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Patriek Florizoone

D E RICHES HEURES
VAN JAMES ENSOR

Illustraties
bij De Gedichten van Stéphane Mallarmé

Les Poésies de Stéphane Mallarmé
uitgegeven door Edmond Deman te Bru ssel in 1899
geïllustreerd in opdracht van Frans Franck in 1923

Iames Ensor schrijft op 5 januari 1924 aan Frans Franck :Etes-vous toujours
content de m es dessins de Mallarmé, avez-vous encore i'id ée de les éditer?
f'attends de vos bonnes n ouuelles, rnon cber soleil d 'Anuers.

Vijfenzeventig jaar na datum komt het goede nieuws uit Brussel, onder de vorm
van deze luxe-uitgave in facsimile en in een beperkte oplage, een initiatief van
de heer en mevrouw Van der Heyde, ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig
bestaan van hun antiquariaat FLTulkens.
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COl11n1e un po ète à qui certains vers
sont 'do nn és', Ensor assembie ses traits
dans le même esp rit que l'autre com bine
et m arie ses ép itb ètes et ses substantifs,
ses ry tb m es et ses rirnes, ses accents,
ses sonorités, ses images.

Paul Fierens

Quelques ve rs de Mallarmé dessine par uri surprenant calligrap be,
en lettres onciales, coloriées, relevées, comme celles des vieux rnanuscrits,
de p oints d 'on (Huysmans 1978:219)

Dit titelblad uit de verzameling van des Esseintes zou perfect passen bij het
uni eke exemplaar van Les poésies de S. Mallarmé, verlucht met originele
tekeningen van Iarnes Ensor. Met deze precieuze illustraties - un tra vail de
b én édictin meldt hij aan Augu sta Boogaerts - voegt Ensor een rijke blad zijde toe
aan de eeuwenoude traditie waarbij woord en beeld in dialoog treden .
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Verhaal en kleur in het oeuvre van James Ensor

Bij het doorbladeren van het boek vallen de tekeningen op door de verhalende
taferelen en de afwi sseling van kleur en zwart-wit. Het narratieve en het
coloristische zijn twee fundamentele kenmerken in het ceuvre van jarnes Ensor.
Beide zijn reeds merkbaar tijdens zijn academietijd' en blijven hem boeien tot
zijn laatste penseeltrek. Beide begrippen hebben een lange traditie. Ensor creëert
werken in deze traditie maar zijn karakter en temperament drijven hem ook
naar vernieuwing.

Op de academie van Brussel komt Ensors eigengereide houding al vlug tot
uiting. Zijn leraars verwijten hem een colorist te zijn, wat eerder als een
scheldwoord dan als een aan moediging bedoeld is (DArt moderne 1884:285) .
De twintigjarige Ensor drijft dit ten top wanneer hij in de tekenklas weer eens
een 'an tie ke kop ' moet schetsen. Hij kan het niet laten om zijn stoffig model wat
kleur te geven: Dès mon entrée [à l'Académie], un gros ennui se dessine.
On m 'ordonne de peindre, d'apr ès un pl átre vierge, Ie buste d 'Octaue, Ie plus
auguste des Césars. Ce pl átre neigeux m'borripile.f'en fa is de la chair de
poule rose et uiue et je roussis la chevelure au grand ém oi des élèues, ém oi
suivi d~ brimade, grim aces et borions (Ensor 1974:205).

Toch hebben zijn leraars dat kleurentemperament tijdelijk in klassieke banen
kunnen leiden. Na zijn academietijd zal hij gedurende meerdere jaren met zwart,
grijs, donkerblauw en bruin werken: het Belgische kleurenpalet.
Hij compenseert dat gebrek aan heldere kleuren door het licht binnen te halen.
Het licht blijft kleven aan stoelen , tafels en tapijten en zorgt voor een broeierige
sfeer in zijn Salon bourgeois (1880) of Musique russe (1881), een sfeer die
Bonnard en Vuillard later ook suggereren. Emile Verhaeren consacreert
De Oestereetster (1882) als het eerste heldere schilderij in de Belgische
kunstgeschiedenis.Toch is Ensor zich reeds op prille leeftijd bewust van de
veranderende atmosfeer, zonder de impressionistische techniek meester te zijn .
In 1876, als zestienjarige, schildert hij en plein air. Soms noteert hij op de
keerzijde van zijn werk het tijdstip van de dag en de oriëntering van zijn
onderwerp, bijvoorbeeld àaprès nature, rnatin. est.

Het licht in al zijn glorie weergeven zal een dominante blijven in Ensors werk.
Hij bestudeert en gebruikt het goddelijke licht van Rembrandt en het kosmische
licht van Turner. Later zal hij dat licht als door een prisma doen openspatten en
pure kleuren op het doek aanbrengen, onvermengd, om geen enkele tint of toon

, Ens01' volgt een opleiding aan de Koninklijke Academ ie van Brussel tijdens de academiejaren 1877-78 tot en m et
1879-80. Zijn tnscbrtjutngsnununer îs 7736 Alle gegevens ben-effende de examens toorden overgenom en uit de
Registres des proc ès-verbaux des concours 1873-1884.
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te temperen . Het druilerige palet van de jaren 1880 is volledig opgebrand in de
felle vermiljoenroden, kanariegelen en gifgroenen van de jaren 1890. Zijn licht
zet een traditie verder, zijn kleur zal met de traditie breken. Schakeringen
worden contrasten, harmonie wordt kakofonie. In tal van werken reduceert hij
zijn palet quasi tot roden, groenen en blauwen, ondersteund door wit en zwart:
L'Intrigue (1890), La Mort et les Masques (1897), Les Bons ]uges (1891) .

Deze werken kondigen door hun kleur en inhoud het fauvisme en het
expressionisme aan. In zijn geraffineerde en weloverdachte kleurencomposities
denkt Ensor reeds abstract. Hij legt - te vaak om toeval te zijn - kleuraccenten,
brengt kleurcontrasten aan of maakt vlakindelingen waaruit blijkt dat hij kleur
op een niet-functionele en onafhankelijke wijze gebruikt. De gele en groene
streep in L'Homme de douleur (1891), de geometrisch indeling van La Vierge
consolatrice (1892), de kleur-ruimtebehandeling van Les Cuisiniers dangereux
(1896), de kleurenrillingen van Le Foudroiement des anges rebelles (1889) zijn
slechts enkele van de talrijke voorbeelden. Daarnaast maar vooral vanaf circa
1903 zal hij ook schilderen met minder felle kleuren. De contrasten worden
nuances doordat hij de kleur als het ware mengt met licht. De pastelkleuren
worden gezet op een witte of parelmoeren fond.

Ook in zijn tekeningen zal hij het licht vinden. Niet enkel door het witte papier
te laten contrasteren met zwarte vlakken maar vooral door potloodlijnen parallel
en dwars en schuin te arceren waardoor Ensor, dixit professor De Maeyer, bet
licbt weeft. Deze techniek om het licht te materialiseren is even virtuoos als
deze van Seurat die met houtskool enkel de topjes van het grovekorrelpapier
aanstrijkt. In sommige donkere tekeningen krabt Ensor het zwarte conté of
houtskool weg waardoor de papierhuid gekwetst is en het licht een diffuse
kracht bekomt . Bij de illustraties van Mallarmé zal hij zowel het mystieke licht
symboliseren (Les Fenêtres, p. 21) als het blanke papier gebruiken, zoals de witte
fonds van zijn schilderijen, om de roze, sanguine en pasteltinten nog delicater en
immateriëler te laten doorschijnen.

Licht, zonlicht, Oostends licht , gaslicht, Ensor zal odes schrijven aan de moeder
van alle kleuren. Zijn baronspreuk in 1929 wordt Pro luce nobilis surn (Door
het licht ben ik geadeld).

Het narratieve wordt hem op de academie jaar na jaar ingelepeld. Ensor neemt
deel aan de proeven van het tekenen naar antieke kop (1877-78), torso en
fragmenten (1878-79) en figuur (1879-80). Deze proeven blijken
voorbereidingen te zijn op de vuurproef, het Concours de composition
bistorique (dessin) , waarvan een proces-verbaal opgesteld wordt waarbij elke
student het register signeert. De proef bestaat telkens uit het illustreren van een
thema of een zin uit de wereldliteratuur, waarbij zowel de klassieke auteurs als
de bijbel aan bod komen. In april 1879 luidt de opgave Mort de Démostbène
dans Ie tempte de Neptune - Plutarque. Een andere proef waarvoor Ensor
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insch rijft tijden s het schooljaar 1879-80 is het Concours d 'exp ression - dessin .
Opnieuw is de opgave literair geïnspireerd :Eanxi ét é: ä'une mère p endant Ie
massacre des Innocents . Historieschilderkunst is het grand genre in de
academische hiërarchie. Vele kunstenaars streven met historisch-verhalende
thema's naar w aardering.Wanneer Ensor deze keet voor bijz ienden verlaat h eeft
de academische vorming toch haar stempel gedru kt op de jonge kunstenaar.

Ensor zal, zoals met het licht, de traditie van het historiserende verde rzetten in
bijvoorbeeld Le Triompbe ro ma in (ets, 1889) maar de ze tevens, zo als met de
kleur, co m pe nseren door zijn karakter en temperament. Het hi storiseren,
het verhalen en het illustreren situeren zich op verschillende niveaus in zijn
ceuvre. Historieschilderkunst zal hij satirisch be naderen zoal s in
De Guldensporenslag (te ke ning, 1891 ) of radi caal omvormen to t
ac tua liteitsschilderkunst in De Intrede van Christus te Brussel (1888-89).
In zijn ceuv re verwerkt hij scènes en talrijke details uit de realiteit en zijn
leefwereld . In zijn scherpste werken wordt hij onder andere , zoa ls de Engelse
karikaturist en, een chroniqueur van zijn tijd - kronieken die w ij heden slechts
met de grootste moeite kunnen lezen .Werken als Les Gendarm es (1892) of
Vieille Dam e aux rnasques (1899) blijven boeien door hun picturale kwaliteiten
en universele inhoud, ondanks het verdwijnen van de letterlijke lezing.
Het verha lende is bij Ensor belangrijk omdat hij dikwijls een onde rwerp met
een w elom schreven intentie schildert . Ensor is een moralist. Hij neemt duidelijke
standpunten in in maatschappelijke discussies. Hij verwerkt boodschap pen in
zijn w erk en geeft er een plastische uitdrukking aan. Het stemmen van de wet
tot afschaffing van de kan sspelen (1902) of het voorstel over en de wet op de
dierenbescherming (1925 en 1929) zijn de onmiddellijke aanleiding voor het
schilderen van deze onderwerpen.

Zijn tit els geven soms een uitgebreide literaire omschrijving van het werk,
zoals Iston, Pouffarnatus, Cracoz ie et Transmouffe, célèbres m edeeins persa ns,
examinant les selles du rot Darius après la bataille d 'Arbelles (e ts, 1886).
Veelvu ld ig inspireert hij zich op bo ekenillust rati es om een eigen beeld op te
bouw en. De menukaart voo r Charles Vos (1896) is samengesteld uit fragm enten
van illust rati es van Gustave Doré voor de Garga n tua van Rab elais. De verha len
van auteurs als Picard, Demolder, Poe, Balzac , Marmontel e .a. inspireren hem.
Dit zijn voorbeelden van de comp lexite it van Ensors omgang met literatuur
en illust raties , hoe hij dit verwerkt en h et verhalende in zijn ceuvre koppelt
aan het beeld.

Tijdens de laats te tw ee decennia van de vorige eeuw zijn er veelvuldige
contacten tu ssen kunstenaar s van verschillende disciplines.Aute urs, schilders
en musici frequenteren dezelfde Brusselse kroegen - met als bekendste
Le Diabie a u corp s - en door hun omgang inspireren ze elkaar.Typerend voo r
deze wisselwerking zijn de ac tiviteiten van Les XX (1883-1893) en
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La Libre Esthetique (l894-191 4) .Tijdens hun matin ees volgen de concerten en
de lezin gen van aute urs e lkaa r Op 2. Uit de tentoonstellingen blijkt een groeiende
in teresse voor de toegepaste kunsten, glas van Daum en Gallé en artefacten van
de Engelse Arts & Crafts Mouement . Sch ilders worden dichter, zoals Theo
Hannon; de kunstcritici van toen w are n dikwijls bek ende auteurs: Eugène
Demolder, Camille Lemonnier, Edmond Picard, Emile Verhaeren, Grégoi re Le Roy,
e .a.Vers chillenden van hen zijn ama te ur-ku ns te naars . In 1908 ste llen ze tentoon
en daar neemt Ensor revanche als kunstcriticus CEnsor 1974:20) . Ensor zelf is
een kunstenaar met een oioto n d 'Ingres. Naast zijn plasti sch w erk schrijft hi j
met ee n eigenzinnige p en en sp eelt zowel flu it, ha rmonium als pi ano. Zijn
persoon zal ve rschillende malen, onder een p seudoniem, ten tonele gevoerd
worden in het proza van auteurs als Emm a Lambotte, Michel De Ghelderode en
fean Lorrain décrit mes eaux-fortes da ns son roma n Monsieur Ph ocas,
Ed mond Picard dans Psukè, Eug ène D emolder da ns St-Nicolas,Maur ice des
Ombiaux dans St.-Dondon me silboue tte n t áp rem en t.]e su is Fridol in, Korsor,

Hareng-Saur CEnsor 1974:77) .

Uit deze fu sie van kunste n en talenten groei t een kunstrichting waar lite ratuur
en pl astische kunst in symbiose gaan : het sym bolism e. Na het naturalism e en
naast h et impressionisme - de w ereld van h et oog, het lich t en de kleur - komen
de zielenroersel en, de gevoelens en h et intellect. Ensors kunst ondergaa t in grote
lijnen dezelfde evolutie. Na het aftasten met lich t van voorwerpen , stoelen,
tap ijten en personen zal hi j doo rdringen tot op het bo t: geraamtes, p ierrots,
maskers, mensenzeeën. Intimiteit wordt introspectie.

Ensors biografie en zijn affin iteit voor muziek en literatuur maken hem samen
met Odilon Redon, tot een exponent van de literair-symbolistische tekenkunst ."
Vanaf o ngeveer 1886 du ikt het narratieve terug op en ve rwerft het ee n
definitieve p laats in Ensors werk, naast intieme werken als landschappen en
stillevens. Tijdens dez e periode ve rglijdt Ensor in een crisis. Zijn gezag bij Les .XX
wankelt en de kritiek op zijn werk w ordt scherper. De groeiende invloed van
Monet, Renoir en vooral Seurat , die als invités bij Les XX tentoonstellen, iso leert
hem. Zijn Intrede va n Christus kan gez ien worden als een reactie op
Un D imancbe après-midi à la Gra nde jatte van Seurat . Zelfs zijn vriend Willy
Finch n,eemt de p ointillist ische techniek over. Om niet nog m eer invloed te
verliezen , verzet hij zich in 1886 met klem te gen het lidmaatschap van de

\
rVanaf 1899 zullen auteurs, ou t/er w ie Le1110H11iel " en Verb oeren, confere n ties ge ven aan de A cademie ua n Brussel.
111 1902 zal Georges Eekboud er z elfs een cursus litera ire gesch ieäen ts do ceren (Maye r 198 7:3 6) .

J De benam ing symbolisme /ZOJJ1t van fean Moreas, z elf eeH d icb te s; die onder dez e titel in Le Figaro van
18 september 1886 een m a n ifest p ubliceer t. Reeds in oktober zulle" zo wel CArt mod ern e (1886:3 14) a ls
La Ieune Belgique (1 886:435) el' een bespreking aan iotfden. Na as t b et symbolisme dat zijn iu sp tra tte uind t In d e
ii tera tu trt;z u llen er ook syrnbotistiscbe werken gecreëerd worden d ie deze evocatieve sfee r oproepen door floue
contou ren of via dro m erige en melancb oliscbe tandscbapp en, blik k el1, bo udingen . Di t z ien w e voo ral bij Kbnopff
Meüery; Degouue de Nu n qu es. (Ca n ni ng 1992:43) .
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Amerikaanse kunstenaar Whistler bij Les XX.4 In die jaren lijdt Ensor ook aan
een slepende en erge darmziekte die hem dikwijls belet te werken en psychisch
op hem drukt.

Ensors besloten interieurs en onbewoonde landschappen maken dan plaats voor
hallucinante interieurs met demonen en behekste voorwerpen die baden in een
onheilspellende sfeer. Een drama kan niet veraf zijn . Zijn landschappen worden
stadszichten waar de architectuur enkel dienstig is om de verpletterende
mensenzeeën te leiden, zoals in La Mort p oursuivant Ie troupeau des humains
(1896). Weldra komen de maskers te voorschijn en evolueren vlug van kleurvlek
naar tweede gelaat en uiteindelijk gaan ze zelf leven en bewegen.
Ensor ontmaskert ons door het masker-gezicht een soort psychologisch profiel
van ons karakter en innerlijk te geven. Ensor ziet de wereld als vijandig gebied.

