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TOT MIJN SPIJT...

Tot mijn spijt wordt er een partikuliere eenmansvereniging opgericht ter ere van jarnes Ensor. Dit wil zeggen dat amateurs, konnaisseurs, dilettanten en professionelen nergens terecht kunnen .
Geen enkele organisatie groepeert hen of stelt een rationeel
werkschema op. Alle energie wordt versnipperd, met het gevolg
dat het onderzoek ordeloos, willekeurig en soms dubbel gebeurt.
Toch worden er ondanks een dergelijke werkwijze waardevolle
gegevens gevonden en nieuwe invalshoeken ingesteld .
Wat zou het rendement dan niet zijn als alles systematisch en binnen één beleid georganiseerd wordt!
Want nog blijft Ensor een kunstenaar met onbekende dubbele
bodems en venijnige dwaalsporen. 45 jaar na zijn overrijden werden niet eens alle fundamenten van het wetenschappelijk onderzoek gelegd. In vogelvlucht is de stand van zaken als volgt:
FORMEEL: Er zijn enkel de repertoria van de etsen en de schilderijen, de oeuvrekataloog van de tekeningen ontbreekt. Van een
zo kronometrisch mogelijke biografie kunnen we slechts dromen
want de brieven die een dergelijk feitenrelaas staven moeten nog
grotendeels opgespoord worden.
INHOUDELIJK: Vooral de artikelen van Prof. De Maeyer hebben ons geleerd dat Ensor méér schildert dan wat we zien en dat
bijgevolg het oog alleen een gebrekkig werkinstrument is om zijn
oeuvre te begrijpen.
Daarnaast zijn er de talrijke teksten:
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- die vanuit specifieke standpunten zijn werk belicht en
(b.v.: psychoanalyse door Piron)
- die de onderlinge relaties tussen de werk en of tussen de verschill end e technieken nagaan
(b.v.: tekeningen en etsen door Hoozee, Bown-Taevernier)
- die de bronnen naplui zen (b.v.: Lesko , Schoo nbaert)
- enzovoort...
Daar de form ele fund amenten ontbreken , is het ' D efinitieve
Werk' over En sor onmogelijk. Het boek van Delevoy (Mercatorfonds 1981) is slec hts inter essant in zijn tweede deel waar een
aan van g van biogr afie en tijdsituering is geno me n. Het eerste
deel is een mod ieuze tekst die illustreert hoe strukturalisme en
ideeën à la Barthes kun nen toegepa st word en op kunst. H et jargon en de invalsh oek zijn echter zo nauw aans luite nd bij het
basisbegrip: 'een schilderij moet men lezen als een boek vol letters en leestekens die beladen zijn met een betekenis', dat Delevoy vooral daarover een exposé schrijft en mind er over Ensor.
Een belangrijk spoo r, tot op heden te weinig gevolgd, is h et ontleden van zijn milieu en interesses. Vele namen uit zijn omgeving
zijn bekend, maar het blijven statische silho uett en zonder talenten of gebreken . H et zou veel informatie bijbrengen als we deze
mensen tot leven wekken, dynamische karakters geven. Dit zou
een efficiënte meth ode zijn om van En sors tijd opnieuw een realiteit te maken. D it is noodzakelijk, want Ensor volgde bepaa lde
gebeurteni ssen op de voet en voelde de heer sende mentaliteit
intuïtief aan . In de hiernavolgende tekst zal h et belang van een
dergelijke invalshoek geïllustr eerd worden.
Ik hoop dat het James E nsor Archief, nu nog een embryo van wat
het moet word en , een bijdrage kan leveren tot het on de rzoek
maar vooral een stimulans kan zijn voor een gro tere wetenschap pelijke interesse.
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LES PETITS CR IENS
Ils entrent dan s un e compositum pharmaceutique, tr ès connu e sous Ie
nom 'd'huile de p etits chiens': prenez trois petits cbiens nouvellement
nes: jettez-les T OUT VIVAN S dans trois liv res d 'huil e d'olive bien
cbaude et faites les cuires j usqu 'à ce que leurs os parcissent presque dissous. Alors passez cette buile à travers une toile, en expr miant [ortem ent; apr ès quoi uous y aj outerez de millepertuis. de nutrjolaine. Met tant Ie tout dans un e crucbe bien [ermee, que uous exposerez au soleil
pendant quinz e jours.
Cette pr éparation est recommandée dans toutes les douleurs, les tensions
et les contractions des m embres. particulièrement dans la sciatiqu e et les
rbumatismes.
(Diderot & d' Alembert, Ency clopédie 1782: 729)

JÎlION CRIEN 'PELLEA S'
J e Ie vis, durani deux ou trois jours, et ebaneelont déjà tragiquement
sous Ie poids en orme de la mort, se réiouir encore de la utoindre caresse...
Et mamtenant tout d 'efforts v ers un peu plus de lumière, tout d'ardeur
à ainter; de courage à comprendre, tant de joie affe ctueuse , tant de bons
regards dévou és qui se tournaient vers Pbomme peur dema nder son aide
contre d'injuste et d 'in explicables souffrances, tant de frêles lueurs qui
uenaient de l 'abîm e profond d'un monde qui n 'est plus Ie niitre, tant de
petites babitudes presqu e bumaines reposent tristem ent sous un large
sureau et dans la froide terre, en un coin de jardin...
(!vI. Maeterlinck, L e double jardin 1904: 19)
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Het overlijden van een hond wordt hier beschreven in twee
representatieve citaten. Enerzijds een koel, rationeel recept dat
pasgeboren hondjes aanprijst als geneeskrachtig ingrediënt tegen
rheuma. Anderzijds de hond die de gevoelige snaar van zijn meester raakt en hem laat mijmeren over affektie en trouw. Het zijn
twee onverzoenbare visies op dieren, telkens geschreven door een
uitmuntend vertegenwoordiger. De data van hun schrijfsels zijn
van geen tel, want ze zijn perfekt omwisselbaar: beide strekkingen
zijn nog steeds levendig en wel! '
James Ensor kiest zonder aarzelen de kant van het leven . Hij stelt
al zijn talent ten dienste van woord en beeld om zijn stelling met
verve te verdedigen: ets, tekeningen, schilderijen, toespraken.
Ensor haalt niet alleen zijn toverdoos met pen en penseel boven,
maar zal zich ook persoonlijk engageren door het 'Croix Bleue du
Littoral' op te richten (1929).
Dit engagement is geen toevallige bevlieging, de natuur kon bij
hem steeds op stevige steun rekenen: de bassins in de haven van
Oostende, de kustduinen, het kerkje van Mariakerke, kregen allen
zijn aandacht en hij vroeg met aandrang aan prominenten om de
petities ter bescherming te ondertekenen.

