotions de l'àme wordt afgeraden te baden want: La mer se présente à l'tmagt
nation accompagnée de l'td ée de sa projondeur et de son immensite et il est peu de persen
nes qui peuvent se soustraite à un sentiment de surprise et de crainte au moment de se
piongei dans cette vaste masse d'eau. Il sefait alors dans tout Ie corps un beuleversement
total; l' àme surprise, effrayée (...). (Verhaeghe, 1843, p. 101)
Verhaeghes publicatie bepaalt ook het protocol van het baden en van de badkledij die
in 1890 nog toegepast wordt en die we op het schilderij van Ensor afgebeeld zien. De ba
sisgegevens van deze belangrijke generatie kuurauteurs worden regelmatig getoetst en
bijgestuurd ofbevestigd. Deze generatie dokters beschrijft de zee als een alles genezend
natuurfenomeen, voor aandoeningen gaande van stemverlies tot kliertuberculose. Ze
laten zich meeslepen door hun enthousiasme en dichten het zeewater m agische krach
ten toe. Zo mijmert dokter De [umné: Venus Aphrodite est née de la mer. Est-cepour ce
motif que tant de femmes viennent demander la fécondité à Télément salé? Quoi qu'il en
soit, beaucoup y trouvent la réalisation d'un veeu ardement formé. (Van Vyve, p. 21)
Van langsom meer wordt de helio-marinekuur empirisch onderzocht. In 1895 orga
niseert Oostende het Deuxi ème CongrèsInternat ional de Thalassothérapie. Men discus
sieert er over pro's en contra's van onderdompeling en zelfs over de soorten badmut
sen. Men is zeer inventief in de verschillende technieken van het kuren: licht-, lucht
(les vents sont des douches d'air), zee- en zandkuren, warme en koude baden, onder
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dompeling, stort- en regenbad, omslagen en inwikkelingen met zeewater, zeewater
oraal, als lavement, als vaginale injectie, enz. Elke kuur wordt gestaafd met de ontle
ding van fysische, chemische, therapeutische soms ook elektrische (cetteforce occulte,
Verhaeghe, 1843, p. 107) en emotionele reacties van lucht, water ofbader. Over de kwa
liteiten van de golven: Lesvagues avec leurs flagellations, leurs violences, leurs secousses
répét ées, leurs percussions, leurs chocs et leurs frottements forcent les muscles à se tenir
dans une contraction permanente. C'est un véritable exercice passif; ayant quelques uns
des avantages du massage et se composant en même temps d'un bain d'eau et d'un bain
d 'air ou mieux de vent.
De Duitsers omschrijven de golven iets agressiever als Ein Kamp] mit den Wellen
(Thalassothérapie 1896, p. 216). Na 1910 maakt een Duitse reisgids zelfs publiciteit voor
het Oostendse bronwater met het stralend argument dat het augenscheinlich
Radioactivsei. Das ist ein weiterer Vorteil (OstendeKönigin der Seebader, s.d., p. 18).

L'Îlrm t9tlon des §"öIlcurs aus.aur " ins du Parad,s
' /" TJ.,.,1. ,._ .. I

. H I/tl ,:,;' ,·1f
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L'A rrestation des baigneurs nus
aux bain s du Paradis , s.d.

Handgekleurde litho, 341 x 267 mm
uit Les Bains d'Ostende, druk Bertauts
ed. F. Claassen, Brussel en Oostende

Door de fysische reacties van de bader kan men de tijdlimiet van het bad bepalen.
Bij de onderdompeling voelt het lichaam door het temperatuurverschil een eerste hui
vering (un premierfrisson). Dan warmt het lichaam terug op maar uiteindelijk vreet de
koude te veel energie (calorivore ) met als resultaat klappertanden, blauwe huid, 'kip
penvlees' en de tweede huivering. Maar dan zit de bader al te lang in het water (Tha
lassothérapie 1896, p. 202).
Het kuren heeft zijn plaats verworven en huisdokters schrijven deze modieuze re
medie voor aan ernstig zieken maar ook aan malades imaginaires, zoals dames met
eeuwige migraine of heren met liefdesverdriet. Zo verspreiden zij de toeloop naar en de
faam van de zee.
Het succes van het kuren blijkt ook uit het oprichten van gebouwen voor hydrothe
rapie " waarop de weersomstandigheden geen vat hebben en waar de patiënt elke dag
van het jaar kan genieten van de heilzame werking van het Noordzeewater.
Oostende heeft in 1890 nog een bezienswaardigheid die kan blijven bestaan bij de
gratie van het kuren." Het politiereglement houdt rekening met personen die op aan
raden van hun arts het lichaam rechtstreeks in contact met het zeewater moeten bren
gen. Zij mogen in adamskostuum op een welbepaald strandgedeelte, LeParadis, baden
(Vilain, 1974, p. 110). Deze plage en haar naturisten zijn het onderwerp van tal van kari
katuren.

NOTEN

13

Ostende, Etablissemen t hydroth érapique, [ondé en 1885, gelegen naast het Kursaal. [IlJ est Ie
complement des magnifiques installattons balnéaires d'Ostende. La pris e d' eau est faite directement à la
m er. Les douches sont aliment és par des réservoirs d'eau de m er, placés de manière à pouvoir donner
par pression grad uée une colonn e de 2 0 m de chute. Deze instelling vold oet niet aan de wensen van

een luxueuze plage want in 1888 publiceert L 'lllustration européenne (p . 754) een megalomaan
project voor een hydrotherapie, voorzien ten oosten van de dijk (architect ]. Van de Broeck).
14

Freud vertelt de volgende mop in zijn Der Witz und seine Bez iehung z u m Unbew ussten: Een
bedelaar vraagt zijn weldoener, een baron, geld voor een reis naar en met verblijf te Oostende. Zijn
dokter had hem zeebaden aangeraden voor zijn gezondheid. De baron meent dat Oostende een
zeer dure badplaats is en oppert dat een zeekuur in een minder dure badplaats even doelmatig zal
zijn. Hierop antwoordt de schooier dat hij persoonlijk niets te duur vindt wanneer het om zijn
gezondheid gaat (De Plat e 2 februari 1977).
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JAM E S ENSOR

De baden van Oostende, 1890
Geme ngde techni ek op paneel, 37,5x 45,5cm
Ronny Van de Velde, An twerpen

Kleur enfot o van het weststr and, de dijk en het Koninklijk Paviljoen ca. 1895
Stadsarchief, Oos ten de
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Quant à l'organisation des bainseux-mêmes, c'estune merveille. (...) C'est un corps d'ar
mée de superbes cabines, que l'on attelle comme des batteries d'artillerie, et qui rnanceu
vrent avec un tel ensembleet une telleprécision, que l'on cherche le commandant en chef
qui dirige. (...) En un mot, depuis l'estacade jusqu'à la maison du Roi, c'estun coup d'cei!
féerique, sansunefausse note. Voilà donccomment legéniede l'homme a transforméla ri
ve d'Ostende. (L'Echo d'Ostende, 4 september 1890)
Ensor staat erop die zee en dat strandgezicht te situeren. Hij tekent niet de Middel
landse Zee, niet de plage van Brighton of een gefantaseerd strand. Discreet maar dui
delijk verwijst hij naar Oostende.
Discreet, zodat het schilderij tijd en ruimte kan overstijgen en het ook later nog zou
kunnen genoten worden als strandgezicht, als historisch tafereel en als studie van men
selijke gedragingen en relaties.
Duidelijk, omdat hij het schilderij topografisch lokaliseert en frequent verwijst naar
typisch Oostendse bad tradities die in 1890 onmiddellijk worden herkend. Vandaag kan
een en ander slechts met behulp van foto's en reisgidsen uit die tijd gereconstrueerd
worden. Reeds in 1926 zal Ensor op de totale ommezwaai wijzen en de vergane glorie
van Oostende tonen.
De twee torengebouwen boven de cabines zijn twee bakens aan de Oostendse horizon.
De Belgische vlag wappert boven het koninklijk chalet van Leopold Ir. Zijn vader heeft
reeds in 1834 een houten chalet laten timmeren bij de havenmonding. Tevens betrekt
de koninklijke familie een huis in de Langestraat, waar ook de grootouders van de

SABAM

JAMES ENSOR

De baden van Oostende (detail), 1890

Gemengde techniek op paneel

Ostende. fhû/et i?o!/al.

Luxeprentkaart me t het Koninklijk Paviljoen,
ca. 1895
Stadsarchief, Oostende

Porseleinkaart van de firm a die de geel gestreepte
badkarren uitbaat, ca. 1860
Ooste ndse heemkring De Plate

kleine [arnes wonen. Om meer rust te kennen laat Leopold I in 1863 op de duinenkruin
van Mariakerke twee houten cottages optrekken. In 1874 laat Leopold II volledig
nieuwe chalets bouwen. Wat Ensor tekent , is het voor de koningin bijgebouwde weste
lijke chalet dat verbonden is door een glazen corridor met de vertrekken van de
koning. De koningin verkiest echter meestal in Spa te verblijven.
De duinhelling is met stenen verstevigd, vandaar de schuine lijn onder het chalet.
De koning laat ook het kwartier rond zijn chalet renoveren door de versnipperde per
celen met veel moeite op te kopen en het geheel te herstructureren. Zijn chalet ligt op
de grens tussen I e Paradis en het meest uitgelezen deel van het strand. De koning is zelf
een actief bader. De meeste stranduitbaters vermelden trots dat ze een baigneur du roi
of baigneuse de la reine in dienst hebb en. Z o wordt er te Oostende gebaad, bevestigt
Leopold II later over Ensors Baden, met kennis van beide facetten: topografie en
erotiek.
Verder langs de horizon komen we bij dri e met vlag en wimpel bekroonde torens: de
Wellington-hippodroom, vandaag nog op dezelfde plaats maar onherkenbaar ver
bouwd. Als zestienjarige trekt Ensor de duinen in met zijn schilderdoos en kleine roze
kartonnetjes. Hij neemt de omgeving in zich op en in deze uitgestrekte duinen is elke
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constructie opvallend. Zo heeft hij de twee forten, het oostelijke fort Napoleon en het
westelijke fort Wellington, geschilderd (Tr. 23, 24).
In de namen van de forten steekt een stuk geschiedenis. In 1803 komt Consul
Nap oleon naar Oostende. Hij vindt de verdediging van het plaatsje onvoldoende, voor
al omdat hij plannen heeft om Engeland te veroveren. Hij laat kanonnen plaatsen op
een musoir op het oosterstaketsel en proeven nemen met het afvuren van mortieren
vanop het strand. Wanneer keizer Napoleon in 1806 zijn overzeese invasieplan opgeeft,
duurt het tot 1809 en de inval van de Engelsen in Walcheren voor de verdediging van
Oostende opnieuw bestudeerd wordt. Men vreest namelijk dat Engeland via Oo stende
Antwerpen zou aanvallen. Er wordt een verdedigingsplan" opgesteld waarin ook het
westen van Oostende betrokken wordt. De werken aan beide forten , die een pendant
vormen, worden in 18u aangevat. In 1814 is het oostelijke fort klaar en begint men met
het metselwerk van het westelijke. Het zijn de Engelsen die het in 1815 afwerken: ze zien
goed het nut in van de gekruiste vuurbanen van de twee forten (Lemoine-Isabeau, 1972,
p. 495 e.v.). Het westelijke fort krijgt de naam van de generaal die Napoleon definitief in
Waterloo verslaat.
Prentkaart met
de Wellingtonrenbaan, ca. 191 0
Stadsarchief , Oostend e
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Reeds in 1830 worden te Oostende volbloedrennen georganiseerd op het braaklig
gend terrein van de Vuurtorenwijk. Het inrichtend comité bestaat uit vier Engelsen en
vijf Oostendenaars. De Engelsen winnen alles. De grondlegger van de Oostendse Ren
vereniging, Ridder de Stuers, weet het met de hulp van Leopold II op een akkoord te
gooien en krijgt het Fort Wellington toegewezen. Het sombere fort krijgt een pittig
Tudor-tintje, met uitkijktorens en kantelen in de neogotische modestijl, en wordt op
29 juli 1883 ingelopen. De Hertog van Wellington heeft 1.000 pond veil voor de prijzen.
In 1889 wordt de honderdste ren dag gevierd en de 100.000 fr. prijzen maken van de race
een Europese topper (Deswaef-Boels e.a., 1983). Als onderdeel van het mondaine tijd
verdrijf worden er ook duivenschietingen en polowedstrijden georganiseerd en kan er
uiteraard gegokt worden.
Nog verder langs de horizon zien we de rode daken van de vissershuisjes van
Mariakerke, een randgemeente die Ensor dierbaar is en die hij meerdere malen zal et
sen en schilderen. Door zijn toedoen zal het kerkje beschermd worden. Hij ijvert er
voor vanaf 1894 en drie jaar voor zijn overlijden in 1946 zal hij nog de officiële bescher
ming meemaken. Als om zijn overwinning definitief te bezegelen is daar, zo dicht
mogelijk bij de zee, zijn graf gelegen.
Deze einder aan landzijde komt niet op de studietekening voor. Maar door de wim
pels en de gebouwen is deze dominant op het schilderij aanwezig en wordt de badscène
ontegensprekelijk in Oostende gesitueerd.
Andere correcte topografische gegevens zijn de golfbrekers en de hoge masten in
het water. Eén van de redenen voor het oprichten van de baddienst is de veiligheid van
de bader. Omdat het niet rendabel en vrijwel onmogelijk is om het strand over zijn he
le lengte te controleren, worden bepaalde stroken afgebakend met dergelijke palen,"
waarvan ook het waterpeil kan worden afgelezen. Bewaakte zwemzones zijn er ook
vandaag nog en de golfbreker van het schilderij ligt nog steeds op dezelfde plaats.
Alleen de zon is gefantaseerd, zowel qua vorm als betekenis. Ook het tijdstip dat ze
aangeeft past niet bij het gewriemel op het strand. Tijdens de zomermaanden staat de
zon pas rond 21.30 uur zo laag boven de horizon. Maar dan doet de beau monde zich
allang te goed aan de andere geneugten die Oostende hen biedt.

NOTEN

15

Reeds onder Leopold I was men ervan overtuigd dat het verdediging sstelsel van 1815. gebaseerd op
een aantal vestingen van Nieuwpoort tot Bouillon. geen voldoening meer schonk. Men zou het
stelsel van deze zgn. Wellington-vestingen vervangen door een sterke defensieve stelling, meer in
het centrum van het land. Het plan van de zgn. grote omheining van Antwerpen, verwezenlijkt
door minister van oorlog Chazal, was opgemaakt door geniekapitein Brialmont (Luykx, 1985,
P·13 1).

16

72

In Blankenberge wordt reeds in 1496 een paal geplaatst om de bad zone aan te duiden die onder
toezicht van de politie staat (Scheyving, 1981, p. 69 ).
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GezichtopMariakerke, 19 01
Olieverf op doek, 54 x 67 cm, Tr . 385
Museum voor Schone Kun sten, Oostende
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'L'Ouverture de la saison à Osten de'
Le Globeillustré, 6 juli 189°, p. 632
Universiteitsbibliot heek, Gent
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Van elke badpl aats is de dijk het pronkstuk.

Tout Ie long de la digue, sur l'emplacement des bastions d émantelés, se sant dressées,
dans une symétrie parfaite, une multitude de constructtons ravissantes, dont plusieurs
sant conçuesdans Ie plus pur style renaissancefiamande, des demeures princières, desho
tels dont les beautés intérieures égalent la richesse architecturale, puis des villas agré
mentees de baleons et des vérandas. (...) Cevaste et gracieux promontoir estnaturellement
Ie rendez-vous de toute lafashion. C'est particulièrement dans l'après-midi, sous Ie soleil,
une luxueusefourmillière degens qui font étalage de mener la vie à grandesguides, d'élé
gants en costumes blancs, de mondaines en gracieuses toilettes, aux tons clairs et chatoy
ants, abritées par des ombrelles multicolore s. Partout, une agitation incessante, une
exub érante gaieté. Il seraitdifficilede sefaire une idée d'un pareil tableau, sansl'avoir vu.
Et quel spectacle vers la mer, quand, penchés sur la balustrade, nous assistons au d éjerle
ment des vagues. (...) La plume est imputssante à décrire ces scènes admirables sans cesse
renouvel ées, taujoursles m êmes, mais toujoursaussi impressto nnantes, et dont nos regards
ne se lassent jamais. (Van Godtsenhoven, 1895, p. 24)
Iam es Ensor heeft De baden van Oostende geschilderd o.a. vanop die uitsprin gende
dijk. Oos tende is de enige Belgische kustpl aats die de pretentie heeft tot in de zee te
mogen uitpuilen en die daarom door extra stevige zeedijk en mo et worden beschermd.
De hierboven beschreven voorspoedige groei van Oostende en het aantrekken van
een steeds ch iquere cliëntèle worden ondersteund door de uitbreiding van de dijk en
de urbanisatie van de vr oegere wallen. Compositie en inhoud van De baden zijn slechts
te begrijpen vanuit deze ontwikkeling. Ensor on dervindt de metamorfose van de dijk
aan den lijve wanneer hij als kind op de on com fort able dijkrug loopt en later als derti
ger, in 1890 , over de luxueuze esplanade wandelt.
Oorspr onkelijk is de dijkkruin zeer sma l, amper vijf à zes meter, zonder één enkele
reling. Aan de zeezijde is de dijkglooiing m et arduinblokken bed ekt en naar de stad toe
is hij met graszoden bekl eed en aan de voet voorzien van stenen muren of palpl anken
om grondverschuiving in de stadsgrachten te voorkomen.
In 1854- 1861 verster kt het Ministeri e van Op enbare Werken de dijk en de duinen. De
Stad verkrijgt van de Staat een verbreding van de zeedijk m et drie meter, onder meer
door de glooiing naar de dijkkruin loodrecht te laten optrekken. Zo krijgt deze prome
nade een breedte van tien m eter en wordt zij aan zeezijde van een reling voorzien.
Het zelfde gebe ur t bij de aanleg van een 395 met er lange nieuwe dijk ten westen van de

75

zeedijk. Door de verbreding en de afwerking met bakstenen groeit deze voetweg in 1862
uit tot de Westwandeling. Zo beschikken de wandelaars nu over een doorlopende dijk
van het Vuurtorenplein tot aan de koninklijke chalets.
Na het verkavelen van de vroegere wallen komt men in 1868 al spoedig tot een ak
koord om de zeedijk op dertig meter breedte te brengen en van een rijweg te voorzien,
behalve voor de strook waar het nieuwe Kursaal moet verrijzen. Tevens aanvaardt men
de rechttrekking van de dijk door het wegwerken van de bochtige lijnen ten westen van
het oude Kursaal. Het huidige tracé van de dijk dateert van 1878. Dan wordt beslist om
de Westwandeling (ten westen van het huidige Kursaal) op vijftien meter breedte te
brengen door vijf meter strand in te palmen en geen rijweg aan te leggen.

Geblazeerde toeristen die overde nieuweZeedijk wandelenspreken nu met ininachting
overde vroegere zeedijk en overde oudepaviljoenen. Voor hen isde oudezeedijk maar een
voetpad geweest, waar men noch draaien noch keren kon zonder tegen de hielen van een
heeraan te zitten of op de sleep van een dame te trappen. Depaviljoenen waren ouderwet
se barakken van stuc en hout, wat rechtgehouden door afbladderende verf Zelfs het oude
Kursaal vond geen genademeer in hun ogen. De glazen rotondewerd tot een broeikast ge
degradeerd.(Farazijn, 1979, p. 36)

Gevels aan de esplanade, ca. 1900
Verzameling Lvan Hyfte, Oostende
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De dijk wordt verfraaid om de elite te behagen en haar een waardige ontvangst te
kunnen bieden. Daar kan ze flaneren onder gelijken. Om die reden wordt in 1880 de je
neverbrugafgebroken. Deze verbindt het ooststrand met het westerstaketsel. De naam
van de brug zegt iets over de laveloze schooiers die er rondhangen. Uiteraard heersenJn
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Verpesting onder, verpesting boven,
verpesting overal, 1904
Handgekleurde ets, 192 x 291 mm, Ta. 127
Privé-verzameling
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Iarnes Ensor, het 'wandelend standbeeld'
op de dijk, 19 26
Stadsarchi ef, Oostende

het visserskwartier en op de dijk langs de havengeul andere zeden dan op de zeedijk.
Ensor plaatst een bank net op het kruispunt van de twee dijken en portretteert de twee
werelden die de stad Oostende herbergt. Dat contrast is het authentieke Oostende:
twee kinderen van dezelfde moeder die met minachting naar elkaar kijken. De vissers
vinden die aangespoelden maar niets en de al dan niet authentieke noblesse mijdt hun
geurtjes: Peste dessus, pestedessous, pestepartout.
In 1890 is de zeedijk een bijna autonoom stadsdeel met eigen gewoontes, regels en
een totaal andere sfeer. Wandelen in de stad heeft een doel: men gaat naar café, eethuis
of winkel ofbekijkt de uitstalramen. Op de dijk wordt niet gewinkeld, niet vlug enkele
boodschappen gedaan; bedelaars, hoeren, vissersvolk, middenstand en elite lopen er
niet door elkaar.
Eenmaal op de dijk worden de mondaine lui zelfbewust en iedereen weet dat hij of
zij er in één oogopslag bekeken, gewogen en geklasseerd wordt. Hier strekt men de rug
en wordt de snelheid van het wandelen aangepast. Ze kuieren, maar niet te vlug, want
gehaast zijn is uit den boze, de tijd is in hun macht. Niet te traag, men hoort te blaken
van gezondheid. Moeders wijzen hun huwbare dochters terecht omdat ze zich te speels
gedragen. Als houding en ritme onder controle zijn, dan wordt er gekeken. Zien en ge
zien worden. Als men kiest voor Oostende en niet voor één of ander achterlijk vissers
gat zoals b.v. Knokke," dan is dat een bewuste keuze. Terug thuis kan men de omgeving
epateren met verhalen over de rijken. Of men mikt op een lucratiefcontract met welge
stelde Oostendse toeristen. Of men hoopt in Oostende een toekomstige echtgenoot
met een rijkere bruidsschat te ontmoeten.
Deze mentaliteit, die hang naar het exclusieve en het selecte, filtert de stroom toeris
ten . Zo ontstaat er een bijna natuurlijke polarisatie tussen Oostende en Blankenberge
waarbij beide elkaar afkeuren: Je connaispeu de gens en effet, surtout parmi ceux qui ai
ment à goûter tranquillement les jouissances de la nature, qui ne témoignent hautement
de leurs préférences pour Blankenberghe. Ostende est guindé, [ardé, poseur, sans aucun
naturel. C'est Ie boulevardde nosgrandes cités avecsa vanité, sa suffisance, son luxe trans
porté au bordde la mer. Blankenberghe est tout autre; cetteagréable petite villede bains se
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présente bourgeoisement, telle qu'elleest, sansorgeuil comme sansfard; on s'y sent à l'aise;
sans contrainte, on s'esbaudit. (Lyon, 1884, p. 15)
O p de dijk van Oostende wordt pose belangrijk. Waarschijnl ijk verandert zelfs Ensor
bij zijn eerste pas op de dijk. Zijn houding wordt zelfverzekerd en zijn rijzige gestalte
geeft hem een aristocrat isch en gedistingeerd elan. Later zal Karel van de Woestijn e
hem het wandelend standbeeld noemen. Op zijn atelier is hij de piekerende twijfelaar.
Daar verbijt hij de vlijms cherp e kr itiek en het bijna algemene onbegrip geeft hem ener 
gie om te creëren.
In een brief aan Maus (28 okt ob er 1890 ) vraagt hij uitleg over de volgende tentoon
stelling van Les XX. Hij kan zijn angst niet verbergen: Je ne sais rien et j'attends inquiet
et incertain, h ériss é et défiant, semblable au dragon Fessine traqué dans les forêts de
Micommence Iefiel au cul, (...) chiant, rotant, p étant, vessant, pissant. transpirantdes cris
affreux .(Legrand, 1966, p. 35)
Zijn werkkracht is groo t maar niet groot genoeg om zijn gekwetste ego te troosten en
daarom reageert hij zich ook af op zijn omgeving. In het kunstmilieu spot hij met zijn
criticasters die hem met hun pen irr iterende prikken geven en zijn geschilderde verdedi
ging is in feite scherper dan hun aanval. In de maatschappij kiest hij de kant van de kleine
man , de arbeider die door Kerk, Staat en Gerecht gefnuikt wordt. In het zomerse Oos
tende kiest hij voor de ordinaire Oostendenaar die alles al heeft meegemaakt, elke zomer
opnieuw, en al die schijnmanoeuvres en ensceneringen van de beau monde doorziet.
In de so uvenirwinkel van zijn moed er en van tante Hae ghem an (vader Ensor is
overleden in 1887) wikken en wegen rijk uitgedoste dam es de prij s van schelpen en sim 
p ele postuurtjes, maar eenmaa l in gezelschap in het Kursaal verplichten ze zichzelf een
onbevangen levensstijl te etaleren .
Als Ensor op het strand of op de dijk wandelt en even op de reling aan het Kursaal
uitrust, kijkt hij niet alleen naar de baders zoals de toeristen doen. Hij bespiedt ook hen