Deze gemoedsgesteltenis maakt hem ontvankelijk voor de wereld van Edgar
Allan Poe (1809-1849) en de fantastische literatuur van o .a. Hoffmann, Melville,
Maupassant. De vertalingen van de Histoires ex trao r äinaires van Edgar Allan
Poe door A. Borghers (1853), Charles Baudelaire (1856 e.v.), E. Hennequin (1882)
en anderen zijn een rijke inspiratiebron voor vele auteurs, dichters en plastische
kunstenaars. Deze verhalen vol intriges, subtiele moorden en angstaanjagende
gebeurtenissen, gesitueerd in een fantastische en sugges tieve atmosfeer op het
randje van het geloofwaardige, inspireren Ensor in zijn tekeningen.
Onafhankelijk van tekst of titel kunnen ze genoten worden als donkere
symbolistische tekeningen boordevol suggestie, zoals La Vengeanee
de Hop-Erog (1885),Le Roi Peste (ca. 1886), Le Cbat noir (ca. 1886) (cf. afb . p. 85).

Naast verhalen schrijft Poe ook poëzie en een theoretisch traktaat , The poetie
principle, dat in vertaling verschijnt in Le Mer eure de Franee van april 189 4.
Vooraleer plastische kunstenaars zich gaan inspireren op Poe 's oeuvre , zal een
hele generatie dichters als Baudelaire,Villiers de I'Isle-Adarn, Rimbaud zijn
voetsporen volgen (Seylaz 1923). Ook Mallarmé (1842-1898) wordt beïnvloed
door Poe 's poëzieconcept en via zijn vertalingen helpt Mallarmé mee aan het
verder verspreiden van Poe's ideeën. In 1888 verschijnt bij Deman te Brussel
zijn vertaling van Les Poèmes d 'Edgar Poe. De verkoop kent een gering succes.
Van de 800 exemplaren blijven er in 1896 nog 500 over. Uitgever Deman beslist,
met de toelating van Mallarmé, deze exemplaren te herwaarderen door middel
van een zogezegde tweede editie en een prij sverlaging (Fontainas 1997:120).

r Brief van Ensor aa n Octaue Maus, de secretaris van Les XX, gescbreven in n ouember 1886-( v. .') adrnc ttre Whistler

aux XX c'est march er vers la mort , cette première rnaladresse co rnrnlse on ne pourra s'arrèter en si bea u che min, il
taudra alo rs adme ttre : Rodin , Monet, Renoir ou mêrne Puvis de Chavann es, Moreau ... ( . . .) N'y a-t-il plus de jeunes en
Belgique? Somme s-no us les derrilers jeunes? Je ne Ie pense pas. ( ...) Pourquoi admett re Whjstler ' Sa peinture sent déjà Ie
moisi et renfermé, il est connu et reconnu, quel art et principe nouveau pe nt-il apport er che z no us? ( ...) On Ie trou v é
toqu é, tiJn bré , grogn on , plein de suffisance et pourri de fausse distinction.Vous voyez que son admission ne peu t rien
ajo ute r à no tre situation devant Ie pubhc, Toch zat de wisselvallige Ensor op 7 novem ber 1888 pletten ten gunste van
wb istter (Legrand 1966:25, 34).
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Ook de verkoop van Mallarrn és vertaling van Ie Corbeau (1875) van Poe,
uitgegeven in Parijs, is een probleem (Manet 1983:383), Mag daaruit besloten
worden dat Poe enkel populair is in het zeer beperkte artistieke milieu?

Mallarmé en Ensor refereren soms op een verborgen wijze aan de maatschappij .
Zij vinden beiden inspiratie in hun eigen omgeving en in hun persoonlijke
ervaringen . (...) les drames les plus profonds sont projetés sur les objets de la
vie quotidienne. Ainsi on ne peut lire une page du po ète sans être aussitàt
introduit dans la familiarit é de l'bornme. Telle rêverie fut projet ée sur telle
réalité, à tel moment, en tellieu. Nous n'auons pas besoin de ces précisions
pour goûter le poème; mats sans elle, il ne fût pas né. (Mauron 1990:131).
In deze periode zullen Mallarmé en Ensor op artistiek vlak elkaar meest nabij
zijn. Beiden maken dan werken waarin ze zoeken naar de ziel van de dingen,
symbolistische werken in taal en in beeld , meer gebaseerd op emotionele
ervaring dan op visuele analyse, met een grote suggestieve kracht als gevolg.
In deze kleine duistere tekeningen roept Ensor nog geen luidruchtige slogans
maar fluit hij stilletjes in het donker (cf. afb. p.85). Huysmans laat in 1884 zijn
decadente en overprikkelde, maar daarom niet minder lucide romanfiguur des
Esseintes Mallarmés werkwijze als volgt omschrijven:Perceuant les analogies
les plus lointaines, il d ésignait souuent d'urt terme donnant à la fois, par un
effet de sirnilitude, la forme, le parfum, la couleun la qualité, l' éclat, l'objet ou
l'ëtre auquel il eût fallü accoler de nombreuses et de différentes ép tth ètes
pour en dégager toutes les faces, toutes les nuances, s'il avait été simptement
indiqu épar son nom technique. Il paroenau ainsi à abolir l' énonc é de la
comparaison qui s'établissait, toute seule, dans i'esprit du lecteut; par
l'analogie, dès qu'il auait pën ëtr ë le symbole, et il se dispensait d ' éparpiller

l'attention sur cbacune des qualités qu'auraient pu presenter; un à un, les
adjectifs plac és à la queue leu leu, la concentrait sur un seul mot, SUl' un
tout, produisant, comme pour un tableau par exemple, un aspect unique et
complet, un ensemble (Huysmans 1978:220).

Mallarmés gehele ceuvre is symbolistisch. Bij Ensor is het symbolisme slechts een
belangrijk moment in zijn lange evolutie; stilte voor de storm en
het gedruis van De Intrede van Christus te Brussel (1888-89). Ook na het
symbol,isme zal Ensor zijn verhalen in verf of tekening blijven vertellen, zoals in
de suite met 31 taferelen uit het leven van Christus, uitgegeven in 1921.Andere
voorbeelden zijn L'Opérateur et le Souffre-douleur (1936) of de processies van
Veurne (1935) en Gistel (1932) .

Af en toe vraagt men Ensor een boek te illustreren .Voor dergelijke
gelegenheidsillustraties put hij meestal uit bestaande tekeningen, drukt één van
zijn etsen af voor een speciale editie, of laat een litho maken van een tekening.'
In een brief van 25 mei 1926 aan Augusta Boogaerts verzucht hij: On me
demande de Paris de chercher pannis mes nombreux dessins de quoi illustrer
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les poèmes de jarry, ainsi je ne suis jamais tranquille. Zelden illustreert hij
boeken met nieuwe tekeningen . BijVerhaerens essay james Ensor uit 1908 ,
tekent hij een guirlande rond de titel , zoals in vroeg-negentiende-eeuwse
tijd schriften. Echte tekeningen blijven voorbehouden voor zijn beste vrienden of
voor uitzonderlijke gelegenheden. Helemaal uniek zijn de boeken met originele
illustraties op de tekstbladzijden. In 1923 zal hij het hier besproken boek van
Mal1armé en Le Visage des beures (1922) van Helena Coulier illustreren.
Zij publiceert onder het pseudoniem Claude Bernières en ontvangt voor deze
dichtbundel in 1923 de Prix Verbaerenr De Prix Verbaeren is de pendant van
de Franse Prix Primice Mendès. Beide po ëzieprijzen werden ingesteld in 1922
door de dichteres jane Catul1e-Mendès , ter nagedachtenis van haar enige zoon,
gevallen voor het vaderland in 1918. De eerste laureate voor België is Claude
Berni ères, later volgen nog o.a. Robert Vivier, Noë! Ruet, Marcel Thiry (Moremans
1930) . Om deze bekroning te vieren wordt op 11 april een banket ingeri cht
w aarbij Ensor in het organiserende comité zetelt (Le Carillon, 14/4/1 923).
Hij zal deze vriendin, die met hem meeijvert voor het behoud van het derde
bas sin te Oostende, verrassen met een rijkelijk geïllustreerd exemplaar van haar
bundel. Op het eerste gezicht past Ensor de zelfde illustratiemethode toe als bij
Mal1armé. Enkele tekeningen uit deze bundel zal hij kopiëren en plaatsen bij
verzen van de Franse dichter (p. 7 1, 117, 121).

, Voor een beg in van inuentartsatie z ie Tricol 1994 :100 . Soms wordt de lith o vele jaren na de tetsen ing gedrukt.
111 1921 brengen Roger en fean Vander Borgtot en Lucten Fonson tw ee litho's u it in het fase/wie numm er 3 van
Au jardin de l'i nu tile, Dit zou gearutsr z ij n op 750 genummerde exempla ren. \Vaarschijnlijk z ij n niet a lle nummers
gerll'ukt of in de handel gebracht aangezi en de lltbo 's redettfte ze ldz aa m zijn Tot nu toe is geen enke l gen ummerd
ex emp laar mij bekend. Het bevat twee kleuren lithograf ieën naar tw ee pastels: Duel de rnasqu es (1892) en L1Valse.
De reeks werd uitgegeven- bij Les édttions dl! j a rdin de t 'tnutüe, Brux elles, Castaigne 22 rue Montagn e aux Herbes
Potag ères en Paris, 2 Rue Micbet-Ange.

, Heterui Cal/lier, geboren in 1884 en ouerleden te Kortrtjte in 19 60, echtgenote van dokter Cyriel Louf en scboo nz us
van Auset, va n wie Ensor een ironiscb p ortret teeent In Le Visage des heurcs, Voor bet titelblad heeft Enso r een
me daillon m et maskers getekend. Het cliché was reeds gen taakt ma ar er bestaat slechts één geke nde proefd ru ë va n
(veiling Rontanttc Ago ny, 2 1/ 4/ 1997, lot 2 12, iII) . Volgens Mevrou w Van der Pe17-e- Van der Meerscb beeft Ensor ook
bam' bundei Le ViUage dans Jes ye ux (1926) geït tustreerä m et 22 afzonde rlijke tekeningen (Do utrepon t 1939:240).
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De ged.ichten van Stéphan e Mal1armé

Het frontispice van Félicien Rops 7

Deze verzen zijn een inspiratiebron voor vele kunstenaar s, van Edouard Manet
to t Marcel Broodthaers; ieder interpreteert ze vanuit zijn tijd. Wanneer Matis se in
1932 de Poésies van Mallarrné illustreert met 29 etsen, gebruikt hij enkel
lijnt ekeningen (Duth uit 1988:16). De omtrekken spreiden zich sober en
decoratief over het blad . Deze ritmische en frisse tekeningen zijn het tegenbeeld
van het decadente e n enigma tische sym bolisme waarvoor Mallarmé staat.

In h et Parij s van h et fin de siècle zijn er, net als in Brussel , uitgebreide contacten
tussen auteurs en kunstenaars: Huysm an s, Barbey d 'Aurevilly,Villiers de l'Isle
Adam , Zola, Moreau , Redon, Manet e.a. Mallarmé noemt ze les am is des mardis
de la rue de Rome, in te llectuelen die hij bij zich uitnodigt.

Mallarmé zelf geeft vie r kuns tenaars opdracht zijn w erk te illust re re n: Mane t,
Ra p s, Renoir en Whis tle r". Edoua rd Maner tekent in 1875 zwarte lithografieën
voor Mal1armés vertaling van Le Corbeau van Edg ar Allan Poe en h et jaar daarop
illustreert hij EApr ès-midi d 'un faun e. De lux e-uitga ve wordt met uiterste zorg
en ve rfijning uitgegeven :feutre du Jap on, titré d'or et nou ëde cordons rose-de
Cbine et noir. Renoir etst het frontispi ce voor Pages, verschen en bij Deman in
1891 . Whistlel' port rett eert Mal1armé voor zijn Vers et Prose , uitgegeven door
Perrin in 1893.

Mallarmé vraagt Félicien Rops een fro nt ispice voor de eerste editie van zijn
Poésies complètes,die in ee n oplage van 40 exemp lare n verschijnen bij
La Revue In dép enda n te. Rops tekent La Gran de Lyre en laat er door Dujardin
ee n heliogravure van maken . Na enkele retou ches wordt de prent gedrukt; ze
wordt uitgegeven in 1887 samen met de foto -litografische reproductie van de
manuscripten.

Vier kuns te naars zijn betrokken bij het hier besproken exemplaar van de
nieu w e edi tie van Les Po ésies van St éphane Mal1armé: Félicien Rops ,]ames
Ensor, Fernan d Kh nopff voor het uit geversm erk van Edm on c\ Deman :
les initiales E.D., sty tisées, jouxtant u n flarn beau qu'un bras vigoureux
reprend à une m ain affaiblie, symbole sans équivoque du renou oea u
(Fontainas 1997:100) en Theo Van Rysselbergh e voor de typ og rafie en de
orname nten van de omslag (Fontainas 1997:238) .

? Voor een chronologie van dit fro ntisp ice en een grond ig te/aas over de relatie Deman-M at larnte, zie Fontain as
/ 99 7:23 1.

~ Het is merkwaardig dat St épban e Matlarme zich vuur de illus tratie VCl11 zijn bo etsen eerder ricb tte tot beurlende
tmp resstontsten dan tot symbo listische kunstenaars.Voor Pages, wa arvan bet fr ontisp ice werd getekend door Ren oii;
vroeg bij ook illustraties aan Degas, No net, Bertb e Morisot en MUl)' Cassati, maar dez e uierden 11iet gerealiseerd
(Fon ta inas 1998:/42-153, Grimbont 19 89:82).
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Reed s vanaf 1891 praten de Brusselse uitgever Dem an en Mal1armé ove r deze
tweed e editie (Dujardin 1952:81). Deman vraagt Raps om de heliogravure
nogm aals af te drukken maar gezien de kleine oplage , die duur verkocht wordt,
vreest Raps de verzamelaa rs voo r het hoofd te sto ten en verzoekt Mallarmé om
de wens van de uitgever te bevestigen. Uite indelijk maakt Raps ee n reducti e van
de plaat en na een commerciële eerste staat? wordt de edi tie gedru kt en samen
met het boek in 1899 , na het overlijden van Mallarmé en Raps, uitgegeven.

Raps' prent La Grande Lyre is een hommage aan de lyrische kunsten. Bij de
Grieken was lyriek het begeleiden van liederen op ee n lier; later wordt het een
literaire vorm die gestalte geeft aan het innerlijke, met de nadruk op de
klankwaard e en de ritmische beweging van de taal , het maakt ee n abs trahering
van de conc rete gebondenheid aan plaats en tijd (Van Go rp 1991 :236) . Raps'
prent illustreert op treffende wijze de verzen van Mallarrn é." In de prent
beroeren twee handen de snaren van een lier. De muziek van negen snare n die
als stralen uit de hemel dalen is paradijselijk. De vingers worden geïnspi reerd
door de mu ze die op ee n troon zit, haar hoofd is get ooid met ee n lau rierkrans
en ee n aureool.Vele knekelhanden smachten om de lier te bespelen, slechts
twee, de best gevormde, zijn uitverkoren. De voeten van de muze rusten op
gelauwerde doodshoofden. \Vanneer de modegril van ee n kunstrichting voo rbij
is, w anneer het aureool van de muze uitgestraald is, kan haar hoofd het decor
vervoegen en neemt ee n nieu we muze pla ats. De roe m is verganke lijk en het
ste rre ndo m, ad astram, bereikt men slechts als ee n galopperend ske let, lang na
de dood . De dood , de mysteri euze omgeving m et wolken of wa te r ro nd
zeewierachtige handen, suggestieve en ambigue beelden, symbolen en
allego rieën, het zijn allemaal kenmerken van symbo listische kunstwerken .

Ensor zal pas ee n kw arteeuw later, tijdens het int erbellum, zijn illustrat ies
teken en. Deze staan mijlenver af van zijn symbolistische teken ingen en
illustraties. Het is zeer de vraag of Mallarmé met de illustraties van Ensor zou
hebb en ingestemd.J I

9 Raps schrijft op J8 december J894 aan Deman: (..) je vous ferais un p remier étar, avec des croq uis mt ércssant s en
marg e, qui fera ient de ce pr emier état unc chose intéressante et am usan te .VOll S pourriez mett re ce premie r état en vente
au prix de vingt francs I' épreuve, facilement. (Dujardin 1952 :118) .

" Em tle Ve,.iJae,.en kon dit frontispice van Raps maar matig waarderen Tergelegenbeiä van Rops' tent oonsteiting bij
Les XX scbrijf t bi] in L'Art mode rne van februari 1888 deze terttiscbe bemerking' Les po èrncs de Mallarrn é fon t naître ,
ccrtcs. de plus ereusarites pensées, et même si l'on oe juge qu 'avcc les yeux seu ls, leur s merveille ux et éclaran rs d êcor s,
leu rs archi tec tur es co mp liq u ées de d iarnauts sou dains e t de pierres e nf lammées oe se devi nent point en ce dessin q ui ne
ve ut dire en so mme que la hauteur et la difficulté d e cer tain art.