Dieren, vissen en vogels bevolken veelvuldig zijn oeuvre. In sommige stillevens schildert hij hen als kompositie-elementen. Later,
als metafoor, benadrukken ze de inhoud van het tweedimensionaal wereldje waarin Ensor hen stopt: slak, kalkoen, varken en kat
zijn met hun typische karakter door Ensor uitverkoren om één
van onze 'hoofdzonden' te verbeelden (ill. 2).
Naast deze zoo zal Ensor er ook nog een uitgebreid rariteitenkabinet op na houden. Hij schept zelf zijn gedrochten en monsters,
rechtoplopend en vaandelzwaaiend, vechtend, bijtend. Nu illustreren ze niet langer één karaktertrek, maar ons volledig gedrag.
Ze imiteren onze handelingen nadat het laagje sociaal vernis is
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verdwenen: antropomorfe wezens die ons een weinig flatterend e
spiegel voor houden.
De analyse van de dierenwereld in Ensors schilderijen valt echter
buiten dit bestek.
D eze studie geeft het relaas van En sors evoluti e die leidt tot het
schilderij van 1925: 'l iVIFAMES VIVISECTEURS' 1.
Ander werk van Ensor, waaronder de bijna getrouwe kopie van
1929- 30, en talrijke heterogene element en plaatsen het oeuvre in
zijn historische en kulturele context.
Dit schilderij weerle gt de hardnekkige misvattin g dat Enso r enkel
vóó r 1900 belan grijk werk kreëert. Nog op 65-jarige le eftijd
schildert hij een indringende aanklacht. De ze is opge bouwd uit
zulk een complexe gelaagdheid dat we enkel kunn en besluiten dat
de verflaag talrijke en onverwachte, tot nu toe onb eschr even betekenissen en bekentenissen verbergt.
De dissektie van dit schilderij vertelt ons veel over En sor zelf.
I-Iet blijkt onder andere dat hij niet alleen via overschilderingen,
zoals vóór 1900 frekwent gebeurde, de inhoud van zijn schilderijen wijzigt. Eén geniale tik van zijn penseel is hier voldoende om
een stilleven een komplete metamorfose te laten ondergaan. Zo
gro ndig dat het moeite kost om die stratifikatie, laag per laag te
door gron den:
l/DE VERFLAAG ZELF laat En sor toe zijn verhaal te vertell en.
De verschillende alinea's, die in een boek elkaar opvolgen, worden hier op een kleine oppervlakte gebundeld zodat er nogal wat
mul ti-interpreteerbare elemen ten bij zijn.
2/0nder de verflaag schuilt DE EERSTE INSPIRATIEBR ON
die de ikonografie en kompositie bepaalt. Het is deze visuele voedingsbodem die de kreatie leidt. Bij tal van de 800 gerepertor ieerde schilderijen is dit nog niet ontleed.
3/Ujteraard wordt dan ook de vraag niet gesteld WAAROM hij
op dat bepaald moment juist dat onderwerp schild ert.
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D eze derd e laag is het best verborgen en kan zelfs, zoals hi er,
onafhankelijk zijn van de kunst of haar milieu . H et is de laag van
de oorzaak of van de ment ale kiem die pas ontl uikt als deze zich
ent in een gehe el van tijdsfaktoren .

'Imfimes Vivisecteurs' is een dankbaar schilderij om deze methode op toe te passen. Om in het jargon van fauna en flora te blijven, kan de kiem vergeleken word en met 'de wet op de dierenbescherming' en de voorafgaand e maatschappelijke stuwingen . De
voedingsbodem is zowel zijn mentalite it (natuurgevoelig) als zijn
di rekte omgeving (zijn in teri eur en de m en sen me t wie hij
omgaat).
De toespraken en het schilderij zijn de bloemen en de vrucht.
,

E en kombinatie van schilderijen, redes, foto's en zijn biogra fie
bezor gen ons een ni euwe en efficiënte invalshoek om dit aspekt
van zijn werk te ontle den.

1. (Tricot 1992: nr. 517, 589) Op beide schilderijen schrijft Ensor 'iiVIfames'
i. p. v. met een korrekte N. 'VIVI SECT EUR ': in enge beteke nis 'het opensijde n
van levende dieren' of, zoals bij Ensor, in uitgebreide zin 'alle proeven op en
mishandelingen van dieren' .
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De periodes die Ensor aanhaalt in zijn toespraken zijn zeer uiteenlopend en kunnen het best gesitueerd worden in een kronologie, die tevens de rode draad en ons houvast is. Daarnaast sommen we de biografische gegevens op die zijn relatie met vivisektie
en dierenbescherming aantonen.

ALGEMENE T IJDTAFEL

500-1500: de middeleeuwen
'Au Moyen àge, on rötissait des gens au nom de la religion et de
la morale, aujourd'hui on torture nos frères inférieurs au nom de
la science et de queUe science, et Ie moindre de carabins leur inflige d'atroces tourments' (Ensor 1974: 75).
1225: Sint Franciscus (1181-1226) 'Lofzang voor Broer Zon'
1640: Descartes René (1596-1650)
'He answered Mersennes' question as to how animals can feel
pain if they have no soul. They do not, for pain exists only with
understanding, absent in brutes' (Cohen-Rosenfield 1940: 8).
1632-1704: Locke (en de Engelse empiristen)
1638-1715: Malebranche
1822: 'Martins Act', eerste rudimentaire wet op de dierenbescherming, Groot-Brittannië
1863 12/3: oprichtingvan de BelgischeKoninklijke Maatschappij
der Dierenbescherming'
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1865: Claude Bernard (1813-1878) 'Introduction à l'étude de la
rn édecine expérimentale'
1872: eerste wet op de vivisektie, Groot-Brittannië
1879: Wagner (1813-1887) 'open brief' tegen de vivisektie aan
Ernst von Weber
1881 : Viaud Julien alias Pierre Loti (1850-192 3) publiceert zijn
eerste boek
1885: Picard Edmond (1836-1924) 'La veillée de l'huissier'
1894: In 'Van Nu en Straks': 'Op een zomeravond' door Buysse
Cyriel
1901: Maeterlinck Maurice (1862-1949) 'L a vie des abeilles'
1904: Maeterlinck Maurice 'Le double jardin' met een hoofdstuk
over zijn gestorven hond
1910: Claus Emile (1849-1924) organiseert een protestvaart op
de Leie
1922 18/10: oprichting van de 'Ligue Internationale Antivivisectionniste' te Elsene, Belgisch Staatsblad 3/12/1922 nr. 795
1924 12/11: eerste wetsvoorstel over de dierenbescherming in de
Senaat, dit wordt opnieuw ingediend in 1925
1925: Ensor schildert de eerste versie van 'IMFAM E S VIVISECTEURS'
1929 22/3: de wet op de dierenbescherming wordt gestemd en
verschijnt in het Belgisch Staatsblad op 29/3/1929
19297/11: stichting van 'LA CROrx BLEUE DU LITTORAL',
Belgisch Staatsblad 14/12/1929
1929-30: Ensor schildert de tweede versie van 'IMFAMES VIVISECTEURS'
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BIOGRAFISCHE GEGEVENS VAN JAMES ENSOR
1860 13/4: geboorte van jarnes Ensor
1885: tekening 'Intrede van Christus te Jeruzalem' MSK Gent
1886: tekening 'De duivels Dzitts en Hihahox geleid door Crazon rijdend op een woeste kat, leiden Christus naar de hel'
KMSKB Brussel
1886: tekening 'Aanbidding van de herders' KMSKB Brussel
1888: tekening 'Staking' MSKAntwerpen
1888: ets 'De grap van de olifant' (Taevernier 1973: nr. 51)
1890: stelt op 'Les XX' tentoon met 'La sensibilité en 1890 et la
vivisection, etc.'
1895: ets 'Dzitts en Hihanox leiden Christus naar de hel' 2
1896: tekst over Oostende waarin hij de strandezels en de aquariumvissen beklaagt
1898: ets 'De intrede van Christus te Brussel' (Taevernier 1973:
nr. 114) met de inskriptie 'Les vivisecteurs belges insensibles Les XX'
1920: schilderij 'Le Christ et les docteurs' (Tricot 1992: nr . 495)
1921: 'Interview' waarin opnieuw het woord 'vivisecteur' valt,
als eerste in een lange opeenvolgende reeks
1922 21112: 'Discours prononcé au banquet offert à Ensor par
'La Flandre Littéraire', onderhoudt hen uitgebreid over vivisektie
1923 6110: stuurt een postkaart, uitgegeven door de 'Ligue Antivivisectionniste' naar A. de Ridder (copie in het A.MVC. Antwerpen E 335 B 74.905/15)
1924 12/11: eerste wetsvoorstel over de dierenbescherming in de
Senaat, dit wordt opnieuw ingediend in 1925
1925 14/2: 'Discours prononcé au banquet d'adieu de van de
Woestijne à Ostende', onderhoudt hen uitgebreid over vivisektie
1925: schildert de eerste versie van 'IMFAMES VIVISECTEURS'
1926 april: wordt opgenomen in het erekomitee van de 'Ligue
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Internationale An tivivisectionniste'
1926 6110: Karel van de Woestijne bespr eekt het schilderij in de
N ieuwe Rotterdam se C ourant
1926 17110: wo rdt opgen o m en in het er ekomitee van h et
'C ongrès Internation al pour la Proteetion des Animaux' te Bru ssel
1926: schildert 'Souveni rs' (T ricot 1992: nr. 550)
1929 22/3 : de we t op de dierenbescherming wordt gestemd en
vers chijnt in het Belgisch Staatsblad op 29/3 / 1929
1929 7/11: medeoprichter van 'LA CROIX BLEUE DU LITTORAL' en wordt benoemd tot 'vice-présid ent' (Belgisch Staatsblad 14/12/1929)
1929-30: schildert de tweede versie van 'IMFA1VIES VIVISECTEURS'
1930: wordt tijdelijk waarneme nd voor zitter van 'La Croix Bleue
du Littoral'
1931 : 'D iscours au Kursaal d'Ostende: O stende et ses coul eurs' ,
on derhou dt hen uitgebreid over vivisekti e
193 1 19/5: Ensor en van Zuylen verzorgen een 'Conférence sur
la proteetion de l'animal' in galerij 'Studio' te O ostende
1931: verzet zich tegen de bouw van de zwemkom te Oostende.
19 35: wordt tijdelijk waarnemend voorzitter van 'La Croix Bleue
du Li tto ral'
1938 19/6: uni eke foto van Ensor met 'La Croix Bleue du Littoral'
1939 12/10: ne emt onts lag uit 'La Croix Bleue du Littoral'
1943 6/4: brief aan Vria mo n t
194919/11: overlijden van James Ensor