Het weststrand gezien van op het Kursaal, 1890
(Foto Lebon in Land oy 1890, p. 31)
Stadsbibliotheek, Oos tende
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die kijken. Met zijn gecon centreerde blik isoleert hij de types en registreert ze. Enso r
haalt een schetsboek boven en tekent de badkarren die netjes in volgorde staan, de
strook waarin gebaad en gezwommen wordt en de massa anonieme toeschouwers.
Anoniem maar niet neutraal: door hun houding en kledij vertellen ze over hun her 
komst, vermogen ofberoep.
Eenmaal terug op het atelier zal hij al deze inform atie groeperen op enkele vierkan
te decimeter. Misschien combineert hij deze schets met een foto om.het geheel een her
kenbare context te bezorgen. M~ar de context, de fysieke ruimte is er enkel ter onder
steuning van houdingen, blikken en relaties die samen een mentale ruimte vol
dubbelzinnigheden creëren.
NOOT

17

He t Staatsblad van 20 maart 1890 vermeldt de jaarlijks te betalen som om het stra nd in concessie te
krijgen van de Staat. Daaruit kan men het belang van elke plage afleiden: Knocke 5 fr., Heyst 60 0 [r.,
Uytkerke 10 f r., Wenduyne 5 fr., Clemskerke 5 [r ., Ma riakerke-sur-Mer 5 [r ., Mi ddelkerke 20 fr.,
Lombardzyde 5 fr., N ieuport 2 0 fr., Oost-Dunkerke 5 [r., Blankenberghe 4 0 0 0 [r. Ostende 75 0 0 fr.
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Le Globe illustré, 4 augustus 1889
'Dessin d'apr ès nature de Cassiers'
Univ ersiteitsbibliotheek, Gen-t
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Wanneer Ensor de cabines schetst, staat hij op het strand, niet ver van badkar nummer
69. De vluchtlijn laat de cabines gradueel verkleinen. We zien de strook waarin baden
toegelaten is, het is duidelijk waar de strandlijn loopt en tot hoe diep gebaad wordt. De
zee is rechtsboven niet bezwommen, op het zwemverbod houden de reddingssloepen
een oogje in het zeil. Perspectivisch is het gezicht op de baders minder correct.
De groep toeschouwers is te klein in verhouding tot de badkar. Blijkbaar ziet Ensor
zoveel interessant publiek dat hij, in deze beperkte ruimte, enkel hun hoofden kan sta
pelen om ze toch erbij te betrekken. De mensengroep is nog niet gedefinieerd. We zien
de priester met paraplu en de militair; de Engelse met vissenop haar rug uit het schilde
rij is hier nog een man die iets onder de arm draagt. De twee verschillende
perspectieflijnen kunnen enkel door de combinatie van twee standpunten verklaard
worden. Enerzijds ziet Ensor de kijkers en de verre zwemmerssilhouetten vanop de
dijk, anderzijds de cabines en de voorste baders vanop het strand.
Door deze basisschets weet Ensor welke informatie hij wil verwerken en kent hij de
compositorische problemen. Dat foute perspectiefzal hij op het paneel niet corrigeren
maar wel verdoezelen en in functie van de gehele compositie stellen. Kunst is meer dan
de som van academische voorschriften en kan er zelfs onafhankelijk van zijn. Dat zoge
zegde gebrek past perfect in dit volkse bad. Door de aristocratische baden van
Oostende op dergelijke wijze af te beelden, met de vormelijke gebreken en de ironische
typering, nivelleert hij dat uitgelezen publiek tot ploeteraars.
Perspectivische fouten worden Ensor reeds van bij zijn vroegste tentoonstellingen
aangewreven. Men verwijt hem dat de groenten van zijn tafels rollen . De vluchtlijnen
geven die academische critici gelijk en toch rollen de groene kolen niet over de vloer...
het is verf op doek: Un peintre qui sait son metier, qui connaît le dessin et la perspective,
quelle horreur! Un sculpteur qui 'sait sculpter, quel êtregrossier! Un dramaturge qui sait
faire desdrames. quel avorton méprisable! Legénie n'a pas besoin de métier. Art est le con
trairede métier! (Giraud in Solvay, 1942, p. 84)
In het schilderij plaatst Ensor zich resoluut op de dijk waardoor de einder boven de
cabines zichtbaar wordt. Ofzou hij zijn basisschets verwerken met een foto van Lebon,
verschenen in 1890 in de publiciteitsbrochure van Paul Landoy? De kern van deze nieu
we compositie is strandcabine 68. Om visueel aanvaardbaar te maken dat deze reuze
groot is in vergelijking met de toeschouwers en met de volgende cabines suggereert
Ensor dat ze op een heuveltje staat. Vanuit het centrale plateau met cabine 68 vertrek

81

ken de drie vluchtlijnen die het oppervlak verdelen: over de cabines, over de toeschou
wers en tussen de twee badersgroepen. Deze van de strandkarren is licht glooiend naar
achter. Deze van de toeschouwers is steiler neerwaarts waardoor de stapeling van de
hoofden meer aanvaardbaar wordt en minder gelijkt op een gotische ruimte met super
positie van b.v, engelenhoofden.
Een andere compositorische ingreep past Ensor toe op de hoofden onderaan de
lijst. Door hen nu met bovenromp af te beelden staan ze dichter bij ons en wij staan bij
gevolg dichter bij de zee. Een cadrage die de Vlaamse Primitieven reeds toepassen om
de toe schouwer bij het tafereel binnen de lijst te betrekken.
De baders zijn verdeeld in twee groepen. De scheidingslijn vertrekt opnieuw van ca
bine 68, draait naar de centrale bader met parasol en bolletjesbadpak (d ie in 1898 ook
aa nwezig is in de ets De intredevan Christus te Brussel, linksboven, Ta. 114), over de lan
ge rij en eindigt bij de twee paar spartelende benen.
Onder deze lijn zijn de baders herkenbaar maar toch kleiner dan de toeschouwers
die nochtans op dezelfde hoogte staa n. Die verkleining is nodig omdat Ensor vooral de
houdingen en handelingen van de baders wil tonen en daarvoor is meer ruimte nodig
dan voor het typeren van de kijkers. In het 'la ag water' zien we eilandjes, spelende kin
deren en steeds dieper badende zwemmers met verschillende gezichten en duidelijke
fysieke kenmerken. In dit onderste gedeelte is de golfslag heviger. En sor suggereert het
tuimelen van de baren, in hun geweld zwelt het zeewater tot schuim en uitdeinende
golfjes. Ensor tekent die golven met organisch kronkelende lijnen, zweep slaglijnen die
enkele jaren lat er met de Art Nouveau een verplicht vormelement zull en worden in
kunst en to egepaste kunst.
Dat lijnenpatroon in de zee is Victor Hugo reeds tijdens zijn verblijf te Oostende in
1837 opgevallen: L'écume des vagues, blanche et pailletée au soleil, faisait tout le long du

rivagecomme unefrange de vermicelles et de chicorées centfoisplus délicatement sculptées
que tous les plafonds du X VIIIe siecle. Quand la mer veut faire du rococo, elle y excelle. Les
architectes Pompadourlui ont pillé sescoquillages. (Arty, 1968, p. 115)
Boven de scheid ingslijn treedt plots een perspectivische versnelling op . Daar zien
we enkel nog hyperkin etische silhouetjes, vele m et de armen in de lucht. Doordat de
baders onverklaarbaar dieper of hoger staan, liggen of zelfs lopen op het wateropp er
vlak en door de afwezigheid van de krullende bar en lijken die golven zeer statisch en
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zelfs massief. De twee sloepen suggereren het water en het onderscheid tussen duin en
zee. Omdat de wolken ook krullen, is het goed dat de bovenste golven statisch zijn en
zo beter aarde en lucht van elkaar scheiden.
Ook dat gevoel van een massief zeeoppervlak wordt vijftig jaar vroeger door Victor
Hugo beschreven. Ensor combineert twee verschillende toestanden van de zee in één
moment.
C'est en se promenant sur les dun es qu'on sent bien l'harmonie profonde qui lie jusque
dans la form e la terre à l' océan; l' océan est une plaine, en effet, et la terre est une mer. Les
collines et les vallens ondulent comme des vagues, et les chaînes de montagne sont des
tempêtes pétrifiées.(Arty, 1968, p.102)
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Dat eigenaardige perspectiefen de small e luchtstrook geven de indruk dat alles zich af
speelt op een hellend vlak. Het is een compositiestructuur die reeds veelvuldig werd
toegepast door Bruegel.
De besproken indeling legt de krachtlijnen en aandachtspunten van het schilderij
vast. Daarnaast heeft Ensor zijn schilderij opgebouwd volgens een schem a dat we in
verschillende werken terugvinden. Hoe hanteert hij dat schema in De baden? Onder
aan links een driehoek met mensen, de gapers. Zij kijken naar de actie vóór hen, naar
de baders. Boven die eerste driehoek is er een driehoek met badkarren en daarvóór, in
zee, talloze silho uett en. De hoge horizon wordt afgelijnd door een goltbreker en
sch uitjes en er rest slecht s één vierde voor de lucht. Onderaan stappen mensen uit de
lijst en rechts staa t de dikke man die in zijn eentje de hoek vult.
Reeds vanaf De studie voor de intredevan Christus te Jeruzalem uit 1885 (Hz. 67) zien
we de combinatie van een mensenmenigte en een driehoek met toeschouwers gesitueerd
in een hoek op het voorplan. Dat is terug te vinden in De intrede van Christus te Brussel
uit 1888-1889 . In de tekenin g Dedood achtervolgt de mensenkudde uit 1887 (Hz. 83) plaatst
Ensor een archite cturale driehoek aan weerszijden waardoor een trechter ontstaat; daar
mee zijn de ontsnappingsmogelijkheden nihil en m aakt hij de paniek zichtb aar.
Het schema van De baden vinden we helemaal terug in de ets De Romeinse zegetocht
uit 1891 (Ta. 78, 1889 [sic]) . 18 Onderaan links een driehoek m et mensen die uit het
beeld stappen. Vóór hen ontvouwt zich de actie met de ma rcherende sold aten. Boven
deze driehoek is er een driehoek met architectuur; rechts daarvan tallo ze minuscule
figuurtjes in een glooiend landschap. De rechter benedenhoek is opgevuld m et twee
paarden met ru iters; bovenaan een waterpartij met een ho rizontale landru g en uitein
delijk de lucht met een radi ërende zon en kronkelende wolken die ontstaan doo r rook
vorming. De rook kringelt omhoog uit een vaas; bij De baden uit de schouw van een
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stoomboot. De wolkenpartij is uitgestrekt en de kronkel dominant, Ens or gebruikt het
als een nieuw deco rati ef elem en t. In De baden tekent hij eerst een autonome wolk, lat er
voegt hij er in inkt de rook uit de sch eepsschouw aa n toe en laat die met de wol k mee
golven. Hij twijfelt of hij di e meanderende lijn autonoom of functioneel (rook) zal la
ten zijn. In zijn werk komt ze slech ts korte tijd voo r.
Ensor heeft die golvende lijnen bewust getekend want voordien vindt hij an dere oplos
singen om een luchtpartij te tekenen. In tekeningen uit 1885-1887 ontwaren we wolken
vol krulletje s die bij nader toez ien kinderhoofdjes zijn . Dit verwijst enerzijds naar de
klassieke engelenhemels zoals bij Rafaël en anderzijds vold oet het aan de drang van
Ensor om zijn blad overvol te vullen, zoals in De schepping van het licht en Dehemelvaart
van Christus (Hz. 71, 72, 74). In het Groot gezicht op Mariakerke (1887; Ta. 13) en bo ven de
Gestrande schuiten (1888; Ta. 49 ) zijn wind en wolken voelb aar. Ook deze lucht is klas
siek zoals de realistische luchten van Gainsboro ugh en andere landschapsschilders.
Vanaf 189 0 , m et als voorlop er het p an eel Engelen wakend bij Christus (1886; Tr. 264) ,
zal Ensor verschillende werken tekenen met fant asierijke lijnen die n iet refereren aan
een functie of een eigenschap van het afgebeelde. Het is opvallend dat hij dat vormele
ment achterwe ge laat ca. 1894, wannee r de Art No uveau doorbreekt. Inventief en on 
rustig is hij dan weer op zoek n aar nieuwe on bewandelde wegen , wars van de artist ieke
mode en misschien ook van het succe s van de prerafaëlieten. In een briefvan 4 oktober
1900 aan Pol De Mont laat hij zich laatdunkend over hen uit: Legoût de certains artistes

anglaisactuels est singuli èrement perverti. lnfluenc ëspar les ceuvresBotttcelliennes, les ar
tistesrecents d édaignent outrancièrement les ceuvres desgrands maîtres paysagisteset sa
tiriques (...) la plupart des artistes anglais actuels vou és à l'imitation servile des vieux
maîtres italiens (...). Une r éaction est prochaine ( MS K, Oostende).
De turbulente lijn wordt het kenmerk van de zwierige Belle Epoque. Op de affiches
van Mu cha, De Feure, e.a. is zij domin ant aanwezig. De kunsthistorici plaatsen de pri
meur van deze zweepslaglijn in 1889: Line became melodieus, agitated, und ulattng,
flowing, flam ingoThe sym bolic quality of line as an evocative force was expressed as early
as 1889 by Walter Crane, whosework although in the William Morris tradition. anticipa
ted many of the characteristics of the new mouvement (Selz, 1975, p. 10).
Crane is in 1889 bevriend met Fernand Khnopff. Zeker is dat hij het werk van Enso r
kent en gezien heeft en omgekeerd. De bron van Ensor kan zowel bij de karikatuur, de
prerafaëlieten als in de middeleeuwen gezocht worden. Trouwens, En sors ets (1886, Ta.
7) en tekening (1892 , H z. p. 182) De Kathedraal m oet gesitueerd worden in de ne ogoti
sche tr end van de içde eeuw (Pugin, Viollet-le-Duc, de Bethune). De ze golvende lijn
kan tijd ens de middeleeuwen zowel in de Keltische miniaturen als in de flamb oyante
gotiek onderscheide n wo rde n. Verhaeren ([190 8]19 80, p. 53) beschrijft de lucht van De
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Guldensporenslag (1895, Ta. 96 ) als volgt: Derrière eux, un ineendie s'allume et l'hortzon
estpeupl éde nuages capricieux et tourmentés (...) les rayons du soleil, les BANDEROLES des
nuages ne sont présentés à la vue que comme d écors fictifs et lignes ornementales.
Dergelijke krullen in 'm iddeleeuwse' vaandels worden in Oostende zelfs gebruikt
voor de aankondiging van een circusattractie in 1885 (De Plate 1980) en in andere tek
sten die gedrukt zijn met neogotische versieringen.

EEN MASSATAFEREEL OP HET STRAND

De baden van Oostende krioelt van het volk, in fel contrast met de vele marines waar
Ensor alleen maar zand, zee en lucht afbeeldt. Het is interessant even na te gaan wan
neer en waarom hij zoveel mensen samenbrengt in zijn ceuvre.
Op enkele bijbelse scènes in zijn academietijd na, zal Ensor pas vanaf 1885 in zijn te
keningen en vanaf 1887-88 in zijn olieverfschilderijen massataferelen uitbeelden.
Voordien zijn straten, duinen en gezichten van Ensor blijkbaar ontoegankelijk voor
het publiek. Alleen mensen die hem bekend zijn bevolken af en toe de beslotenheid van
een interieur of staan eenzaam op een golfbreker. Zijn wereld beperkt zich tot de na
tuur, zijn familie en enkele kennissen.
Zijn contacten met de intellectuele middens in Brussel, via de Rousseaus en vanaf
1883 met de leden van Les XX, openen zijn grenzen en beïnvloeden zijn houding tegen
over de wereld. Hij verwerkt deze nieuwe relaties eerst in zijn tekeningen. Tijdens zijn
academietijd (1877 tot 1880) is de bijbel, vooral het Oude Testament, een bron van in
spiratie in het onderwijs. Vijf jaar na zijn academietijd is hij zijn lessen niet vergeten
maar zijn ingesteldheid is grondig veranderd. Reeds in 1884 tekent hij zichzelf als un
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homm e d'exception (H z. p. 18) en vanaf 1885-86 beseft hij de gevolgen daarvan. De bij
bel, nu vooral het Nieuwe Testament, wordt een metafoor van zijn omgeving. Zowel
tekentechnisch - het weven van het licht, dixit Prof. De Maeyer - als inhoudelijk zorgt
hij voor een interessante verni euwing. Ensor bevolkt zijn bijbelse tonelen met tijdge
noten en met enkele allusies verwi jst hij naar eigentijdse situaties (slogans, optochten ).
Hi jzelf identificeert zich vana f 1886 met Christus en duidt zo impliciet zijn tijdgenoten
aan als de oorzaak van zijn leed.
Oorspronkelijk is hij een autoriteit bij LesXX, maar zijn eigenwijze evolutie isoleert
hem en levert hem venijnige aanvallen op. In 1887 vernederen Seurat en de Franse im
pre ssionisten hem door hun succes en aanhang. Zelfs zijn vriend Finch neemt hun
schilderwijze over. In 1887 sterft zijn vader. In 1888 wordt zijn grote tekening De verlei
ding van St. Antonius geweigerd (Mc Gough, 1985, p. 45). De verzamelaars, de gegoede
klasse van het land, koopt zijn werk niet. Hij komt alleen te staan in een wereld die hem
op professioneel vlak vijandig gezind is en thuis wordt zijn kunstactiviteit slecht s geto 
lereerd. Zijn contacten met het anarchistische universitaire milieu maken dat Ensor
zijn pijlen richt na ar de hele ma atschappij. Hij weigert zich aan te passen.
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Verzameling G. Behaegel

Vanaf1887-88 beeldt hij de actualiteit uit, zonder de camouflage van een christelijke
iconografie, m aar ook niet zoals de realisten; de realiteit die Ensor toont, is geselecteerd
op basis van h aar symboolwaarde. Hij portretteert de maatschappij in de handelingen
van rechters, dokters en gendarm es; met maskers en doodshoofden (Maskers voor de
dood, 1888); in volksoptochten en tijden s het carnaval (Carnaval op het strand, 1887);in
een liefdestuin of op het toneel; tijdens een oproer in het verleden, de Guldensporen
slag, of in het heden, de Vissersopstand.
Al die figuren in de groepstekeningen en -schilderijen van 1886-88 ontmoeten el
kaar op een doek van 1888-89. Onder groot jolijt en gedruis stappen een fanfare en een
eindeloze zee van mensen mee bij DeIntredevan Christus te Brussel. Vanaf die jaren laat
de levenslust van de ma ssa Ensor niet langer onverschillig. Hij zal nu meelopen en -vie
ren , maar voelt geen vreu gde, wel kwaadaard igheid en onverdraagzaamheid tegenover
zijn persoon. Het verband tuss en de bijb else (getekende) en de wereld se (geschilderde)
groepsscènes is o.a. te vinden in de pijn die hij voelt.
In de ma ssa krijgt het in dividu een nieuw psychologisch profiel. Het past zich aan
aan de eisen en gewoonten van de groep en verliest een deel van zijn persoonlijkheid.
Som s ligt de morele dr empel van de groep hoger (b.v. bij een misviering), bij Ensors si
tuaties ligt deze lager (carn aval). In dat geval kri jgt agressie de bovenhand: de lach
wordt vals (ma skers), de hand wordt handtastelijk (baden) en protest mondt uit in op 
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roer. Vanaf het moment dat hij de maatschappij als een collectieve weerstan d ervaart,
kiest Ensor eigentijdse gebeurtenissen uit die iedere en kan begrijpen omdat iedereen
er actief aan deelne emt (b.v. h et carn aval, de baden) . Dat aanvo elen van de groep als
een collectief blok is typisch voor het eind e van de 19de eeuw (Le Bon, Lapsychologiede
lafoule, 1895) en wordt populair via auteurs als Zola (Germinal), Poe (The Man OfThe
Crowd), bij ons een Cyriel Buysse; in 1885 wordt de socialistische krant Le Peuple ge
sticht (McG ough, 1985, p. 88).