" Mallarm és annooord op de enquête va n Le Mercu re de France (Parijs 1898:110) over boe ëeni üustrattes geef t een
aanuiijz ingii c suis pour au cu ne illusr ration , to ut ce qu ' êvoqu e un livre de vant se pa sser dans l'espri t du lec te ur: mais si
VOllS rernp laccz la photog raphi e, qlle n'al lez-vous droi t all cin ématographe, do nt Ie d érou lement remplacera image et
rexte , rnaint volume, avantageuserneru. (Monao r 1945:8 78) . Deze kr itiek moet genuanceerd worden:Mallarm éwerkte
zelf mee aa n bet illustreren met aquarellen en liet eigen teksten met illustraties uitgevel/. WactrsclJijnlijk wijst deze
uitspraak uit z ijn laa tste levensjaar op een evolutie . De bladsp iegel van z ij n werk wordt steeds belangrijker en zal
culmineren in de constructi eve lay -out van Un co up de d és (189 7).
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Het pleit voor Ensor dat hij steeds evolueert en zich niet vastpint op het fin de
siècle, waarin hij een belangrijke maar toen onbegrepen rol speelde. Wanneer hij
in -1923 deze tekeningen in symbolistische stijl zou hebben gemaakt, zou dat
niet alleen een anachronisme zijn maar vooral wijzen op conservatisme en
maniërisme, begrippen die hem als scheldwoorden in de oren klinken.

Thssen de twee data - 1899 en 1923 - ligt een wereld van verschil , maar Ensor
creëert hier een harmonisch geheel. Zijn evolutie leidt hier niet tot een breuk
met de symbolistische verzen; hij gaat een dialoog aan waarin de verschillende
aspecten van een conversatie tot uiting komen. Soms luistert of fluistert hij,
elders praat hij en soms wordt Mallarmé overbluft. Met deze verschillende
technieken blikt hij terug op zijn eigen ceuvre. Hij vermengt zijn huidige stijl en
thematiek met referenties aan vroeger werk en sommige symbolistische
metaforen uit de verzen van Mallarmé, wat zich weerspiegelt in het afwisselen
van kleur en zwart wit .

De tekeningen van james Ensor

Mise en page: concept en interpretatie

j'invente une langue qui dott n ëcessairement jaillir d 'une poétique très
nouvelle, que je pourrais définir en ces deux mots.peindre, non la chose,
mais l'effet qu'elle produit. Ie vers ne doit donc pas, là, se composer de mots,
mais d'intentions et toutes les pareles s'effacer deuant la sensation.Aldus , in
oktober 1864, Mallarmé aan Henri Cazalis (Mondor 1946 :43) .

Ondanks deze zintuiglijke en 'imp ress ionistische' omschrijving, zijn de verzen
van Mal1armé zeer conceptueel en worden ze gelezen als voorbeelden van
symbolistische poëzie . Het is een poëzie die streeft naar verinnerlijking. De
dichter zoekt een verklaring voor het mysterie van de wereld en suggereert die
in intuïtieve zielsverwantschap (Van Gorp 1991:388).Tot op heden zijn de
verzen van Mallarmé duister en enigmatisch. Men polemiseert nog over de
syntaxis, welk woord onderwerp of lijdend voorwerp zou zijn en bijgevolg over
de betekenis van een gedicht. 12

Alle vérzen zijn klankexpressie , ritmes, rijmen en vooral metaforen. Mal1armés
essentiële motieven komen steeds terug: creatieve onvruchtbaarheid, het niets,
de stilte, de dichtkunst en de dichter. Hij verwoordt ze op een eigenzinnige

" Een voorbeeld hie-rvan is Petit air 1 (p. 97); ce Petit a ir f p ose d'a bo rd un probl èrne de syntaxe autour du uerbe
langer: quel est son sujet: sotittute (Ma uro n)? fugace c isea u (Noulet, Pototte, Rtcbard, Dauies, Favre)? et son COD:
fugace oiseau (Mauron, Citron)? Ie quat (No l/ Iet, Potot te) ? Ie btauc ttn g« óté (Dau tes)? faut-il vair
dans langer un. uerbe intransitif emprunt éà la tangue de la u énerte (Paore)? IIJl imp ératif (Citron)?
(ilia rehaI1995:232).
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wijze door er verschillende met aforen aan te verbinde n : zw aan , winter, azuur,
wit, dood , haartooi . Die metaforen zijn dan ook slechts toegankelijk met behulp
van studie en uitleg.

Da ns ses poèmes, ehaque vers n'a certes p as u n sens entter et in d épendan t,
et l'ensernble n 'est poin t une juxtap osition d ' ém iettements et de détails:
ee qui frapp e c'est Ie to tal Iumineux et Iogique. Ses sonnets n'éclairent pas,
ils écla tent deuant l'esprit; ee sont des bloes fu lguran ts et ciselés.
Ils ont un sens rarem ent direct;souvent sont-ils u ne r êueuse et symbolique
ëuocation, une image grandtese fatsant na ître une pensee burnaine.
(L'Art moderne, 1887:347).13

De gedachten die bij ee n plasti sch kunstenaar als Enso r opkomen , zijn visuele
ingevingen. Hij ziet, zoals ook de andere illus tra to ren van Mallarmés ceuv re, op
de eerste plaats beeld en en niet de onderligge nde betekenis. Zijn ogen lezen de
verzen en bij bepaalde strofes, zinnen of soms slechts één woord doemen in zijn
geest beelden op. Zijn tekeningen illustreren meestal een deel van het gedich t,
so ms staat dat deel voor het ge heel en roept het de algemene sfeer van het
letterli jke gedich t op . Hij verbeeld t het gedicht met illust raties met verschillende
thema's, b. v. Les Fenêtres (p. 21) of met behoud van eenheid in de gekozen
thema's zoa ls bij L'Apr ès-rnidi d 'u n faune (p. 63). Bij het so nne t M'introduire

dans ton histo ire (p . 131) voel t Ensor de h eroïsch-galante toon van het ged ich t
en kiest het laatst e woord chars. De strijdwage n met de h eld w ord t ge trokken
door vier paarden. De w agen heeft de steven van een boo t en de wielen
symboliseren, door het op h ogen met geel, de zon en ook krach t en sn elheid.
Zijn illustraties brengen zelden verheldering over de diepere inhoud van de
gedich ten . Mallarmé wordt niet ontslo te n.Taal en beeld zijn twee verschillende
expressiemiddelen , toegepast door twee verschillende persoonlijkheden die hier
hun raakpunt vinden.

Dergelijke wisselwerking gebeurt ook omgekeerd . Peti t Air 1 (p . 97) zo u
verschijnen en regard bij de tekening Les Ba isers van Maurice Neumont
(1868-1930). Het gedich t werd geweigerd omdat het te w einig in
overeenstemming is met de afbeelding. Het herwerkte gedi cht verscheen
uiteindelijk met een lithografie van Maurice Denis (Marc hal 1995:232) , waarop
een vro uw aansta lte n maakt haar kleed af te leggen om te bad en, ee n
interpretatie w aar Enso r nauw bij aans luit. Wanneer Mallarmé aquarellen
van Raffaelli illustreert in verzen, zet Ensor die weer om in tek eningen.
Anderen ze tten bepaalde verzen om in muziek .' :'

,. Reacties in L'Art mod erne, 6/11/1887, nr. 45, p . 358, ell 20/ 11/1887, lIJ : 4 7. Hier klaag: een onderlegd lezer (J ve,' de
ontoegankelijkbeid va n Ma llarmes uerz en.Als a nt woord uior ätbet getliä )t Le Pitre Chàtl é uitgelegd.
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Over Mallarmés emblee mgedich t Ses purs ongles (p . 109) wijd ik even uit om
aan te tonen hoe moeilijk h et is voor lezers en illustrat oren om de betek enis van
deze gedichten te duiden. In dit sonnet op -yx gebru ikt Mallarmé een
onbestaand w oord ptyx, het is geen neologism e maar een verbinding van vier
letters , enkel voor de magie van het rijm. 15 De eerste versie van dit gedicht zou
opgenomen worde n in ee n bloemlezing ve rluch t met etsen . Mallarmé bedenkt
zelf hoe de illustratie er zou kunnen uitzien : ( ..) il m e semble se prêter à une
eau-forte pleine de R ëue et de Vide. Par exemple, une f en être nocturne ouverte,
les deux volets attachés; une cbambre avec persenne dedans, malgr é fair
stabie que p résentent les volets attachés, et dans une nuit faite d 'absence et
d'interrogation, sa ns m eubles, sinon l ' ébaucbe plausible de vagu es consoles,
un cadre, belliqueux et agonisant, de m iroir appendu all f ond, avec sa
réflexion, stella ire et incomprébensible, de la grande Ourse, qui relie au ciel
seul ce logis abandonn édu m onde. (MalJarmé op 18 juli 1868 aan Henri
Cazalis; Mondor 1946:83) . Een zeer suggestief en onrealistisch tafereel dat
contrasteert met Ensors keuze uit deze hermetisch e verzen. Hij kiest plastische
trefwoorden ove r twee mythologische w ezen s: de eenh oorn slaat met zijn
achterpoten vuur uit ee n nixe (p. 110 v. 3) en verder laat hij zijn fantasie op haar
beloop: briesende eenhoorn s, een eenhoorn die een ronde Rubensiaanse vrou w,
wellustig omkijkend, ach tervolgt. De gebroken lijnvoering links tegenover de
vaste hand rechts maken stilistisch duidelijk dat hij deze dubbele bladzijde niet
tezelfdertijd heeft getekend . Dit gedicht maakt de interp re tatie problemen voor
plastische kuns te naa rs duidelijk. Matisse zal zich beperken tot arabes ke n e n een
louter formele benad ering van deze verzen . Enso r tek ent in te rp re taties en
uitgebreide verhalende taferelen, waarbij hij er so ms onbeschrev en elementen
aan to evoegt .

Stéphane Mallarm é en uitgever Edmond Deman kozen in 1899 voor deze
poëziebundel een lay-out met aaneengesloten tekstbl ok, ruime spaties, cursieve
letters voor de verzen en rode Romeinse letters voor de tit el. De boven-, onder
en buitenmarges zijn ruim, de cijfers van de pagin ering worden enkel gedrukt
wanneer deze aansluite n bij de tekstmassa. Korte gedic hten worden over twee
bladzijden gedrukt. Het overvloedige wit be zorgt de op maak van de bladzijde

" Marchal 1995:73. Onder andere Apparitio n wordt op muzi ek gezet door Ba ilty en André Rossignol;Cla ude Debussy
speelt de première van z ij l! L'Après-midi d ' un fa une op 22/ 12/ 1894. Ook ua n Ensor Is werk op nniziek gezet:Flor
Alpaerts componeerde d e Ensorsui te ter ge legenbetd van Ensors 75ste oerjaard ag. Ensor schonk b em uerscbi llende
ban dgehteu rde etsen waarop Alpaerts ziet» inspireerde. o.a . L' Ent rée du Christ à Bruxelles, Le Jard in d 'amour
(exemplaar in de colle ctie uan bet Groeningemuseum, Br ugge) , Le Co rtège Infernal

H ... co rnme jJ se pourra it qu e (...) je fisse un sonnet, et qu e je n' ai qu e troi s rim es en ix, co ncer te z-vou s po UI' m'envoyer
Ie sens réel du mot pryx : on m'assure qu'il n'exis te dans aucu ne langue, ce que je p réf érerais de beaucoup à fin de me
donner Je charme de Ie créer p ar la magie de la rime. (Marcbal 1995:240). 111 dit gaaiciJt is vooral de klank en minder
de inhoud van betaug.Maltarme schrijft op 18}1111 1868 aan Henri Caralis (Mon itor 19 46:83):
Je veux dire que le sens , s'Il en a un (mais je me consolerais du contraire gràce à la dose de po ésie qu'il renferme. ce me
scrnble) est évoqu é par un mirage interne de mots mêmes. En se laissan t aller à Ie murmurer p lusieurs fois, on éprouve
une sen sation assez cab alistique , C'est confesser qu' il est peu «plastique»,
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evenwicht en rust. De visuele leegte sluit nauw aan bij de inhoud van de
gedichten van Mallarmé en bij zijn formele esthetische opvatting over de
architectuur van het boek dat hij monumentaal en definitief wil. Zelfs de
ornamenten als fleuron en sluitvignetren, die kenmerkend zijn voor de edities
van Deman (Fontainas 1997:89), worden hier volledig achterwege gelaten.

In 1923 vraagt Frans Franck aan James Ensor om deze zuivere opmaak onder
handen te nemen. De narcistische Ensor, de kunstenaar van het overvolle, van
het detail, van het narratieve, van de horror vacui, kan of wil zich niet
onderwerpen aan deze voorbeeldige bladspiegel. Wanneer we niet zozeer de
vormentaal van de tekeningen bekijken als wel hun functie in de bladspiegel en
hun verhouding tot tekst en bladelementen, dan blijkt dat Ensor weinig rekening
houdt met de architectuur, het letterveld of zelfs de inhoudstafel.

De woorden van Mallarmé, hun poëtisch gebruik, en het associatievermogen van
Ensor creëren een volledig nieuwe samenhang die geïntegreerd moet worden
binnen de eenheid van de bestaande bladspiegel. De symbolistische poëzie staat
tegenover de mimesis , tegenover de imitatiekunst, maar door zijn virtuoze
descriptieve vermogen maakt Ensor van deze verzen op de eerste plaats een
plastische vertaling. De strakheid en het evenwicht van de opmaak, perfect
uitgekiend en grondig opgebouwd, wordt herschapen tot een nieuwe
architectuur, barokker, onrustiger, minder conceptueel en meer visueel.
De tekeningen van Ensor zijn overvloedig in aantal, van een grote rijkdom,
complexiteit en variatie in de bladschikking.

De meeste illustratoren werken binnen een geometrisch kader dat het tekstblok
reflecteert of het aanvult met afgebakende registers. Bonnard illustreert in 1900
op een vrije en inventieve stijl de dichtbundel Parallèlement van Verlaine,
waarbij hij hier en daar door het tekstbeeld tekent. In vergelijking met deze
gedurfde illustraties, rnarhing indelibly tbe daum of the twentieth century in
tbe history of the printed baak (Bouvet 1981 :106), gaat Ensor extreem ver.
Hij tekent overal en over alles. 16 Toch is er een systeem te vinden in Ensors mise
en page. Hij tekent enkel op de belles pages, de onpare rechtse bladzijden. De
linkerbladzijden laat hij blanco . Hoogstens tekent hij er een sluitvignet of cut-de
lampe (p. 82), uitzonderlijk is het een uitgewerkte autonome tekening (p. 60) of
een 'volle bladzijde' (p. 116). Wanneer een linkerbladzijde toch gevuld wordt is
het met de 'wederhelft' van de tekening op de rechterbladzijde. Bij een
dergelijke double page ligt het accent van de tekening eens te meer op de
rechterbladzijde. Dat hij zich concentreert op de belles pages kan gedeeltelijk
verklaard worden doordat alle gedichten op deze bladzijden beginnen.

" [ /I ]969 zal Marcel Brooätbaers lot bet uit erste gaan door de tekst van Un coup de dé s jamais n 'abolira Ie hasard
onleesbaar te maken en enkel de 'architectuur' OlJer te houden.
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Op deze bladzijden tekent h ij in de re chtermarge, onder of boven de tekst of in
combinatie . Soms beperkt hij zich tot ee n kopvignet of en-téte, zoal s een waaier
(p. 83) of ee n masker (p . 7 1), of hij zoekt een nieuw evenw ich t met de
tekstmassa (p . 37), of hij ove rtekent de volledige bladzijde waarbij de tek st zelfs
storend kan w orden (p. 89).Vormelijk begeleidt het beeld dan niet langer de
tekst . Soms woekert h ij met zijn lijnenspel over het horizontale ritme van de
verzen of bevestigt dat ritm e (p. 37) , waarbij er een fus ie ontstaat tussen woord
en beeld.Vanuit bibliofiel standp un t is deze extreme m ise en page ver van het
ideaal, w aarbij tekening e n tekst perfect complementair zijn , waarbij al lezend
overeenkom ende visuele prikkels worden ontvangen.

Ensor noemt zijn opdracht m onniken uieriz, Hij neemt deze vriendendiens t zeer
ter harte . Hij lee st de gedich te n meerder malen, tekent de illust rat ies op
verschillende tijdstippen en werkt ze later definitief af. De ze gegeve ns zijn af te
lezen uit de basistekening, de kleur van de handtekening e n het eventueel finaal
ophogen met kleur.

Een reeks tekeningen maakt hij in zw art (potlood of conté) , een andere reek s
in sang uine, o.a. het vo lledige herdersgedicht EAprès-midi d 'u n faune.
Deze twee reeksen signeert hij met zwart of met sanguine wat erop wijst dat hij
de tekeningen als afgewerkt beschouwt. Bij een volgende lezing worden enkele
tekeningen gehoogd met kleur. Soms voegt hij slechts een streep je sanguine
toe aan de zwarte tekening of omgekeerd , so ms maakt hij er een kleurig tafereel
van . Bij de finale lez ing zijn uitzonderlijk enke le tekeningen bijgevoegd die
alleen uit kleur opgebo uw d zijn (p . 32 , 110) .