2. (Taeve rni er 1973: nr,90) betitelt deze ets verkeerdelijk met 'H ihaN ox' i.p.v.
'HihaHox'
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PLASTISCH

WERK

TEKENINGEN EN ETSEN (1886-1900)
Enso r tekent verschillende scènes waarin dieren mishandeld worden. In 188 6 wo rd t in 'D e aanb idding der herders' een gans
gekeeld, in 'De staking' van 1888 zien we een opgehange n kat
heen en weer zwaaien aan een vaandelsto k en ook nog in 1888 is
een olifant het slachtoffer. In de allesbehalve komische 'Grap van
de olifant' wordt zijn oog uitgestoken en zijn slur f doorboor d.
Ee rl ijkh eidsha lve dien t verme ld dat het dier een men s aan het
verslinden is.
Het is niet toevallig dat Ensor deze taferelen tekent eind de jaren
tacht ig (zie hieron der).
Op de tentoonstelling van 1890 bij 'Les XX' te Brussel stelt hij
onder nr. 16 een werk tentoon me t de tit el 'La sensibilité en 1890
et la vivisection, etc.' ([D elevoy e. a. ]1981 : 204). Deze suggestieve tit el is Ens ors eerste openlijke verwijzing naar de vivisektie.
We hebben er het raden naar of hij dit thema subtiel of cru aanpakt, dat werk is spijtig geno eg n iet geïdentificeerd.
Geo rges L em m en wijst, zoa ls van de Wo estijne in 192 6 zal
beamen, in La Plume (1899: 20) op het onde rlinge verb and tussen de sarkastische werken uit die periode:
'Et voici que, vomissan t d'borribles invectiv es, éjectant des flots d'ordu res, il se v enge des outrages que Ie public lui infligea par des oeuvres qui
l'insultent, des oeuvres ou, sous la cocasserie et l'apparente j ovialité des
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conceptions, perce une baine [ëroce, une amertum e cruelle. Le visage
bumain n 'est plus pour lui (jue prétexte à hideuses déformations; l'bumanité, il la montre lipree à ses bas instincts, uautr ée dans la fa nge. 11
perd tout respect, hue la sotisse de la foule (Bourgeois indignés sifflant
TVágrm); m ille la science et Ie progrès (lesMauuais Mëdecins, la Sensibilité en 1890 et la Viuisection); cracbe SUF "nos plus nobles institutions" , la police, la magistrature , et ne vois dans "l'imposant appareil de
laJustice"(ju 'une solennelle boufJonnerie (les BonsJ uges).
In de ets van 1895 'Dzi tts en Hihanox leiden C hristus naar de
hel ' laat hij C hristus bij zijn helleto ch t begelei den door een
meute monsters. Boven de reuzekikvor s zien we een heerschap
gewapend met een lange spies waaro p een kikker m et een gapende buikwon de spartelt (ill. 3).
Deze ets is een overzichtelijke bewerking van de tekenin g van
1886 zie 21. D e tekenin g is een voorbeeld van Ensors frekwente
'horror vacui' : opeengeh oopte dieren zitte n gevangen in een labyrint van potloodlijnen. D e m an m et de spies is aanwezig, maar
wat zic h hoger op afspeelt is moeilij k te on ders chei den . Ens or
heeft daar twee wezens over elkaar getekend. Eé n is bolvormig en
zwemt naar rechts, van de kikker zien we zijn buik maar zonder
wonde, de spies doorboort zeker niet 3.
Waar de ets expliciet een vivisektiescène voorstelt, betwijfelen we
of dat in de tekening zel fs impliciet wordt gesuggereerd. D e
ganse linkerzijde is een opeens tapeling van vree mde fauna, hoe
ho ger hoe onduidelijker deze wordt. Da t E nsor in een ruimte vol
anderssoortige dieren oo k een kikk er tekent en deze nogmaals
overtekent met een ander dier, lijkt eerder op toeval te wijzen.
Zonder kenni s van de latere ets zou het verband spies-kikke r niet
ge leg d worde n . Negen jaar na de te keni ng i s 'vivi sektie' een
gebruike lijk ond erwerp geworden en kan die toevallige kom bin atie Ensor de inspiratie geven tot het doorboren van de kikker.
3. Met dank aan Mevr. Velghe, att aché bij het KMSKB te Brussel voor de hulp
bij de ontleding van deze tekenin g.
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D e keuze van de kikvors in de ets, wijst ero p dat Ensor de voorkeur van de snijders kent. Claude Bernard, de fervente verdediger
van dier enproeven, weet in een op enhartige bui zijn slachtoffers
te waarde ren:
'Aucun animal n'a serui à f aire de plus grandes et de plus nom breuses
d écouuertes, et encore aujourd 'bui, sans la grenouille la physiologie serait
impossible. Si elle est le J ob de la physiologie, c'est à dire l'an imal le plus
m altraite pm- I'exp érim entateur; elle est l 'anim al qui, sans contredit,
s'est associé le plu s directem ent à ses trauaux et à sa gloire scientifique'
(Bernard 1865: 201) .