De baden van Oostende houdt het midden tussen m askerade en liefdestuin; som m ige
toeschouwers dragen nog hun beroepskledij; de eroti ek is verborgen geilheid en de
mensen hebben tronies die hal f gezicht half ma sker zijn.
De meeste gezichten zijn sum m ier uit gewerkt m aar hebben toch een individualiteit
in ogen, neus en mond." Een extrem e reductie zien we in het gezicht tuss en de man
m et de hoge hoed en de man m et de monocl e, dat herl eid is tot twee puntj es en enkele
streepjes. In een sche tsboek in de collectie van het KM SK An twerpen tekent Ensor zijn
eigen gezicht met een minimum aan tr ekken. Enk ele bladzijden verder blijkt hij de
mogelijkheden van dergelijke werkwijze niet alleen ten top te drijven maar tevens sys
tematisch te onderzoeken.
Op dat schetsblad uit ca. 1885 probeert hij de variatie en expressiemogelijkheden van
dergelijke minimale gezichten uit (Schoonbaert, 1981, p. 126-129). Hij bedient zich van ge
wisser Regeln ZU l' Darstellung physiognomischer Ausdruckswerte, wie sie die Karikatur
entw tckelt hat. Gleienzeitigformuliert der Zeichner mit ihrerHilfe Spannungen zwischen

Realität und Fiktion. Die Karikatur enthält das Phantastische als Wesenmerkmal, da sie
durch Deformation das Natürliche entstellt. Charakteristische Details werden überbetont,
also expressiv gesteigert. Aus ihrer neigung ZU l' Typisierung von Merkmalen entsteht die
Schematisierung des Gesichtsausdrucks. Auf einer Zeichnung, die 1885 entstand. reduziert
Ensor Gesichtsformen auf graphische Kûrzel. Das Blatt zeigt Reihen von Masken, deren
Mimik auf die Zeichen für Mund und Nase verkurzt ist. (Heusinger von Waldegg, 1991,
P·152 )
De auteur merkt op dat deze grafische stenografie (graphischeKürzeI) volledig in de
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Van Cuyck en Dubar warende vroegste
tekenle raars van larn es Ensor

lijn ligt van Ensors vro egere silhouettekeningen waarin hij in een paar trekken de hou
ding van een voetganger typeert en, door er verschillende op één blad te zetten, bewe
ging suggereert en een straattafereel aanzet zonder een straat te tekenen.
De gezichten die Ensor tekent zijn afgeleiden van het frenologi sch en fysiognomisch
onderzoek dat in deze periode druk wordt beoefend. Illustraties daarvan ziet men in de
koldereske reeksen van Hogarth of Van Cuyck (samen met Dubar Ensors vroegste le
raar ), in populaire tijd schriften maar ook in de reeks portretten van krankzinnigen en
misdadigers door Géricault. Via de studie van het gezicht poogt men de gehele per
soonlijkheid van het individu te begrijpen (zoals de volksmond zegt: het staat op zijn
gezicht geschreven). Door empirisch onderzoek dacht men tot een typologie van de
mensen te kunnen komen: het sanguinische, het cholerische, het flegmatische, het me
lancholische type. Het thema houdt Ensor bezig in zijn teken ing De 4 temperamenten
(ca. 1882), natuurlij k steekt hij er de draak mee en noemt hij de dame poétique, Th éo
Hannon sardonique, Willy Finch schnic en zichzelf épique.

E NS O R B L A U W OP WIT GEB EI T ST PA N EEL

In De baden van Oostende vallen de kleuren blauwen rood op, ondersteund door
zwart. Zij zijn reed s vanaf de geaquarelleerde silhouetten uit 1880 dominant in het
tekenwerk van Ensor. Sommige werken zijn exclusief in deze tonen getekend, zoals de
tekeningen over Napol eon (1889, 1891). Ook in sommige gehoogde etsen en schilde
rijen is deze combinatie frappant (Sint-Antoniusgesard, 1932-33, Tr. 607 ).
Het blauw van Ensor is beroemd: 6l'admirable tache que celledu ch àle de la 'Dame
au chàle bleu: Déjàdans 'Ie flacon bleu' (1880) cettecouleurfut propice au peintre. Elle lui
a confi é, peut-on dire, ses secrets les plus cachés. Certes, aucune couleur n'existe par elle
m ême. Elle emprunte sa sonorité soit à l'ambiance, soit direetement au ton voisin. Qu'im
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porte! Certaines profondeurs, certains éclats, certaines violen ces heureuses de cefragment
du spectre n'auront été connuset rendusquepar Ensor (Verhaeren [1908],1980, p. 33).
In 1907 is men zelfs van plan Ie bleu Ensor te lanceren: La[oule estgrande et les élé
gantes arborent des chapeaux monumentaux agrémentés de plumes / panaches, etc. etc.
mais tout cela fait bel effet dans l' ensemble et les couleurs chatirent, aussi M. Poets
Sandros veut absolument lancer Ie bleu Ensoret il m'a demande un échantillon. (Aan E.
Lambotte, 18augustus 1907, AHK 9.770)
Toch was Ensor niet alleen om deze keuze te maken. Volgens de kunstcriticaster van
het tijdschrift Flandria (6 maart 1887), die de tentoonstelling van LesXX met tegenzin
moet verslaan, stellen de meeste van die jonge lui zich aan alsofze volslagen kleurenblind

waren. Voor de meerderheid dier hedendaagse Anabaptisten derplastiek bestaan er maar
twee kleuren meer, met min of meerschrille schakeerringen, namelijk blauwen rood.
De combinatie blauw-rood komt frequent voor in de kunstgeschiedenis: van de
Vlaamse Primitieven en de Franse glasramen tot Delacroix. Is er een reden voor deze
combinatie? Piron (1968,p. 49) bespreekt summier de psychoanalytische betekenis van
de combinatie blauw-zwart.
De baden van Oostende is getekend op een houten paneel, geprepareerd met witte
beits. Soms werkt Ensor jarenlang alleen op doek, dan af en toe op houten panelen.
Van 1888 tot 1900 en systematisch vanaf 1934kiest hij voor dergelijke panelen. Ze varië
ren van 12 x 16 cm tot 38 x 46 cm. In zijn vroege werk schildert hij soms op paneel of op
roze kartonnetjes (1876-77en 1880-82). Vanaf1885 maakt hij gebruik van geprepareerde
paneeltjes voor een reeks portretten in potlood: zijn moeder in 1885 (Goldschmidt,
1990, p. 196), zijn tante omstreeks 1888, Mariette Rousseau in 1889. Andere voorbeel
den zijn De calvarie en Engelen wakend overChristus, beide uit 1886. In de periode 1888
1900 gebruikt hij ook enkele grotere panelen. Tussen 1900 en 1932 werkt hij zelden op
paneel en, opvallend, bijna uitsluitend om portretten te schilderen. Vanaf1934 schil
dert hij systematisch op paneel.
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De baden van Oostende, 1891
Inkt op kalkpapier, 338 x 497 mm
Museum voor Schone Kun sten , Oostend e
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VARIANTEN IN TEKENIN G E N ET S

Vertrekkend van een kleine potloodschets (1890) werkt Ensor de definitieve composi
tie uit op paneel in 1890. De jaarlijkse terugkeer van de toeristen zal hem regelmatig
herinneren aan zijn interpretatie van de baden. Verschillende keren hern eemt hij het
thema. Reeds in 1891 maakt hij een inkttekening op kalkpapier (MSK, Oostende). De
afmetingen stemmen overeen met het pan eel: hij heeft het tafereel overgetekend terwijl
het kalkpapier op het paneel lag. De lucht en enkele details heeft hij niet meegetekend;
badkar nr. 13 is nr. 11 geword en; verschillende vloeiende lijn en zijn nu onderbroken.
Ook de ton gen van het kussersduo heeft hij weggelaten, nochtans één van de weinige
expliciet erotische allusies.
Ensor voegt enkele nieuwe elementen toe: de kussende jongeling pa relt van het
zweet, dri e opvallende naakte achterwerken trekt hij een bro ek aan. Het werk verliest
aan detail en wordt zediger. Ensor wil soms zijn erotische allusies afzwakken. Op het
schilderij is de 69 veranderd in 68, op het kalkpapier laat hij de tongen weg en in een
brief aan Van Oest (26 september 1908) wil hij niet dat men aanstoot neemt aan een te
kening met een naakt: Je me permets d'insisterpour la 'Vénus à la coquille: (00') son exé
cution diffèreabsolument de ma manière habituelle. (00') Comme j'ai rarement traité le nu
et que le dessin est absolument décent j'insiste encore pour la reproduction. (Musée de la
littérature, 4293/9 , Brussel)
Ensor heeft no g verschillende kalken" getekend en geeft zelf de uitl eg voor zijn keu

De baden van Oostende en De Baden van Ensor

ze van deze techniek: Squelettesjouant au bil/ard: calque à la plume d'apr ès rnon dessin
au crayon. Ce calque estfait pourfaciliter la reproduetion. (28 oktober 1908 aan Van Oest ,
Musée de la littérature, Brussel)
Bijgevolg heeft deze kalk een bepaald doel. De tekening geeft een mechanische in
druk, ze lijkt puur functi on eel gemaakt te zijn. De lijnen worden gevolgd zonder em o
tie of inspiratie. Het toppunt zijn de kussers, ze gap en letterlijk naar elkaar en van eni
ge relatie is geen sprake meer. Het is mij niet bekend of de tekening in die jaren gebruikt
is voor één of andere reproductie.
Alleszins gebruikt Ensor deze kalk acht jaar later, in 1899, voor de ets (Ta. 115). We
zien hetz elfde detailverlies als op de kalk, wat bewijst dat deze als voorbeeld gebruikt
werd. Nu vult Ensor het beeld aan m et talrijke figur en en pikan te details. Op de cabines
plaatst hij een plasser en iemand die zijn behoefte do et, ook de hond laat een drol val
len. De ku ssers krijg en hun tongen terug en ook hier zweet de jongen als een man van
smarten. Er duiken drie katten op en de guide-baigneuse nr. 9 krijgt een vis tus sen haar
benen. Naast haar staat een vrouw zonder broek, op het schilderij is zij slechts in aanzet
aanwezig. Voor badvrouw nr. 6 staat een man die een wind laat en haar besproeit.
Bij enkele baadsters heeft Ensor het zitvlak uit het badkostuum gesneden, tegen de
billen kleeft guide-baigneur numm er 56. Hij tekent een baadster die op handen en
knie ën tussen de golven kruipt en een hondje dat zijn meesteres bespringt.
Door de plaat af te schuinen verliest het tafer eel rondom wat ruim te, zo is het ko
ninklijk chalet nog nauwelijks zichtbaar. De ets is grot endeels identiek aan het schilde
rij en het inho udelijk verlies van de kalk is ruimscho ot s goedg em aakt. Door het ge
bruik van de kalk kan hij de teken ing in spiegelbeeld op de plaat teken en waardoor de
etsafdruk gelijk is aan het schilderij. Ensor staat er blijkbaar op dat ook de ets overeen 
stemt m et het oorspronkelijke zeegezicht van 1890. In 1899 is het luxueuze Palace
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De baden van Oostende, 1899
Ets, zwarte inkt geme ngd met bister
213 x 268 rnm, Ta. 115
Staat J op I I , (de handteken ing ontbreekt )
Privé-verzameling
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Hotel, dat Ensor verfoeit, reeds gebouwd : Oh! belle modernité, que de crimes on com
met en ton nom! Citons l'affreux Palace-Hêtel; masse énorme et solitaire insultant à la

mer et masquant effrontément Ie plus merveilleux des panoramas. Amas babeliforme
agrément é d'un portique hideux portant couronne haricot ée fleurant jus de graillon, re
lent de douche. Vil encens de cuisine. Ex-votogrossier de boursier bàtisseur sanscervelle et
sans creur. (Enso r [1923], 1974, p. 88).
Het enige da t rechtstreeks van het schilderij op de plaat is getekend is de lucht. De
zon lacht de an dere kant op. De grote wo lken zijn id entiek m aar van plaats verwisseld.
Ook de hoekwolken zijn in spie gelbeeld en worden aan gepast aan de scho uw van de
boot of aan het duin.
Het is niet duidelijk waarom hij ach t jaar na het sch ilderij deze ets m aakt. O p vraag
van de eerst verm elde eigen aar, Charles Vos? 21 Deze he eft oo k een wer k uit zijn verza
meling, Les trois contemporains van Raps, laten omzetten in ets door Bertrand. De op
lage is ook gedrukt do or Bertr and en Vos is dus enkel uitgever van deze pr ent (AHK,
bundel Kunel ). Vos is uit gever van boeken en verschillende andere grafi sche werken .
Zou dat het scena rio zijn van de ets De baden?

N OT EN

18

De teken ing (1891, Hz . 95) bev indt zich n u in de Kon in klijke Musea vo or Schone Kunsten te
Bruss el en m aakte vroeger deel uit van de collectie E. Picard . Ensor dateert de ets steeds met 1889,
welke datering wordt overgenomen door Taevernier. Volgens W arm oes (1974) dat eert de ets van
1891.

94

19

Vo lge ns McGo ug h (19 85, p. 196 ) heeft Ensor in De kruisdraging ( MSK Ge nt) van Hiëronym us
Bosch dergelijke ontmenselijkte gezich ten gezien en teven s de stapeling van hoofden, waarb ij de
ene tronie op de andere ru st.

20

Witte en rode clowns in beweging, 189 0, gouac he me t wit ge hoogd op ka lk pa pier, co llect ie
Kon inklijke Bib lio th eek, Brussel, origineel in KMSK Brussel, co llec tie Go ldsc h mi dt; Geraam ten
spelen biljart, 1904 , inkt met wit gehoogd op kalkpa pier. pri vé-verzam elin g.

21

In de ceuvreli jst opges teld door Ver haeren (1908, p. 117) wordt dat werk verm eld onder de rub riek
dessins rehaussés, lesbains d'Ostende à M. Charles Vos, Bruxelles.
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De baden van Oostende, 1899
Handgekleurde ets, 213 x 268 mrn, Ta. 115
Staat 11 op 11
Privé-verzameling
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Glasnegatief, ca. 1880
Stadsarchief, Oostend e
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H ET STRAND

In Oostende kan er over de hele lengte van het strand gebaad worden, geen rotsen of
moerassen bederven de pret. Of een strandgedeelte populair is, hangt vooral af van de
toegankelijkheid en de accommodatie.
Tot 1842 is de dijk alleen te bereiken langs de Hulppoort in het oosten. Aan het oos
telijke strand, de Vuylpotshaven, ontstaat het strandleven. Een tweede, minder druk
bezochte badzone bevindt zich aan het westelijke uiteinde van de oude zeedijk.
Verderop naar de duinen staan geen badkoetsen meer en kan men geen badkostuums
meer bekomen. Hier baden de minstbegoeden en de naturisten. Vanaf 1855 trekken de
badgasten meer en meer naar het grote weststrand, waar in 1859 reeds 72% van de ba
den genomen wordt. Het ooststrand en het strand voor de zeedijk zijn niet langer het
centrum van het strand- en badleven. Uiteraard volgt de badendienst deze evolutie:
200 badcabines worden op het weststrand geplaatst en slechts 100 op het ooststrand.
De oorzaken van deze verschuiving zijn niet moeilijk te achterhalen. Het aan- en af
voeren van badkoetsen op het ooststrand wordt bemoeilijkt wanneer de regering vanaf
1857 de strandhoofden laat herstellen om de zeedijk beter tegen de golfslag te bescher
men. Het ooststrand is al niet aanlokkelijk met zijn resten van paalwerk en wrakhout
en wordt ook nog eens grondig vervuild door het rioolwater dat de stad langs de stink
put de geul en de zee inspuwt. Ten gevolge van havenwerken om de geul te verdiepen
treedt er ontzanding op aan het ooststrand. Haven- en toeristische belangen komen
met elkaar in conflict. Reeds in 1863 kan men op het kleiner wordende strand niet meer
het voorziene aantal badcabines plaatsen.
Vakantiegangers zoeken dan ook in steeds groter getale het weststrand op, het voor
beeld volgend van hoge gasten zoals groothertogin Hélène van Rusland en de prins-re
gent van Pruisen, die er de eerste twee luxecabines krijgen toegewezen. Aan het west
strand vinden zij een lang, breed strand van fijn wit, onvervuild zand, de duinen en
vanaf 1862 een wandeldijk met nieuwe eet- en drankgelegenheden.
Le Paradis verschuift met horten en stoten westwaarts, van het Pavillon du Rhin
naar de Koninklijke Paviljoenen en dan nog westelijker, op het grondgebied van
Mariekerke". In 1877 wordt hier nog evenveel gebaad als op het ooststrand, in 1880 nog
amper de helft", In 1890 is het weststrand het drukst bezochte en best uitgebate strand
van Oostende. De prijzen zijn er duurder, waardoor het publiek select gehouden wordt
(Van Godtsenhoven, 1895, p. 25).
Niet toevallig beeldt Ensor het meest uitgelezen strand af. Zijn inspiratie vindt hij
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Stadsplan (detail) ca. 1889
' Le Paradis' ligt ten westen van het weststrand of
'Grande Plage'
Oostendse heemkring De Plate

niet bij de ordinaire toerist van het ooststrand of de naaktzwemmers van Le Paradis,
wel bij de welstellende burger die zich door zijn materiële status bij de elite waant en
die er sociaal, economisch en politiek ook bij hoort. Maar die elite eigent zich ook het
recht toe kunst te beoordelen en dus kwaliteit te definiëren. Daar treffen ze Ensor in
zijn hart. Hij weet dat die dokters, notarissen en rijke middenstanders onbekwaam zijn
tot oordelen maar hun status ma akt hen geloofwaardig voor de massa alsof kennis van
en gevoel voor kunst een aan hun geld toegevoegde waarde zijn. Hun onbegrip tegen
over zijn werk doet hem steigeren en in plaats van hen op hun onkunde te wijzen, es
caleert zijn ongenoegen en wil hij hen op elk vlak, ook politiek en moreel, aanvallen.
Het strand en de zee worden in de zomerzon een speeltuin voor groot en klein.
Ensor toont ons drie categorieën van mensen: de dienstverleners, de baders en de toe
schouwers. Hij typeert ze elk afzonderlijk in enkele rake houdingen en illustreert te
vens de int eractie tussen de baders en de twee andere groepen.

Z W E M M E R S EN R EDDERS

Prentkaart ca. 1910
Verzameling I.Van Hyft e, Oostende

Op de dijk is pose belangrijk maar na twee stappen in het water verdwijnt de sociale
dwang en wordt iedere en elkaars gelijke. De badkostuums laten weinig differentiëring
toe en het gamma aan bewegingen in het water is beperkt: plonzen, springen, drijven,
kopje onder gaan, spetteren. Het plezier in of de angst voor het water overwinnen de
pose . Niet alleen de topografie heeft Ensor correct weergegeven, ook het badritueel.
Het kan tot in de details worden gelezen, als een beeldverhaal.
Wanneer hij in het rollend bureau zijn ticket heeft gekocht, spoedt de toerist zich
naar een badkar. In 1890 zijn er 500 cabines roulantes en op een topzondag worden er
4.500 tickets voor de baden verkocht (L'Echo d'Ostende, 21 augustus 1890). Het is er
dikwijls een overrompeling: A la plage, vers midi, essayez de vous procurer une cabine.
Heureux, ceux qui y parvierment après avoir pataugé pendant une dem i-heure dans la
mer. (...) Les dames elles-m ême s'en mèlent, et je vous garantis qu'on ne s'en plaint pas,
surtout lorsqu'un coup de vent, gonflant les jup es, joue le bon tour de d écouvrir leursjam
besjusqu'à lajarretière; et puis cesont des rires sansfin sipar hasard, un malheureux chas
seur à la cabine, trébuchant, s' étale de tout son long et se relève piteusement tremp éjus
qu'aux os. (L'Echo d'Ostende, 24 augustus 1890 )
Naargelang van de bet aalde prijs kan de bader beschikken over een dubbele of een
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MARS

in La vie d'Ostende, ca. 1896
Stadsbibliotheek, Oo stende

enkele kar in gewone ofluxe uitvoering. De gemeenteraad van 3 juli 1841, voorgezeten
door burgemeester H. Serruys , beschrijft in een arrest de reglementaire uitrusting van
de badkarren: Toute voiture employée au service des bains, devra être munie de 16 costu
mes de bains, dont 8 pour homm eset 8 pourfemmes. Ces costumes secomposeront poUI' les
hommes: d'un caleçon de laine, ou en mérinos teint (ce caleçon sera lac éou à bretelles) et
d'une camisole de la même étoffe, fermée S U l' Ie devant. Pour les femmes: d'une robe ou
chemise en laine ou m értnos teint. Les modèles des costumes serent fournis par Ie bureau
depolice.
Het esthetisch oordeel over deze badhemden is verdeeld. Dr. De Iumné vindt ze le
lijk en nutteloos. In die kostuums lijken de baders op middeleeuwse boetelingen op
weg naar de brandstapel (Vilain, 1974, p. 112). Victor Hugo is betoverd door de dames
die ze dragen: Cepeignoir [de bain] est une simple chemised'étoffe de lainefort légère qui
deseend jusqu'à la cheville, mais qui, mouillée, est fort collante, et que la vague relève sou
vent. Il y avait unejeunefemm e qui étaitfort belle ainsi, trop bellepeut-être. Parmoments
c' était comme une de ces statues antiques de bronze avecune tunique à petitsplis.Ainsi en
tourée d' écum e, cette belle créatureétait tout à fait mythologique. (Arty, 1968, p. 106)
Art ikel 10 van hetzelfd e gemeente-arrest bepaalt: Tout propriétaire de voiture baig
noire sera tenu d'avotren r éserve à la disposition des baigneurs et à proximité des lieux du
bain, unequantité suffisante d'eau douce, de vinaigre et de liqueur anodine d'Hoffmann.24
Il devra[ournir aux batgneurs et baigneuses 2 serviettes par personne. (Verhaeghe, 1843,

P· 189)

Foto met redderssloep, guide-baigneuse en een
guid e-baigneur met emm er op het hoofd en
eretekens op de bor st, ca. 189 5
Kop ie verzameling I.Van Hyfte, Oo stende

Terwijl de bader zich omkleedt, wordt de trap weggeborgen en het paard ingespan
nen . In Blankenberge wordt de cabine naar de vloedlijn gedu wd door mannen. Men
heeft er kritiek op het gebrek aan hygiën e in Oostende. De conducteur slaat met zijn
zweep op het dak om de bad er te verwittigen dat de kar met horten en stoten door kui
len en over bobbels tot in de zee getrokken wordt (Van Godtsenhoven, 1895, p. 25). De
badkar mag tot max. 70- 80 cm diep staan, dat is ongeveer tot op ashoogte (art. 7). Het