Som s houdt Ensor zich noch aan de tekst noch aan de inhoudsopgave .
De kunstenaar leest en houdt vooral de blad spiegel in het oo g. Hij illustreert
zinnen die soms op een ande re bladzijde staa n, b.V. de tek ening op p. 107 hoort
bij de laatst e twee verzen op p . 108, of hi j verbindt gedichten met double p ages.
Door de éénheid tussen de tekeningen op linker- en rech terbladzijde, verbind t
hij ve rschillende keren twee gedichten die onafh ankelijk zijn van elk aar.
Het verb and tussen deze tekeningen is so ms onopvallend . Op p . 26-27 is de
linkerbl adzijde slechts een vage weerkaatsing van de tek ening op de
rechterbladzijde . Een letterlijke reflecti e vinden we op p . 32-33 (Le Sonneur) .

Uit het vorige gedicht (p . 32, v. 7-9) kiest hij verzen ove r een Ch inees die
bloemen sch ilder t op blan ke kopjes (Hl. p . 31). Bij een nieuw e lectuur van dit
gedicht kiest hij één zin: Une lign e d 'azur rnince et p áie serait / Un lac, een
'azuurblauw streepje dat ee n meer wordt' en maakt daarmee de verbinding met
het reeds ge tekende beeld op de rechterbladzijde. De hele bladzijde kle urt hij
met blauwe golvende lijnen, de torens w orden bibberend weersp iegeld in het
water op de linkerbladzijde.

Het blad en de letters vo rmen een tweedimensionaal vlak dat Ensor ze lde n
doorbreekt . De lijntek eningen geven zijn personages weinig volume, wat
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versterkt wordt do or het ontbreken van een getekende imaginaire ruimte.
Slechts zelden kleurt hij de vlakken dekkend in , wat maakt dat de twee
dimensies en het wit medebepalend zijn voor de luminositeit en het frêle ,
e therische uitzicht van de tekeningen. Bij enkele 'volle bladzijden ' integreert
hij de titel s in zijn tekening: Hommage (p . 119) word t ee n ru stbalk voor twee
vogels; de mand van de kruidenverkoopster vormt een tautologie met de tit el
(p . 93) .Verschillende malen ze t hij een signatuur die aansluit bij de tekening.
Bij de kille Hérodiade is deze kordaat in hoofdlett ers geze t (p . 55) ; in het andere
helmgedicht Victorieusementfui (p. 107) zien we een vloeiende 'Ensor ' die met
de rozen meetuimelt.

Ensor bel eeft duideli jk plezier aan het tekenen, van de coratieve rankmotieven
met bloemen in een verfijnd grafisme (p . 25) to t uitgewerkte composities.
Het potlood glijdt bijna automatisch over het papier van het titelblad van
Plusieurs sonnets (p . 101) . Uit de golvende lijnen komen planten en verborgen
figuren te voorschijn, ze w orden gelokaliseerd via de ogen en groeien organi sch
uit het lijnenspel. Op p. 105 isoleren lijnarabesken het gedicht als een medaillon.
Het tekstveld word t een middel om te tekenen.

Woord en beeld

De welkomstverzen zett en de toon. Bij deze toast (Salut, p .7) , uitgesproken in
Parijs op 9/2/ 1893, op het banket van La Plume te zijner ere , proeft Mallarmé
het schuim in de cha mpagnecoupe . Hij mengt realiteit en metafoor: champagne
schuim-zee . De fee st elijke luchtbellen w orden sirenes die in het schuim achter
een boot zw emmen.

Ensor kiest ter illustratie verzen waarbij l' ëcume enkel in de betekenis van
zeesch uim behouden wordt. De gedaante van Christus staa t op de achtersteven
van een soort vikingsboot en vaart met de wind in het ze il (v. 6 , 11) .
Een compositie die refereert aan de ets en het sc hilderij Christu s bedaart de
storm (resp . 1888 en 1891). De tekst ide ntificeert deze Stu urman als de auteur,
dichter of tekenaar:M oi déjà S U l' la poupe." Wanneer Ensor in 1886 in
I e Calua ire zich met Christus identificeert door zichzelf aan het kruis te
te ke nen of met een doornenkroon op besp ot w ordt door twee beulen
kunstcritici (Ecce Homo, 1891 ) , is hij een lijdende mens in een hem vijandige e n
onve rd raag zam e w ereld en meent h ij het leed van Christus te delen.
Nu, in 192 3, is hij zelfverzekerd er en is hij eerder de Goede Schip per gew orde n .
Met vaste hand zal hij ons over dat meer van w oorden, letters en leestekens

,- li l vroege"l"e uerstes uan Les Fenê tres (P.23, v. 13) , schreef Maüarm é Dieu /11 plaats uan Moi (Marcba l 1995:188) .
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sturen en zijn eigen visie op de gedi chten illustreren. Door de keuze van de
andere twee verzen (3 ,4) laat hij zeemeerminn en hem begeleiden op de ze
tocht. Hij zal hen onder tal van aantrekkelijke gedaanten bij de volgende
gedichten ten tonele brengen. Hij kri jgt regelmatig bezoek van Emma Lambotte ,
Augusta Boogaerts, Blanche Hertoge en vele andere dam es . Niet langer beulen
maar vrouwelijk e wezens omcirkelen hem.

Ensor is 63 jaar, de socio-economische wereld, de kunstgeschiedenis en zijn
kunst zijn geëvolu eerd, zijn wereld is fel ingekrompen. Hij heeft een oorlog
meegemaakt, hij moet zorgen voor zichzelf en voor zijn tw ee huisbedienden,
zijn zus en nichtje ; ook zijn levensvriendin Augusta Boogaerts staat hij finan cieel
bij .Jaarlijks maakt hij één of twee reisjes, af en toe bezoekt hij Augus ta in
Brussel. Hij is bezadigder geworden en proeft de groeiende waardering.
Zoals MalIarmé door zijn collega 's gekroond wordt tot Prince des po ètes
op 27 januari 1896, zo zal Ensor door de kunstenaars uit geroepen worden to t
Prince des peintres op 14 april 1934 . Zijn jaren vol ran cune en de niet aflatende
drang zichzelf te bewijzen zijn voorbij . Zijn getormenteerde jeugdjaren vol
ontgoochelingen en onbegrip hebben zijn karakter gevormd, zijn emoties
gepantserd. De littekens van zijn jeugd , waarop hij menigm aal terugblikt, voelen
vooral ruw aan in zijn speeches. De wijsheid van zijn jaren doet hem de
gebeurtenissen en zijn leven relativeren, alhoewel hij alert blijft. Zijn sociale
bewogenheid is ve randerd in een selectief engagement voor natuur en cultuur,
met o.a . zijn inzet voor dierenbesch erming, natuurbehoud, architectuur.
Ensor is fel ve rande rd.

Er is een optimisme in zijn w erk geko men, dat mee zijn th ema's en
kleurengebruik bepaalt. Het bijtende gevoel wordt gepastelliseerd en frivole
thema's interesseren hem. Daarom zijn de zogenaamde kopies van vroeger werk
geen replica 's maar varianten op een thema. De referenties aan zijn etsen,
tekeningen en schilderijen zijn veelvuldig. Zelden zijn het letterlijke kopieën ,
dikwijls vo rmen zij de inspiratiebron om het thema op een nieuwe wij ze w eer
te geven of vormt h et de aanleiding vo or een nieuwe comp ositie.
Tijdens de 70-jarige loopbaan van de meester zijn versch illen de Ensors aan het
werk gew eest . Ensor had het talent om steeds te evoluere n, niet te vers ta r re n.
Begin en eindpunt van zijn evolu tie zijn wezenlijk verschillend, soms
onherkenbaar.

Verschillende ge dichten van Mallarmé zijn hommages aan personen die in het
oeuvre of de biografie van Ensor een rol van betekenis spelen : Poe,WhistIer,
Wagner. Het is opvallend dat Ensor in de tekeningen geen enkele verwijzing naar
hen maakt. Zijn e igen verleden int eress eert hem ma ar matig, misschien is het
eerder een ve rdri ngen ervan. Hij verzw ijgt biografische feiten. De teksten over
hem, zoals van Verhaeren of Croquez, corrigeert hij niet, ondanks de t1agrante
feitelijke fouten. Van zijn vroegere re laties kan hij gemakkelijk scheiden, van zijn
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vroeger ceuvre des te moeilijker." De uitzondering hier is Verlain e (p. 115).
Onder de zwarte 'vertoornde ' rots in het gras (v. 1,11) tekent Ensor het portret
van Verlain e als een soort vagebond (v. 10), sa tête à lafois socratique et
faunesque (Vanwelkenhuyzen 1945: 128). Verlaine krijgt - op initiatief van Ensor,
Mallarmé rept er niet over - een hommage van verschillende dames en een
harlekijn die zo uit zijn Fêtes galanies komen. De rel atie tussen Ensor en
Verlaine is nog niet grondig onderzocht. In zijn toespraken zegt Ensor: Verlaine
m 'bonore de ses boquets absintbes (Ensor 1974: 77) , maar het is Ensor die
hommage brengt aan Verlaine en niet omgekeerd. Verlaines gedicht Pierrot
(1868) is de inspiratiebron voor het schilderij La Mort et les Masques uit 1897. 19

Zoals blijkt uit zijn to espraken, vermeld t Ensor dikwijls mensen die hem nu
omringen, die nu belangrijk zijn voor hem, en van wie hij er hier ee n aantal
portretteert . Bij het gedicht over Poe (p. 1I 1) tekent hij het portret van Albert
Croquez " . Niet geïdentificeerde portretten - niet toevallig allemaal dames 
tekent hij bij Pta cetfutile, Prose en Petit a ir (p .17, 79 - Emma Lambotte? - 97).

Ensor is twintig wanneer hij voor zijn reeks houtskooltekeningen Types
d'Ostende volksmensen laat poseren in zijn atelier. Hij tekent ze met sympathie
en een zeke r resp ect ; hun rustige , natuurlijke pose, hun werkkle dij, hun ruwe
handen en ongeflatteerde gelaatstrekken zijn de attributen van hun beroep
en sociale rang. Nu haalt Bnsor zijn modellen niet langer uit de havenbuurt.
Ensor is ve rburgerlijkt en identificeert zich niet meer met de arbeider s.
De werkmansklasse tekent hij niet langer als authentiek en ops tandig, als de
motor van de vernieuwing in de maatschappij, maar eerde r als pittoresk en
onderdanig aan de burgerij. Het klassieke beeld van de patroon
kn echtverhouding (A u m one, p . 45-47) typeert hij met een bedelaar die
ee n konijn toegestopt krijgt of onderdanig met de pet in de hand ee n aalmoes
in ontvangst neemt.

Mallarmé schrijft twee gedichten gewijd aan volksmensen: Chansons bas I & 11
(p . 91 , 93) . De kunstenaar ]ean-François Raffaelli bestelt voor zijn reeks
Types de Paris teksten van o .a. Daudet, Zola en Huysm ans. Mallarmé beschrijft
een schoenlapper en een kruidenverkoopster. Bij Bnsor draagt deze laatste een

" Ensor was 111el onm iddellijk op de hoogte van de dood uan Ernest Rousseau sel1 10 I: Bij de verkoop van vroege
werken stelt bij contracten. op volgeus dewelke de uierleen. na betaling, nog jaren bij bent moeten blijven, b.v. de
tekening LaTenr ation de Sainr Ant oin e,

" Naast dez e insp iratiebro n eu een gemeenscbappelljke titel La Promenade sentim e ntale (Tricot 1994:50). is er nog
een teken ing, een collage li lt twee delen die een viool en fl acons voorstelt en die verwijst naar bet belangrijke vers
uit bet ged icht L'art p o étiq ue : La rnusique avant rou te cho se (Eusor 19 7627). De vm ag blijft of deze titel al dan ni et
doo r Ens or went gegeve n. H et is m ogettft: da t Ensor en Verlaine elkaar on tmoet bebb en in Brussel ter gelegen beid
van Verlaines uoordracbt bij Les )(X op 2 maart 1893-

"AIbeT! Croquez (/886-1949), Parijse advo caat die z ijn uatzanties in Oostende doorbracht. Door z ijn vriendschap
met Ensor werden bij en zijn echtgen ote verschil/ende maten gepo rtretteerd ofgeïntegreerd in schilderijen , o.a. In
De processie van Sinte-Go de lieve te Gis tel waal' Ensor en Croquez sa m en naartoe trokk en. Croquez gal oo k een
in ventaris van Ensors graftse ts werk uit in 1935 en In 1947.
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witte voorschoot op haar azuurblauwe kleed; vooral haar klompen maken het
verschil met de dame. Naar analogie met de titel tekent Ensor een dame die aan
het kruid ruikt. Door de pastelkleuren is het eerder een folkloristisch verklede
juffrouw dan een 'Oostends type ' . De schoenlapper komt er bij Ensor niet meer
aan te pas, maar wordt gesymboliseerd door enkele mondaine
miniatuurschoentjes die in brons of porselein op zijn buffet pronken. Het
gedicht spreekt van naakte hielen en witte lelies (v. 2, 8). Ensor doet ze bloeien
in de schoen en de naakte damesvoetjes trekken het muiltje aan dat hen past.

Ensors interieur was altijd een bron van inspiratie. Rond de jaren 1880 schildert
hij het salon als een kamer waarin de atmosfeer beklemmend is, waar het licht
niet ten volle kan stralen; de kiemen in het tapijt voelbaar zijn.

Na 1910 focust hij opnieuw op zijn interieur, vooral om zijn kleurendrang bot te
vieren en het licht te vangen in parelmoeren achtergronden. Dikwijls duiken er
in deze werken maskers en fragmenten van vroegere schilderijen op.
Rond 1886 creëert hij zijn meest symbolistische reeks met zijn interieur als
onderwerp . Drama's worden geprojecteerd op alledaagse objecten, het zwarte
conté maakt het geheel somber (cf. afb. p.85). Deze tekeningen vertellen meer
over de diepe roerselen van de kunstenaar dan over zijn interieur. In 1923 kiest
hij dezelfde interieurelementen - schouw, kast, schoentjes, bloemen, een waaier
of een beschilderde tas - als illustratiemateriaal. Hier tekent hij nog met zwart
maar de bezetenheid is verdwenen, de duivels zijn uitgedreven. Zijn kast en
schouw, vroeger verschillende malen ingenomen door demonen, ogen en angst
worden nu ongevaarlijke en mooi getekende decorstukken. Mallarmé beschrijft
de Ieamer van de erfgenaam (p. 123 v. 5) met nadruk op de schouwen haar
garnituur. Dat is het wat Ensor tekent in zijn woonkamer van het huis dat hij
geërfd heeft van zijn oom. Mallarmé spreekt in Hommage Wagner
(p. 117, v. 1 - 3) van een kastpijler. Ensor tekent de gedraaide pijler letterlijk
en benadrukt hem met zwart, hij wil de correcte proporties behouden
en tekent door de tekst heen . De spiegel is lichter aangezet , als repoussoir.
Bij Mallarmé staat het meubel symbool voor de 'salonkunst ' , in tegenstelling
tot de 'tempelkunst' van Wagner.

Zelfs de Oriëntaalse maskers (p. 63, 71) geeft Ensor een grimlach; ze worden
minder angstaanjagend. In de context van het herdersgedicht I'Après-midi d 'un

faune (p. 63-69) worden ze symbool van schalkse levensgenieters. In de winter
van 1864 evoceert Mallarmé de ijzige Hérodiade (p. 51-62), bij wie geen liefde
kan bloeien, zelfs geen aanrakingen toegelaten zijn, hoogstens een koud
spiegelbeeld. In de daaropvolgende zomer voert hij zijn sater die verliefd is op
twee nimfen ten tonele. Deze mengeling van droom en werkelijkheid was
geschreven voor het toneel , maar werd geweigerd. Ensor stelt zich het gezicht
van de faun voor als half menselijk, half dierlijk, met een uitgesproken mond en
neus en een melancholische blik (p. 63).Tweemaal zal hij een masker uit zijn
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woning aftekenen . Op 24/8/1 921 bedankt hij Frans Franck:]'ai reçu h ier soi r Ie
beau vase persan, qu el bleu diuin! Et l 'admirable masque grirnaçan t rouge
de laque et d'accent. Ou i, üs fero n t grand effet parmi m es peintures que VO LtS

aimez. Wanneer hij zich baseert op de tekst zelf ziet hij de faun als ee n Bacchus
met kort krullend haar (p . 66) . Hij tekent hem met een gro te zinnelijkh eid , alsof
er in de rijpronde druiven pure wijn zit in pl aats van sap .