In de bazaar van de familie Ensor werden opgevulde vissen maar
ook opgezette kikkers verkocht. N u nog zien we in zijn museumhuis verschillende schaa tsende kikkerpa artj es 4.
Deze to ch re eds pertinente insinuatie in de ets verandert dr ie jaar
later in een duidelijk standpunt. In 1898 etst hij op een balkon in
'D e intre de van C hris tus te Brussel' (Taevernier 1973: nr. 114)
(ill. 4): 'LES VIVISECT EURS BELG E S IN SENSIBLES'.
Op de zijkant van het balkon schri jft hij: 'LES XX'.
Deze inskrip tie is afwezig in het gelijknamige schilderij van 188889 (Trico t 1992: nr. 286). In de voorbere ide nde te kening ' D e
intr ede van Christu s te Jeruzalem' van 1885 komen de meeste
slogans uit de ets wel voor, maar ook hier ontbreekt de vivisektieverw ijzing.
In de pl aats wa p per t b o ven 'L es XX ' ee n vlag met ' L E S
IMPRESSIONISTES BELGES'. De vraag dringt zich op wat er
in dit decennium (1885-1898) dan wel veranderd of geb eurd is. In
1898 zit de kunst in een stroomversnelling die tot op heden niet
in te dammen valt. D e ar t nou veau en het symbo lisme zijn de
kun stu itin gen bij uitstek. Het impr essionisme krijgt zijn epigonen, ook in België, want het is een gekonsakreerde richting gewor den en is bijgevolg nie t meer interessant voo r Ensor.
4. Museum Enso rhuis, Vlaander enstraat 27, Oos tende
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In 1898 is zijn strijd op de barrikaden voorbij; het impressionisme
acht hij in de ets zelfs geen vaandel meer waard.
Het schild erij 'De intrede van Christus te Brussel' is zijn afrekening met het neo-impressionistische 'La grande jatte' (18841886) van Seurat.
Dit schilderij is dé blikvanger op de tentoonstelling van 'Les xX'
in 1887. Deze vooruitstrevende vereniging, opgericht in 1883,
groepeert de avant-gardekunstenaars van België. M eer en meer
worden de Franse impressionisten naar Brussel uitgenodigd.
Mede daardoor moet E nsor gaand eweg zijn leidersplaats afstaan
en wordt hij zelfs m et uitsluiting bedreigd. Dat hij 5 jaar na het
ontbinden van deze gro epering in 1893, nog steeds naar 'Les XX'
verwijst en niet naar de opvolger ervan : 'La Libre Esthétique'
(1894-1914), wijst erop dat de wonden nog niet geheeld zijn. Die
blijvende minachting laat hij blijken door, in de ets, een rond achterwerk zijn behoefte te laten vallen op 'Les XX '.
De kombinatie van 'Les XX' met 'Vivisecteurs belges insensibles'
klinkt nu dubbelzinnig. Hij klaagt niet alleen de fysiologen aan,
maar ook 'Les XX' en hun kritici die ongevoelig blijven voor zijn
kunst, Het lijkt hem alsof ze zijn vel willen, levend!
Waarom Ensor twee werken uit de tachtiger jaren pas in de jaren
negentig aanvult met elementen uit de wereld van de vivisektie,
kan enkel verklaard worden vanuit de maatschappelijke kontekst.
In de volgende hoofdstukken zullen we bevestigen dat er vanaf
1880 inderdaad een belangrijke mentaliteitswijziging optreedt.
Claveau (1889) schrijft dat het toen zelfs passend was het op te
nemen voor de dieren:
'Ce sentiment... qui consiste à défendre les bêtes contre les bommes. s'est
infiltré dans les couches les plus élégantes, surt out les plus raffin ées de la
société actuelle... Et il Y a des écrioains tr ès neroeux et sensitiJs, eux
aussi, qui font chorus. Cette pitié est m ême assez à la mode. On la rencontre dans beaucoup de romans, ou elle se fait botmeur de sa modernité'.
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Ter illustratie citeren we de Franse intellektu eel, politicus en filosoofEmile Littré (180 1- 1881). Zijn portret do or Ensor, is als kollage verwe rkt in de tekening 'Intr ede van C hristus te J eruzalem'
waa r h et de plaats inneemt van tamb oer-majoor (Hoozee e.a.
1987: 68).
Zijn houding in ons bloedig pr obleem is h eel genu an ceerd :
'Les vivisections sont indispensables aux progrès de la physiologie, et par
consequent de la ni édecine, comme à ceux de la cbirurgie. Par cons équent, elles rentrent dans les nécessités cruelles imposées à Pbomme par
la fatalit ëde sa condition et celle du m onde. M ais elles doivent êtrefaites
avec r éserue, et il fau t éuiter dans ce genre d'études tout ce qui peut donnel' un caractère de cruauté. Elles doiuent toujours auoir pour but un
progrès bien d étermin éde la science ou de l'art ' (Nos Me illeurs Amis 11-

111, 1899).