".
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paard wordt uitge spannen, de ladder gezet en de bader kan zijn kuur aanvangen. Deze
kleurrijke wemeling van zwemmers zal zeker Ensors oo g geprikkeld hebb en.
Mais ce qui frappe le plus l'imagination, c'est la bigarrure des maillots rayés qui s'éta
lent largement SUl' les torses étriqués de ces nouveaux éph èbes. Des milliers de taches
rouges, bleues, vertes qui s'évanouissent et reparaissent dans la blancheur de l' écutne.
Vigilants, les sauveteurs n'en perdent aucune de vue. Ils savent que, SUl' une centaine de ces
'[ous de l' eau; ils sont plus de nonante à nepas savoirnager. Pourlescurieux c'est la[ête, et
leslorgnettessont babilesà découvrirles croupes éloquentes. (Renoy, 1976, p. 75)
Aan zwakkere personen en wanneer de br anding te hev ig is, wordt het gezelschap van
een guide-baigneur of -baigneuse aan geraden. Bij het ticke t wordt daarvoor in 1895 50
centi em toeslag gerekend. De guide dr aagt een blauwe broek of rok, een hemd en voor
de guide-baigneuses een wit kapje. Allen dragen een herkenningsnummer waarnaar
kan verwezen worden bij event uele klachten. Hun benodi gdheden zijn een em m er en,
aan hun gordel, een bob ijn met touw om te bevestigen aan de zwemmer. Deze mag zich
niet verder dan 70 à 80 m van de vloedlijn verwijderen .
De guides waken over de veiligheid van de bader en geven raad over het kuren en het
zwemmen. Cruciaal is het eerste contact met het water (Thalassothérapie 1896 , p. 238).
In de meeste literatuur wordt afgeraden lan gzaam naar dieper water te schrijden. Het
stijgende frisse water zou de oorzaak zijn van spasmen en andere ongem akken.
Daarom wordt een bruuske en volledige onderdompelin g aangeraden , waardoor het
lichaam ineens went aan het temperatuurverschil. Men springt dus in het water of
wordt erin gegooid, wat nogal wat gegil veroorzaakt, vooral bij kinderen: Nous avons
vu, cette annéeencore, depauvrespetits enfants, agés de moins de deux ans, êtreplongésde
cette man i ère dans lesvagues, malgré leurs crisd échirants. Nous ne pouvons concevoir qui
a pu prescrire un mode de médication aussi barbare. Nous croyons donc devoir avertir les
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De baden va n Oostende (detail), 18 9 0
Gem engde techniek op paneel
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Het doopsel van Christus, 19 2 1
Kleurlitho nr. V II uit de reeks
T af erelen uit het leven van Christus, 2 2 0 x 28 0 mm
ed. Galerie Geor ges Giro ux, Brussel
Iarnes Ensor Archief, Nieuwpoort
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c a AM, Pardon Madame, je me trompe de
voiture, s.d.
Hand gekleurd e lith o, 341 x 265 mm, uit
Les bains d'Ostende, druk Bert auts, Parijs
ed. F. Claasse n, Brussel en Oostende
Stadsbibliotheek , Oostende
MARS, in Lavie d'Ostende, ca. 1896
Stadsbibliothe ek, Oostende
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parents qu'ils se trompent en s'imagtnant affermir la santé de leurs enfants en les immer
geant ainsi; ils les exposent. au contraire, à contraeter une pneumon ie subinflammatoire
que nous avons vue enlever plusteurs enfa nts, quelques mois après la cessation des bains.
(Renoy, [1853]1976, p. 21)
Voor wie niet wil duiken, heeft de begeleider een emmer bij, waarmee hij zijn klant
een flinke douche kan geven. In 1921 maakt Ensor van dat gebaar een schelmse scène
door het de titel Het doopsel van Christus te geven. Ensor situeert het tafereel in de zee
en Johannes de Dop er giet een tobbe uit over Christus. Deze staat voorovergebogen
met Zijn bloot achterwerk naar ons gekeerd . Stralenbundels omringen Hem (Litho nr.
7 uit de reeks Scènesde la vie du Christ, Ta. 139).
Er wordt aange raden veel te bewegen in het water, wat op het schilderij duidelijk ge
beurt. Men baadt het best tot aan de heupen en de golfslag wordt opgevangen met de
ru g om de tonische werking op het zenuwstelsel te bevorderen (Pasquini, 1843, p. 369).
De badmeesters geven ook zwemlessen , maar waar blijven ze dan met die hinderlij
ke emmer? Die zetten ze op hun hoofd, waard oor ze beide handen vr ij hebb en om de
aspirant- zwemmer te begeleiden of te ondersteunen. Een guide-baigneur vert elt over
de zwemles: Jepasseun doigt sousla boude de sa ceinture (...) et je lui donne des explica
tions. 'Levez le menton. Creusez les reins. Doucement les mains!' Ellefait cequ'ellepeut, se
d épêche, avale de l'eau salée, crache et me d és équilibre à coups de talon dans les jambes
(...) Tantótelle se dresse et prend pied, tantGt sa tête retombe, et je la lui soutiens au creux
de ma main sousson menton. Elle tourne dans la ceinturetrap large. Ça ne vapas du tout.
Je voudrais être à centpiedssousla mer! (Renoy, [1904] 1976, p. 41 )
De begeleiders staan van 's morgens tot 's avonds tot hun heupen en soms dieper in
het water, een robuuste constitutie is noodzakelijk. Aan die emmer op hun hoofd wordt
geen aandacht besteed, maar de futiele discussie over de badmuts van de dames is wel
belangrijk: Rien n'estplus dangereux que ces bonnetsimperm éables, surtout ceux de cou
leurfoncée. Ilsfont affluer au cerveau lesang, que l'impressionfroide de I'eau tend déjààY
refouler; ils développentune vive chaleursur la surf ace du crà ne; ilsemp êchent l'exhalation
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rode baan, de kleuren van Oostende maar Ensor toont ze ondersteboven. Naast het
redden van zwemmers in nood houden ze ook een oogje in het zeil op de morele nor
men: Une surveillance très sévère est excerc ée par un directeur des controleurs afin d'as
surer la régularité du service.
Naast de reddingssloepen zijn er ook roei- ofstoombootjes om te spelevaren. "
Ils quittent la cate et vont au loin sefaire balotterpar lesfortes vagues; ilsappellent cela
faire une prom enade en mer;généralement ils en reviennent malades et c'est un vrai plai
sirpour lesspectateursque de les votr d ébarquer d'un air piteux, laface p ûlie, les traits con
tractés. (Lyon, 1884, p. 16)

JAMES E NS O R

geïllustreerde briefaa n Van Cutsem
(detail), juni 1885
Museum voor Schon e Kunsten ,
Oostende

Midden

E RN EST ROU S S EAU

sr.

Portretvanjames Ensor, ca. 1883
Tekening (Haesaerts 1959 p. 340 )
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De baden van Oostende (detail l . nêço
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Lesgaillardesd'arrière, 1878-1880
Aquarel, 220 x 145 mm
Verzame ling J. S" Madrid
(Delevoy c. a. 1985, p. 187)
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Ensor kon roddelen over de notabelen, de seizoenpralers, de collega's en herleidde hen
meesterlijk tot types. Iets minder mild dan Dickens maar toch met hetzelfde dankbaar
misprijzen, - dankbaar omdat ze bestonden. (K. Ionckheere, 1971, p. 330)
In De baden van Oostende toont Ensor het duurste strand waar de elite zich amuseert
al spelend of kijkend. Ensor zou Ensor niet zijn wanneer hij het
daar zou bij laten. Hij cha rgeert en ondermijnt het burgerlijke
.,
thema van de strandgenoegens. Hij zet de elite in haar blootje
door te wijzen op haar gedrag.
In een periode waarin het dameskleed tot op de scho enen
valt, bezorgt de glimp van een knie of de suggestie van een bil de
mannelijke zenuwen een schokje. Men kijkt begerig uit naar
SABAM
herhaling. De meest onbeschaamden hebben een toneelkijker
bij. Ensor beeldt er enkel en af die door een verrekijker loeren .
Dit gebruik blijkt een traditie te zijn want koning Leopold I
betrekt op de dijk aan het ooststrand een paviljo en vol boeken,
kaarten en verrekijkers. Nog tijdens de zestiger jaren is het een gebrevetteerd redder ver
boden lectuur, muziekinstrum enten, speelkaarten en dergelijke tijdens de bewaking bij
zich te hebben evenals zich onnodig met het publiek op te houden of dit met de verrekijker
te bespioneren (Scheyving, 1981, p. 106).
Ensor h eeft voor zichzelf de ideale loge gereserveerd: op het dak van de hoogste ca
bin e, inclusief telescoop. In de volksmond no emt men hem Pietje de Dood omdat hij
lang , mager en spichtig is. Op brieven uit 1884 en 1887 beeldt hij zich af met hetzelfde
lange, mag ere silhouet (Ollinger-Zinque, 1976, nr. 15 en 40).
Elke kunstenaar is een voyeur. Kijken, observeren, visue el ontleden is zijn lust en zijn
leven. De besten zijn in staat het innerlijke leven en de ziel van de dingen te doorgron
den en voor ons zichtbaar te maken. Op het dak van badkar 22 plaatst Ensor een foto
graaf met zijn camera op een driepikkel. Deze figuur doet denken aan één van de illus
tere toeristen van Oo stende: Nadar. Félicien Rops die hem vergezelt, brengt verslag uit
van hun uitstap (Uylenspiegel nr. 30, 23 augustus 1857, p. 2): Passons maintena nt à la
masse des baigneuses. Mesdames et mesdemoiselles, pour venir vous plonger dans l'Océan
à laface de Dieu et deshomm es, il[aut être belles ou au moins jeunes. Certes, si c' est Ie plus
beau spectacle que puisse présenter la terre, plus beau m ême que celui que nous offre Ie
chr étien recevant l'extr ême onction, de voir des cheveux blonds ou noirs ruisseler SUl' de
beaux visages et sur desdos blancs, si rien n'estpiquant comme de voir les vagues luxurieu
ses regarder sousvos longspalliums et sefaufiler en écume dans des seins vivants, rien n'at-
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tristeplus que la laideur impudente qui remplit les vagues de squelettes, de calvities, d'at
rophieset d'hypertrophies. On doit revenir des bains plus heureux, plus poète, plus ami de
Thumanité, il faut donc que l'humanité n'apparaisseque sous son beau cëté là o üelle vient
peur être appréciée et jugée. Mais à quoi serviront nos exhortations? Telle femm e qui se
trouve laide, n'en trouvera pas moins dans sa persenne quoi que cesoit dejoli; un mollet,
une omoplate, Uil signe sur l' épine dorsale, toutes choses qu'on ne peut montrer qu'aux
bains. Ces esp ècesdefemm esont même lesallureslesplusfarouches, à preuve une que nous
avons rencontrée sur laplage et qui recula devant nous avec un air si timoré, que Nadar ne
pu t s'emp êcher de s' écrier à pleine gueule: 'Il y a toujours desfemmes qui ont l'air de vou
loirvous refusercequ'on ne songepas à leur demander'.
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De baden van Oostende (detail), 1890
Gemengde techniek op paneel
Genera al Lem an en Ch oeck-Choecks

De kijkersgroep is het erogeen en mensen die in het dagelijkse leven elkaar nooit zou
den ontmoeten of elkaar zelfs mijden, blijken vredig naast elkaar te staan en te kijken.
Voyez! (...) et choseplaisante, lesgens lesplus antipathiques se trouvent cóte à cate: un
militaire coudoie un robin; un philosophe, quelque vicairede paroisse; un plaideur, lejuge
qui lui a fait perdie son pto cès; un radical, l'ami de la royaut é; une femm e galante, la ver
tueuse mère de [amille. un chanteur d'op éra, un sourd-muet. (Types et caractères belges,
1851, p. 128) Eens te meer pro voceert Ensor zijn drie -eenheid: de kerk (de prie ster op de
eerste rij), het leger (in uniform ) en het gerecht (met bef); dit keer ontbreken de dok
ters.
De katholieke overheid is het toerisme ongunstig gezind . Het geeft haar priesters
slechte gedachten. Andere geestelijken die mee genieten van Ensors zomerse geno egens
zijn de norse non (die over de linkerrand komt kijken) en de bolronde pater die als een
varkensblaas op het water dri jft (rechts). In 1837 is baden in Oostende voo r hen verbo 
den . De bisschoppen beslissen dat de verleidingen in Oostende te gro ot zijn: Il faut d é
conseiller aux ecclésiastiques deprendre desbainsà Ostende; à Blankenberghe ily a moins
d'inconvénients et lesecclésiastiquesauxquelsle médecin leconseillepeuvent y prendre des
bains dans desendrous éloign és. (Simon, 1960 , p. 45)

C. H . KUECH LER

Var dem Curhause in Ostende, s.d.
Oostendse heemkring De Platc
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Voor de gelovigen is het strand een oorkussen des duivels want het nietsdoen en de
vrij e tijd zijn oncontroleerbare momenten. Vooral de badmode vindt de kerk aan
stootgevend. Waar het eerste model van de badpakken nog door de politie is getekend,
zullen de volgende met steeds minder textiel gemaakt worden, een proc es dat versneld
zal worden door de mode van het zonnebad en. Het verb etert er niet op voor de pries
ters. In de dertiger jaren organiseren zij een ware kruistocht. In 1934 maken zij van
Ensor s geliefde Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerkje in Mariakerke een centrum te
gen het Kwaad aan den kust, waar pri esters en gelovigen gebeden prevelen als: Moeder,
die over de zee en overde steden en over ons allen waakt: wij bidden U, zie hoe het kwaad
langs de duinen aanstroomt; geef ons steeds sterkere reinheid in onze ziel en ons eigen le
ven. Iedere last dien we te verduren hebben gedurende het seizoen dragen we door Uwe
handen aan Christus op als eensacrificie voor de zielen die langs de kust verblijven. (Con
standt, 1986, p. 98)

SABAM

Boven

]AMES E N S OR

De baden vall Oostende (detail), 1890

Gem engde techniek op pane el
Ensor en Mariette Hannon-Rou sseau
On der

Portret van Iarnes Ensor zitt end op een
duin (det ail), ca. 1885
Kopie Iarnes Ensor Archief, Nieuwpoo rt

De andere toeschouwers zijn selected, fashionable and dandy. Geen zonn estraal mag de
pigmenten in de blanke huid prikkelen, het verzorgd e vel moet spierwit blijven zodat
men de onderliggende aderen ziet. Die blauwbloedige categorie kijkt mina chtend neer
op de vandaag zo nagestreefde gebruinde huid, die men toen associeerde met boeren en
vissers. Het is nochtans de elite die in de jaren twintig via het zonnebaden een kleurtje op
de huid brengt (Gobyn, 1988, p. 64). In die jaren is de par asol even nuttig als de paraplu.
Een en ander verklaart waarom op het schilderij iedereen gekleed op het strand pa
radeert. De tijd van de crino line is voorbij en de dames dr agen soepeler en comforta
beler rokken. Wit is de modekleur.
l'aime sortirun peu vers Ie soit à la diguepour regarder les blanches toilettesdes dames
devant la mer. Il y a là d'admirables effets destonalités fineset blondes. Impératrices de rê
veries délicates.Bientót hélas!Ces blanches toilettes s' envoleront et ladiguedemeurera som
bre et morne durani de longs mois.(Ensor aan Emma Lambotte, 30 augustus 1906, AHK
9.750 )
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Ensor en generaal Lem an , 1890

Kleurp otl ood en gouache, 12 0 x 180 mm
Verzameling Belgische Staat
depot Mu seum voo r Sch one Kun sten , Oo stende
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De baden van Oostende (detail), 18 90
Gem engd e techni ek op pane el
Midden Fotoportret van Eugène Demolder, 1900
larn es Ensor Archi ef, Nieuwpoort
Rechts

Demolder in zwembroek
Privé-ve rzameling

Onderaan links toont Ensor een dergelijke lady vaporeuse. Hetzelfde silhouet staat
op het zandhoopje, kous en laarzen in de hand. Op haar rug drie vissen en een vishaak.
Een late aprilgrap ?26
In dat heterogene gezelschap staan twee mannen met bruine huid. Het zien er niet
bepaald volkstypes uit en waarschijnlijk maakt Ensor hier allusie op de Choek-choeks
die tapijten verkopen op dijk en strand of op een toenmalig bezoek van de Egyptische
prinsen (L'Echod'Ostende, 1890, nr.66).
Ensor gunt niet alleen gebeurtenissen maar ook personen uit zijn omgeving een plaats
in zijn werken, positief of negatief. Ook in De baden zijn verschillende portretten ver
werkt. De militair in fikse houding en met grote witte snor is Gérard Leman, samen
met Ernest Rousseau lesgever aan de Koninklijke Militaire School te Brussel en tijdens
de Eerste Wereldoorlog verdediger van Luik en krijgsgevangen genomen. Hij frequen
teert de familie Rousseau en Ensor schildert in 1890 (Tr. 297) een ruzie tussen palet en
kanon met Mariette Rousseau als scheidsrechter.
De rechterhoek vult Ensor met een buik van een opvallende corpulentie. Dat volu
me is oorspronkelijk in de studieschets een achterwerk waarop Ensor een hoofd zet.
Ensor heeft een vriend met dezelfde gelaatstrekken, hetzelfde embonpoint en eenzelf
de kalende kruin: Eug ène Demolder. Het is geen academisch portret. Ensor accentu
eert de buik en de neus wordt, zoals bij Lernan en verschillende andere personen, een
gebogen haakneus. Demolder schrijft in 1892 de eerste monografie over Ensor. De
brief aan de minister waarin Ensor zijn schilderij Le Lampiste te koop aanbiedt, is ver
stuurd vanop zijn adres (Quai du Hainaut 61, Brussel). Demolder organiseert Ensors
tentoonstelling in Parijs bij La Plurne. Demolder beschrijft Ensor in zijn roman onder
het pseudoniem Fridolin, enz.
Ensor beeldt hem op zijn beurt af in de ets Fridolin en Gragapança, als souvenir aan
hun reis naar Zeeland. Op 16 mei 1906 roept hij in een brief aan Emma Lambotte de
herinnering op: Episode comique de mon voyage en Zélande avecEugène Demolder (...)
parfois nous gambadions comme des possédés sans souci des accrocs, devant les graves
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Portretvan M ariette Hann on, 1877
Olieverf op do ek op paneel, 38 x 28 cm
[arnes Ensor Archief, Nieuwpoort

Rechts

Ensor aan de pian o bij de Rou sseaus
thui s, ca. 1884
Mari ett e en Ern est Rouss eau staan samen
achteraan
Museum voor Schone Kunst en,
Oostende

Zélandais érnerveiilés! Et vraiment nous parcourions en dansant ce pays plat, semant la
joie sur nos chemins. Je vous sera [sic] agréable, sans doute de posséder la figure du gros
Demolder. Homm ejoyeux et sympathique. (AHK 9. 752)
De man met de pet, links onder, zien we terug in de tekening uit 1907 Henri Degroux
jouantau billardau Kursaal (Delevo y, p. 391, link s).
De vrouw naast zijn handtekening tekent Ensor met een rood-wit gestreept kleed,
een rode kraag en met een blauw hoedje op. Op haar rechter schouder suggereren vier
boogjes dat de m an die haar indringend aankijkt zijn hand om haar slaat. Wie is dat
koppel? Is het toeval dat Ensors handtekening naast haar gezicht staat? In de ets hand
tekent hij op de klassieke plaats, links of rechtsonder. De onbekende man draagt een
hoedje dat we herkennen op verschillende foto 's van Ensor zelf." De glimlachende da
me die de kijker recht in de ogen kijkt, is Mariette Rousseau.
Hij komt met haar in contact via haar broer Théo Hannon. Bij Mariette Hannon,
echtgenote van Ernest Rouss eau, zal Ensor zijn Brusselse thuis vinden. Daar komt hij
in contact met linkse en anarchistische ideeën die hem niet onberoerd laten. Hij zal
zich niet alleen intellectueel en financieel (de Rousseaus kopen veel van zijn werk ) ge
steund voelen door hen, hij wordt ook verliefd op de gastvrouw. Mariette komt in tal
rijke werken voor. Ook op ons strand is zij aanwezig. In feite pla atst hij haar in een nog
al pikant milieu. Zij en de and ere dame met hoedje (zijn zus?) zijn zowat de enigen die
met hun rug naar de baders toe staan.
Naar wat of wie kijken die str andgapers zo aandachtig?
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BAADSTERS EN EROTIEK

Vroeger waren de badcabines voorzien van een groot opkl apbaar scherm waardoor de
baadster kon baden zonder gezien te worden. Er waren carrés afgebakend om dames en
heren gescheiden te houden. In Oostende wordt in 1890 gemengd gezwommen. De
badcabines worden in zee getrokken om de tijd van droog naar nat en de zichtbaarheid
van de bader of de baadster zo kort mogelijk te maken.
De situaties waarin Ensor zijn baders plaatst, zijn voor meer dan één uitleg vatbaar
en verschaffen een genuanceerd beeld van de morele opvattingen. Zijn vrouwen belan 
den, al dan niet opzettelijk, in ongemanierde situaties. Iets van de gecompliceerde we
reld van de erotiek komt aan de oppervlakte. Het schilderij geeft in code weer wat zich
achter de façad e van de Victoriaanse preutsheid afspeelt. Het vormt een bijdrage tot de
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Koningin Parysatis, 1899
Ets, 170 x 121 mm, Ta . 116
Iarn es Ensor Archi ef, Nieuwpoort

discussie over de liefde die in het midden van de rçde eeuw wordt gevoerd. Uiteraard
vertelt Ensor hiermee ook over zichzelf.
In de meeste kronieken over de Oostendse baden is er een alinea die alludeert op
een buitengewone scène. De meeste schrijven er schelms over, andere tonen zich ver
ontwaardigd.
Quant aux bains, je défie un regard, je ne dis pas scrupuleusement, mais strictement
honnête, de s'y arrêter. La licencey passe toutes leshornes. les costumes- on en exige enco
re l'apparence -les gestes, les groupes, les leçons de natatton, la rentrée dans les cabines,
[orment un tableau vivant d'une lubricité crue et sans la motndre retenue. C'est Ie
triomph e éhonté de la chair, à la face de la terre et du ciel, c'est un défi public à la pudeur,
c'est la bête hurnaine l àchant la bride à sespires instincts ! (della Faille, 1906 )
De grens tussen zedelijkheid en onzedelijkheid loopt in het wazige gebied van tole
rantie en principes. Voor de enen is Oostende een nieuw Sodoma, voor de anderen is
het een aan te bevelen oord van vertier. Deze tegengestelde zienswijzen vinden we te
rug in twee politieke partijen die anno 1890 nog een uitgesproken en onverzoenbaar
profiel hebben. Beide beschikken over nationale en lokale kranten als spreekbuis en er
wordt niets onverlet gelaten om de andere te ridi culiseren.
De katholieke Feuille d'Ostende beklaagt zich over de onzedelijkheid van het theater.
De liberale L'Echo d'Ostende wraakt in zijn editie van 26 januari 1890 hun artikel onder
de titel 'Cachez ce sein ..'. : La conclusion, tout Ie monde la devine; si la moralitégénérale est
aussi relàch ée, si tant dejeunesgens des deux sexes tournent mal et se ltvrent à la concupis
eence, c' est lafaute de I'art dramatique actuel. (...) Il va sans dire que Ie cuistrede sacristie,
qui jette ce cri d'alarme, énumère dans ces féeries modemes Iegalbe du mollet des dan
seuses, la mesure de leursjupes et Ie plus ou moins de rotondité de leursgorges. Cegaillard
là vous entre vratment dans un tas de d étails qui feront venir l'eau à la bouche de sesjeunes
lecteurs. (...) Mais, si coupable que soit notre malheureux thé àtre du dix-neuvième siècle, si
décolletées du haut et du basquesoient les danseuses, - que nos cléricauxfarouches ne man
quent jamais d'aller contemplet lorsqu'ils s' échappent de leur cageprovinciale peur aller
courir Ieguilledou dans la capitaIe, - 110 us ne pensons gu ère qu'il ait rien à envier, au point
de vue de la crudité et de l'immoralité, au th éàtre ancien, dont lespremières repr ésentations
ont eu lieu sous les auspicesde notre bonne mère la Sainte-Eglise.
Oostende heeft als haven stad een natuurlijke rijkdom aan prostituées. Alhoewel die
huizen van tolerantie onder politiecontrole staan, is er veel persoonlijk initiatief. In de
geme enteraad wordt fel gediscussieerd om het seizoen deftig en zonder aan stoot voor
het gezin te laten verlop en. In 1890 wordt h et echter te gortig en grijpt de politie in.
Men wil de dames van lichte zeden van de dijk en uit de hoofdstraten bannen want met
hun verleidingsscènes willen ze het kapitaal strikken. Uiteindelijk worden er twintig
veroordelingen uitgesproken wegens overtreding van de wet op de prostitutie (kr ant
van 27 augustus 1890). De namen van de hoertjes verschijnen in de lokale pers.
And erhalve kolom bedraagt deze ongebruikelijke openbare mededeling. Dat helpt niet
veel: zolang er viriliteit is, zullen de vrouwelijke charmes succes kennen. In Le Carillon
van 1896 verschijnen regelmatig stukjes onder de titel La guerre aux filles. Ten slotte
wordt een besluit getroffen om een tiental huisjes in de Korte straat en
Aartshertoginnestraat voor de duur van twee jaar te sluiten. Hetzelfde blad schrijft dat
het niets tegen de nettere dametjes van geneugte (les demi-mondaines ) heeft , op wier
gedragingen geen kritiek valt te melden (Vilain , 1974, p. 90) .
In de tweede helft van de içde eeuw wordt openlijk gediscussieerd over erotiek, seks