Op zijn buffet he eft Enso r snuisterijen staan die in versc hillende schilderijen
opduiken (Autre Ëoenta il, p. 85). De w aaier en het hals snoer heeft hij reeds
ges childe rd in La Plume de paon uit 1914. I-lier zijn het preciosa die het roze
tafereeltje erboven situere n . Misschien herinneren ze Ensor aan de p ersoon die
ze hem gescho nke n heeft . De waaier van Madam e Mallarrn é (p . 83) plaatst hij als
een embleem bo ven het gedicht . In beide gedichte n noemt Mallarmé de w aaier
ee n vleugel, een metafoor van de poëzie . Soms sublimeert Ensor al deze
inte rie urele menten op ee n bijzonder inte lligen te manier:" . Soms slaat zijn
fantasie op hol bij het kijken naar een simpel decorstuk als het Venu sbeeldje
(p . 125 ,Surgi de la croupey . Hij laat het naakt e vrouwtje doll en en buitelen met
een ch ampagneglas als attribuut.

De illustraties voor de poëzie van Mallarrn é to nen , in tegenstelling tot de inhoud
van de gedicht en, ee n algemeen gevoe l van levenslust .Wanneer Mallarmé zijn
gevoele ns van hunkering en onbehagen , kortom van spleen beschrijft , brengt
j ames Ensor daarentegen een hommage aan de vrouw. Hij tekent haar frêl e of
robuust , ingetogen of buitelend, als ee n jon ge ongegeneerde juffrouw of een
rijpere femme fatal e (Hérodiade) , of hij laat Eva met haar voet ee n afschuwelijke
dr aak overwinnen (p . 135 v. 11 , 12)'" . Eén woord is voldoende om Enso rs
fant asie te stimuleren. Het woord lippen (p . 116, v. 13) is voor Ensor een pars
p ro to to om ee n naakt te tekenen naast de beschreven meanderende beek.

De visie van Ensor op de vrouw is sterk geë volueerd. Voor 1903 beeldt hij haar
zelden af als naakt op zich maar vooral als bron van kwaad en gevaar
(b. v.De Verleiding van SintAntonius, De Ontucht). In zijn werken met
christeli jke en du s ge to leree rde co ntext is erotiek ex p licie t aanwezig. In zijn
profaan werk is de ze meestal verholen en eerder suggest ief. De Belle Ep oque is
voo rbij en de vrouw heeft zich van haar beste kant laten zien .Van preutse
ingesnoerde hoepelrokken naar frisse négligés was ee n aangename stap.
Enso r is de gentlema n geworden die de vrouwen op ho ofse wij ze flatt eert met
lieve woordspelingen ma ar tez elfdertijd durft hij hen nog eens, zoals vroeger,
minachtend omschrijven als bemoeiziek en tir anniek. Ensor zal de vro uwen nu

" / 11 het scb tlderi j Les Infàmes Vivisect cur s uit / 9 25, een p rachlig werk vall de oijfen z estlgjarige EIlS01; ondergaa t hel
simpel gegeven uan bet schou wgarnituur een subtiele m eta m orfose: uazen, kaz u ifels en ze lfportret worden een
bijtende aa nlelacbt tegen de vi visectie (Ploriz oone 1994) ,

n G U ÎlJ11!, beraldisclse term voor een SOO1"( sla ng ,
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zelfbewuster en frivoler afbeelden. Bij deze gedichten toont hij hen op drie
wijzen: te water, in de lucht en op het land.

Vanaf 1911 beeldt hij hen af als nixen, zeemeerminnen en andere waterwezens
die onbevangen stoeien en krioelen . In De Baden van Oostende van 1890
maken we de geboorte mee van zijn baadster. De vrouw die zonder schroom en
wulps, niet langer geremd door enige etiquette, in het water speelt.
Dat prototype van de vrouw als nimf zal vanaf 1911 talrijke schilderijen
opfleuren. Weelderig, speels en licht erotisch door de aanrakingen en allusies,
zullen zij blijk geven van Ensors zachte en charmerende ingesteldheid tegenover
vrouwen, anders dan in zijn vroeger werk. Bij het lezen van de verzen over de
faun (p . 63 v. 1-3) en zijn fabuleuze zintuigen (p. 64 v. 3) komt het schilderij
Baigneuses, lignes courb ées et ondut ées 0911 , replica 1916) op in zijn fantasie
en kopieert hij het in sanguine . De naakten zijn omgeven door een soort mist
die hun golvingen en bewegingen volgt en versterkt (p. 64). Het contact tussen
faun en nimfen verloopt minder bucolisch. De faun ziet de nimfen als een te
bekampen prooi (p . 69) en in een borst staan de tanden van een gulzige beet
(p . 65). Ensor sluit deze pastorale verzen af met een sater met brandend haar
(p .71 v. 1) maar dan is hij al beland bij het nieuwe gedicht La Cbeueiure, wat
erop wijst dat hij geen nood heeft aan inhoud of indeling om mooie composities
te maken.

De marines van Ensor zijn woelige zeeën met slingerende boten. Op p . 40 tekent
Ensor op de blanco bladzijde SUl' Ie vide papier, que la blancheur d éfend (v. 7)
met lange diagonalen de lucht met enkele meeuwen. Door de lijnvoering feller
te laten golven en een bootje te tekenen, worden de lijnen plots water en
komen we terecht bij de schipbreuk van Brise marine (p . 41), waar de
meeuwen tussen schuim, storm en lucht vliegen. Bij A la nue aceabtante
(p. 133) kiest Ensor de dramatische scène weergegeven in het tweede kwatrijn.
De natuur gaat mateloos en chaotisch te keer. Wanneer de slaven van Neptunus
(v. 3, 4) blazen op hun schelpen en de wolken nog harder waaien, gaan de boten
de dieperik in , zoals in de ets De Cata cly sm en (1888).Andere kwaadaardige
wezens tekent Ensor onder de vorm van waterpoliepen (p. 110 , 111).
Met olifantachtige snuit bedreigen ze de engel die uit verschillende sferen
opstijgt (v. 5). Deze verschijning is als een uitvergroting van het tafereel
op de rechterbladzijde. Daar is het de poëet die herrijst met een zwaard (v. 2)
of is het de triomferende Dood (v. 4) bovenop een sokkel met ironische
pompoenkop. In het gedicht gaat het minder over Edgar Allan Poe dan over
een archetypische dichter.

Wanneer Ensor in potlood vrouwenharen tekent , legt hij er dikwijls een gele
schijn over. Deze gratie van het haar wordt door Mallarmé onder verschillende
aspecten opgeroepen, b.V. Mes cbeueux que la lumi ère entace (p. 16 v. 3,
p. 52 v. 2). In het gedicht Quelle soie aux baumes (p . 129) laat Ensor de gouden
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haren als vlaggen meewapperen, waarnaar 'een gelukkige blik' (v. 5, 7, 8) kijkt.
Deze metaforen worden omschreven zssfemme-torcbe (Marchal 1995:245),
de liefde die brandt of als chevelure lampaaopbore (Marchal 1995:238),
een soort lichtende kracht van binnenuit.Als metonymie voor het kapsel

gebmikt Mal1armé ook de helm. De liefdeshelm op kussens waaruit rozen vallen
(p. 107 v. 12, p. 108 v. 4 - 6) of de metalen oorlogshelm van Hérodiade,
zinnebeeld van de steriele maagdelijkheid (p. 53, 54). Met een dergelijke gele
gloed omgeeft Ensor ook de zwarte silhouetten die hij, net als rond 1880, in een
paar trekken tekent en de houding van een vogel (p. 115 v. 5) of van een
persoon typeren. De hansworst in Chinees kostuum van Ie Pitre cb áti é (p. 19)
danst in een gouden aura. Eentje slaat cimbalen als ogen (p. 19 v.l , p . 20 v.l)
tegen elkaar, een ander lost op in het zonlicht (p.20 v.2).

De dames met gouden lokken staan in contrast met verschillende kille en
krijgshaftige vrouwen die Mallarmé beschrijft .Voor Ensor zijn ook deze verzen
bijna steeds aanleiding tot het tekenen van lieflijke wezens. Bij de dame die
wellustig zonnebaadt op het strand (Tristesse d'ëté, p. 35) legt Ensor de nadruk
op de wulpse schelp. Baadsters in dubbelzinnige poses zien we vanaf 1890 in
zijn werk opduiken. De Baden van Oostende is een zedensatire waar voyeurs ,
baadsters en redders in gecodeerde poses terechtkomen. Hier toont Ensor
expliciet dat zijn talrijke stillevens met schelpen een erotische connotatie
hebben. De schelp is een beladen object dat de surrealisten wisten te
waarderen. Magritte schildert in 1947-48 Olyrnpia als een liggend naakt in een
landschap met op haar buik een grote schelp . Nougé beschrijft perfect het
gevoel dat ook Ensor beoogt: Vaste paysage pesant, musculeuse chair
chaleureuse, unis enfin à cette aveugle chair glacée par un désir bumide,

précis, complexe, simpte, Ul1. désir pareü à la coquille (Sylvester 1993, nr. 639).

De hemel is bevolkt met engelen, duidelijk van het vrouwelijk geslacht.
Bij het gedicht over Poe vliegt een engel naakt over de wereldbol (p . 112);
Ensor accentueert haar billen. Hij tekent de musicerende serafijnen die Mallarmé
beschrijft (p. 15, 49, 73). Hij verbeeldt hen als ingetogen fragiele meisjes met
lange golvende vleugels . In Apparttion (p. 15) verlicht de maan hun klaaglijke
vioolklanken, terwijl tranen op azuurblauwe bloemen vallen (v. 1-4).

Wanneer mannen muziek maken, blijkt de sereniteit verdwenen, Eén bespeelt
een klarinet (Petit Air,p . 99) waaruit eenden te voorschijn komen. Mal1armé
schrijft over een woeste muzikant en het unieke geluid van een vogel (v. 5, 7, 9) .
Ensor combineert beide en bekomt het beeld van een muzikant die een
kakofonie blaast. Deze associatie past Ensor reeds toe in de ets Tovenaars in de
wind (1888) waar eenden met groot gedruis de broek verlaten van de man die
van zijn bezem valt. Het staat voor de wansmakelijke geluiden die geproduceerd
worden. Bij Ie Guignon (p . 11 v. 14, 15) houden twee lachende kwajongens hun
handen op hun achterwerk om de kwaliteit van het lawaai te kenmerken.
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Met de verschillende fluiten die Mall arrn é vermeldt in Feuillet d'alburn
(p. 87 v. 4, p . 88, v. 4 - 6) p robeert de man tevergeefs de charmante meisjeslach te
imi te ren . Ensor maakt er een dubbelz innige tekening van. Door de stand van de
drie flu iten weten we dat de dame haar o ren stopt, n iet vo or lelijke klanken
maar voor de verleidelijk e muziek, zoals Odysseus zijn manschappen de oren
dichtstopt tegen de verlokking van de sirenen . De te verleiden dame is zeker
niet van 1923. Hij toont hen niet in de dolle jaren twin tig, met de energie van
een ca kewalk. Bij Rillet à Wh istler (p . 95) draagt de vrouw een tutu te rwijl ze
haar been de lucht in zwiert en beheerst de titel onde rstreept . In zijn speeches
is de enige referentie aan deze illust ratieopdracht van de gedichten van
Mallarm é voorbeh ouden voor dit gedi cht: Aujourd'bui des jetmesses plus
lib érales m' éuentent de leu rs voiles azur és, ainsi di rait finement Ma llarm é,
le grand broy eur d 'az ur; partani du beau peintre lVhistler et d 'une ballerine
au pied de cu ir. 23

Die h oepelrokken en diepe halsuitsni jding zijn achttiende-eeuws.Trouwens,
Mal1armé noemt zijn Placet [utile (p . 17) un sonnet Louis XV en Ensors
sanguine p ast perfect bij deze pasti che van de galante p oëzie uit de achttiende
eeuw (Marcha l 1995:184) . Ensor situeert hen in een p recieuze context en
(ont)kl eedt hen in decors van Watteau en Bou cher. In zijn oeuvre komen
meerdere galante scènes voor, van liefdestuinen tot ee n interpretatie van
L'Embarquement pour Cythère van Watteau. Hij omringt de dames met een
aan gepast e natuur, fragiel en etheri sch, met een klaterend fonteintje .
De melancholische herfsttuin kleurt hij in de kleuren die Mal1armé beschrijft:
rousseu r azur, soleil jaune (Soupit; p . 43). Zoals in zijn talrijke minnetuinen is
de natuur een artificieel decor.

De roma n tiek wordt versterkt door zijn bijzonder lichte manier van tekenen.
Het potlood streelt h et papier, de dam es hebben voldoende aan enkele
benadrukte puntjes voor ogen en onblo te boezem, enkele frêle lijnen zijn
genoeg om ruisende zijde te suggereren. De elegantie van hun ge bare n en
contact en in een bu coli sch landschap doen eerder denken aan de gedich ten van
Verlaine dan aan die van Mal1armé . In 1903 tekent Ensor ritselende zijden
rokken, beschilderde waaiers en schalkse blikken als erotische illustraties bij de
moraliserende teksten uit de achttiende eeuw van Marrno nte l (Ensor 199 3) .
Een wereld die ve raf staa t van het donkere symbolisme, de femme fatale en het
fin de siècle .

Eenmaal tekent hij een femme fatale die hij afbeeldt in al haar dubbelzinnigheid:
Hérodiade. Bij de eerste tekening (p . 51) kijkt ze in de spiegel,weldra zal blijken dat

'-' Discow 's prononc éau banquet offert a Ensor par 'La Flandre Litteraire', uitgesproken In 19 23, ter gelegenheid VCIII

zijn ben oeming tot mernb re corresp ondan t de l'Acad émi e Royale des Beaux Arts de Belgique, In L' Echo d'Ostende
24/ 11/ 1923 en 29/12/1923), In Mes Eerlts (Ensor 1974) wordt deze toesp raak verkeerdelijk in 19 22 gedateerd.
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Einstrument de ce r êue n 'est plus la fen être ouverte sur el'azu r sérap biq ue»,
image des paradis menteurs, mais Ie rniroir ou la uierge s'ab îme dans Ie
vertige d'un rêv e de beauté qui ressemble aussi à un désir de mort (March al
1995:206). Op p. 55 staat ze met een kille heersende blik als een Egyptische
heerseres. Blijkbaar is deze tekening later bijgevoegd. Zowel stilistisch als
illustratief is ze opvallend . Het potlood is veel harder aangedrukt en in relatie
met de tekening is de signatuur geometrisch stoer. Hij baseert zich op de tekst
van p . 59 (v. 9-11) w aar Mallarmé de blik helder als edelstenen beschrijft en een
haartooi die h aar praal en massiviteit bekomt door het (gouden) m etaal
(p . 53 v. 13-14; p . 54 v. 1-4) . Haar hautaine kilte staat in co n trast met de andere
afbeeldingen waar Ens or H érodi ade tekent met zach t potlood en Mallarmés
veelvuldig geciteerd goude n haar. Haar ijselijke onbere ikbaarh eid kan enkel
aangeraakt w orden door haar spiegelbeeld en door leeuwen (p . 52 v. 18) .
Haar attribuut is een sp eels leeuwtje dat in de op eenvolgen de tekeningen groeit
en een soort tijdverloop aangeeft. Op p. 60 (v. 1,2,3,8) combineert Ensor de
verschillende kenmerken die Mallarmé beschrijft: een halfnaakte Hérodiade met
een wijds kleed als een bloemenkelk , die sch rikt van haar haartooi. Ens o r sluit af
bij de woorden Vënus-br ûle-feuûiage-fleur nue (p . 62) , deze cul-de-lampe maakt
de overgang naar de nimfen van het volgende gedicht die in sangu ine getek end
zijn. Deze twee verschillende tekenstijlen illustreren de commentaa r va n de
cr itici die het gedicht Hérodiade kenmerken als symbolisme floral et min éral.

Wanneer Ensor inzoomt en enkel bloemen tekent, krijgen ze een hoogst
decoratieve w aarde . Deze bloemen kiest hij m eestal uit zijn interieur en situeert
ze ook daar, op een theekopje , in een schoen . Bloemen zijn een veel
vo orko men d thema in zijn latere ceuvre. Hun symboolwaarde laat hi j blijken uit
t itels als Parfums passes, fleurs fanées (1 912) .

In Les Pleurs (p. 25) en Prose (p . 80-82) beschrijft MalIarmé de kwaliteiten van
ve rsch ille nde bloemen, gladiolen, rozen, lelies , enz . Bloemen die een hyperbool
(p. 79 v. 1) zijn voor de dichtkunst. Ensor neemt 'avalanch e ' , het eerste woord
van Les fleurs , om deze lawine van bloemenweelde uit te beelden. Zoals in de
vroege boekverluchtingen met randversierselen vol 'd r óle rie én' (diere n, insecten,
bloemen) tekent hij deze w aterval van kleurige , golvende lijn en. Verschillende
malen tekent hij bloem en boezem als een o rganisch gegro eide eenheid
(Victorieusement. p. 107 en Une Dentelle, p . 127). De tekening bij Une Dentelle
is een pareltje door haar ingetogenheid en de verweving van enerzijds plant,
v rouw en dood en anderzijds de fra giele lijnvo ering als van kantwerk. Hij vo rmt
de woorden de n telie, guirlande en ventre (v. 1, 6, 13) om tot een jonge vrouw
die als een naakte kariatide steunt tegen de zijkant van het blad . Haar hoofd,
boezem, buik en benen zijn overwoekerd door een eigenaardige plant, met
bloemen en bladen als een vle ch tband . De geslote n ogen, de licht geopende
mond en de zwarte kleur maken er een soort grafstèle van . Ingehouden pracht
van natuur, e ro s en tanathos. Het contrast tussen de zachte plantvrouw en de
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kille steen is een perfecte illustratie bij enkele verzen uit Klaagzang voor
Ignacio Sánchez Mej îas van Federico Garcia Lorca:

Maar hij slaapt al, oneindige slaap.r En me/feilloze vingertoppen/
doen mossen en grassen al open/ de bloem van zijn schedelkap.