SCH ILDERijE N (1920- 1930)
Blijkbaar zijn er na 1900 and er e thema's die de massa bero eren,
want we moeten in België wachten tot de twintiger jare n vooraleer de defin iti eve sto rmloop tegen het basti on van de dierenmishandelin g wordt in gezet. D eze keer met sukses, want tu ssen de
tw ee wereldoorlogen wordt in 1929 de 'We t op de Dierenbesch erming' gestemd en Ensor sluit zich weer aan bij de koesterende massa. H et is in 1920 dat hij dit on de rwer p op een komplexere wijze dan vóór de eeuwwen cle aanpakt . In 'Le C hrist et les
do cteurs' bundelt hij op speelse wijze ver schillende elemen ten :
pap egaaien , kikvor s, de spuwer, het mas ker boven de pap ierrol .\
met 'XX' en dat met het gro ene hoofdd oek zullen allema al letterlijk meesp elen in het wrede verhaal van 1925 (Trico t 1992: nr.
495 ) (il1.5). Dit we rk van 1920 is een vreedza am m ani fest, een
overden ken van wat hij allemaal zal aan klagen. Reeds hi er stelt
Ensor de geestelijkhe id en de medi ci voor als een onafsc he idelijk
du o.
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5. Brand 'Types de l'arm ée beIge en 1865' éd. Daniëls-Dubar, O stende (ilJ. 6).
Het betreft een map waarin de draak wordt gestoken met allerlei legerdivisies.
D e twee papierrollen in het schilde rij, beschr even me t kryptische tekens, benaderen deze in een karikatuurl ithografie van 1865. O p deze lith o zijn de voo rraadbeheerders afgebeeld.
Het is zeer aannemelijk dat En sor de litho kent. De ze map is niet alleen uitgegeven en veelvuldig versprei d in Oos tende maar Braud is ook de schuiln aam van
En sor s vroegste leermeester, name lijk Duba r (Hostyn 1993: 159). Er komen
trou wens nog elementen uit de andere litho grafieën voor in En sors oeuvre:
- het miniatuu rkanonnetje in 'Ensor en Lemari' (T ricot 1992: nr . 297)
- de tr ommel met gescheurd vel (o.a, Tricot 1992: nr . 324)
- tevens is er een figuur in de 'Chasseurs volon taires'-litho die gelijkend is qua
geweer en fysionomie met 'La sentinelle' (Tricot 1992: p. 688)
(Met dank aan Dhr. Debruyne voor deze laatste verwijzing).
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6. Braud: 'Intendance', 'Tambour et Clairon', 'Artillerie', 'Chasseurs volontaires',
kleurlitho's 1865.
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Dit alles is slechts een aanloop tot het schilderij: 'LES L\1FAMES
VIVISECT EURS' van 1925.
D e eerste inform atie over dit schilderij wordt reeds het jaar erop
gepubliceerd door Karel van de Woestijne in de Ni euwe Rotterdamse Co ura nt (Hoozee 1979: 80-82). Het is tr ouwen s op zijn
afscheidsbanket in 1925 dat Ensor zegezeker tegen de vivisektie
speecht.
De ontleding van Ensors psychologie door van de W oestijne lijkt
me nogal zwak, vooral wanneer we rekenin g houden met Ensors
frekwente en dikwijls ironische omgang met de dood en met zijn
reputatie als natuurbeschermer:
'Ensor is vrijgezel: het is een eerste uerlelaring van zijn liefde VOOT de
dieren. ET komt bij dat hij een heilige schrik heeft voor alle lijden en dat
m en bem niet eTgeT kan kwellen dan door te spreken uan de dood. En
dan is daar eindelijk de schoonheid van het dier; schoonheid die hij misschien tuat al te z eel' in abstracte z iet, doch tuaaruan het pez ig dynam isme hem me t geestdrift ueruult, A l dez e redenen, plus een propagandaschriftje, hebben va n J ames Ensor een hardn ekkig an tiv ivisectionist
gemaakt: een antiviv isectionist me t de daad. Nie t alleen verkoopt hij in
zijn ioinkeltje postkaarten uutar katjes en hondjes op prijken.... m aar
één zijner jongste schilderijen is bedoeld als een pampblet tegen de vivisectie. '

Interessant is hoe hij dit werk situ eert in het oeuvre en laat aansluiten bij de reeks maatschappijkritische werken van vóór 1900.
Dit verband wordt bevestigd in de toespr aken van Ensor die de
'vivisecteurs' op dezelfde lijn plaatst met dokters, rechters en
ander gespuis (sic).
'He t is de eerste keer niet dat de Meester wrakende arti kels schildert.
H et doek, waarop hij de keuken der critici op afgebeeld heeft, is goed
bekend.' 6

6. H ij verwijst hier naar 'Les cuisiniers dangereux' 1896 (T ricot 1992: nr. 369).
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Verd er geeft hij ons een belangrijke hint over de inspiratie voor
dit tafereel , verte lt hi j een anekdo te over de dier enl iefd e van
E nsor maar blijkt hijzelf niet wakke r te liggen van vivisektie.de
kleur is belan grijker... !:
'En onderaan, eerste plan, een ze er schoon stillev en met Chinees pon elein en grijnzende m asken. Aldus acht Ensor; -die eens een oude aandoenlijk e teef, wellee aan verlam ming is gestorven , met vaderlijke zorgen heeft verzorgd- aldus acht Ensor zich gewl·oken. Vóor ons heeft zijn
propagerend geschrift geen andere woorden, dan di e der kleur: D at
Ensor niet van vivisectie houdt, de eeuwen zullen zich herinneren,
omdat hij het omgezet heeft in kleurenlyriek ... '.

Het verh aal
Me t dit ru ggesteumje kunnen we eind elijk aan de ontleding van
het schilderij zelf beginn en (ill. 1 - ru gzijde).
Ensor kijkt van op h et balkon n aar een onterend schouwspel
waarvoor hij zijn grootste verachting laat blijken. Hij spuwt, daarbij naarstig geh olpen door maske rs en vogels 7, een goed gemikte
rochel 8 op de beul die de bloedende, rode en open hartstreek van
de hond toont. O ok skandeert hij een niet mis te verstane slogan:
'Imfames uioisecteurs.je uous cracbe tout mon mepris à la face' .
D e beul is mind er menselijk dan op het eerste gezicht lijkt: een
m askertronie, kompleet verstard, verbergt zijn gelaat 9 en zijn
klauw rust op tafel. Dit afstotelij k tafereel wordt duid elijk in de
medisch-wetenschapp elijke sfeer gesituee rd. De aktiefste snijder
van het dUQ is een vrou w (!) in verpleegsteru niform, die moeit e7. Die 'langhalsspuwer' zien we o.a. terug in (Tricot 1992: nr . 4 11,412).
8. Ensor oms chrijft dat mooi als 'lan cer raidernent un jet pisseux de civette
essouflée' (Ensor 1974: 27, tegen de gebr oeders Stevens).
9. Dit masker komt voor in talrijke sch ilderijen; soms wor dt het tot leven
ge bracht en soms is het slechts een dekoratief objekt (b.v. Tricot 1992: nr. 638,
404).
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loo s de inge wan den verwijdert. Zi j en de wetenschap zijn twee
efficiënte medewerke rs van de duivel. Maa r de duivel heeft nog
andere handlanger s: drie kneke lmanne tjes.
Beid e frontale skelette n houden twee debiele figuren vast, één
ervan slaat ver baasd zijn arm in de hoogte. H et r echtse doodsh oofd is getooi d m et een br eed ger ande (kardinaals) hoed en
dra agt een rijk versierde stol a op zijn tu rkooizen kazuifel (Enso r
bezit een C hinees zijden kleed in deze kleur), In zijn link erh and
torst hij frivool een meisjeshoofd, de oge n gesloten en een bloem
in het haar. Is het een portret of is er een andere betekenis aan
verb ond en?
Zijn menselijke helper in misdien aarsgewaad betrappen we op het
aannemen van een stu iver. H eeft hij zijn medewerkin g beloofd
aan het derde skelet in profiel of wijst de ving er aan de tanden op
zwijggeld?
H et mi dd elst e gera am te he eft een eige naa r dige en mi svormd e
schedel. In de linkerknook draa gt hij een spuit, misschien met de
één of ander te testen vloeistof. H et uurwerk op zijn borst verte lt
hoe tr aag en vol pijnen de doo d van hun slachtoffers nadert. D eze
folterin gen weerleggen het gezegde dat 'ie deree n gelijk is voor de
dood '. E lke sekonde die de Tijd opslokt bren gt hen niet dichter
bij hun einde maar bij hun verlossing.
D eze on barmhartige oefeningen laat Enso r op twee typ eslachtoffers uitvoeren. Fifi 10 hangt, opengespalkt en op beestachti ge
wijze gema rte ld, vastgebonden aan een vertikale en dwar se lat.
Dit laf dr am a plaatst Ensor letterlijk en figuurlijk in fokus.
Andere gegeerde proefdieren zijn de kikkers. Alle negen vertonen
ze rode open won den . Dol van pijn maken ze vergeefse kapriolen.
Deze di e he t ergs t gekwe ts t is, met de naald nog in zijn lijf,
spring t het hoogst (linksonder). D e kildeers r echts vorme n een
hechte kring en als een pate rn oster zijn ze met een tou wtje vastgekn oopt aan een soort lapje dat on deraan de stola vastha ngt.
Op dat lapje, dat als een soort ex-voto dien st doet, en op zijn
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7. EnsorJ ames in zijn salon. foto opgedragen aan Croquez in 1933
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borst zien we de omtrekken van een kikker (dit enkel in de eerste
versie van 1925). Het is duidelijk dat Ensor de geestelijkheid en
de wetenschap van deze barbaarse toestand beschuldigt.