Aan de vloedlijn 109

JAM E S E NSO R

De ontucht, 1888
Ha ndgekleurde ets, 92 x 131 mrn , Ta. 59
larnes Ensor Archief, Nieuwpoort
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De zus van Ensoren silhouetten, ca. 1880-83
Potlood en houtskool op pap ier, 225 x 160 mm
Verzameling onbekend
De touwtjes aan de vingers van Mitche veranderen
de mannetjes in marionetten
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en pornografie, over liefde en commercie. Kleine en grote kunst laten hun fantasie de
vrije loop: karamelleverzen van Théo Hannon en karikaturen in tijdschriften maar
ook het naturalisme van Zola (Nana) of van Georges Eekhoud die de bordelen van het
Antwerpse schipperskwartier beschrijft (La nouvelle Carthage, 1888). In 1895 is er het
schandaalproces tegen Oscar Wilde en de homoseksualiteit, dat de decadente subcul
tuur van de bourgeoisie aanklaagt. Ook België kent zijn zedenprocessen, tegen Camille
Lemonnier, auteur van de schandaal verwekkende roman Un male (1881), en Eekhoud.
Een schare Ropsen en Toulouse-Lautrecs toont aanstootgevende scènes, van lesbi 
sche koppels tot een Gekruisigde met erectie. De vrouw als femme fatale krijgt haar cli
max in dat fin de siècle; soms is ze enigmatisch, zoals bij Khnopff, of moordend, in de
talrijke Judith- en Holofernes-scènes.
In die jaren wordt de vrouw ook door Ensor afgebeeld als bron van kwaad en ge
vaar. Slechts uitzonderlijk is ze een Vertroostende maagd (1892, Tr.341). In zijn mas
kerscènes komt de vrouw over als een dominante heks (De geërgerde maskers, 1883,
Tr. 231 ; De verwonderingvan het masker Wouse, 1889,Tr. 289). In de bijbelse scènes is ze
bijna afwezig, behalve in de tekening De verleiding van Sint Antonius waar ze promi
nent aanwezig is als verleidster en foltermeesteres. Dat detail werkt Ensor uit in de ets
Koningin Parysatis (1899,Ta. 116).
Blijkbaar ziet Ensor de vrouw niet als een zorgend of een teder wezen maar als een
oorzaak van zonde. In Dezeven hoofdzonden is ze in vier taferelen actief. In verschillende
prenten draagt ze een kindje op de arm en is ze op de vlucht (De doodachtervolgt de men
senkudde, 1887). Hij beeldt de vrouw ook dikwijls af als hoer, eigenaardig genoeg meestal
met een dikke buik - is ze zwanger? (De ontucht, 1888, Ta. 59; De hellevaart, 1886,Ta. 10;
De oudeschelmen, 1895, Ta. 101; De doodachtervolgt de mensenkudde, 1896,Ta. 104).
In 1894-95 beschrijft hij met minachting de correcte lijn en met één pennetrek kop
pelt hij deze kwaliteiten aan de vrouw: l'a, taujours trouvé qu'une lignecorrecte ne peut
inspirerdes sentimenis élev és, ellene demande aucun sacrifice, aucune combinaison pro
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Jonde, ennemie du génieelle ne peut exprimer lapassion, l'inquiétude, la lutte, la douleur,
l' enthousiasme, la poésie (...) 5011 triomphe est stupide, elle a I' approbation des experts
superficiels et bornés, ellereprésente Ie Jéminin. (Aan Pol De Mont in Stuttgart, 1972 , p. 37)
Van de dames bij hem thuis heeft hij ook geen te hoge dunk. Ze worden ziek, som
ber en lui afgebeeld, als controleurs en intriganten.
In dat zomerse Oostende en in dat culturele klimaat anno 1890 wordt larnes Ensor der
tig jaar. Hij schildert De baden van Oostende in een periode waarvan hijzelf verklaart
dat het vrouwelijk geslacht zijn aandacht trekt. Hij situeert zijn libidinale periode tus
sen twee mijlpalen in zijn leven: het jaar 1888-89 waarin hij De Intrede van Christus te
Brussel schildert en 1905 wanneer hij François Franck, zijn Antwerpse mecenas, ont
moet door tussenkomst van Emma Lambotte.
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Alors (...) l'esprit chatne l de la femme me subjugue un moment. Ah! la femm e et son
masque de chair, de chair vive devenue pour de bon masque de carton... (Enso r, [1934],
1974, p. 207)
Deze psychologische verklaring wordt bevestigd door zijn oeuvre. In die jaren zal hij
voor de eerste maal het thema uitb eeld en van de man die uitgedaagd wordt do or de

verleidingen van het leven. D eze m an ka n zowel Sint Antonius zijn (1887, Tl'. 274) als
Ch ristus (De bekoring van Christus, 1888, Ta. 60) . H ij begint in 1888 zijn bekende reeks
De zeven hoofdzonden met De ontucht (Ta. 59) en de zes andere volgen pa s in 1902 en
1904. Is de ontucht een belangrijke doodzonde of vin d t hij het eerder een inter essante
zo nde om uit te beelden?
Al deze werken zijn een middel om erotische allu sies te tonen in een christelijke en
dus getol ereerde context. De erotiek is dan ook expliciet aanwezig. In zijn profaan werk is
deze meestal verdoken en eerder suggestief. In die jaren (1886-1888) overtekent hij tal van
vroegere tekeningen (zie cat. Kn oedler, 1983). De ni euwe figuren die hij toevoegt zijn zo
wel mon sters en duivels als vrouwen met ontbloot achterwerk ofzware boezem en fallus 
vormige honden. Dikwijls zijn ze verd oken in een geharrewar van lijnen en schaduwen .
Wanneer Ensor dergelijke werk en toont aan zijn bezoekers, noteert Verhaeren sec:

J AMES ENSOR

Pagina uit de catalogus van Les XX, 1888

Aucun commentaire n'accompagne leur présentation. Seul un rire menu, quand Ie sujet
étonne etfroisse quelque goût trop pur itain. (Verh aeren, [1908], 1980, p. 13)
Bij de tekening La tentation de Saint Antoine in de catalogus van Les XX uit 1888 no
teert Ensor: Un jour qu'il venait d'être tenté plus que de coutume, illui sembla que notre
Seigneur lui apparaissait rayonnant de lumi ère . (...) Mais Ie diabie. sans se lasser, lui ten
dait d'autrespièges. Il sema dans son ccmr despensées impudiques; illui suggéra des désirs
honteux; pendant son sommeil il suscita dans son imagination des rêves lubriques.
(De levoy, 1981, p. 146)
Zo als de duivel in h et oor van An toni us fan tasieën van aards genot flui stert, zo ziet
En sor in De baden voor zich een m ar ine effet de chair. Zijn lust en be geerte worden op
één kwart van het paneel geconcentreerd. Hij wen st er zich niet vanaf te keren m aar er
m et voll e teugen van te geni eten . Geï ns tallee rd op het dak van een cabine en turend
doo r een telescoop tast hij alle lich amen af.

SABAM

JAM E S E NSOR,

De baden van Oostende (detail), 1899
Handgekleurde ets

112

De baden van Oostende en De Bad en van Ensor

/

SABAM

o,;;;;,,;;_-~~: ' l1 '

Boven

•.

SABAM

JAMES ENSOR

De baden van Oostende (detail), 1890
Gemengde techniek op paneel
Midden

Kalk (detail), 1891

Onder

Ets (detail), 1899

SABAM

P ABLO P IC ASSO

De ku s, 7 oktober 1967
Potloodtekenin g, 321 x 495 mm
}-)I·' '''1.

1

~ : .'"

.'- -. "

SABAM

In onze badscène leeft hij zijn seksuele fantasie uit. Met enige overdrijving zouden
we dit Ensors geschilderde Kama Sutra kunnen noemen. Hij past het systeem van
Bruegel toe die de volksspelen of -spreuken in een soort raadselschilderijen samen
brengt. Hier betreft het erotische allusies die veelvuldig en pertinent zijn maar zelden
expliciet. Een opsomming geeft volgende variaties: flirt, kus, tongkus, exhibitionisme
en voyeurisme, grijpen naar borsten, honden die copuleren, bestialiteit (alleen op de
ets), pijpen, anale seks (duidelijkst op sommige handgekleurde etsen ), dat de man met
de pet zijn neus tussen wijd geopende scharen steekt zal wel niet toevallig zijn, enz.
Kortom, Ensor schildert hier een echt bordeel en plaatst daarin de dame op wie hij ver
liefd is, weliswaar met haar rug ern aar toegekeerd en kijkend naar Ensor die aan het
schilderen is.
Zijn al die pikanterieën die Ensor achter haar rug laat uitvoeren wensdromen? Dat
schilderij zou alleszins een kluif zijn voor de psychoanalytici. Dat dokter Piron er geen
aandacht aan besteedt in zijn psychoanalytische studie (1968) wijst erop hoe goed En
sor de reële inhoud van dit werk verborgen kan houden. Het ligt voor de hand dat dit
werk als een soort karikatuur benaderd wordt. De vormelijke elementen geven daar
aanleiding toe maar, zoals meest al bij Ensor, mag de lectuur niet ophouden bij wat wij
verwachten dat hij toont. Ensor is een meester in het ensceneren en dus in het verb er
gen. Vele generaties critici zijn gedwee in zijn vallen getrapt. Ook vandaag staan die
vallen nog op en.
Nog op on s strand zien we een kussend paar, ze zijn nog onschuldig bij wat Ensor alle
maal insinu eert. Het kussend koppel is een gewaardeerd duo in het ceuvre van Ensor.
Vanaf het schilderij De intrede van Christus (1888) tot 1930 zien we ze opduiken in zijn
schilderijen. Steeds klaar om te zoenen, zonder schroom voo r hun omgeving.
Het is slechts in De baden dat het koppel zo jong is en du idelijk tongzoent. Op de ets
krijgt de jongeling het zo warm dat hij dikke druppels tr anspireert. Het is geen tedere
zoen maar een wellustige wilde beet. In die tijd van het gekunstelde handkusje, waarbij
de lippen de hand net niet aanraken, baart dergelijk zinnelijk tafereel toch enige con
sternatie."
Wie zijn deze kussers en waarom houdt Ensor zo halsstarrig vast aan hun aanwezig
heid? Haar Frygische muts doet McGough (1985, p. 154) denken aan de Franse Marian
ne, het vrijheidssymbool bij uitstek. Maar deze Mariann e is niet zozeer een republi
keinse . Haar muts in combinatie met de doorleefde kus verwijzen eerder naar de
vrijgevochten vrouwen haar groeiend zelfbewustzijn. In deze periode komen trou
wens de suffragettes op, die vechten voor gelijkberechtiging van de vrouw. Vanuit
Engeland verspreidt de bewegin g zich over heel Europa.
Later zal Ensors visie op de vrouw milder worden. In zijn briev en zal hij zijn moeder
meer waard eren. Die evolutie is af te lezen in zijn werk en loopt eens te meer parallel
met de evolutie in de maatschapp ij: van femme fatale naar actieve dame.
Als pend ant van het aangehaalde, vern ietigende citaat uit 1894-95 noteert dezelfde
Ensor, decennia later, in het dagboek van Emma Lambotte: A mon avis l'homm e repr é
sentela science, la logique, Ie calcul, laperspective et autresanglesennuyeux, mais la[em
me représente triomphalement l'Art, la cadence harmonteuse ou désordonnée, l'imprévu;
enfin, aussi je crie avec admiration: vive lafemme... vive tart... et j'ajoute en sourdine: Ie
bleu, les roses, la lumi ère. (Le Phare, 9/311958)
Deze twee citaten maken duidelijk dat de psychologie van Ensor complex is en een
grote evolutie ondergaat. Met ongenuanceerde citaten kan men van Ensor deze of gene
men s maken, een vrouwenhater of een -Iiefhebber!
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In De baden van Oostende maken we oo k de geboorte mee van zijn baadster. De
vrouw die zonder schroom en wulps , niet langer geremd door enige etiquette, in het
water dartelt. Dat prototype van de vrouw als nimf zal vanaf 1911 talrijke schild erijen
opfleuren. Weelderig, speels en licht erotisch door de aanr akingen en allusies, zullen zij
blijk geven van Ensors zachte en charmerende ingesteldheid tegenover de vro uw, an
ders dan in zijn vroeger werk. Het zijn die baadsters en de bijhorende lichte kleuren die
men aanvalt om het latere werk te minimaliseren.
Het artistieke leven van Ensor zou volgens Verhaeren afgelopen zijn ca. 1892. Anderen
geven hem respijt tot 1900. Het zijn on genu anceerde uitspraken van auteurs die geen
overzicht hebb en op het latere werk omdat ze dat schr ijven in 1908 (er is dan nog geen
laat werk!) en 1922 (Le Roy).
Verhaeren heeft de eerste uit gebreide monografie over Enso r geschreven en zijn au
torit eit dwin gt de volgend e auteurs, tot op heden , hem als bron te citeren. Maar het is
een onzuivere br on en een kritische filter bij de lectuur ervan is ten zeerste aan te raden.
Hij heeft pertinente fouten geschreven" en Ensor do et de moeite niet om ze te corr ige
ren . Bij Verhaeren vinden we de oorspron g van het negatieve beeld over de later e
Ensor. Deze auteur situe ert zijn beste werk tussen 1880 en 1885, maisplus tard l'ironie et
lafarce firent place au sarcasme, à la détresse et à la violence. Et Ie rire devint ricanement.
Bien plus. Peut-être s'est-ilfait que Ie décou ragement a remplacé, à point nommé, la colère
et que certainesannées mauvaises et mornes, les annéesvidesd'enthousiasme, ne sont im
putables qu'à un fléchissement de volonté. Car - et je ne veux point éluder ceproblème
moral - il est vraiment incompréhensible qu'aux heures pleines de l'adolescence et de la
maturité commençante, Ensor se soit comme retiré de la lutte, alorsqu'une abondance de
gestes et d'ceuvres marque chez les artistes doués comme lui l'entrée triomphale dans la
quarantaine. (Verhae ren, [1908], 1980, p. 75)
Wat Verhaer en feitelijk vertelt, is juist. Ensor heeft een ernstige stress-situatie ge
kend rond 1890 maar de fout schuilt in het feit dat Verh aeren daar een moreel en kwali

114 De baden van Oostende en De Baden van Ensor

JAM ES EN S O R

Degoede rechters, 1891
Olieverf op paneel, 38 x 46 cm, TI. 332
Privé-verzameling

tatief criterium aan vastknoopt. Hij dringt zijn persoonlijke mening op als objectief en
corre ct. Nochtans wijst Verhaeren zelf meerdere keren op Ensors onophoudelijke ver
nieuwingsdrift: ces brusques sauts, ces rapides volte-face, ce changement tncessant de
procédé indiquent à lafois les recherchesincessantesde sonart et les inqui études jouvnalië
res de son caractère et de son esprit (Verhaeren, [1908], 1980, p. 42).
Verhaeren beseft dat de nervositeit en wisselvalligheid van Ensor tot steeds nieuwe
plastische reacties leidt, maar ins in ueert een depressieve toestand om ook de werken
van die periode suf en zwak te no em en. Deze redenering is incoherent want de depres
sieve werken van Van Gogh of Bacon zijn uitmuntend. Dat Verhaeren deze reden ering
reeds negentig jaar kan opdringen vert elt meer over zijn retorische kwaliteiten en ovet
zijn gezag als schrijver dan over zijn kennis van de kunst die ophoudt bij het neo-im
pressionisme. Verhaeren was van plan om een nieuw boek over Ensor te schrijven maar
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zijn plotse overlijden heeft dat verhinderd. Le Roy neemt die taak over met een te groot
respect voor het werk van Verhaeren (Le Roy, 1922, p. S).
Le Roy citeert in 1922 zeer uitgebreid Verhaeren en neemt deze negatieve redenering
letterlijk over alsof er in die vijftien jaar niet s gebeurd is. Zo is het kwaad geschied en
stop t de kunstkritiek in 1908 , maar Enso rs kunst stop t ni et. Het is een kenmerk van de
beste schilders dat er een blijvende evolutie is, wat wil zeggen dat ze zichzelf steeds in
vraag stellen en intuïtief beseffen dat de tijd en de maatschappij n ooit stilstaan.
Ensor heeft heel zijn leven prachtig werk getekend en geschild erd! Nog op SI-jari ge
leeftijd (Baigneuses, lignes courtes et ondul ées, 1911, Tr. 448), is hij creatief genoeg om
een nieuw thema uit te werken en zich uit te leven in sensuele licham en . Naakte nimfen '
laat hij buitelen in een bucolische omgeving en roze guirlandes vormen cirkelvormige
en levenslustige composities in contrasterende en felle kleuren.
Onder an dere heeft Ensor de Fauves en de Duitse expression isten hun kleurenpalet
gegeven (zie De dood en de maskers, 1897, Tr. 372; De goede rechters, 1891, Tr. 332; Oude
vrouw met maskers, 1889, Tr. 292; De intrede van Christus in Brussel, 1888, Tr. 280, e.a.).
Vooral door hun koloriet hebben fauvisten en exp ressionisten een plaats verworven in
de kunstgeschiedenis. Derain en Vlaminck zijn omwille van dat palet geroem d, hoewel
ze er slechts kortstondig mee hebben gewerkt. Het is op zijn minst onrec htvaardig om
Ensor, hun voo rloper, te negeren en dan no g wel omdat hij verder werkte met die typi 
sche Ensor-kleuren!

GEW EIGERD !

D' O STOY A

Karikatuur voor L'Assietteau Beurre
nr.isr, 17 sept ember 1904
[arnes Ensor Archief, Nieuwpoort

In 1884 houdt de vooruitstrevende vereni ging Les XX haar eerste tentoon stelling. Naar
aanleiding daarvan schrijft Edmond Picard in zijn tijd schrift L'Art moderne het credo
van de gro ep. Hij zet zich af tegen de inhoudsloze en decorati eve l'art pour l'art en pleit
voor een geëngageerde, menselijke schilderkunst die vrij is van alle academismen.
Deze polemiek beheerst eind icde eeuw de discussies in de kunstmiddens, ook in de li
teratuur. De spr eekbuis van de tegenhangers is het tijdschrift La[eune Belgique.

Doncplus de conceptions depure imagination, plus de scènes historiques de convention.
Ils veulent Ie paysage tel qu'il est là partout autour de nous dans Ie pays oii nous vtvons et
que nous connaissons. Ehomm e et la femme tels que nous les voyons vivre et s'agiter. Les
scènes de notre existencesociale luxueuse ou pauvre avec l'int ér êt constant qu'elles présen
tent. Si quelques-uns d'entre eux composent quelque sujet en dehors de ce qu'ils peuvent
voir par eux-rn êmes, encore veulent-ilsque tous les éléments soientpris dans la réalité, que
celle-eiseulefourniss e lesmodèles. (L'Art moderne, 17 februari 1884, nr.z, p. 49)
De baden van Oostende voldoet perfect aan deze criteria en toch... Bij Les XX wor 
den talrijke door Enso r ingezonden werken geweigerd. Het blijken nu zijn meest ge
waardeerde werken te zijn . Later zal hij in zijn toespr aken op hun on gelijk wijzen.
In een brief van 4 november 1892 aan Mau s verwijst Ensor n aar een dergelijk inci
dent: Ilann ée passée j'ai envoyé aux XX 'Les bons juges'; plusteurs des membres me con
seillèrent de retirer ce tableau Ie trouvant mauvais, vous-mê m e je crois vous me l'avez dit.
Et bien quand M. Picarda vu Ie tableau, ill'a trouvé très bon en toute sincérité, il m'aféli