Wanneer Mallarrn é over de angst voor dood en ziekte schrijft, heeft Ensor een
moment van introspectie en blikt hij terug op zijn leven-en-doodthema's
(p. 21 , 29). In Ensors somberste jaren was de dood pertinent aanwezig. Zij sloop
vermomd en gekleed, uitgemergeld maar onsterfelijk door zijn ceuvre .Angoisse
(p. 29) is oorspronkelijk getiteld A une putabt en handelt over creatieve
onvruchtbaarheid waarmee hij zowel de steriliteit van de hoer als de nietigheid
van de dichter bedoelt . Ensor isoleert twee verzen (1 en 5) die hij illustreert.
Het beest is voor hem de dood die naast het bed staat en de titel Angst
symboliseert. Ensor ziet vooral de sluipende en begerige vingers van de dood
die langzaam over het laken sluipen om het leven definitief af te snoeren.
Afschuwelijke vingers die klaar staan om ook toe te slaan bij andere ondeugden
als in zijn etsen Ontucht (1888) en Gierigheid (1904).

Mallarmé vermomt dikwijls het motief van de dood onder woorden als rouw,
graven, droevige slaap, een macaber motief dat Ensor ook cultiveert. Waar de
meeste frivole thema 's in sanguine worden weergegeven, vertelt Ensor over de
dood in zwart. Ensor heeft steeds een fragiel lichaam en een beïnvloedbare geest
gehad. Ziektes waren regelmatig zijn deel , in dergelijke mate zelfs dat ze hem
beletten te werken. In 1887, op 27-jarige leeftijd, verliest hij zijn vader en de
dood zal een belangrijk thema blijven. Zijn vader, moeder en tante tekent hij op
hun doodsbed. Wanneer zijn moeder sterft , in 1915, tekent hij meerdere
schetsen en schildert haar in een piëteirsvolle houding en in confrontatie met
een dienblad vol werkloze geneeskrachtige middeltjes. Bij Hérodiade (p . 60-61)
schrijft Mallarm é verschillende malen over de dood. Ensor legt het verband met
aïeule (grootmoeder; p. 61 v. 5) en tekent opnieuw zijn dode moeder.

Door zijn ziektes voelt Ensor in zichzelf de kiemen van de dood. Verschillende
malen zal hij zijn doodsangsten projecteren op zijn eigen gezicht. Reeds in 1889
'skele tiseert' hij zijn portret; sarcastisch verbeeldt Ensor zijn eigen hoofd nadat
het ontvleesd is of hij verbeeldt in 1888 hoe zijn lichaam er zal uitzien in 1960.
In Renouueau (p . 27) poseert hij onder de zon met paraplu en sigaret.
Deze dandy van vlees en bloed wordt er één van knoken en knekels
wanneer de maan verschijnt. Cynisch personifieert hij hem met hoed, parasol
en sigaret als zijn dubbelganger. Hoeveel jaren wachten hem nog? Een ironisch
memento mori. Hij maakt een mooie overgang met het vorige gedicht
Les Fleurs, door het laatste vers persoonlijk op te nemen. Hij tekent zichzelf als
een bijna doorschijnende persoon in McFarlane uit wie het leven verbleekt.

Bij Le Tombeau de Charles Baudelaire (p. 113) tekent hij het symbool van de
dood: het graf. Hij combineert enkele termen uit het eerste kwatrijn: tempte,
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sepulcrale, Anubis. Anubis, de Egyptische go d van de dood, wordt voorgesteld in
de ge daante van ee n jakhals; vandaar dat hi j woestijnfauna verzamelt rond een
piramide, een soort ark van de dood.

Of de dood komt verkleed deelnemen aan een dans- en schranspartij (p . 12).
Uit het lange symbolistische gedich t Ie Guignon (de pech), dat handelt over
dichterschap, pijn en tegenslag , kiest hij verschillende burleske verzen.
Bij éé n strofe tekent hij voor de derde maal zijn Fantastisch bal (ets, 1889) ,
(cf. afb . p . 87) schi lderijen , 1918 en 1925-30). Het wordt een groteske scène
met hoeren en havelozen die wijdbeens dansen en vallen. Enkelen liggen reeds
op de grond. Bij Ensor is de moraliteit nooit veraf. Hij kie st de veertiende strofe
om van deze orgie een vanitas te maken, door de dood als verklede gast naar
het feest te laten opstappen.Voor één was het reeds fataal.

In Les Fenêtres (p . 21) geeft het venster niet langer een doorkijk op het azuur,
maar wordt het ee rder een metafoor voor reflectie en transfiguratie (v. 30).
Dez e mystieke sfee r weet Ensor op te roepen door de oude man niet in een
ziekenhuisbed te leggen (v. 1) maar hem te situe ren voor een soort kerk en een
imposant kruis , symbool van het lijden (v, 3, 4).

De dames en hun gecultiveerde en beschermende omgeving van decor en
etiquette staan in fel contrast met de typisch e mensenzeeën, een massa die als
een pletwas voortschrijdt. De dreiging die uitgaat van een onredelijke en
onverzoenbare bende is het duidelijkst in De Dood acbteruolgt de
m ensenkudde (1896). Ensor vertaalt de eerste strofe van I e Guignon (p . 9)
op een zeer plasti sche wijze. Hij laat de w oorden bétail (vee) en bumains (v. 1)
samensmelten, de hoofden worden verdierlijkte tronies en hij tekent letterlijk
een mensenkudde. Een karakteristiek dat hij veel en tot in het groteske toe op
zijn mensenmassa 's toepast " .

De rouwstoet in Toast fun èbre (p. 77), ter nagedachtenis van Theophile Gautier,
is zoals Mallarmé haar typeert cette foule bagarde (p . 76 v. 11) , een verweesde
massa en trieste voorbode van de toekomst. De rijen massieve koppen, ontdaan
van elke elegantie, krijgen door hun overdrijving debiele blikken". In de
tekening bij het begin van dit gedicht gaat hij zeer ver in de vervorming van
gezichten. Ensors toast wordt uitgesproken door een m onstre d'or (v. 4), met
een kantelenkop waarboven hij zijn aangepaste handtekening plaatst.
Verschillende andere gestileerde waanzinnige (v. 2) personen illustreren deze
pagina. Ensor trekt zijn neus op voor deze figuren, getekend in een pa st iche naar
de modestijl van dat moment, de art deco. Daarvoor illustreert hij het Franse

" Dergelijke 'verdierlijk ing' van hel aangez icht vinden we terug in de /9de eeu w bij Doré, Hogartb en veie anderen.
Men was tevens van m eni ng in die gelaa tstrekken een spiegel van de z iel te zien en werden fysieke ken merken
gelIjkgesleId metpsycb iscbe categorie ën.

" Het linkse 'geztcbt ' met de lange neus verwij st naa r een m asker bij bem thuis .
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gezegde faire un pied de nez, " Alhoewel hij met enige overdrijving beweert
voorloper te zijn van verschillende modernistische richtingen, wat voor
sommige terecht is, laat hij niet na deze hier te ridiculiseren: Quarui j e
refeuillette mes cartons de 1877, j e retrouve des angles cubistes, des écla ts
futuristes, des flocons impressionistes, des chevaliers dada, des attaches
constructiues [sic] (1925, Ensor 197 4:95).

Naast woelige zeeën en mensenmenigten weet Ensor op deze tekstbladzijden
soms ook een wijds landschap te creëren. Bij Hommage (p . 119) overwoekert
het landschap de volledige tekst. De titel wordt zelfs een ru stbalk voor drie
vogels , die door hun versch illende grootte de tekening diepte geven. Het gedicht
is ges ch reven voor het nummer van La Plume (15/1/1895) gewijd aan Puvis de
Chavanne. De verzen verwijzen op allegorische wijze, zoals het bij een
dergelijke schilder past, naar de op komende zon die zijn glorie voorstelt.
Ensor maakt er een koud winterlandschap van waarin een herder met kalebas
en wandelstok stapt (v. 5, 6) , belaagd door antropomorfe struiken en de dood.

Bij L'A zur (p. 37) bekomt Ensor een panoramisch landschap door de opbouw
van voor-, midden- en achterplan tot aan de ondergaande zon in een
azu urblauw e lucht. Het landschap w ordt gestoffeerd met de kenmerken die
Mallarmé beschrijft: mist, rook uit de schouw en, ondergaande zon , verdord riet.
Zoal s bij Le Sonneur de toren h et sym bool is van het geluid dat eru it galmt, zo
maken hier drie blauwe ballonnetjes de lucht, I'A zur, tastbaar, w egzwevend met
transparante figuurtj es , silhoue tjes in speelse lijnvoering.

In verschillende landschappen doemen torens van een gefantaseerd
middeleeuws type op. Een boodschapper te paard stormt op imagin aire
'Indisch e ' (p. 121 v.2) spitsen toe. Omstreeks 1886, in voll e neogotische bloei,
tek ent Ensor reeksen torens. Hij construeert combinaties van arca des ,
spitsbogen , trapgevels, enz. Zowel in De Bekoring van Christus (1888)
als in De Kathedraal (1886 en 1896) (cf. afb. p. 43) combineert hij bestaande
toren s met gefantaseerde spitsen. De Kathedraal is een hybride kerk die hij
op bouwt uit de hoofdbeuk van de dom van Aken, de kleine toren van
de kathedraal van Antwerpen en het middendeel van de grote klokkentoren
van de Sint-Stephanskathedraal van Wenen.

'" De figu u r d ie een neus zei, baalt b ij uil zijn sch ilde rijdecor La gamme d'am our (p rem ier tableau: Le maga sin de
Grogneler) uil 1912.111 bet tuieede decor-scbüderij uan 191 4 schrijft bij op hel f l"O I11011 van een wi nkel Modes Articles
Fu ruristcsJn 1923 is Ensor volop bez ig m ei de voo rbereidingen voor de opvoering ua n dil ballel comique Ie
An itoerpen. Eens te meel' is bet Frans Eranek d ie dez e complexe organisatie coordineert. Enso r vraagt hem in een
brief van 26/11/1923 met aandrang deze f iguren niet te vergelen bij bel scb üderen uatt de decors naar zijn
scb üäerij uil 1912: Qu'on n'oublie pas ( ... ) qu elqu es motifs du décor du premier tab leau Le magasin de Grognelet, tels
la rête au pie d de nez et les p etl ts trai ts d 'esp rit qui contribuent , je erois, au bon effet du d écor et amuseri t Ie public.
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De modellen van zijn et s zijn details van gravures verschenen in Le Magas in
Pitt oresque van 1833 (p . 65, 113) en van 183 4 (p. 153) (cf. afb . p . 40,41 ,42)27.

Rem ëm ora tion d'amis belges (p. 89) h andelt over Brugge, dat Mallarrn é bezocht
in 1890 ter gelegenheid van zijn voordracht over ViUiers de l'Isle-Adarn.Voor de
dichters van de Cer cle Excelsior de Bruges die h em uitnodigden, schrijft hi j dit
gedicht (1893), een gedicht over vri endschap en tevens een hommage aan de
stad Brugge. Ensor illustreert de ochtendstond die als een mist optrekt uit
het w ater en Brugge die Sco ne toont: de hallentoren, ingesloten door trapge vels,
zwanen op de reien en in de verte de on eindige bo menrijen die de Damsc vaart
begeleiden . Bij de illustratie van het gedich t Quarui l'ombre m enaça (p. 103)
kiest hij zoal s bij De Katbedraai voor een wirwar van ragfijne naalden en
wimpels die de voorbije ee uw en symboliseren (v. 9 , 10, 11) . Deze flankeren hier
een vuur to ren (v. 5,6) die , dwars doorheen de tekst , blijkbaar allee n de
bovenconstruct ie verlicht. Bij het volgende gedicht (p . 105) laat hij deze
torenhorizon doorlopen en plaatst de zw aan centraal op het bevroren
water (v. 3). De zw aan wordt opgebouw d vanuit meanderende lijnen en de
golven worden zwaan . In h et laat ste ve rs sch rijft Mal1armé Cygne , met een
hoofdletter. Enso r herleidt de zwaan tot een gestil eerd teken , un sign e (p . 106).
De onmach t van de dichter vastgevroren in het ijs, de winter als symbool van
spirituele steriliteit, waar taal tekens zonder betekenis wordt.

Mallarmé componeert klanken, Ensor schrijft tekens.

.n In deze eerste twee j aa rgangen van Le Magas in Pittoresque vin dt Ensor teuen s be t uoorb eeld ooo r Z1j'l1 ets
La Flagellation ( 1833:172) . geë tst in betzelfde jaa r als De Kathedraal ( 188 6). Hoezee, Boum -Taeuern ier en Heijbro ets
tdenttficeren in lntn catalogus (1987:126. 13 l) de Dom uan Aken en bet z uiäportaat oa u Bourges, zo nder Ensors
ex acte bron te kennen. Een afbeelding va,n de tea tb ed raat va n 'Venen tza n E HSOl' oots gezien bebben in Vie des suints
uan Alb an Stolz (1 8 69:769), waaruit 1.>(1een citaa t ooerscbrtjft voor zijn catalog usteest ' }( Ul Les XX van 1888.
Ens ors ets Prise d'un e vill e é tra nge (/888) is geïnsp ireerd op [ obn Martins Belthezhazzars feast uit 1821.
De g rav ure is afg ebeeld in Le Maga sin Pi tto resque van 1833 , p. 24 1, ett ook in La peint ure anglaise van E. Cbesnea u
(Hoozee e.a. 1987,'13 6) . VOO>' een grondige studie van deze els verw ijs ik na ar Metteeris artiteet (/ 983:210).
Ensor beeft ook de afbeelding naa r Goy a 's lis font leur to ilene, iersebe nen in Le Magasin Pitto resque va n 183 4,
p . 3 25, afgetekend. Dit is reeds gedo cu menteerd door De Pa uic-Deueen ( 1985).

30

. ---- -



1 - -

Frans Franck (1872-1932)

Chronologie van een opdracht
Ensor vertelt in zijn brieven aan Frans Franck over de omstandigheden van deze
opdracht. Met precisie meldt hij de vorderingen om deze opdracht tot een mooi
einde te brengen.

29 juni 1923: Hotel Namurois, place du Luxembourg, Bruxelles
Bien que rnalade r écalcitrant et fácbeusement clou ésur un lit d 'hotel je puts
VOlts donner de bonnes.nouvelles de ma santé. ( ..) je me trouve bien dans
mon lit, des dames sensibles m'apportent de belles fleurs et des amis des
livres intéressants, c'est uous dire que Ie temps passe rapidement. enfin j'ai pu
faire quelques pastels avec soin et amour

8 juli:je suis encore ctoué ici à l'b àtel cela deputs Ie 14 juin et toujours
emball é de glace ( ..) je uous mets au premier rang parmi mes amis ( ..) sauf
quelques rares amis que j'ai pu avertir.je suis ici sans réconfort certes, je
reçois beaucoup de fleurs rnais elles meurent bien vite et cela donne une note
m élancoiique et je uous Ie r épèteje oous ai toujours consid érécornme mon
meilleur ami d 'art etc. etc. n'est ce pas la meilleure des amtti ës aussi la plus
durable.

14 juli:je rentre mardi à Ostende. (...) Vous avez bien uoulu me parter de
quelques croquis que je pourrais faire en marge de votre Iiure de Mallarm é,
malbeureusement il est tiré sur japon et j'ai pu constater qu'il est fort difficile
de dessiner SUl' japon ce papier délicat etfroissant ne supporte gu ère les
retouches ni la gomrne (...) j'ai pris l 'babitude de dessiner au crayon et
uraiment il n'y a gu ère moyen de reussir plusieurs dessins sur ce papier
paralysant et la plupart seraient manqu és et Ie beau livre serait g àté.

20 augustus: Ostende 27 rue de Flandre
Ma santé n'est pas completement rétablie et Ie régime est long et sévère.
Décidément, I'appendicite est un bien uilain mal.ï. ..) Vous uoulez m'enuoyer
un Iiure de Verlaine pour que j'examine s'il y a possibtlité d'illustrer eet
ouvrage et s'il correspond à ma mentalit é car avant tout je suis te
dessinateur inquiet et capricteux.

5 september:j'ai reçu Ie livre de Mailarme et Ie parcours avec platsir

8 oktober:j'ai commenc é les dessins pour Ie livre avec grand platsir on les
trouue Men.