Inspiratiebronnen
Dit afstotelijk tafereel heeft Ensor op meesterlijke wijze samengesteld uit ongelooflijk banale elementen: een toevallig stilleven op
zijn schouw, thuis.
Via verschillende foto's, schilderijen en tekeningen kennen we de
indeling en dekoratie van zijn woonkamer. Alhoewel vazen, hoeden, doodshoofden, ook het uurwerk en de schilderijen regelmatig verplaatst worden, kunnen we de samenstelling op de hier
afgedrukte foto als zijn INSPIRATIEBRON herkennen II (ill.7).
De vier vazen en het uurwerk brengt hij tot leven door er beweeglijke armen aan te schilderen. Onze 'kardinaal' heeft hij letterlijk gekopieerd: hoed, doodshoofd (misschien wel wat jonger
dan op de foto) en stola. De misdienaar heeft ook het juiste hoofd
en de juiste hoed, op zijn kleed schildert Ensor een exotische
vogel.
De twee uiterste vazen zijn op het schilderij verdwenen onder
hun kerkelijk gewaad, maar hun formaat blijft behouden.
Bij het seniele vrouwtje en de debiele maagd heeft Ensor, wat hun
vorm en versiering betreft, twee andere vazen letterlijk overgenomen. Dit bezorgt de dametjes niet alleen een breed bekken maar
ook het dekoratieve kleed.
Waarom introduceert Ensor in dit verhaal over dood en marteling ook een mentaal gestoorde en een hoogbejaarde, verwaar10. Op de tekening van dit schilderij is het dier duidelijk als een hond te herkennen (ill. 12).
11. (Croquez 1947: fronti spice) Voor de twee figuren naast de cent rale dood
verwijzen we naar de vazen op de foto in (Haesaert s 1959: 351), zie ook (Tricot
1992: nr . 747).
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loosde vrouw? Zij kijken niet vanop het balkon, maar staan mee
op het voorplan: naast de centrale dood en vastgehouden door de
kerk elijke vertegenwoordigers.
In sinueert En sor hier wat Wagner openlijk schrijft: als we dieren
mi shandelen , zullen we ooit ook mensen mishandelen! Deze
gevaarlijke drempel zou het gemakkelijkst overschreden kunnen
worden bij hulpbehoevenden...
"Vat de belangrijke centrale grijnslachende dood betreft, is de
inspiratie even direkt maar de verwerking veel komplexer. Ensor
laat het bestaande stilleven een grondige metamorfose ondergaan.
Het skelet krijgt de afgeronde schouders van de stolp en de kleur
is deze van glas en het blauwe behangpapier van zijn living 12. Het
geel is de onderbouw van de vergulde klok en de rode band stemt
overeen met de kleur van de sokl(el ll .
De middelste figuur is één van de finesses van het schilderij. De
wijzerplaat heeft Ensor voortreffelijk gekombineerd met dit verderfelijk heerschap. Dood en Tijd zijn als recto en verso van een
blad papier: onafscheidelijk. Ensor voegt hier een mooie moderne
schakel toe aan deze lange ikonografische tr aditie. In plaats van
zeis en zandloper, werkt Pietje hier met een (gif)spuit en een
mechanische klok (ill. 8) !
Opvallend aan deze schedel is zijn duidelijk misgroeide rechterkant. Aan de mond ontbreekt de rechter 'kaak ', de tanden groeien
tot aan de rand waardoor de mond zich a.h.w. zijwaarts opent;
erboven zit een uitstulpsel met weer daarb oven een inham. De
linkerkant van de schedel is mooi rond. D oor de twee ogen zien
we de kop in vooraanzicht. Maar gans zijn rechterzijde is ook een
profiel (mond, neus, oog en voorhoofd). Dit stemt overeen met
de omtreklijn van het witte gedeelte van het in driekwart profiel 12. Voor de unieke kleurenfoto van Ensor in zijn inte rieur zie (Tricot 1992: 6)
of bezoek het En sorhuis.
13. (Tricot 1992: nr. 747), voor de afbeelding in kleur zie kat. Ensor: (lapan,
Hyogo 1983-84: nr. 94) of (Kunsthalle Hamburg 1987: nr. 49).
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geschilderd zelfportret dat, in zijn woonkamer, boven de klok
hangt (ill. 9).
Zoa ls alle verhoudingen van vazen, maskers, zelfs de hoogte van
de uurwerkplaat gerespektee rd worden, is dit ook van toepassing
op de plaats van dit portret. Dit zorgvuldig vasthouden aan de
realiteit van de scho uwgarnituur verklaa rt waarom z ijn rechteroog
zover van de profi elneus staat: Ensor vertrekt namelijk van een
drieleinart portret en houdt geen rekening met de zwarte achtergrond en het schaduwgedeelte; dus is zijn rechteroog in het hoofd
van i 925 in feite het linkeroog van het kleine zelfportret. Dergelijke gedaanteverwisseling is niet uniek in zijn oeuvre; het is reeds
vanaf 1888 dat hij zijn eigen persoon en hoofd skelett eert (b.v.:
Taevernier 1973: nr. 34, 67).
Het blauw van de centrale moordenaar maakt hem onmiddellijk
medeplichtig aan de verni etigingsaktie in de blauwe cirkel.
Om dit cirkelvormig kompositie-element te begrijpen stappen we
in Ensors living naar het raam waar de buffetkast staat. We kijken
nu op 'Un bon coin che z moi' (Tricot 1992: nr. 761) en zien
boven de porseleinen schoen, vaas en snuisterijen, een roodgrijze
papegaai op een cirkelvormige trapeze rusten. D e jako laat zich
gewillig portretteren daar hij vastgepind zit, het betreft dan ook
een opgevuld exemplaar 14 (ill. 10).
In het schilderij vol 'Souvenirs' van 1926 (T ricot 1992: nr. 550)
zien we dezelfd e buffetkast, de sch oen en de cirkelvorm . De
papegaai, spuwend en plassend (de eni ge wr aak die hij kan
nemen), is intussen op het hoofd van de misdienaar gevlogen en
maakt plaats voor de folterscène met de hond (ill. 11). De opengereten hond maakt door zijn houding en tr aditionele plaats
bovenaan de muur een verwijzing naar het Ge kruisigde Christusbeeld. In de tekening uit het Liber Veritatis is dat nog frappanter,
daar zijn de voorpoo tjes vastgena geld en druppelt er bloed uit de
wonden on. 12).
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8. ValoasersJ. W . V. 1682, titelblad uit 'Tbeatrum M ortis'
© Koninklijke Biblietbeek Albert 1, Brussel, V'H. 1327 R.P.
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D eze referentie wordt nog versterkt daar Ensor dit tafereel in de
cirkelvorm als een geïsoleerd elem ent aanbiedt, een soort schilderij in het schilderij. D e 'professor' richt zich duidelijk tot ons, zijn
gezicht is frontaal. Z ijn rechterarm houdt een sto k in de hand die
tegen de hartstreek van het hondj e komt. D eze houding verwijst
duid elijk naar het krui sigingstafereel van J ezus, nam elijk naar het
moment dat Zijn zijde doorboord wor dt en het laatste lichaamsvocht uit Zijn lichaam wegvloeit:
''Johannes 19: 33 Toen z ij echter bij J ez us kwamen en z agen dat Hij
reeds dood was, sloegen z ij H em de benen niet stuk, 34: maar één van
de soldaten doorstak z ijn z ijde met een lans, terstond kwam el' bloed en
wa ter uit."
D at steeds Zijn rechterz ijde doorboord wordt, zal Ensor een zorg
wezen IS (ill. 13).
D at moment is in de kunstgeschiedenis talrijke malen uitgebeeld.
van de Vroeg-Ch risteli jke Kunst, over Rub en s tot de Wiener
Aktio niste n. Bij deze laatste groe p zijn voo ral de perform an ces
van H ermann N itsch (vanaf 1962) een orgie van bloed, ingewand en en kerk elijke ritue len. Hij neemt En sors insinuatie letterlijk en kombineert mens, dier en krui s onderling 16 (ill. 14).
Voor Ensor is dat geen godlasterend beeld, integendeel. Zoals hij
zichze lf beladen voelt met alle leed die een kuns tenaarsziel dr agen
kan en tot identifikatie met de Gekruisigde komt, zo spreekt hij
over de dier en als 'mes frères inféri eurs' en beschri jft hij ook hun
on macht bij de wree dh eden die hen toegebr acht word en .
Voor Ensor is de Gekruisigde het zin nebeeld van het in dividu,
mens of dier, dat door de maatschappij bespot en alle mogelijke
14. Nu nog te zien in het En sormuseum te Oostende. Zie ook (T ricot 1992: nr .
93,2 83,487, 678)
15. L ink s staat steeds de sponsdrager. Dat de zijwonde rec hts aangebracht
wordt heeft te maken met het water dat eruit vloeit : 'Ik zag het water dat vloeide
uit de tempel , aan de rechter zijde'. G elijk Eva uit de rechterzijde van Adam
voortkomt, zo wor dt de Kerk geb oren uit de rechterz ijde van de Verlosser.
(T immers 1978: 91).
16. Met dan k aan Dh r. Van de Velde voor de verwijzing naar Nitsch.
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zielewonden toegebracht wordt. Bijgevolg zijn ze ook alle drie
omwisselbaar daar ze over hetzelfde venijnige verhaal getuigen,
dat zich steeds weer herhaalt: fysische en psychische mishandeling.
'Oui, j e demande justice pour nos fr ères inférieurs, à uous les repr ésentants du Dieu de pitié. Orientez donc v os esprits et vos coeurs vers ceux
qui souffrent, bêtes et gens sont égaux deoani la souffi·ance.' (Ensor