eité chaleureusement en Ie trouvant Ie meilleurde mon exposition. Il a dit la m ëme chose à
plusieurspersonnes. Laissons donc la liberté à tous. L'artiste avant d'exposer ne se décide
pas à la légère. Il a conseience de sa responsabilité et son jugement doit être respecté.
(Legrand, 1966 , p. 39)
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Inderdaad, Ensor heeft een hekel aan tentoonstellen en zijn definitieve keuze van de
werken zal dan ook na veel twijfel en persoonlijke kritiek tot stand komen. Wanneer hij
Les Bains à Ostende aan La Libre Esthétique aanbiedt, stelt Maus opnieuw een veto en
nu is het koning Leopold 11 die zijn werk redt. Pas in 1928 schrijft Ensor in een briefaan
André De Ridder voor de eerste maal over de weigering van dat schilderij." Het hele
verhaal zal hij in geuren en kleuren vertellen in het Kursaal te Oostende in 1931.
Unepetite histoirevraie, il s'agit d'un dessin d éfendu et apprécié par LéopoldIJ, Ie char
mant roi ind épendant. Au temps des expositions de la 'Libre Esth étique', cercle d'avant
garde et de désagrément, je soumis à l'examen de mes confrères révolutionnaires à blanc,
plusieurs peintures et mon dessin 'Les bains d'Ostende'. Mes bons confrères refusèrent Ie
dessin, critiqué pour vice deforme par descenseurs à l'index érectile. Encore on attendait à
la Libre Esthétique Ie roi L éopold et les Dames de la Cour. Alors mes bons confrères en
[erm ètent prudemment mon dessin sous clefet en lieu très SUl'.
Arrivée de S.M. LéopoldIJ. Devant mes oevresIe Roi me complimente.
Je r épondst'Sire, je vous remercie mais mon ceuvre principale Les bains d'Ostende n'est
pas ici.'
'Peut-on la voiri'; demande Ie Roi claudicant sous Ie poids de son génie.
'lei m ême, Sire, dans un réduit obscur à I'abri des regards soi-disant pudibonds.'
Et Ie grand Roi de dire à maître OctaveMaus, Ie secrétaire de la 'LibreEsthétique':
'Montrez-moi Ie dessin, Monsieur Maus, cesujet m'interesse'.
Après examen et sourtre, Ie Roi dit à Maus:
'Monsieur Ensor a fort bien réussi ce sujet, il n'a pas exagéré, c'est bien ainsi qu'à
Ostende on se baigne. La mer et lesbains nous réserventparfois d'agréables surprises.'
'Monsieur Ensor, je vous complimente, votre dessin me plaît.'
M . OctaveMaus, rougecomme troispivoines, garnies de crevettes roses, s'empressa de
placer Les bains d'Ostende au centredu panneau, à la placed'honneur.
Je ne dois pas vous dire, mesdames, messieurs que lesnez des censeurs de I' époque s'al
longèrent et rougirent, tandis que les méchants confrères gavés de noirceurs, [aunirent,
rougirent, blêmirent et que Ie bon Roi sourit finement dans sa barbe soyeuse et parfumée.
(Ensor, 1974, p. 148)
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Dat Leopold II dat schilderij kan appreciëren hoeft niet te verbazen. Zijn koninklijk
chalet overziet het weststrand en hij zal wel niet naast Le Paradis gekeken hebben. Het
is bekend dat hij oog heeft voor vrouwelijk schoon en er genoegen aan beleeft de dames
te versieren en te verleiden. De koning doorziet onmiddellijk de afgebeelde triviale si
tuaties.
Wanneer heeft de ontmoeting tussen Ensor en Leopold II plaatsgehad? Wanneer
werden De baden voor het eerst tentoongesteld? Ensor zelf geeft ons een hint.
La LibreEsth étique bestaat van 1894 tot 1914. De koninklijke bezoeken beperken zich
tot de tentoonstellingen van 1894 tot en met 1898.31 Van deze data komen er twee in aan
merking want volgens de kranten heeft de koning zich slechts tweemaal met de aanwe
zige kunstenaars onderhouden: op 9 maart 1895 en op 16 maart 1898 (Les Vingt, 1993).
Uitsluitsel over de juiste datum kan niet gegeven worden.
In 1890 wordt De baden als aanstootgevend ervaren." Vreemd, een beeld dat , zoals
Picard het wenst, waarheidsgetrouw is, wordt verworpen. Hoe is dat te verklaren? De
dubieuze situaties die zich elke zomer voordoen, gespreid over vier maanden en over
de totale lengte van het strand, concentreert Ensor op enkele vierkante decimeter, be
vroren in de tijd. We weten niet of de gebeurtenissen accidenteel zijn, of de man zich
verontschuldigt voor een toevallige aanraking, of het meisje beschaamd haar jurk zo
vlug mogelijk neerslaat. Neen, de cruciale momenten zijn definitief vastgelegd, zonder
de kans ze te relativeren.
Een tweede reden is dat men van een professioneel schilder als Ensor verwacht dat
hij naar de academische normen werkt. Hier ondermijnt hij het establishment waartoe
hij geacht wordt te behoren. Die volkse vorm waarin hij De baden schildert, is slechts
aanvaardbaar wanneer hij bekend zou staan als karikaturist, maar het schilderij is te
complex om het onder dat simpel etiket te bekijken. Met het werk infiltreert hij het
officiële tentoonstellingscircuit en botst er met de goede smaak. Daarmee toont hij aan
hoe de mensen die zich voordoen als de voorvechters van de avant-gardein feite zelf de
grenzen van die avant-garde bepalen en geen evolutie verder dan hun begripsvermo
gen aanvaarden.
Maus, de medestichter van Les XX, zal deze hoogst onafhankelijke groep in 1893 op
zijn initiatief en met het akkoord van de meeste kunstenaars ontbinden. Les XX func
tioneert met de inspraak van alle twintig leden. Eigenaardig genoeg zal hij het jaar erop
zichzelf directeur benoemen van een nieuwe vereniging, La LibreEsthétique, met veelal
dezelfde kunstenaars, maar nu beslist hij alleen wie wel en wie niet zal tentoonstellen.
Ensor zal slechts zelden welkom zijn en hij zal die geprezen openheid van Maus, die zich
vooral richt op het Franse impressionisme, met dit schilderij doorprikken. In 1917
toont Marcel Duchamp met zijn Fontaine-urinoir aan dat de definitie van kunst uit
sluitend door jury's en directeurs bepaald en beperkt wordt, ook al zouden ze statutair
alle inzendingen moeten aanvaarden. Zo botst Ensor met zijn werk niet alleen met de
goede smaak van de avant-gardisten maar provoceert hij ook de grensafbakening van
het begrip kunst.
Om iets van het choquante van Ensors Baden anno 1890 te begrijpen, kunnen we
dat werk vergelijken met baders van Cézanne, Renoir, Monet, enz. Hun schilderijen
waren toen ook aanstootgevend. Nu zijn deze werken geconsacreerd. Een burgerlijk
publiek kan Ensors werk nog steeds niet smaken. De ironie van Ensor en zijn beschrij
ving van het gebeuren is correct, maar om dat te aanvaarden moet de toeschouwer in
houdelijke kritiek uitoefenen op zichzelf en op zijn stand. Een bourgeois kan noch
zichzelf noch zijn klasse relativeren en kan er nog steeds niet om lachen.
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NOTEN

22 Het Koninklijk Besluit van 18 juli 1877 bepaalt dat Mariake rke aan d e groeiende bad stad Oostende
het noordoostelijk deel van zijn grondgeb ied afstaat. Op 1 juli 1899 werd bij K.B. de zelfsta ndig heid
van het dorp o pg egeven . Het grootste d eel, 225 ha, ging naar O ostende, de rest werd bij Stene
gevoegd (De Vent, 1991, p. 68).
23 In 1878 kiest nog am pe r 6% van d e bader s voo r de oostzone. Do or prijsreducties slaagt men erin
vanaf i ê êo dit cijfer o p te trekken tot 11%. De glorietijd van dat stra n d is definitief voorbij .
24 Liqueur d'H offman: m élange d'alcool et d' éther à parti es égales, employé comme antine rveux et
antispasmodique, à la dosede 10 à 3 0 gouttes. (N ouveau Larousse illustré, Paris, ca. 1902 )

25 Cel/es qui veulent faire des prom enades en mer trouveront des barques et des bateaux à vapeur
specialement affectés à eet usage. Les barques sont conduites par 2 bateliers quand iln'y a pas plus de 4
persennes (3 [r, par demt-heure). (Villégiawres en Belgique, 1895, p. 27)

--- ,.-- ---- 
. .

PERNAND KHNOPPP

Avril, 1884
Inkttek ening
© Koninklijke Bibliotheek, Bru ssel

26 In die tijd zijn vissen ook al onderdeel van d e één -ap rilgrap pen . Khnopff illustreert in 1884 m et een
zelfde sym boo l een ged ich t over de m aand april va n Lucien Solv ay (Delevo y e.a., 1987, p. 224).
27 Zie de foto va n Ensor gezeten op ee n ez el en de fot o van En sor tussen leden van Les XX. De
bezoekerslijsten in La Saison d'Ostende vermelden geen en ke le van de geïdentificeerd e personen,
wat geen bewijs van hun afwezigheid is. Uit brieven weten we d at de Rousseaus ui tstappen maken
naar andere plages, o. a. De Panne, D e Ha an en Middelkerke.
28 Zie Tr. 280: De intrede van Christus, 1888- 89; 328 : Bijeenkomst van maskers, 1891; 526: Rode kool en
maskers, 1925-30 ; 585 : Carnaval, 1930. In al deze sch ilderijen zijn d e kussers kopieën uit De intrede
van Christus. O ok daar o n tb reke n d e tongen m aar ik vermoed dat ze later overschilderd zijn .

29 Mais il ignore Rowlandson et Gillray auxquels il ressemble. Et Goya ne lu i est nullement famil ier.
(Verhaeren, [1908J 1980, p. 69 ).
Deze drie kunstenaars zijn Ensor zeer goed bekend, hij zal zelfs studies tekenen naar Goya en
verwerken in zijn ceuvre (De Pauw, 1985). In een brief aan uitgever Van Oest vraagt Ens or de tekst
van Verhaer en en kel om de data te controle ren.
30 Ensor sch rijft o p 30 sep tem ber 19 28 aa n André De Ridder: Je puis vous dire que bien des ceuvres
[urent refusées aux expositions des XX et de la Libre Esthétique: Les poissardes m élan coliques, La
tentation d e Saint-Antoine, Les bains à Os tende, Les jardins d 'amour, etc.
31 De data van het bezoek van de koning zijn: 1894 op 1/3, 1895 o p 9/ 3, 1896 op 7/3, 1897 o p 31/3, 1898
op 26/3 (Les vingt, 1993). Soms wordt gesuggereerd dat het de ets betreft en niet h et sch ilderij. De ets
is gedateerd 1898. We weten niet in weike maand ze gemaakt is, ze zou dus tentoongesteld kunnen
zijn, maar dat is wein ig waarschijnlijk want Ensor spreekt alti jd over een dessin. Croquez sch rijft zelfs
dat het een ets betreft di e tentoongesteld wordt in het Kursaal van Oosten de (C roq uez, 1973, p. 25).
32 In 1994 wordt het werk tentoongesteld op d e Foire des Antiqu aires te Bru ssel, bij galerie Ronn y Van
de Velde. Een Bru sselse dame en haar ech tgeno o t staan voor het werk. Oh ! zie nu ee ns! zucht ze
verontwaardigd. ' W at wil je, 't is va n een jo n ge kunstenaar , geschilderd in '90 !' tr o ost d e m an . Als
de Brusselse bourgeoisie in 1994 nog aans to o t neemt aan het werk, hoe choquant m oet het dan niet
geweest zijn 100 jaar geleden.
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jAM E S ENSOR,

Hetgevecht van de luizenbossen, 1887
Houtskool op papie r op karton, 345 x 225 mm
Ronny Van de Velde, Ant werpen

Ensor is één van de weinige negentiende eeuwse kunstenaars die de sociale misstanden
van zijn tijd op een uitdagende, krachtige en volkse wijze aanklaagt (Vissersopstand,
België in de XIXde eeuw, De goede rechters, enz.). Käthe Kollwit z toont ze aangrijpend
romantisch, Daumier ironisch.
Ensor is een twijfelaar en dat maakt hem als schilder wisselvallig. In de loop van één
enkel jaar hanteert hij soms zo uiteenlopende stijlen dat hij wel een grote technische
bagage moet hebben om van de hak op de tak te kunnen springen. Die vormelijke vrij
heid verhindert dat hij zich vastpint op één successtijl. Door de meest aangepaste stijl
te kiezen , kan hij de inhoud van elk werk verduidelijken. Het is opvallend dat in de
werken over sociale gebeurtenissen, de volk se beeldentaal uitgesproken aanwezig is.
Dat geldt zeker voor De baden.
Dat populaire aspect is overduidelijk aanwezig in zijn ceuvre, maar nauwelijks on
derzocht. Ik kan het hi er niet uitgebreid behandelen en beperk mij tot de elementen in
De baden. Wat kenmerkt de populaire kunst en waardoor onderscheidt zij zich van de
academ ische kunst?
Bij de omschrijving van de volkscultuur kan men het gemakkelijkst uitgaan van wat
ze niet is, namelijk de cultuur van de elite. De cultuur van de heersende klasse vinden
we terug in de grote cultuurhistorische strom ingen (b.v. de Renaissance), de bel ang
rijk ste strekkin gen in de kunstgeschiedenis, het waardenpatroon en de leefwe reld van
de elite (adel, clerus, burgerij ), de kennis d ie wordt over gedragen via universiteiten en
scholen.
Alles wat daarbuiten valt, behoort tot de volkscultuur. Hierbij rijzen echter twee
problemen. Dit uitgangspunt is nog vri j correct voor de periode van het Ancien
Régime, wanneer de sociale stratificatie of de scheid ing tu ssen elite en volk tamelijk
duidelijk is, maar van af de içde en zeker in de zoste eeuw treden er zulke sociale ver
schuivingen op dat de grenzen tussen de standen en bijgevolg ook tussen de elitaire
cultuur en de volkscultuur langzaam vervagen.
Een strikte scheiding tu ssen de twee culturele tradities heeft in feite nooit bestaan;
er was altijd contact en wisselwerking. Leden van de elite participeerden in typische ui
tingen van de volkscultuur, zoals bijvoorbeeld het carnaval of bepaalde religieuze
plechtigheden. Maar de dominantie van de elitaire cultuur op de volkscultuur kan niet
ontkend worden. Het volk heeft de neiging om de cultuur van de elite als norm te stel
len, ma ar kan meestal niet participeren, wel imiteren.
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De wisselwerking tussen de twee cultuurpatron en geeft aanleiding tot een tussen
vorm die men de populaire cultuur kan noemen. Deze vormt als het ware een tussen
schakel of een tus senfase tu ssen de twee culturele systemen . Het is niet oninteressant om
na te gaan wie de producenten van deze cultuur waren. Ofwel waren het bevoorrechte
leden uit het volk die zich opgewerkt hadden, ofwel waren het leden van de hogere cul
tuur die zich doelbewust richtten tot de grote massa (naar Demoen, p. 6). Ensor past
duidelijk in dat beschreven stram ien en maakt zowel werken die behoren tot de elitaire
als tot de populaire cultuur. Bij het ontleden van De baden kunnen verschillende popu
laire kenmerken onderscheiden word en.
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De baden van Oostende (detail), 1890
Gem engde techniek op paneel
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Le Globe Illustr é, 1887 , p. 442 (detail)
Ce qll'on rencon tre... dans lesfoires

De brutaliteit van de vorm

Universiteitsbibl iotheek, Gen t

Het gebrekkige per spectief is opvallend: de per sonages worden niet gradueel kleiner,
hoofden worden op elkaar gestapeld. De weergave van het zeewater is onhandig en he
lemaal niet vloeibaar. De vele figuren zijn primitief en naïef getekend: één simpele om
treklijn voor het lichaam, geen arcering of schaduw; een rudimentaire aanduiding van
ogen , neu s en mond, vaak hebben de gezichten zelfs geen oren. Dergelijke fysionomie
laat slechts een bep erkt gevoelsgamma toe, waardoor houding en handeling van de
personages meer gewicht krijg en.
Verschillende fysieke kenmerken zijn karikaturaal getekend. Net als Mars die in zijn
Bains de mer d'O stende ( 1885 en later ) bepaalde lichaamsdelen, boez em en billen, be
nadrukt door ze uit te vergroten, kiest Ensor voor buiken, kromme neuzen en acht er
werken waarvan niet duidelijk is of ze al dan niet in een broek gehuld zijn .
La Lune
3de jaargang,nr.65,2 juni l867
(Peeters 1994, p. 126)
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Door de figuren te herleiden tot silhou etten en het blad overvol te vullen, bekomt
Ensor een spontaan en naïef geheel. Die horror vacui, de schrik voor de leegte, is een
constante. In vele werken zal Ensor bijna neurotisch elk stukje ondergrond betekenen
met een wirwar aan figuurtj es.
Ook de zon en haar stralen zijn naïef getekend. De stralen lijken volledig opgeslorpt
te worden door de einder. Het licht is niet bij machte een schaduw te vormen. De volu
mes van de lichamen, de golven en de wolken zijn afwezig.
De zon, cirkelvormig, goedgezind en met stralenkrans, domineert de hemel in De
baden van Oostend e. Het gezicht van de zon is een archetypisch beeld. In alle eeuwen en
culturen heeft de zon een antropomorfe, soms zoömorfe voo rstelling gekregen: Aton
in Egypte, Inti bij de Inca, Apollo bij de Grieken, Shamash bij de Semieten, Utu in
Sumerië. De zon staat dicht bij de aarde en de mens en. Ze is er zo int ens mee verbon
den dat ze via het animisme menselijke kenmerken krijgt: goddelijke kracht in humane
vorm. De symboolwaarde is universe el en diep geworteld in ritueel, taal en beeld.
Machthebbers meten zich de zon als zinnebeeld aan (b.v. de Franse zonnekoning Lou is
XIV). In de christelijke icon ografie straalt de bovenaardse glan s op Ch ristus en de hei
ligen door hun aure ool. Soms is het aureool de enige lichtbron in het schilderij waar
door de symboolwaarde extr a benadrukt wordt (zie Rembrandt, Cara vaggio).
Ook Ensor zal dat middel gebruiken om de goddelijke natuur van de afgebeelde te
benadrukken. Hij tekent het aureool zowel cirkel- als straalvormig.

De baden van Oostende en De Baden van Ensor

JAM ES E N S O R

De cataclysme n, 1888

Handgekleurde ets, 178 x 237 mrn, Ta. 37
HerkomstV. Pica
}ames Ensor Archief, Nie uwpoort

SABAM

Glasnegatief ca. 1880
Stadsarchief, Oost ende

De zon overwint het dui ster en het kwaad. Doo r haar warmte en energie schenkt ze
genot en leven. Deze connotatie m et vruchtbaarheid en levenslu st past perfect in De
baden. Ensor kiest voor de heidense en populaire afbeelding, de tegenhanger van
Manneke Maan. De kenmerken van deze zon zijn dan ook volkser en me er op emotie
dan op m acht en status gericht. Haar gezicht kan schitteren in een brede glimlach maar
kan ook tr eurig zijn. De gemoedsgesteldheid kan mede verduidelijkt worden door
donkere wolken , regen of storm. Ensor gebruikt dergelijke zon in tal van werken: De
grap van de olifanten (1888, Ta. 51), Doctrinaire voeding (1889, Ta. 80), De dood achter
volgtde mensenkudde (1896, Ta. 104), De luiheid (1902, Ta. 119). Het antrop omorfe ka
rakter van verschillende natuurelementen gebruikt hij voorbeeldig in de ets De cata
clysmen (1888, Ta. 37).

': .

De inhoud
Ensor toont het duurste strand en het rijkste publiek. Moeiteloo s verwijdert hij het
laagje vernis van opvoeding en etiquette. We staan veraf van zijn jardin d'amour of van
de schilderijen van Watteau en Bouch er. Daar is de erotiek verdoezeld in rokkengeritsel
en een wolk van parfum. Hier, op zee en strand, overheerst het instinct. Mede door de
ruw e vorm zijn de allusies bo ertiger. Een dikke blote kont is minder elegant dan een
tache de beauté in een diep decolleté. Ensor laat een vrouw met een vis in haar linker
hand de pruik van een bad er afru kken. Deze schrikt en grijpt naar ha ar boezem.
Ensor is via zijn werk ook bekend als petomaan. Talrijk zijn de wind- en plasscènes: in
De luiheid (1902, Ta. 119) blaast een dui veltje rectaal een kaars uit; in Doctrinaire voe
ding (1889, Ta. 80) zitt en Leopold IJ en andere wereldlijke en kerkelijke gezagsdragers
op de rand gehurkt te schijten in de mond van hun onderdanen. In De baden is de wind
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Boven

Prentkaart met veel allusie, ca. 1910
(De Plate, 1985)
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J AM E S ENSO R

tweem aalDoctrinaire
actief: eenvoeding
kind blaast een bootje voorwaarts en wat verder tilt de echt e wind
plaat
[1890] van de toeschouwers is typisch voor de populaire kun st.
een rokj e tweede
op. Ook
de1889
typering
Ets, 176 x 245 mm
De generaal geeft acht, een welgedane pri ester staat te reikhalzen, enz.
Verza m eling G. Beha egel
De nummers van de bad cabines zijn niet toevalli g." Op de ontwerptekening zijn
dat du idelijk
100 en 22. In het schild erij komen er enkele getallen bij en verandert
in 69,
kleur
Ensor - uit schaamte? - de 69 in 68, maar er blijven genoeg zessen en negens over,
alleen en in combinatie, als allusie op het seksuele standje. In Oostende spre ekt men
van kop en koente. Reeds vro eg associeert Ensor de baden met eroti ek. In een tekening
van ca. 1885 krijgen zowel een badcabine als een guide-baigneur het nummer 69
(Haesaerts, 1959, p. 141). Maar ook de andere cijfers zijn niet onschuldig. Volgens de
Oo stend se folklore wordt aan de verschillende cijfers van het bing ospel een lapnaam
gegeven: 5 is het zothuis, 13 is Judas, 22 zijn twee zwaantjes, enz. (Vilain, 1974).
Welke nummers kiest Ensor?
Je vaisau cent is in de volksmo nd het equi valent van naar het toilet gaan . Badkar 100
wordt getrokkenSABAM
do or het enige paard dat zijn behoefte doet. Deze 100 wordt bevestigd
in het schilderij Les cuisiniers dangereux (1896, Tr. 369) . Daar stapt Théo Hannon de
trap op naar een deur waarop het cijfer 100 staat en krijgt hij een nachtpot over zich
uit gegoten.
Als de politie op komst is, roept men tweeëntwintig of vingt-deux of Voilà lesflics!,
een waarschuwing die wel eens vaker te horen is in een hui s van plezier. In de
Oostendse Kortestraat (nu Klein e Weststraat ) waren verschillende huizen van plezier,
waarvan de hui snummers in het groot op de gevel ware n geschilderd. In de lucht vlie
gen de kraaien, in de zee zwemm en d'er haaien en in de Kortestroate loaten z'hulder naai
en! luidt het in een volksliedj e (Vilain, 1974, p. 90 ). Enso r maakt van cabine 2 2 een bor
deel. De vro uw die haar borsten toont, zien we oo k poseren in het bordeel in de
tekening De dood achtervolgt de mensenkudde (1887) .
Er hapert iets aan het wiel van cabine 13, de huurder maakt m isbaar tegen iemand
die zich over de naafbuigt. Derti en is het ongeluksn um mer.

Ensor

SABAM

JAMES ENSOR

De baden van Oostend e (deta il), 1890

Gemengde techniek op paneel

A M E D ÉE LY NEN

Karikatuur in Ie Di abie au corps van 10 juni 1894
Universiteitsbibliotheek, Gent
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Als Ensor met het cijfer 5 inderdaad verwij st naar het zottekot in de Boeveriestraat te
Brugge, is dat een tikje cynisch. Op dat adres, in het Sint- Juliaangesticht, wordt name
lijk zijn grootmoeder aan moeders zijde, Maria Hortensia Hauwaert, opgenomen. Het
vroegste bewijs daarvan is een akte ." over de bijeenkomst van de familieraad op 20 ja
nuari 1876 (RA Beveren). Echtgenoot Jeannes Ludovicus Haegheman is overleden op 6
juni 1875 en de erfenis moet verdeeld worden. Maar echtgenote Maria Hauwaert be
vindt zich in zulkdanigen staat van krankzinnigheid die haar in de onmogelijkheid van,
haar persoons en haregoederen te besturen. Haar zoon Leopold Haegheman zal aange
steld worden als voorlopige bestuurder. Het zou interessant zijn om te weten aan welke
ziekte Maria Hauwaert leed. Een psychische aandoening die erfelijk is? Zou er een ver
band kunnen gelegd worden met het gedrag en de ang sten die Ensor proj ecteert in zijn
werk?

In 1933 zal Ensor nog een on schuldig getallensp elletje sp elen, in een hommage aan de
cijferwichelaar Einstein: Et vous me direz éminent savant que 6 n'est pas 9. Je répondrai
quand d'un coupdepied légerje renverse 6 cela fait un 9 et quand vous me direz 6 et 8 font
14, je r épondrai 6 et 8 font 68; en ce cas, Mesdames, Messieurs, tout est relativité. (Ensor
1974, p. 178)
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Degevaarlijke koks, 1896 (Edmond Picard
en Octave Mau s). Pastel, 228 x 315 rnm
Mu seum Plantin-Moretus, Fonds Verh aeren

Le Diabie au corps, nr. 8, zde jaargang
25 februa ri 1894, omslag (detail)

·1 "'.' ..

..:. :.... ~ - --

Ensors interesse voor cijfers gaat verder dan allusies en woordspelingen . Voor hem
zijn het voortekens die de toekomst voorspellen en door dat bijgeloof 35 laat hij ook zijn
gedrag beïnvloeden.
Le mauvais numero qu'on a tiré pour moi mefait peur. Etjustement il me[aut 13 m de
rampe.je préfère monteret me contenterde 9 ou 10 rn. (...) Quand l'exposition s'ouvrtra-t

elleet à quand nos envois?Excusezmon écriture ernbtouillée, Ze moment d étestable précé
dent [sic] Zes envois me tend nerveux. (vóó r 6 febru ari 1887 aan Maus, Legrand e.a., 1966,
p. 26)
De getallen m aken Ensor n erveus en onzeker wanneer ze een slecht gesternte verte
genwoordigen . Ze beïnvloeden onmiddellijk zijn gemoedsrus t. Deze karaktertrek is
mede oo rzaak van zijn wisselvalligheid en bijgevolg kan elke situatie een kettingreactie
te weeg brengen waarvan de complexiteit heden nog moeilijk in te schatt en is.