1 november: Les dessins pour Ie livre vont bien.f'y mets tous mes soins et
travaille assidûment.f'en aifait quarante déjà et uous serez content.je l'espère.
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13 november:je travaille encore a u liure, j'ai fait déj à soixan te dix-sep t
dessins et cela m 'occupe largement.f'esp ère que cela vo us donnera toute
satisfa ction.

22 december: banket ter ere van Ensor in h ot el Osbo rne te Ooste nde, in
aanw ezigheid van Franck (zie noot 23).

24 december: Ensor draag t het boek met de illustraties op aan Fran s Franck.

5 januari 1924: Etes-uous touj ours content de mes dessins de Mallarmé, aoez
vo us encore l'idée de les éditer?f'attends de vos bonnes n ou velles, mon cber
soleil d'Anuers.

1929: Het exemplaar van Les Poésies de Stép bane Mailarm é, geïllustreerd door
james Ensor wordt tentoongesteld op zijn retro sp ectieve te Brus sel.

Frans Franck: zakenman, filantroop, mecenas
Wij hebben eens z ijn huis in Everdystraat [te A ntw erpen] bezocht (..) Overal
teekenen va n zijn sm aak en van zijn liefde voor het schoon, van in het
voorportaal waar gij U reeds bevindt voo r doeken van meesters, tot op den
k leinen ouden koer waar nog plaats is voo r bas-reliëf s en voor de buste va n
Ensor do or Rik Wouters. Overal de getuigenissen van z ijn verz amelaarsgeduld
en van zijn nieuwsgierigheid naa r het zeldz ame en exotische. ( ..) Daar is een
deel van zijn biblio theek. Die is immers het beeld van den eigenaar? Wij
bemerken er oud en n ieuw, classieken en modernen, de Duizend en één
Nacht, de Mém oires van Berlioz , werken van Huxley, Gide, Romain Rolland,
Ra iner Maria Rilke, Kessel en Cbado urne, j oy ce en Gbandi, jack London en
Dubamel, genoeg, wij weten bij wie we z ijn. ( ..) Op tafel liggen de Gedichten
van Mallarmé, uniek exemp laar geïllustreerd door Ensor.(Cornette 1933:7).

Dat Frans Franck juist dat geïllustreerd boek kiest als pronkstuk, wi jst op zijn
vriendschap voor de p ersoon en zijn w aardering voor h et werk van James
Ensor."

Fran s Franck is ee n merkwaardige man " . Zijn rijke leven ve rdien t een
oms tandige biografie . Op de ze luttele blad zijden zal ik mij bep erken tot een
summiere sc hets van de zakenman , de filan troop en de m ecenas. Deze drie zijn

},1 De toaarde ring va n Ensor voor Prance is toederztjds. Van de ca taloog uan de grote Ensor-retrospectieue te Br ussel
in 1929 worden drie exemplaren gedruk t op Keizerlijk jap ons papier;ze zijn bestemd uoor ko ning in Elisa betb, voor
fenn es Ensor en lJOO I ' Frans Pratiele (Ku nst uan Heden 199 1:3 0).
Voor Meoro uio Francë laat bij een Kermesse au rnoul in dru kken op z ij de.

:!'} Sa nte n met z ijn broer Lou is tjuert bij ooor de rechten UGlI de Vlaamse taal. Da arom gebru ik t h ij regel1natig de
Nederlandse iJOOr Ua a111 Frans. Otuier andere de we t Lo uis Eranek-Segers van 19 10 bet eleent een beiangrijtze stap voo r
de uern ederta ndsi ng van be t middelbaa r orutertoijs. Louis Fraucë is van 1918 tot 1925 m inis ter van Koloniën,
{}{//wf I926 bekleedt bij be t a m bt va n gOl/vemen r va n de Natio nale Bautz (KvH 19Y1:83) .
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nau w met elkaar verweven.Wanneer Franck het schoolgeld bet aalt voor de zoon
van Jakob Srnits" of het beste uit zijn verzameling wegschenkt, is dat slechts
mogelijk door het succes van zijn handelszaak. Omgekeerd zal dat onbaatzuchtig
gedrag ook goo dw ill en verschill ende opdrachten opgeleverd hebb en.

Frans Franc k is aan het Koninklijk Ath eneum van Antwerp en gee n te beste
leerling. Zijn oude rs zullen van dat nad eel ee n voordeel mak en door hem op
vijftienjarige lee ftijd naar de Koninkli jke Academie van Antwerpen" en voo ral
door hem in 1893 naar Parijs te sturen .

Tijdens zijn op leiding in Parijs komt hij in co n tac t met de Franse meubelstijlen
en decor s, waarvan de invloed op zijn creaties duidelijk is, en teven s met de
nieuwste theorieën van Ruskin , Morris en de Arts & Crafts Movem ent. In 1894
keert hij naar Antwerpen terug. Enkele jaren later richt hij samen met enkele
jongeren, waaronder zijn broe rs Louis en Char les, Emmanuel De Bom,
J.Van Overloop en Walter Vaes, een soort 'broede rschap' op, De Kap el, waarvoor
hij hun meubelop slagp laats ter beschikking ste lt. Ze organiseren kleine
tentoonstellingen en spreekb eurten. Ze nodi gen personen met ee n uitgesproken
visie uit , o.a. Edmo nd Picard ,August Vermeylen , Stijn Streuvels, Emile Verhaeren,
enz. Via hen wordt hun inte resse voo r de maa tsc happijkritische en culturele
vraags tukke n nog meer aangescherp t. Deze jonge mensen discu ssiëren ove r de
zaak Dreyfus, dwepen met Wagner en Niet zsch e en citeren verze n van Verlaine ,
Mallarmé en Laforgue (Cornette 1933:1 4).

De initiat ieven van Frans Franck en zijn med estanders verdienen bewondering,
zeker wanneer men ze situeert in het culturele klimaat van Antwerpen op het
einde van de negentiende ee uw. Voor dat klimaat kan het anemische portret van
de dochter van Henri Leys (1865, colloKt\1SK Antwerpen) symbool staan .

Antwerp en was op het einde der eeuw gekomen op een dood p unt. Het was
één van die treurige p erioden van algemenen stilstand, en het leek wel of
onze stad nimm er uit dat provincialisme zou verheffen (Co rnette 1933:1 4).

Het ten toonstellingsbeleid van de in 1852 opgerich te Cercle artistique,
littera ire et scien tifique d 'Anuers illustreert deze uit sp raak. De Cercle toont
uoorat Iohale grootheden, waarvan de roem zich nu reduceert tot de naam
van een stra at:Lies, Stobbaerts, Lamorinière, De Keyser, Verlat. Oom s,
Van Beers, Leys en De Braeleeleer [sic] (Avermaete 1974:39) .

I(JFran cte zal ziel» tijdens de oo rlog oo k ontferm en over de jonge nlIlS;CIlS l\1a rill11S de .1011gb. Hij on tbiedt bent naar
Antwerp en , uraa r bij bern naar bet conse ruatort nm ze ndt om zijn studies te voleinden. De .1011gb bebaatt daar
schi tterende prijz en V001" piano, contrap un t en fuga. Hij z al z ijn eerste compositie, een concerto voo r piano, aa n zijn
beschermer opdragen. (Avel1naete 19 74:106).

1 / Tijdens bet aca dem tej aa r 188 7·1888 volg t bij lessen in de (Begi nselen der boutoteu ndige sa m enstelling en
projectieteken ing de l' bouworden '. De volge nde jaren legt h(; aa n de academie de uerscb tllende graden af van bet
Lager Onaeruiijs. lil he t academ tej aa r 1890-1891 behaal t bij de v ierde p rijs voor een 'geschadu wde tekening naar
pleister m astser' (Stulens 1994:2)
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Verschillende jonge mensen pogen vernieuw ing te brengen o.a. de Association
pour l'art (1890-92) met Henry van de Velde en Max Elskamp , De XIII met
Emile Claus (1891) en het tijds chrift Van Nu en Straks. In 1901 organ iseert
Frans Franck sam en met August Beernaert een tentoonstelling met 61 w erke n
van Jak ob Sm its. Zowel de notabelen als de pers sp reken er scha nde over.

De mentaliteit en de ervaringen opgedaan b ij deze ve renigingen zullen Frans
Franck e n zijn vri enden va n pas komen bij het opzetten van twee veel
ambitieuzer o rganisaties: in 190 3 de Maatschapp ij der N ieuwe Concerten en in
1905 Ku nst va n Heden. De ze laatste wordt gestich t ten hui ze van advocaat
Louis Franckv.Alhoewel Frans Franck geen e nkele offic iële fun ctie bekleedt,
wordt hi j door alle auteur s die hem hebben geke nd bestempeld als de drij vende
kracht , als de persoon met ideeën die deze op een elegante wijze w eet door te
drukken. Ensor bevestigt dit in 1921 door hem te vergelijken met Edm ond
Picard van Les XX:Il faut saluer notre ami François Franck et ses frères.
Dynastie puissa nte vouée cl I'art. Oui! Prancle nous a sauués, il est Ie bon Dieu
de L'Art Contem porain , com m e Picard fut l'idole des Vingt. Franck, c'est notre
b omme; Ie m eilleur des Mécè nes; Ie grand travailleur, et quand nous partons
d'art son nom se dessine uictorieusemen t (Ensor 1974:93) .

Misschien trekt Franck zijn les uit h et fias co met Jakob Srnits en organiseert hij
daarom als openi ngs tentoonstelling voor Ku nst va n Heden ee n dubbele
re trospectieve met twee Antwerpse klassi ekers: Henri Leys en Henri de
Braekeleer. Het wordt een triomf. Eén maand later wordt een tentoonstelling
ingericht met jonge kunstenaar s en vooraans taande buitenlanders, oo k Enso r is
van de par tij. Deze tentoon stelling behaalt niet de minste bijval. Koppig blijven
ze jaar na jaar hu n formule herhalen: een ret rospectieve van een gevestigd
kunstenaar, met daarrond verschillende jongere en steeds meer buitenlandse
kunstenaars. Regelmatig kan er ingetekend w orden voor een grafiekmap. Deze
formule drijven ze ten top met hun deeln ame aan de Wereldtentoonstelling van
1930 , waar ze om de twee w eken (l) een nieuwe retrospecti eve op ze tten.
Het paviljoen van Kunst va n Heden staat vlakbij de hoofdingang van
Oud België, dat deels op ini tiatief van Kunst van Heden gebouwd w ordt.
Het is ee n cons tan te' bij Frans Fran ck dat kuns t en toegepaste kuns t steeds in
w isselwerking treden. Met ve el moeite, w eerstand en desinteresse zal Kunst van
Heden evolueren naar een vereniging die, naast haar jaarlijkse salon,
tentoonstellingen maakt voor Bru ssel (Alfred Stevens , 190 7) en zelfs Zweden en
Finland . Hun p almares van buitenlandse genodigd en is in teressan t .
In 1929 stellen Heinrich Camp endo nk, George Gro sz, Paul Klee en Wassily
Kandinsky tentoon. Bij deze gelegenh eid zal Kandinsky samen met zijn vrouw
James Ensor bezoeken.

j.! De aanwezigen z ijn: Frans en Cbaries Prancls, Carlito Grisat ; Geo rges Serigiers, El1111UI11u e / de Bom , Pol de Mont,
Ricbard Ba seteen Victor Hogeman. Cha r les M ertens en Walter Vaes (Ko nlncëx 1935 :15).
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Franck en Kunst van Heden zullen mee het tij doen keren voor de nog steeds
relatief onbekende en nog minder geapprecieerde james Ensor.

Pas in 1892 wordt een eerste kleine monografie aan Ensor gewijd; twee jaar later
heeft hij zijn eerste solotentoonstelling; in 1898-1899 krijgt hij een
tentoonstelling te Parijs en La Plume wijdt een volledig nummer, bestaande uit
5 fascicutes, aan zijn werk. Het zegt veel over de waardering voor Ensor dat deze
vier activiteiten het initiatief zijn van één persoon: Eugène Demolder, auteur en
vriend van Ensor. De tentoonstelling te Parijs flopt en Demolder verwijt Ensor
zijn keuze van satirische werken. Maar enkele jaren later leest een jonge Waalse
vrouw het nummer van La Plume: de journaliste, dichteres en schilderes Emma
Protin (°1878), die na haar huwelijk met de chirurg Albin Lambotte naar
Antwerpen verhuist. Ze is zeer onder de indruk van Ensors werk en zoekt hem
op. Ze looft, koopt en verkoopt zijn werk. In 1903 maakt ze Frans Franck attent
op de kwaliteiten van deze kunstenaar. Franck vindt Ensors werk eerder bizar
maar laat zich toch overhalen tot een ontmoeting. Het wordt een mijlpaal.
Francks connaisseurschap krijgt nog meer glans en zijn capaciteiten komen
Ensor ten goede. Ensors werk krijgt eindelijk de aandacht die het verdient.

Ensor vindt bij Kunst van Heden een uitermate belangrijke steun. Meestal is hij
vertegenwoordigd op de jaarlijkse groepstentoonstellingen. In 1921 krijgt hij
een retrospectieve, die samen met zijn tentoonstelling het jaar voordien bij
Georges Giroux in Brussel, een belangrijke impuls geeft aan zijn bekendheid.
Op het banket te zijner ere looft Ensor de actieve leden van Kunst van Heden:
de gebroeders Franck, Serigiers, Bossart, Delen, Bernard, Speth,Aerts, Fester en
Mistler.Tevens organiseert Kunst van Heden Ensor-tentoonstellingen in
Frankrijk en Duitsland."

Het manifest van Kunst van Heden stelt dat de vereniging voordrachten en
tentoonstellingen wil organiseren op basis van kwaliteit en niet op basis van
een bepaalde kunstrichting of avant-garde. Een van de doelstellingen is ook
kunstwerken aan te kopen ten einde onze officiële verzameling te verrijken
met degelijke werken (Koninckx 1935:48). Het mecenaat kent in de rijke
havenstad een lange en rijke traditie sinds ridder Florent Van Ertborn in 1832
zijn verzameling met Vlaamse primitieven en werken uit de Hoog-Renaissance
aan d~ stad Antwerpen legateerde. Frans Franck zal er een uitmuntend hoofdstuk
aan toevoegen. Hij zal zowel werken schenken uit zijn persoonlijke verzameling>
als zijn vrienden aansporen zijn voorbeeld te volgen.Tijdens de oorlog staat hij

JJ Groepstentoonsteltingen van. Betgiscbe kunst, met o.a. Ens01; hebben plaats in. 1908 te Berlijn, in de zaten van de
Sezesston op de Kurfürstendam, en In 1925 te Bazei. Sototentoonstetlingen In 1926 te Parijs In Galerie Barbazanges,
mede georganiseerd door Waldemar George; In 1927 In het Kestner-Gesellscbaft te Hannover; deze tentoonsteüing
reist vervolgens naaf galerie Cassirer te Berlijn, in januari 1928 naar de Städtiscbe Kunstbatte te Mannbeirn en In
februari naar Braunscknoeig.Ln 1932 is er een Ensor-retrospectieue in het jeu de Paurne te Parijs, die nog mee
voorbereid wordt door Frans Franck.

"Voor de uitgebreide lijst van schenkingen verwijs ik naar de catalogus over Kunst van Heden (1991:73-76).
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in voor de verhuis en de herinrichting van het Vleeshuis en schenkt hij tien
grote giften van kostbare voorwerpen in porselein, glas , aardewerk en twintig
kleinere giften (Cornette 1933:21).

Na de oorlog wordt Franck nog actiever en groeit zijn invloed op het beleid van
het Museum voor Schone Kunsten. In 1920 wordt het museum volledig
heringericht. Franck beslist mee over muur- en vloerbekleding en over de
verlichting Zelfs in de keuze van de werken heeft hij een stem. Hij breekt tevens
met de traditie kunstwerken op de muren te stapelen en maakt nu kleine
kabinetten met tussenschotten" (Koninckx 1935:42).Wanneer hij bij Koninklijk
Besluit van 28 augustus 1921 aangesteld wordt om de regering te
vertegenwoordigen in de raad van beheer van het museum, oefent hij ook
invloed uit op het aankoopbeleid. In 1925 dragen Franck en andere
gefortuneerde Antwerpenaars bij tot het fonds van de Vrienden van de
Moderne Kunst. Door hun toedoen wordt er voorgoed afgeweken van de
overtuiging dat enkel werk van overleden kunstenaars in museumcollecties mag
opgenomen worden.

Die groeiende macht en invloed zal Frans Franck met steeds meer toewijding en
persoonlijke verantwoordelijkheid ter harte nemen. In 1921 schenkt hij samen
met zijn vrienden-promotors van Kunst van Heden acht werken van james
Ensor aan het museum, dat tot dan toe slechts één werk" bezit. Deze schenking
wordt echter niet onmiddellijk en unaniem in dank aanvaard (Cornette
193 3:26)! In 1927 schenkt hij, als aandenken aan zijn pas overleden vrouw Anaïs
Franck, De storm van Eugène Laermans. Dat zal culmineren in een uiterst
genereuze schenking. In 1930, ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag
van Kunst van Heden en het eeuwfeest van de onafhankelijkheid van België,
kondigt zijn vriend Henri Fester in naam van Frans Franck de schenking aan van
zestien van de beste werken uit Francks persoonlijke collectie, waaronder drie
werken van Ensor. Dat niet Franck zelf de schenking bekendmaakt, is
kenmerkend voor zijn bescheidenheid. Zijn broer Charles zal nogmaals negen
werken uit zijn collectie aan deze schenking toevoegen.