1974: 143).
Het is best mogelijk dat Ensor zijn inspiratie voor dit ton do tafereel haalde bij zijn vriend Edmond Picard. Ensor is in zijn toespraken bijna steeds lovend over Picard, oprichter van 'La Libre
Académie' (1902) en in 1881 van het avant-gardetijdschrift 'L'art
moderne' (later de spreekbuis van 'L es XX' ); wat niet het geval is
voor Ocrave M aus, die andere bezieler van 'Les XX'.
Picard is een sup erlatief jurist, tevens senator en actief auteur. In
1885 publiceert hij een novelle, die hij een kerstsprookje noemt
en die handelt over een deurwaarder die op kerstavond een
geschifte Amerikaanse dokter john Tolmache Itchkoc uit zijn
huurwoning moet drijven. Wat de deurwaarder daar te zien krijgt
tart elke verbeelding. Een klein neerhof wordt er onvoorstelbaar
verminkt. De dokter vertelt luchtig over zijn bloedige experimenten en er is een scène bij die verwi jst naar onze hond:
'Un e grosse lampe au pétrole... couvrait de sa v iv e lumi ère un caniche,
étalé sur Ie dos, les quatre pattes tirées... Il v ivait! on Ie v oy ait à de
brusques saccad es qu i souleuaient la poitrine, et pou rt ant il avait Ie
uentre ouuert, la peau ramen ée des deux càtés, comm e les entourn ures
d'une rédingote. On voyait ses intestins. dont les replis,jasp és de cinabre
et de vert, [iguraient un noeud de reptiles...
Viv isection, dit Ie docteur avec calme ...
[Ilbuissier] Ie regm~dait par dessus la table qui mamtenant les s éparait,
et fascin é pal' les gestes du m aniaqu e, se penebuit pou r m ieux uoir;
appuyant les rnains sur Ie bord, oubliait LE CRUCIFIE SA N G LANT
qu' elles toucbaient presque, et dont la pauvre poitrine contin uait à pal-

piter. .. (Picard 1893: 331).
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In dat verhaal van Picard worden ook de kikkers op een realistische wijze beschreven. Maar Ensor beeldt deze diertjes meer
symbolisch af en minder in een konkrete experimentele situatie.

In de tweede versie van 1929-30 komt do or al dat geweld, gekwaak en geblaf iemand, onderaan rechts, om de hoek kijken. Dat
rond hoofd hoort bij één van de talrijke postuurtjes die Ensor liet
stof vangen op zijn kasten. Dat mannetje (met hoed) krijgt een
erepl aats in het schilderij 'La vieille assiette' (Tricot 1992: nr. 459
ook 616, 652). Dat is het tweede opmerkelijke verschil met de
oorspr onkelijke versie van 1925.
D eze aanklacht plaatst Ensor tegen een achtergrond van twee
to epasselijke kleuren: klinisch blauw en agressief rood. Die kleurenlyriek, zoals van de Woestijne het no emt, is ook bepaald door
zijn interieur. Het blauw is, zoals reeds verm eld, de kleur van het
behangpapier en het rood is afgeleid van het tochtgordijn dat
voo r de deur hangt. Dit gordijn met geweven patroon is duidelijk
zichtbaar in 'L'atelier de l'artiste' (Tr icot 1992: nr. 586, kleur:
kat. H amburg 1986: 95). We merken teven s dat het 'spuwmasker
met groe ne hoofddoek' ongeveer op die plaats aan de muur hangt
en En sor staat met zijn medeschimpers niet op een balkon maar
boven de deuropening. Ensors direkte inspiratie is voor dit schilderij en voo r veel van zijn later wer k, beperkt tot zijn woonkamer.
M aar En sor ware geen groot meester indi en hij enkel letterlijk
zou citeren. Uniek, hoe Ensor een banale opstelling, die hij dag
na dag ziet en dus niet meer ziet, op vijfenzestigjarige leeftijd een
geniale tik met de borstel geeft. Zijn interi eur gebruikt hij als een
ruwe blok ijzererts waaruit uiteindelijk een scherpe dolk wordt
gesmeed. De huiselijke elementen ontdoet hij van elke anekdotiek, de achtergrondkleur zuivert hij van elke dekoratie en mededaard oor wordt dit stilleven een priemend e univ ersele aanklacht.
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Alsof dit schilderij nog niet genoeg uitgebeend is -hopelijk zonder zijn charmes te verliezen- pogen we tevens de reden en oorzaak ervan te achterhalen. We weten nu wat hij heeft geschilderd,
welke de samenstellende elementen zijn. Maar waarom heeft
Ensor dit schilderij (op dat moment) geschilderd?
Om dat te achterhalen is het noodzakelijk de tijd en het milieu
van Ensor op dat gebied te rekonstrueren. Daarvoor worden ons
verschillende dokumenten aangereikt: lezingen, lidmaatschappen,
kranten, foto's, enz ..