126 De baden van Oostende en De Baden van Ensor

HUMOR

Ensors volkse humor heeft zowel Engelse, Brusselse als Oostendse wortels. Het is na
tuurlijk arbitrair om humor op te delen in nationale scholen, overal treft men alle vor
men aan, maar de eraan verbonden appreciatie kan verschillen van land tot land of
stad tot stad. Ensor met zijn Engels bloed wordt door zijn auteurs meestal als een
flegmatische pince-sans-rire beschreven (Dem older, 1892, p. 6). Hij vindt dat zijn kunst
veel ironie bevat en dat zijn schilderskwaliteiten zowel in het landschap als in de satire
aanleunen bij de Engelse kunstenaars Constabie, Gainsborough, Hogarth en Row
landson (aan Pol De Ment, 4 november 1900, MSK Oostende). Het is deze karaktertrek
die hem ontvankelijk maakt voor grappen en grollen en hem vriendschap laat sluiten
met mensen die ook deze kwaliteiten bezitten.

De Brusselse humor: Charles Vos en ThéoHannon
Ensor trekt als zevent ienjarige naar Brussel en zal er volwassen worden, de contacten
daar zijn bepalend voor zijn ontwikkeling en werk. De intellectuele kringen vormen
één grote groep waarin iedereen iedereen kent. Schrijvers, schilders en studenten trek
ken samen op. Aan zijn correspondenten en de geciteerde namen zien we dat hij in
contact is met vele per sonen die nu nog niet vergeten zijn. Van een Vingtist kan men
niet anders verwachten.
Samen geniet die schare jonge mensen met volle teugen van het Brusselse nachtle
ven, de cabarets en de revues, de zwanze en de faro. Brussel is tijdens het fin-de-siècle
een sjansende stad met een intensief nachtleven. Sander Pierron herinnert zich de sa
menkomsten in het Cabaret Saint-Pierre van Ensor, Eekhoud, Verhaeren, Demolder,
anno 1895 toen ze Le coqrouge stichtten (Neptune, 28 januari 1929). Ook in het Cabaret
Littéraire- Caves de Maestricht is Ensor samen met Ramaekers, Le Roy en Fleischmann
een habitué (Pourquoi Pas?, 1 december 1922, p. 951). Verschillende van die Brusselse
theaters waren tijdens de zomer actief aan de kust. Niet toevallig poseert Ensor op het
strand naast het publiciteitspaneel van een cabaret.

r. NIXON
Royal Dipping. 1789
(George 198 7, p. 135)
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Lediabie au corps, nr. 6,12 februari 1893
Carnavalnummer opgedragen aan Iames Ensor
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Ter illustratie van twee nachtjes stappen in Brussel noteren we het verslag, heet van de
naald, van August Vermeylen aan zijn vriend Emmanuel de Bom: Ongelukkiglijk heb ik

weerin bewaenelaaike orgieën bijnageheel mijn subside weggesmeten. Eergisteren en gis
teren hebben de schimmen der eeuwige rollers van de Romeinsche Decadenee van genot
getrild!Met Ensor, de caricaturale Ensor, de schilder dervastenavondenvan het vermomd
menschdom, op ganggeweest! We waren allen zot, hersenziek! Ik kan U dat gek epos niet
schrijven. (...) Verneem alleen dat we dezen nacht - dezen morgen- opschokwaren met...

128 De baden van Oostende en De Baden van Ensor

een levendig varken, in een tombola gewonnenll!... 0 St.-Antonius! (19 februari 1892,
V4655/B nr.61.077/I70 , AMVC, Antwerpen)
De eerste tekst die Ensor publiceert (L'Art moderne nr. 35, 31 augustus 1884, p. 285) is
vol zwans, naar inhoud en taalgebruik. Hij schrijft in 1884 zijn monoloog Trois semaines
à l'académie, monologue à trois tiroirs" waarin hij de draak steekt met zijn vroegere le
raars die hij opvoert onder de schuilnamen lesprofesseurs Slimmevogel. VanMollekoten
Pilstecker. Verhaeren merkt terecht op: Cemonologue porte. Il estjovial etjuste. Il résume,
d'un style leste et ironique les tares de l'enseignement officiel (...) Leurs jolis noms em
prunt és au langagepopulaire donnent, au moreeau entier, une savoureuse couleur locale.
Het zijn inderdaad echt Brusselse namen. Edmond Picard heeft ze tijdens een rond
rit in Brussel opgemerkt op publiciteitsborden en vermeld in zijn verslag in L'Art mo
derne (nr. 19, 11 mei 1884, p. 155), enkele maanden voor het artikel van Ensor verschijnt.
Tweevan Ensors beste vrienden zijn authentieke Brusselse ketjesen actief in de leute
sector: Th éoHannon en Charles Vos.
Théo Hannon (1851-1916) is net als Ensor een kunstenaar die verschillende snaren
terzelfder tijd bespeelt. Hij schildert, schrijft revues en poëzie .
In 1901 neemt Ensor Le salondes marinistes te baat om de eenvoud in de werken van
Th éo Hannon te loven en met no stalgie terug te denken aan het oude Oo stende: De
Théo Hannon, des vues du vieil Ostende exécutées vers 1880, trèsfines études ou les bleus
doux, les griséteints voisinentspirituellement. Bouquet subtil et délicat, chantant la beau
té ingénue du vieil Ostende, aujourd'hui disparu, hélas! Pauvre vieil Ostende, livré aux
déprédations d'architectes boiteux à lavue basse. r:absence deprocédés roublards accentue
Ie caractèredesoeuvres de Hannon et les sympathies inclinent vers lui tout naturellement.
(Ensor, 1974, p. 24)
Hannon heeft oog voor het trivi ale, wat bevestigd wordt door zijn grote bekendheid
en populariteit als Brussels revue-auteur. In zijn revues, waarvan som mige me er dan
100 voorstellingen kennen , neemt hij Brusselse politieke en sociale toestanden op de
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TH ÉO HAN NON,

twee geïllustreerde gedichten uit een poëzie, 1883
Inkt op papier, 223 x 150 mm
Herkomst: Mari e Carolina Emma alias Mitche Ensor
Iames Ensor Archie f, Nieuwpoort
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Hi stoires Ostendaisespar Th éo Hann on , s.d.
Cont é op papi er, 224 x 174 mm
Kon inklijk Mu seum voor Schone Kun sten ,
Antwerp en
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korrel. Het publiek begrijpt de vele allusies en herkent de vermommingen en pseudo
niemen; ook Ensor zal ze zeker toeg ejuicht hebben. Hannon vestigt zijn reputatie reeds
in 1881 door het publiceren van Rimesdejoie, geïllustreerd door Rops en met een voor
woord van Joris-Kar! Huysmans. H ij beschrijft zijn Marines met o.a. een ondeugend
Heur e du bain .
Later is Hannon van plan om een bundel Histoires Ostendaises te publiceren en hij
vraagt Ensor de omslag te ontwerpen. Ensor kiest een anekdote uit zijn Baden, een
juffrouw met opwaaiend rokje (Schoonbaert, 1981, p. 145). De wind is de med estander
van alle strandgapers. Het boek is bij mijn weten nooit verschenen, of is de samenwer
king afgesprongen en verschijnt de dichtbundel onder de titel Au clair de la Dune
(1909 )? De titels van deze bundel benoemen de vele ondeugende kantjes van de strand
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JAMES ENSO R

Menu voor Charles Vos, 26 december 1896
Ets, 157 x 109 mm
op vergé Van Gelder 224 x 176 rnrn, Ta . 110
larnes Ensor Archi ef, Nieuwpo or t

SABAM

gen oegens: Fillettes d'Eve , Rinçades d'reil,[aloux, enz. Ze worden geïllustreerd door o.a.
Rops, Cassiers en Lynen.
Charles Vos (1860 -1939) is een acti eve feestneus. Hij is vanaf i ê çz medewerker aan het
satirisch tijdschrift I e diablotin. organe des mécontents, waar Hannon ook medewerker
is. Het tijdschrift brengt een ernstige theaterkroniek maar vooral dubbelzinnigheden
en pikanterieën . Zo cru zelfs dat één nummer in beslag genomen wordt door de cens or.
Vos voelt zich goed in dat milieu en maakt er een blitzcarrière,
In 1893 vera n dert h et blad zijn naam in I e diabie au corps en wordt de inhoud meer
badinerend en nonsensikaal. Pierrots en geraamten komen veelvuldig voor in de artis
tieke en politieke karikaturen. Vos zal directeur worden en in 1894, sam en m et Amedée
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Les Récits
de

Nazareth

1 ~3

Boven

Roman van EUG ÈN E DEM OLDER , 1893
opgedragen aan Iames Ensor en
uitgegeven d oor Charles Vos
Museum voor Schone Kunsten, Oostende

Rechts

Twee illustratie s van GUSTAV E
voor Pantagruei
(Rabelais, s.d., p. 136 en 148)
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Lynen, het cabaret met dezelfde naam stichten. [ames Ensor verwijst in zijn geschriften
naar Ie diable au corps. Hij wordt zelf in het tijdschrift meermaals vermeld en krijgt de
eer een voorpagina aan hem opgedragen te zien (nr. 6, 12 februari 1893).
Wanneer een jaar ten einde loopt, is het voor elk tijdschrift van levensbelang om de
abonnementen hernieuwd te zien en liefst ook nieuwe lezers te lokken. Dat lijkt Ie dia
ble au corps niet zo best te lukken, 'want op 30 december 1894 voert het blad een wel erg
drastische campagne: een jaarabonnement kost 5,50 fr. en als premie kan de inschrijver
volledig gratis Ie triomphe romain van Iames Ensor bekomen (Wandeis, 1978). Maar
Ensors hulp mag niet baten. Op 1 april 1895, een verplichte datum voor een satirisch
tijdschrift, verschijnt het laatste nummer. Het cabaret blijft bestaan tot 1929 en de re
dactiezaaltjes op de eerste verdieping worden met decors van Lynen omgevormd tot
een theatertje.
Behalve zwanzeur is Vos terzelfder tijd ook nog kunsthandelaar en uitgever van
boeken van o.a. Demolder, Lynen, Hannon, Arnold Goffin. Vanaf 1896 start hij met een
veilinghuis annex tentoonstellingszaal. Een tentoonstelling met 200 werken van Ensor
wordt in 1898 weken na elkaar aangekondigd maar zal niet doorgaan. Vos brengt edi
ties uit met grafisch werk van o.a. Rops en De Feure (volgens onze opzoekingen was
Vos enkel uitgever, niet de drukker van de prenten). De veilingen zal hij vanaf 1898 aan
kondigen in zijn krantje Ie [ournal des Ventes, waarvoor hij een Belle-Epoque-affiche
laat ontwerpen door De Feure: een vrouw die interesse toont voor toegepaste kunst, al
les gestileerd in Art-Nouveau-lijnen.
Voor het déjeuner d'inauguration van zijn Vos-Hall op 26 december 1896 etst Ensor
het menu. Hier is de zoete romantiek van het menu voor Ernest Rousseau (10 novem
ber 1896) ver te zoeken. Het is een tafereel met een burleske en grove inhoud. Ensor
beeldt zich in hoe het festijn zal verlopen. Het feest heeft plaats in een kasteel met twee
hoektorentjes en een grote toegangspoort waarboven een vos-embleem prijkt. Het is
blijkbaar al geruime tijd aan de gang en ontaard in een braspartij: elke vensteropening
is gevuld met iemand die dringende behoeften heeft. Buiten is nieuw gezelschap met
verse voorraden in aantocht. Op hun hoofden dragen ze flessen, glazen en biertonne
tjes. De linkerzijde van de ets is blank gelaten om het menu op te schrijven. Het hierbij
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GEORGES DE FEURE

Le journal des ventes, 1898

Affiche voor het veilingshuis van Charl es Vos
Kleurenlitho (verkleining 400 x 290 mm
Voor Les Maîtres de l'affiche, plaat 146)
Iames Ensor Archief, Nieuwpoort
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afgebeelde exemplaar (op Van Gelder-papier 22,6 x 17,7 cm) is het enige gekende exem
plaar dat gediend heeft voor deze maaltijd en laat ons toe deze ets nauwkeurig te date
ren. Het menu is geschreven in potlood en draagt het rode monogramstempel van
Charles Vos: c n v .
Ensor inspireert zich op Rabelais, Pantagruel, zoon van Gargantua, reist vele onbe
kende landen af (boek IV, hst. 35 e.v.). De veelvraat en levensgenieter komt terecht op
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een fantastisch eiland waar oorlog woedt tussen het volk van de Cuisiniers (de Koks) en
van de Andouilles (de Worsten). Die burleske sociale parodie vol dubbele bodems be
valt Ensor. Ze hoort bij een gulzig feest waar iedereen uit de bol gaat. Zo stelt Ensor zich
dit inhuldigingsbanket voor, want hij kent Vos en zijn Brusselse gasten. Voor zijn ets
maakt hij gebruik van de illustraties van Gustav e Dor é bij het boek van Rabelais.
Wanneer we de relatie tussen Ensor en Vos ontleden dan blijken drie elementen het
fundament van hun vriendschap te vormen: burleske humor, literatuur, kunst. Alle
drie zijn ze vertegenwoordigd in dit me nu voor Charles Vos.
Met Vos lacht Ensor heel wat af. Ensor draagt de ets Les mauvais médecins op aan
Vos, A Charles Vos, Joieusement[sic], 1896. Eén woord in combinatie met deze burleske
prent is voldoende opdat ze zich hun lachsalvo's en Brusselse avonturen zouden herin
neren. Het is o.a. doordat Ensor mee geniet van deze Brusselse grand guignol-sfeer dat
hij de baden van Oostende in dergelijke vorm en met deze inhoud kan schilderen.
Het wekt geen verbazing dat juist Vos het onconventionele en geweigerde schild erij
De Baden van Oostende in zijn bezit heeft (Verhaeren, 1908). In 1922 is het al verkocht
en bevindt het zich in de collectie Sacrez in Charleroi (Le Roy, 1922) .
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De Oostendsehumor: EDOUARD
door Patriek Vandenabeele
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Sans en A vee, 18 augustus 1857
Litho' s in Uylenspiegel, zde jaargang
Verzameling R. Debruyne, Oostende

Die ironische kijk in De baden is in Oostende een tr aditie. Enso r staat in zijn Baden
dichter bij de Oostendse karikaturisten dan bij zijn eigen CarnavalSU l' laplage (1887, Tr.
268, 269 ). Dat schild erij wijkt minder af van een klassiek kunstwerk, ondanks het the
ma dat een volkse vorm zou toelaten.
In Oostende wordt elk seizoen opnieuw de draak gestoken met de onhandige toe
rist, op prentkaarten en in kar ikaturen. Mars, Cham en Canelle geven elk op hun ma 
nier een idee van de toerist. Ze eroti seren de dames, lachen met 'nationale' karakter
trekken - de stijve, rosharige Engelsm an, de dikke militaire Duits er, enz. - , laten hun
toeristen stuntelen en onhandige vragen stellen. Een bekende reeks is deze van
Edouard Dubar (1803-1879), één van Ensors eerste leraars. Patriek Vandenabeele heeft
aan Dubar de hierna volgende studie gewijd.

Legoût de lapeinture me vint vers les treize ans; alors, deux vieux peintresd'Ostende, Van
Cuyck et Dubar, saumur és et huileux, m'initièrent professoralement aux poncifsdécevants
de leur m étier morne, bornéet mort-né. Mais à quinze ansjepeins d'après nature desvues
des environs d'Ostende; ces petites oeuvres sans pr étention, peintes au pétrole SUl' carton
rose me charment encore. (Ensor, [1934)1974, p. 205)
Deze weinig vleiende woorden met betrekking tot zijn eerste lesgevers worden door
Ensor in 1934 neerge schreven. Terugdenkend aan zijn jeugdj aren en de eerste stappen
in het schildersvak, duiken deze twee namen voor het eerst op. Er zijn tientallen publi
caties over leven en werk van Ensor verschenen, maar geen enkele besteedt aandach t
aan deze eerste leermeesters, op een vermelding in het biografische gedeelte na. Wie
was Dubar, de door Ensor geciteerde kunstschilder?
Edouard Julianus Iosephus Dubar wordt geboren te Oo stende op 2 augustus 1803
als zoon van legerchirurg en gezondheidsofficier Ignace Vincent Dubar en Th érèse
Roselt." Vader Igna ce Vincent Dubar is in medis che kringen geen onbekende. In 1809
is hij o.a. chirurgten aide-major à l'Hópital Militaire de Gand, in 1825 chirurgien à
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J AM E S ENSOR

Carnavalop het strand, 1887
Olieverf op doek, 19 x 24 cm, Tr. 268
Privé-verzameling

Volgende pagina's

EDOUARD D UB A R

alias BRA UD ,
Souvenir des bains d'Ostende,
ca. 1860
Handgekleurde lith o's
320 x 255 mm
Editeur Daniels-Dubar,
Ostende
Iarnes Ensor Archief,
Nieuwpoort
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Ostende, l'un des rédaeteurs des Annales de littérature médicale étrangère; membre de la
société chirurgieale d'Amsterdam, dessociétésde médecine de Bruxelleset de Gand, de cel
les de Bordeaux, Douai, Toulouse, etc...Ancien chirurgien-major aux Hopitaux Militaires
desPays-Bas.
Net als in de kuuroorden gingen in de jonge badplaatsen mise-en-scène en gran
deur hand in hand met gezondheidsoverwegingen. Waterdokters zorgden voor de me
disch-therapeutische omkadering. Het is Ignace Dubar die als eerste een Guide des
baigneurs ou traité médical et hygiénique des bains de mer (1825) publiceert. Naar het
voorbeeld van buitenlandse auteurs, wordt advies verstrekt over de eigenschappen van
zeewater en hoe het zeebaden best kan worden aangewend bij de behandeling van
specifieke aandoeningen .
Over de jeugdjaren en de opleiding tot kunstschilder van Edouard Dubar is niets
bekend. Misschien was hij wel één der eerste leerlingen van de in december 1820 te
Oostende opgerichte School van Teeken- en Bouwkunde. Michel Van Cuyck (1797-1875),
de andere leermeester van Ensor, wordt als leraar en bestuurder van deze school aange
steld .
Op 25 mei 1825 treedt Edouard Dubar te Oostende in het huwelijk met Thérèse
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E D OUARD DUBAR senior
De Oostendseoester doodt de roos, s.d.
Aquarel
Oostendse heemkring De Plate

Rackmann. In de huwelijksakte geeft Dubar zich op als muzyk-meester, Reeds in 1827
verlaat Dubar Oostende voor Brussel. Hij wordt voor het eerst als kunstschilder ver
meId in 1835. Dan is hij vertegenwoordigd op de tri ënnale tentoonstelling te Gent met
Une c6te avec p êcheurs. Hij neemt deel aan de Brusselse Salons van 1836 en 1839. Na de
ze jaren vinden we hem niet meer als kunstschilder terug.
In 1843 is hij employé au Min istère de la Guerre en bij zijn overlijden in 1879 pension
n éde l'Etat Ministère des Finances, nr. 5025 du brevet, inscru au grand livre des pensions
civiles du D épattement de la Guerre. In 1834 verhuist Dubar van Brussel naar de toen
malige randgemeente Sint-Joost-ten-Node. Pas op 5 april 1865 komt hij zich opnieuw,
nu definitief, te Oostende vestigen en wel in de Kapellestraat 29. Ook zijn enige zoon
Edouard (!) Dubar, van beroep kunstschilder (l), strijkt neer in Oostende. Omtrent het
bestaan van kunstschilde r Edou ard Dubar junior is tot op heden niets gepubliceerd.
Hij is geboren te Sint- Joost-ten-Node op 3 april 1843en overlijdt te Oostende op 22sep
tember 1870, zevenentwintig jaar jong.
Door de biografische gegevens in hun historische context te plaatsen, kunnen we
met zekerheid stellen dat de leermeester van Iames Ensor wel degelijk Edouard Dubar
senior was. Wanneer Edouar junior in 1870 overlijdt, is Ensor amper 10 jaar oud.
Steunend op Ensors memoires en chronologie komt junior dus niet in aanmerking.
Maar aan de productie van de vele verrukkelijke lithografieën, door het huis
Daniels-Dubar op de markt gebracht, heeft Dubar junior wel degelijk meegewerkt.
Sommige litho's door ons teruggevonden zijn ondertekend door Edouard Dubat, fils.
Ook het anagram Braud (= Dubar) kan waarschijnlijk aan de zoon toegeschreven wor
den.
Vooral het album Types de l'Armée Beige en 1865 verdient onze belangstelling. Het
album bestaat uit een 30-tallitho's met karikaturale voorstellingen van het Belgische
leger. Alle zijn getekend Braud. Ook de datum 1865 is van betekenis. Is dat album uit
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1865 een ode van Dubar junior aan zijn vader, die precies dat jaar zijn pensionering be

komt bij het Ministerie van Oorlog en naar Oostende terugkeert? Een geschenk ter af
sluiting van zijn carrière bij het ministerie? Het anagram Braud is waarschijnlijk ge
bruikt om vader en zoon van elkaar te onderscheiden.
De oudste vermelding van het bestaan van het handelshuis Daniels- Dubar gaat terug
tot 1858. Stichter is Ioseph Daniels (1821-1895). Deze is op 23 mei 1850 te Sint-Joost-ten
Node gehuwd met Adèle Dubar, de oudste dochter van Edouard Dubar. Pas vanaf 16 ja
nuari 1858 vestigt het gezin Daniels- Dubar zich te Oostende (Kapellestraat 11, later 3 en
uiteindelijk 25-29 ). Voordien wonen ze in Elsene, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node.
In een advertentie uit 1860 vernemen we voor het eerst iets meer over de activiteiten
van het handelshuis: Magasin defournitures de bureau et de dessin, imageties. objetd'art
et de[antaisie, vues et caricatures des bains. Vooral de Vues et caricatures des bains zijn
interessant in het kader van deze studie. Het gebruik van spotprenten is even oud als
het kusttoerisme zelf.