Tijdens hun plechtige ontvangst op het stadhuis op 3 januari 1931 verklaart
Frans Franck de humane waarde van deze schenking:Buiten mijn gezin en
mijn werk beb ik de ureugd en bet geluk van mijn bestaan gevonden in bet
gezelschap van de kunstenaars, bet deelnemen aan bun leed, bun strijd en
bun geest. (...) Ik was gelukkig 0111., wat mij aan tijd en middelen ouerscboot,
te besteden aan de bevordering der Kunst en de Cultuur. ( ..) Ik ben aan de
kunstenaars, aan bun werk de beste uren van mijn leven uerscbuidigd. (...)

H Deze ingrijpende ueranderingen zijn blijk baar toonaangevend. Het KMSK van Brussel zal ;11 1924 zijn inricbting
in dezelfde z tn aanpassen . (Plerens 192 7:768).

" Stille ven met oesters uit 1882, aang ekocht in 1904.
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Ik verlang da t deze werken te zamen in een zelfde zaal zouden gep laatst
wo rden; de werken die ik vroeger schonk konden er bijgevoegd worden.
(Co rnette , 1933:27) . Op 4 januari 1931 wordt de Franck-zaal ingehuldigd .
Dankbaarheid en re sp ect voor deze man, die de bloeiperiode van het museum
mogelijk heeft gemaakt , zijn van korte duur want slechts enkele decennia later is
deze zaal weer verdwenen. De woorden van burgemeester Van Cauw elaert dat
het voorbeeld van Frans Pranch een les moge zijn voor de komende
geslachten worden pl ots oo k ee n ironische les voor milde schenkers...

Fran ck verkocht fijne stoffen en ex clusieve meubels aan de rijke burgerij en
orga niseerde culturele ac tivite ite n , maar daarnaast zette hij zich ook
onbaatzuchtig in voor de brede bevolking.Tijdens de oo rlog vallen bommen op
zijn mag azijnen en de hou tvoorraad wordt gedeeltelijk ve rwoest. Hoewel hij het
druk heeft met zijn eigen bedrijf, word t hij afgevaardigd om de bestuurloze
gemeenten bij te staan . Men doet een beroep op hem om de Rode-Kruisafdeling
van Antwerpen te reorgani seren. Hij krijgt de leiding over het Provinciaal
Com iteit voor Hulp en Voeding dat dagelijks meer dan 100 .000 pakketten zal
verdelen. Hij is ook persoonlijk vrijgevig met voedsel en kledij , bezoekt zieken
en gevangenen , smokkelt verschillende jonge mannen over de grens, helpt
Franse soldaten te ontsnappen , geeft hun geld en reisbehoeften. Daarvoor krijgt
hij het Erelegioen van de Fran se regering opgespeld. (Co rnette 1933:32).

Zijn creativiteit en zin voor verfijning, zijn interesse voor jonge kunst , oude
culturen en toegepaste kunst , zijn organisatietalent, overre dingskracht en
onderne merscapac ite ite n zijn oo k de basi s van zijn bedrijf.

Op de Wereldtentoonstelling van 1894 in Antwerpen is het bedrijf van de ouders
Franck betrokken bij de decoratie van het expositiegebouw. De 22-jarige
François kwijt zich, samen met zijn broer Charles, van de opdracht . Met succes.
De broers krijgen meer armslag in de decoratiezaak van hun ouders. Op relatief
korte tijd maken ze er een co mp lex bedrijf van met dri e afde lingep : antiek, eigen
meubelproductie en binnenhuisdecoratie. Frans is de man van de creaties? en
de initiatieven. Zijn grootse ideeën worden gesteund en in goede banen geleid
door zijn broer Charles die eerder de administratieve kant behartigt. Een ateli er
van 150 werknemers staa t in voor de vervaardiging van de meubels , de
beschilderde zolde ringen , gesculp teerde en gepolychromeerde plafonds,
lambriseringen, lampen, beschilderd linnen voo r wa ndbekleding,
ijzersmeedwerk, sc ulp turen e n vele andere elementen. De exclusiviteit van zijn
werk blijkt uit zijn eigen meubelcreaties. Ze worden beschilderd met
koromandelak of ingelegd met schildpad , op maximum 12 ex emp laren ge maakt
en soms pas na twee jaa r fabricatie eindelijk gesign eerd. De prijs is dan oo k
'volledig in verhouding met de geleverde prestatie ' (Stulens 1994:4).

..- Later wordt hij bijgestaan dool' de Meebetaar Frans Bruylants en uielltcbt ook dool' de Mechelse beeldho uwer
Erstest IVijnants (Kunst van Heden 1991 :8 1).
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Voor de winkel importeren ze exotische voorwerpen en behang. Hun impact op
het interieur van de rijke Antwerpse burgerij wordt be stempeld als de Fran ck
stijl, een luxueus eclecticisme met antiek , kopie-antiek, exotisme, moderne
elementen, avant-gardekuns t en een dure prij s.

Frans Fran ck was ook lid of beschermer van het Kunstverbond. het dotatiefonds
van de Stadsbibliotheek , het Plantin-Moretus Museum, het Steen, het
Vleeshuismuseurn, het Pet er Benoitfonds, enz. Om al deze acti viteiten op ee n
de rgelijk hoog niveau te kunnen verwezenlijken, moest hij wel begunstigd zijn
met een ontoom baar Ieoensimputs, zoa ls Cornette schrijft. Frans Franck is geen
er udiet maar iemand die zijn emotie volgt. In de beheerraad van de academ ie
verwoordt hij zijn opvatt inge n over het kunstonderwijs als volgt:jlink primair
va konderwijs en dan de w ereld in! Deze visie weerspiegelt zijn eigen
ervaringen. Kunst was voor hem eerst en voor alles ontroering, instinc t,
impulsie. Daarna, lang da arna, kwam de geleerdbeid. (Corn ette 1933: 33) .

Door zijn praktisch vern uft, zakelijke geest en crea tief handelen he eft hij velen,
waaronde r op de ee rste plaats de kunstenaars, laten groeien boven hun gre nzen.
Frans Fran ck is het voorbeeld van de amateur, zonder diploma's maar met ee n
ono vertroffe n visie , die op vele terreinen, o .a. in de kunst , alle professionelen
ove rstijgt.

Bij het overlijden van Frans Franck versc hijnt ee n huldeboek (Cornette 1933)
waarin verschillende vriende n hun herinneringen en hun w aarde ring
uit spreken .]ames Ensor verte lt er over zijn eerste ontmoeting met Emma
Lambotte , alias Emaël, en via haar voorspraak met Frans Franck:Franck comp osé
de vaillance, uêtu de probité, solide, affirm a tif, a uréolé de déuouement, armé
d 'actiuité, sem é d 'art, d 'or et d 'argent. Fra nck aim édes petits enfants, Franck
le bon, Francte le brave, ebarite fut ton lot. Fran ck deoin t mon ami. ( ..)
Franck uin t pour do rer tous mes rêves, tel le brave Tell il vise des pommes
jaunes, ensuite des pommes rouges, vertes et CZa ires et acides, des cboux
fleurs, des déesses anim ales et des dieux bumanis és. (...) Fran ck reuin t pour
posseder et donner des masques, des anges rebelles, des gam mes d'am our et
des déformations et ses frères en sen sib ilité acbetèrent mes potssardes
m élancoliques, m es piuoines et m es pauots, d ès lors Franck prit m a d éfense et
quelledéfense, inlassable, intarissabie et quelle fête et quelle joie, les masques
s'ëpanouiront, les sep t uacbes grasses port an i les sep t p écb és capitaux
royalement s'annonc èrent, l 'a telier s 'élargit à grands coup s de feu, l'art
con temporain fut allum é, sublimé, cr ééde toutes pièces. Feu perp étuel de joie
et d'allégresse. (...) Abt Franck g rand vivan t de to us les sens, coeur compos ëde
bontë, n on p as bo nté in efficace engourdie du r êueur a nkylosé, m a is bont é
ag issan te, stirn u lant les déuouements, éveillan t les espoirs et telle la bonté du
Cbrist, la bo n te de Franck fit miracles sur miracles, il fut le grand sa u ueur de
nos artistes (Cornette 1933:43) .
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Dank aan...

De heer en mevrouw Van der Heyde die met dit waardevol initiatief,
een honderdvijftigste verjaardag waardig, een uitzonderlijke hommage
brengen aan vier generaties handelaars in precieuze boeken.

Mevrouw Colin , wetenschappelijk medewerker aan het Archief voor
Hedendaagse Kunst, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
Brussel;Deheer Norbert Hostyri van het Museum voor Schone Kunsten,
Oostende;Meurouio Dypr éau;Mevrouw Van der Perre-Van der Meersch;
Mejuffrouw Stulens; Deheer foban Wambacq en Deheer Claude Deby.

Mevrouw Aartenne Fontainas en Mevrouw Nathalie Trou ueroy voor de
nauwgez ette vertaling en pertinente opmerkingen.

Niet in het minst dank ik voor de blijvende steun Katrien Devloo-Delva,
[eroen; Lieselot en Sara Florizoone, jan en Michèle Arnpe,
Rik en Annernie Pylyzer.
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La cath édrale d'Anvers (Le Magasin Pi ttoresque, 1833:65)



La cath édrale d'Aix-la-Chap clle (Le Magasin Pittoresque, 1833:113)
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j arnes Ensor, La Catb édrale , 1896, Eau-forte (col l.I ames Ensor Arch ief, Mlddelkerke)
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James Enso r, Ustensiles de foyer et m asques ,vers1881/1885·86
Dessin; 22 ,2 x 16,5 (Co ll.Jam es Ensor Archief, Midd elkerke)
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James Ensor, Le Ba/ f antastique , 1889
Eau-fort e (coll.James Enso r Archief, Middelkerke)
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Patrick Florizoonc (° 1955)

Na zijn licentiaatstu dies in kinesith erapie
(KULeuve n) studeert hij de eerste
kan didatuur kunstgesch ied enis in Gent,
bij o.a. Professor De Maeye r. Naast zijn
praktijk opent hij in 198 1 kuns tboek
ha ndel Copyrigh t in Gent . In 1985
ope nt hij een kunstgalerij en maakt er
tentoonstellin gen over de kuns t van de
20 0 ee uw, onder andere Marce l
Broodthaers, Duitse expressionnisten,
Daniel Buren,Arte Pove ra, Gilbert &

Georges, Oskar Kokoschka, Dirk De Vos,
j ean-Pierre Temmerman .

In 198 1 publicee rt hij de cataloguste kst
over Bram Bogart voor zijn tentoon 
srclling in het Casino van Knokke;
tevcn s een artikelenreeks ove r de
Grafiscbe Kunsten. Hij organiseert
filmvoorstellingen in het Museum voor
Hedendaagse Kunt te Gent met en ove r
de tentoonstellingen van het Cen tre
Pornpido u te Parijs , en ee n didactische
tentoonstelling over de zeve n
Dokum enta van Kassel , met
medewerking van het Goe the Institut
te Parijs.

In 1993 richt hij het lames Enso r
Archief op . Er worde n drie
doelstell ingen nagest reeft :
10 ce ntraliseren van alle gegevens over
l ames Ensor en zijn tijd ;
20 ve rwerken van deze gegevens,
waarblj nieuwe feit en en/of inzichten
gepub liceerd worden;
3 0 verzamelen en bekendheid geven
aan zijn oe uvre door medewerking te
verlene n aan tentoon steIlingen
(organisatie en bruiklen en) .

Medewerker en/of brui kleengever aan
de volgende tentoonstell ingen over
l ames Enso r:

r - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ap res sa licen ce en kinesitherap ie
(KULeuven), Patrick Florizoone suit les
CO Ul-S de premiere candidature en
histoire de l'art aI'universite de Gand,
avec entre autres le Professeur
De Maeyer. Out re sa prat iqu e
therapeutiqu e, il fond aGand, en 1981 ,
la libra irie Copyright qu i se sp ecialise
en livres d 'art . En 1985, il ouvre un e
galerie d'art et y expose des artistes du
x:xo siecle tels que Marcel Broodthae rs,
les ex p ressionnistcs allemands, Daniel
Buren , l'Arte Pove ra, Gilbert & Geo rges,
Oska r Kokoschka, Dirk De Vos,
] ean-Pierre Temmerman.

Il es t l'auteur, en 1981 , du texte du
catalogue de l' exposition Bram Bogart
au Casino de Knokke; il pu blie aussi
un e se rie d 'articles sur le the me des
Arts Grap biques, Il organise pour le
Musee d 'Art Contemporain de Gand la
projection de films sur les expositions
du Centre Pompidou aParis. Il organise
ega lement une ex position didactique
sur les sept Doleumenta de Kassel , avec
la collaboration du Goethe Institut de
Par is.

En 1993. il cree les Archives
l ames Ensor.
Celle-ci se sont donne tro is missions:
10 la centralisation de to utes les
donnees sur lames Ensor et son temps;
20 le travail sur ces donnees, e t
not amment la publicat ion de faits ou de
poi nts de vues nouveaux;
30 la collection et la propagation
de son ceuvre, en co ntri buant a
l'organisation d 'expositions et
en y pretant des ceuvres.

Collaborateur et/ou prete ur aux
exp ositions suivantes sur l ames Ensor:
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1992 : Ronny Van de Velde Galler y,
Antwerpen

1993: Centraal Museum, Utrecht

1995 :Museum voo r Scho ne Kunsten ,
Ooste nde

1996 : eerste retrospective Enso r in
Spa nje (Madrid, Bilbao), curator Mrs .
Carmen Gimenez (Guggenheim
Museum, New-York)

1996:De Ba den va n Oostende,
Vene tiaanse Gaanderijen , Oostende

1996: Tbe o Han n on , Rops Museum,
Namen

1996/97: Van En sor tot Deluaux;
Museum voor Scho ne Kunsten,
Oos te nde

1997:Ensor et les medec ins, un
diagnostic, ULB, Brussel (bruikleen ,
redactie catalogus)

1997: Barbican Art Center, Londen

1997: Emile Verbaeren, un musee
imagina ire Musee d'Orsay, Paris,
Musee Charlier, Bruxelles .

Publicaties:

1994:Ja m es Ensor over dierenbescber
m ing en vivisectie,]ames Ensor Arch ief

1996 : De Baden van Oostende, uitgave
Pandora, Gerneentekrediet , Snoeck
Ducaju & zoon

1998: de 'Rich es Heuresua n fames
Enso r, iIIustraties bij de gedichten van
Stephane Mallarrne, uitgave antiquarlaat
1'1.Tulkens, Brussel

In voorbereiding :
Cha les Vas, dukker van farnes Ensor 
een historische fou t

Voor meer informatie:]ames Ensor
Archief, Spermaliestraa t 255,
8433 Middelkerke - Slijpe

hnp:!/www.artsitebe/ ensorarchi ef
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199 2:Galerie Ronny Van de Velde,
Anvers

1993: Cent raal Museum, Utrec ht

1995 : Musee des Beaux-Arts, Oste nde

1996: p remiere retrosp ective Enso r en
Espagne (Madrid, Bilbao) . Commissaire:
Mrs. Carme n Gimenez (Gugge nh eim
Museum, New-York)

1996 :Les Bain s it Osten de, Galeries
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1996:Tbeo Hannon , Musee Rops,
Namur

1997 :D 'Enso r it Deluaux , Musee des
Beaux-Art s, Ostende

1997:Ensor et les m edectns,
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(p ret, redaction du catalog ue)

1997: Barbican Art Center, Londres

1997 :Emile Verbaeren, un musee
imagina i re Musee d'Orsay, Paris,
Musee Cha rlier, Bruxell es.

Publications:
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Ensor, illustrations des p oernes de
Stephane Mallarme, edition s Librairie
Fl. Tulkens, Bruxelle s

A paraitre:
Charles Vos, imprim eur de james
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Pour plus d 'in forma tions:]ames Enso r
Arch ief, Spermalies traat 255,
8433 Midde lkerke - Slijpe

http ://www.arriste .be/ensorarchief

LIEFOOGHE MARC
Typewritten Text


	Poésies de Stéphane Mallarmé 
	James Ensor  Riches heures  (1998) 
	De riches heures van James Ensor  NL
	Inhoudsopgave
	Verhaal en kleur in het oeuvre van James Ensor
	De gedichten van Stéphane Mallarmé
	Het frontispice van Félicien Rops
	De tekeningen van James Ensor
	Mise en page : concept en interpretatie
	Woord en beeld


	Frans Franck (1872-1932)
	Chronologie van een opdracht
	Frans Franck : zakenman, filantroop, mecenas

	Dank aan ...

	Bibliografie 
	Auteur - Patrick Florizoone (°1955)