EDOUARD DUBAR

Oostendse oester, ca. 1878
Litho op cirkelvormig papier
Oostendse heemkring De Plate

De gedragingen en het tumult dat de vakantiegangers veroorzaken, bieden stof genoeg
voor spotzieke kunstenaars. Eén der eersten die er gebruik van maakt is Félicien Rops
in het tijdschrift Uylenspiegel (1857). Deze traditie met spotprenten zal door het huis
Daniels-Dubar gedurende tientallen jaren worden voortgezet.
Razend populair is hun album Souvenirdes Bains d'Ostende, een reeks van 99 litho's
in albumvorm uitgegeven ca. 1860-65. Sommige prenten zijn met lithografisch krijt ge
tekend in een soort houtskoollijn-imitatie. Andere hebben scherpe contouren die wer
den getrokken met de pen en lithografische inkt. Alle zijn lithografisch van kleur voor
zien of met de hand bijgekleurd. In het overgrote deel van deze spotprenten worden
twee personages met elkaar geconfronteerd: een dame en een heer, een dame en een
badmeester, twee maagdelijke juffrouwen... Het beeld wordt ondersteund door een zin
of een beperkte dialoog. Later, eind iode eeuw, worden al deze prenten verkleind en
waarschijnlijk op een nog grotere oplage verspreid. In de schelpenwinkel van Ensors
moeder worden ze zeker te koop aangeboden.
Een aantal is gesigneerd BR ofBraud. Op grond van stilistische vergelijking kunnen
we het album volledig aan Dubar junior toeschrijven.
Een andere belangrijke uitgave is L'Huitre d'Ostende, cirkelvormige prenten, be
drukt met een aantal stadsgezichtjes en opgevouwen tot een uitvouwbaar aantal punti
ge cirkelsegmenten. Voor de verdere inhoud van de creaties door het handelshuis
Daniels-Dubar op de markt gebracht, verwijzen we naar de hierbijgevoegde lijst van
publicaties.
Vanaf 1867 opent het huis Daniels-Dubar in samenwerking met Edouard Dubar
(senior of junior?) een fotografisch salon in de Louisastraat. Wellicht vreest Dubar, als
vele lithografen, dat het fotografisch procédé de ondergang van de lithografie en al
haar toepassingen zal teweegbrengen.
Men kan zich best voorstellen hoe de jonge Ensor als kind de verrukkelijke
lithografieën bewondert in de vitrines van de winkel Daniels-Dubar, Krijgt hij zo de
eerste raadgevingen van de bejaarde kunstschilder Dubar? Ensor zelf zal de traditie
van de badkarikatuur verderzetten in zijn Baden van Oostende.
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door Patriek Vandenabeele
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Album Souvenir d'Ostende, album van wellicht 12 litho's, bijgekleurd, niet gete
kend, vermelding van uitgeverij Daniels-Dubar édit.; [nr. 5] Promenade à Maria
kerke (behalve: J. Daniels édité; [nr. 7] L'estacade; [nr. 8] Le phare; [nr. 9] La plage
à l'ouest; [nr. 10] Les bains; [nr. 11] HOtel de ville et casino; [nr. 12] Le kursaal; circa
1860.
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EDOUARD DUBARjunior
alias BRAUD

Garde'd'artillerie
uit de reeks Types del'armée beige, 1865
Handgekleurde litho, 350 x 250 rnrn
Getekend en litho: BRAUD
Lithographie Ratinckx Fr ères, Anvers
Editeur Daniels-Dubar, Ostende
Iarnes Ensor Archief, Nieuwpoort
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Ehuître d'Ostende qui tue la rose, aquarel, Oostende, Heemmuseum De Plate.
Ehu ître d'Ostende (versie vóór 1878).
Ehuître d'Ostende (versie na 1878).
Types de l'Armée Belge en 1865, album van 30 litho's met karikaturale voorstel
lingen, gesigneerd BRAUD del. et litho (= Dubar, jr.), litho RATINCKX [r ères Anvers,
Daniels-DubarEditr. à Ostende.
[ules et [uliettes aux bains d'Ostende, enkel bekend door vermelding in het werk
van Carlo Loontiens, L'Histoire d'Ostende expliqu ée au Musée Communal, gesig
neerd BRAUD (= Dubar, jr.), Daniels-DubarEditr. à Ostende.
Sancta Ccecilia, gechargeerd portret van de heer Brandaris, voorzitter van de
Cercle Cecilia. Gekleurde litho, gesigneerd in potlood Edouard Dubar fils - Daniels
Editr. Circa 1867.
Ostende. Vue générale des bains, bijgekleurde litho, gesigneerd E. BRAUD (= Dubar,
jr.), litho Simonau & Toovey, Brux.
Album Souvenir des bains d'Ostende, album van 99 litho's, de nrs. 5, 18, 26, 30, 44,
46 en 96 zijn gesigneerd BR . of BRAUD (= Dubar, jr. ), titelpagina getekend
uitgegeven door Daniels-Dubar. Circa 1860.

BR,

10 Laiterie, Pêcheurs de crevettes, Ostendaise, Matelot, Guide des bains, Pêcheurs et
marchand de poissons, reeks van wellicht 6 litho's, uitgegeven door Daniels-Dubar,
11 Reeks van zes borden in Maastrichts aardewerk voorzien van badscènes, lithografie
in opdruktechniek naar ontwerpen van Edouard Dubar jr., genummerde reeks;
[1] Se tromper de cabine. [2] Madame veut-elle un commissionaire pour porter son
chignon? [3] Mais doeteut je n'ai plus les os? Voilà pourquoi il [aut prendre ces eaux.
[4] Voyons Cotje. Que prefères-tu, un bain ou une promenade en mer? I'aime mteux
les huitres. [5] Quand il n'y a plus de costumes on met ce qu'on a. [6] Danger de
piquer une tête.
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NOTEN

33 Art. 5 van het arrest van 3 juli 1841: Après la concession obtenue, les propri étaires des voitures-bai

gnoires dev ront faire au bu reau de polic e, la déclaration du nombre de leurs voitu res. L'inscription en
aura lieu pa r Ie com m issaire de p olice sur un régistre à ce destiné, en suivant un numéro d'ordre, ce
mêm e num éro sera peint à I'huile sur la voiture. (Verhaeghe, 1843. p. 189 )
34 Vredegerecht van Oo stende ( RA Beveren). In de fam ilieraad zetelen van vaderszijde: Leop old, Iules

en Arthur Haegheman, alle drie koopman in schelp en. Van moederszijde drie goede kennissen bij
gebreke van bloedverwantschap in den omtrek: Louis Pottier, aannemer van openbare werken van
wie de Ensors het hoekhuis zullen huren, Jan Baptiste Sim on, steenhouwer , en Jan Ocket, metser.
35

Een andere verwijzing naar zijn bijgeloof vinden we in een brief aan Emm a Lambotte d.d. 3 no
vemb er 190 6: j'ai trouvé hier un p etit fer à cheval, signe de grand bonh eur dit on. Je Ie garde pr é
cieusem ent. Je termin e ma lettre sous cette bonne impreesion ( A H K , 9.749 ).

36

Misschi en is de aanleiding voor Ensors komedi e het on tslag van academ iedirecteur Portaels in
1884. Tijdens een gezondheidsreis naar Nice laat Portaels zich vervangen door de jon ge professor
eh. Van der Stappen. De ouderen, Robert, Stallaert en Van Severd on ck, voelen zich gegriefd en
vragen het stadsbestuur om in te grijpen. Portaels, op zijn beu rt gekrenkt, dient zijn ontslag in,
maar het stadsbestuur weigert en Portaels aanvaardt om directeur te blijven (L'A rt m oderne, 1884,
nr . 1 en nr.z ).

37 De moeder van Edou ard Dubar, Th érèse Roselt, is de dochter, resp. kleind ochter van de bekende
medici Jean Baptiste (1749-1805) en Jean Albert Roselt (1714 -1785).
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larnes Ensor , ca. 1890, op het strand van Oos tende naast een publiciteitspa neel van het Brusselse caba ret Eldo rado
Mus eum voor Schone Kun sten, Oost end e

Df MOTlfVfn In fn ftC~TfR
JftMfS fnSORS
' ~ft Df n Vftn ®sTtnDf'
JAMES ENSOR TE OOSTENDE IN 1890

Voor sommige werken van Ensor is er een sluitende reden waarom hij een welbepaald
werk op een bepaald tijdstip maakt. Bij de Baden van Oostende zal zijn psychologische
ingesteldheid op dat moment belangrijker zijn dan de feiten, die wel een noodzakelijke
voedingsbodem zijn. In 1890 is er een hernieuwde belangstelling voor de baden van
Oostende, aangewakkerd door artikelen in dag- en weekbladen en door tal van publici
taire uitgaven. Misschien brengt een en ander Ensor op de idee om inspiratie te zoeken
in dit hem zeer nabije onderwerp. Hij is dan dertig en geeft zijn schilderij de titel Les
bains à Ostende. Leeftijd en jaartal, stad-en plaatsaanduiding zijn de sleutels tot de
drijfveren achter en de inhoud van dit werk.
Door de topografie en de afgebeelde badgewoonten kan het schilderij alleen in
Oostende, ca. 1890 en tijdens de Belle Epoque gesitueerd worden.
Na twee slechte seizoenen kijken de Oostendenaars uit naar de zomer van 1890.
Acht maanden wachten, vier maanden werken. Een derde zwak seizoen zou zeer onge
legen komen. Maar de omstandigheden laten het beste verhopen. Het badseizoen
wordt in 1890 niet zoals gewoonlijk na de zeewijding op de laatste zondag van juni voor
geopend verklaard maar wel begin mei, uiteraard onder druk van de middenstand die
hun seizoen verlengd willen zien.
Leservice desbainssera égalementorganisé etje n'auraiplus comme l' an dernier, à me
faire l'écho des lamentations d'une foule de gens regrettant que, dans le courant de mai,
par une températureexquise, on leurfit subir lesupplice de Tantale et qu'on leur refusátle
plaisir de se plongerdans leflot. Le pire c' est qu'ils avaient raison. (L'Echo d'Ostende, 17
april 1890 )
Op 1 januari 1890 is brand uitgebroken in het kasteel van Laken. Een deel van het
paleis is onbewoonbaar en daarom beslist de koninklijke familie vroeger naar
Oostende te vertrekken. De kranten rapporteren dat evenement en de aanwezigheid
van de vorst en zijn gezin garandeert een toeloop van dagjesmensen.
Reeds jaren wordt de dijk ontsierd door de bouw van een nieuwe pier. De nieuwe
promenade" wordt in 1890 opengesteld en is de nieuwe attractie voor de vele badgas
ten.
Donc, lagrandevoguecettesaison enfait depromenade està l'estacade. C'est là que de
3 à 5 surtout, lemonde chicfait, comme on dit maintenant, sa 'pousstère'. (...) A l'estacade,
legrand tralala n'estpas de rigeur. Enfait de toilette, ony va un peu en costumede matin à
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la bonne[ranquette; le lainage blanc y tient la corde, le béret, la casquette blanchey sont
parfaitement de circonstance. Comme elles sont agréables et reposantes ces après-midi
passées l àtranquillement et sanslaposeobligatoire desgrandscentres. (L'Echo d'Ostende,
4 september 1890)
Bij het afsluiten van het seizoen blijkt 1890 een schitterend jaar te zijn geweest voor
handel en baden: Est-ce la visite de l'empereur d'Allemagne, dont on a tant parlé, qui a
donné à Ostende un regain de succèsî Je l'ignore, en tout cas, jamais il n'y a eu une joule
aussiconsidérable que cetteannée. (...) le chiffre des recettes encaiss ées par leKursaal, at
teint[usqu'à cejour, estsuperieurde 80.000 fr., au montant total de celles realisées l'ann ée
derni ère. (L'Echo d'Ostende nr. 68 24f8/I890)
Ensor is dertig, zijn humor en interesse voor de vrouw is doorslaggevend. Dat is de
drijfveer achter de veleseksuele allusies en de speelse erotiek die in De baden zo een fraaie
vormgeving krijgen . Hij maakt er een heidens Sint-Antonius-verhaal van. Sint Anto
nius, alias Ensor, kan moeilijk aan de verleiding weerstaan. De zee als afrodisiacum.
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Publiciteit uit ed. Van Godt senhoven 1895, p. 29
Stadsbibliotheek, Oostende

DE BETEKENIS VAN ENSORS BADEN VAN OOSTENDE

:::

In welk genre moeten we De baden onderbrengen? Het antwoord op deze vraag is al
even complex als het werk zelf dat zich niet onder één noemer laat vangen.
Als landschap is het een topografisch zeegezicht en een historisch strandgezicht, als
genrestuk toont het een vakantietafereel en naar goede zeventiende eeuwse traditie zijn
hier tal van dubbele bodems verwerkt. Of is het een allegorie van het water, de oerma
terie waaruit alle leven ontstaat en waarin dus duchtig geprocreëerd wordt? Het strand
als slijmvlies van moeder aarde, vochtig gehouden door de zee waaruit die gedrochte
lijke zwemmers te voorschijn komen. Deze interpretatie laten we over aan psychoana
lysten.
Het is opvallend dat Ensor volkse elementen introduceert bij voorkeur wanneer hij
iode eeuwse sociale, politieke en morele aangelegenheden behandelt. Zijn normale
schilderijen worden niet geapprecieerd door de kapitaalkrachtigen enfofkunstliefheb
bers en het is alsof hij daarom met zijn populaire werken een beroep doet op de smaak
van het plebs . Hij voelt zichzelf onderdrukt en wordt medestrijder van de lijdenden:
Christus, de dieren, de arbeiders. Hij koppelt volkse stijlelementen aan thema's die hen
interesseren (sociale kritiek), waardoor zijn werk voor hen toegankelijker zou kunnen
worden. Hoopt hij onbewust op hun waardering door hun kant te kiezen en drukt hij
zich daarom uit in een taal waarvan hij denkt dat ze deze begrijpen? De baden, zeker in
Oostende een sociale aangelegenheid, is milder dan andere kritische werken. Ensor
toont zich in dat werk als genieter en is minder agressief.
Hier toont hij slechts één klasse van de maatschappij en dit keer zet hij zich niet af
tegen de hogere burgerij maar maakt hij er als voyeur zelf deel van uit. Daarom en om
dat er geen confrontatie is met het volk, is dit werk veel milder in zijn sociale analyse.
De welstellende klasse wordt getypeerd en geïsoleerd op het beste strand. Ensor laat ze
genieten van dubbelzinnigheden, erotiek als tijdverdrijf.
Door de baden te erotiseren en alle gedragingen daarop af te stemmen, en door het ge
bruik van types tilt Ensor het tafereel boven de actualiteit anno 1890 tot op een alge
meen menselijk plan. De verdoken allusies en de badinerende toon veroorzaken een
discrepantie tussen voorstelling en inhoud. Dat verklaart waarom het paneel tot nu toe
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zo weinig besproken maar zo dikwijls afgebeeld wordt. Als het al besproken wordt, is
het onder de oppervlakkige noemers van strandgenoegens en karikatuur. De humor
veroorzaakt een glimlach en daarmee houdt het voor de auteurs op.
De humor in De badenvan Oostendeis veelzijdig. De fysieke directheid, de situering
binnen één bepaalde sociale categorie en de universele herkenbaarheid van de types
maken van het tafereel een klucht. De intrige dra ait rond de spanning tussen de ge
slachten en tussen kijkers en bekekenen. Ensor camoufleert de situ aties zo goed dat het
spel niet kan ontaarden in een burleske.
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De psychologische tekening is summier uitgewerkt, de nadruk ligt op de tegenstel
ling tussen twee groepen. De zwemmers zijn morgen de toeschouwers en omgekeerd.
Bij de zwemmers zijn de gebeurtenissen intrigerend (verwikkelingen, vergissingen,
list, enz.) en eenzijdig (erotisch).
Een allusief schilderij als De baden zou bij de burgerij in de smaak moeten vallen.
De vele dubbele bodems zijn herkenbaar en niet onaangenaam. Maar Ensor beoefent
hier niet het succesrijke en onschuldige genre van de strandgenoegens, hij parodieert
het. Het polemisch moment zit in de brutale inhoud en in de vorm die breekt met de
klassieke stijl.
In het contrast tussen de inhoud en het schijnbaar onschuldige strandtafereel
schuilt de ironie, die in 1890 sterker zal zijn geweest door de duidelijke context en de ve
le details (b.v. topografie, cijfers). Ensor drijft de spot met de geveinsde deftigheid en
met de gespeelde onschuld in de blikken van zijn personages.
De baden is, kortom, een zedensatire die de gedragingen en de gewoonten, de gebre
ken en de zwakheden van de hogere stand op een kritisch spottende manier behandelt
(Van Gorp, 1991, p. 78).

NOOT

38 Aucun des habitués d 'Ostende n 'a perdu Ie souvenir de l'ancienne estacade, leur promenade de pré
dilection, celle o ü, entre Ie ciel et l'eau, ils allaient aspirer les vivifiantes effluves de la mer, se distraite
au mouvement du chenal, à l'entrée et à la sortie des grands steamers, des voiliers majestueux (...); ou,
all musoir, ils goûtaient Ie platsir et les émotions de la pêche au filet, fertiIe en surprises et parjois en
d éceptions, mais roujours et qUimd même amusante. On n 'y pouvait passer trots de front sur cette
estacade. Les temps om changes. C'est matntenant une jetée des plus belles qui puisse se voir, ayant
6J5 m de Iongeur sur une largeur de 6 m, et terminée par une superficie circulaire de J6 m. Une vraie
place publique en pleine mer. (Le Globe illustr é, 6 juli 1890)

146 D e baden van Oostende en De Baden van Ensor

larnes Ensor ravottend in de duinen met Ernest Rousseau jr. in 1892
Museum voor Schone Kunsten, Oostende
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De spelers, 1895
Ets, 114 x 155 mm, Ta. 93
larn es Ensor Arch ief, N ieuwp oo rt

bating. Op 6 decemb er 1912 wordt in de kamer nogmaals voor een uitzonderingsregi
me voor Oostende en Spa gepleit, maar zonder succes (Constandt, 1982).
De wet van 1902 is slechts een intermezzo, want de mens speelt voort. Voor
Oostende is het een zware aderlating. Niet alleen de financiële bronnen drogen op; in
belangrijke mate vermindert tevens de aantrekkelijkheid van de stad. Het Kursaal
wordt banaal en Oostende zal langzaam verzanden tot een middelmatige badplaats.
De Oostendenaars volgen met aandacht al deze gebeurtenissen. Eén van de toe
schouwers is Iarnes Ensor.

r-

JAMES ENSOR EN HET KANSSPEL

Ensor tekent, etst, lithografeert en schildert De spelers in een tijdsspanne van ongeveer
twintig jaar (ca. 1883-1902)4°. Het vertrekpunt is, zoals bij De baden en Lapeureuse, een
kleine tekening uit 1883. Naast enkele formele wijzigingen ondergaat alleen het schilde
rij een inhoudelijke aanpassing; het verhaal blijft hetzelfde. De ruimte is niet
gedefinieerd, geen enkel kenmerk laat ons toe deze te situeren. Het kan Oostende zijn,
maar ook Parijs ofDeauvilie.
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Ensor kiest nog een andere, meer geladen titel: Ie ponte d éconfit (H z. p. 158), De ver
slagen speler. In het midden van het tafereel plaatst Ensor de twee hoofdacteurs: de spe 
ler en de politieman. Boven de speler staat onwrikbaar de uitvoerende m acht, die de
ruimte rond de speler helemaal vult alsof zij hem wil beschermen. Dat is nodig, want
we zien een mistroostige speler die van miserie zijn hoofd ondersteunt. Op de tafel lig
gen kaarten en munten of jetons. De drie handen die spelen, deze van speler en ban
kier, zijn krampachtig. Waar de bankier alleen oog heeft voor het spel, kijkt de kassier
verstoord naar de politieman . Met zijn elleboog op en hand rond de kassa is hij niet van
plan beslag te laten leggen op de winst. De meeste staande toeschouwers zijn aandach
tig. Het dikke ronde hoofd heeft de ogen ten hemel opgeslagen en denkt: weer een
slachtoffer! Daarnaast staat Mariette Hannon met pluimenhoed en haar echtgenoot
Ernest Rousseau kan er nog net bij. Aan de andere zijde zijn de gezichten niet mondain
maar karikaturaal, b.v. de gezicht en in profiel hebben een overdreven scherpe of stom
pe neus. Misschien een verwij zing naar het feit dat iedereen, zonder controle van rang
of stand, in het speelhol wordt toegel aten.
Aan de rechterkant van de speler zit een man met monocle wat meewarig te kijken
naar de ontgoochelde speler. Deze man met massief langwerpig gezicht, rechthoekig
voorhoofd zonder kruin en sluik haar, is waarschijnlijk August Beernaert, een belang
rijk staatsman (minister van Openbare Werken en later eerste minister) en afkom stig
van Oostende. De kwabb en aan zijn kin zijn de hem kenmerkende bakkebaarden.
Wanneer we tekening, ets, litho en schilderij vergelijken, stellen we zowel gelijkenis
sen als verschillen vast. Het ontstaansproces van tekening tot schilderij is een constant
creatief proces. Nooit wordt de afbeelding letterlijk overgenomen. Het schilderij dat
deze reeks van vier werken afsluit, verwijst naar de drie voorgaande stadia en creëert
terzelfdertijd nieuwe oplossingen. De genese van deze reeks is bijgevolg complex en
Ensor blijkt bij elk werk een nieuwe combinatie te vinden.
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Despelers, 1896
273 x 355 mm
Litho uit Laligue artistique
van I septe m ber 1896, Ta. 135
Verzam eling G. Beh aegel
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De spelers, 1883 [ca. 1891 ?]
Teke ning (details)
Rechts boven

Staatsiefot o van
Burgem eester Charles lanssens
Stadsa rchief, Oos tende

Rechts onder

Staatsiefoto van
Augus t Beern aerl (1829-1912)
m inister van Openbare Werk en
en eerste m inis ter
Stadsarchief, Oos tende
Zijn po rtret verschee n op de voorpagina van
L 'lllu stration europ éenne van 13 febru ari 1886
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Er zijn twee ingrijp ende ver anderingen in het schilderij. Ensor zet de speler een be
renmuts op; door een laatste kaart te trekken verliest hij. Door deze sarcastische in
greep doet Ensor als het ware de uitvo erende macht onder tafel glijden van schaamte.
Zijn collega achter hem blijkt een kartonnen pop te zijn en die autoritaire blik alleen
ma ar een ijle staar. Verleden en toekomst wijzen uit dat de wet weinig vermag. De enige
m erkbare invloed is dat de organisator en voorzichtiger zijn geworden, de kassa wordt
niet langer onder de elleboog bewaard.
Waarom houdt Ensor zich bezig m et het thema van De spelers op die bepaalde momen
ten ? Ensor maakt de eerste tekening in 1883. Klopt deze datering of heeft hij zijn teke
nin g geantidateerd?We komen er later op terug.
In de hierb oven geschetste historiek van de spelen zijn er enkele opv allende perio
des. Vooreerst de per iode 1891-1894. In 1891 zijn er verschillende invallen in het hele
land. In 1892 wordt burgemeester Montangie uit zijn ambt ontzet, er worden verschil
lende vonnissen geveld en een eerste wetsvoorstel geform uleerd. In 1893 worden de
spelen in Oostende verb oden. In 1894 worden de vonnissen in beroep bevestigd. Eind
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Despelers, 1902
Olieverf op do ek, 83 x 101 cm , Tr. 390
Privé-v erzameling

1895 wordt het wetsvoorstel Le Ieune gestemd en begint er een parlementaire discussie

ten gronde. Ensor etst De spelers in 1895 en de litho wordt gepubliceerd op 1 september
1896 . In 1902 volgt de wet op de spelen. Ensor schildert De spelers.

In de eerste publicatie van het larnes Ensor Archief (Florizoone, 1994 ) wordt de parallel
getrokken tuss en de publieke interesse, het wetsvoorstel, de wet op de dierenbescher
ming en het oeuvre van Ensor. Zo stellen we hier eenzelfde oorzakelijk verband vast
tus sen Ensors werk en de maatschappij.
De tekening is gedateerd 1883. Hoozee, Bown-Taevernier en Heijbroek (1987, p. 158)
besluiten dat deze tekening zowel stilistisch als thematisch in die periode moeilijk te
plaatsenis. D e lineaire behandelingwijst op een later ontstaan. Het thema met een duide

lijk satirische en karikaturale inslag iskarakteristiek voorhet begin van dejaren negentig.
Waarom zou Ensor zijn tekening antidateren? De man aan de kassa zou Charles
lans sens kunnen zijn, burgemeester van Oostende van 1883 tot zijn overlijden in 1887. Hij
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Skeletten bij het baden, 1926
Olieverf op doek, 38,5x 46,5cm, Tr. 548
Verzameling onbeken d
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