.--- - - - -
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G ESCHRIFTEN EN TOESPRAKEN

E nsor lucht zijn hart met de pen in dez elfde periodes waarin deze
thema's oo k in zijn plastisch werk opduiken: rond 1896 en tussen
1920-1933.
Hij beschrijft een eerste ma al zijn avers ie bij het observeren van
h et zomers O ost ende in 1896 . In de zonovergoten koninklijke
badstad bemerkt hij en kele schaduwkanten :
'Quelques ombres à ce tableaujoyeux: citons les aniers au coeur de roe,
Macbe-crottes déguenillés. Race rapace indisposant les coeurs sensibles et
souillant la plage fine et nuancée. Les gentes anglaises gifZent parfois
éperdûm ent ces buters insensibles. Plaignons les iines martyrisés et cinglons les tapis féroces' (Ensor 1974: 44).
Een ande r aansto otgeven d tafereel ziet hij in het aquarium waar,
tussen twee clichés, vissen en schaa ldiere n in een vuil so pje naar
luch t happ en.
E nsor houdt niet alleen de dier en in h et oog, maar er zijn oo k
twee kuns tenaars die hij als pot en tiële diere nmishand elaars aanwijst.
In zijn toes praa k van 1911 beschrijft hij Rod in eer der ir oni sch:
'D'abord Ie banal hommage à l'art bestial de Rodin, dit Ie grand VIVISCUL PTEUR '.
D rie jaar lat er verduidelijkt hij dit n eol ogism e als 'l'amputeur
incorriyible' (Ensor 1974: 14,30).

42

,
\

Tegenover Fernand Khnopff is hij gemeen(d) venijnig, hij kenmerkt hem met de volgend e beestigheden:
'Il décriine plus quejamais les eercelets assur ément peu journis de quelques pintades entachées de vague moresite.... sectionner platonique d'occiput de mannequins uermoulus... Les compositions inexpressiues toujours
distinguées et pelt distinguées, repr ésentent d'ordinaire des pintades galinac éennes.: Oiseaux bizarres, sans queue ni tête, amplement machoirdés, mais totalement dépouruus de [rontal et d'occiput. : posterieur de
macaque ros éol é(Ënsor 19 74: 15, 30)
1SJ.

a:

Opnieuw vanaf 1920 verwijst hij frekwent naar dierenmishandeling. De term 'vivisecteur ' duikt terug op in een 'Interview' (de
vragenlijst van Proust) van 1921 waarin hem o.a. de volgende vragen gesteld worden:
L'animal queje prëfère: Ie crabe enragé, Ie blaireau, Ie papillen l'bermine, Ie plithoJritocinocampophotobarbeaumussidextrospiliomekostinko, Ie
spurlut batailleur, Ie général Boum et autres.
Ce que je déteste Ie plus: la t ête de ueau Rachel et l'huile de f oie de
m oru e, les destructeurs de sites, les inquisiteurs, les vagues savants
oryueilleux. les VlVlSECTEURS gavés de cruauté, bouffisde suffisance
et d'insensibilité profitable.
L'oiseau que j e préfè1'e: la poule f aisanne, la caille sur canapé, la grue
(Ensor 1974: 71) .
Tussen 1922 en 1931 zal Ensor verschillende redes voeren waarin
hij het thema van de dierenbescherming uitgebreid behandelt (zie
biografie). Na 1931 zal hij het woord 'vivisecteur' nog regelmatig
aanhalen maar meestal in een litanie met andere 'beroepen' waarop hij neerkijkt. In feite is het een soort scheldwoord geworden.
'Le uandale imprévoyant, Ie rnagistrat sans loi, Ie uiuisecteur sans coeur;
Ie médicastre arrogant' (Ensor 19 74: 162).
Tenslotte blikt hij in een brie f aan Georges Vriamont, in een nostalgisch moment teru g op zijn leven. Bepaalde wond en zijn nog
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steeds pijnlijk, maar op S3-jarige leeftijd (1943) vertikt hij het om
nogmaals zijn woede uit te spuwen .
'Les ann ées sont passées, comme passent les mar ées et si certaines colères,
certains écoeurements sommeillent taujours aussivivaces, Ie uolcan a pris
de l'áge et répugne à se réoeiller; à répandre sa lave, comme la lave que
nouseraebions de visage des infámes uiuisecteurs' 17.
In geen enkele van de vier speeches behandelt Ensor zijn th ema
afzonderlijk. Steeds snijdt hij meerdere onderwerpen tezelfdertijd
aan . Als groene jongen voor zijn tijd ziet hij de n atuur als één
samenhangend geh eel; één lan ge ketting waarin elke schakel
onont beerlijk is: bosjes, duinen, de Koninklijke Ga lerijen en de
oude toren van Oo stende vinden in Ensor een verb eten verdediger. In zijn briev en en toe spr aken zal hij geregeld met trots verwijzen naar die akties.
In 1931 ver zet hij zich nog teg en de bouw van een 'swimming
pool': 'zwijnen-boel en Ostendais' CEnsor 1974: 137). Bijgevolg
is het voor E nso r niet meer dan normaal dat ook de dieren zijn
bescherming genieten .
Om bij zijn toehoorders het pr obleem duidelijk te stellen, maakt
hij twee kampen die elk de dierenbeschermers of -mishandelaars
vertegenwoordigen.
Vijf kunstenaars: Edmond Picard, Riohard Wa gner, Emile Clau s,
Maurice Maeterlinck en Pi erre Loti en ' les Angl ais' zijn z'n
medestrijders.
Allen worden reeds in de to espr aken van 1922-25 geloofd. Later
zal hij Sint-Francisus aan de erelijst toevoegen 18. D e dierenbeulen
kent hij mind er goed, want pas in 1931 is zijn zwarte lijst volledi g:
Ren é Descartes, Nicolas Malebranche. Christina van Zweden,
17. Met dan k aan dhr. Tricot voor het ter beschikking stellen van deze ongepubliceerde brie f aan Georges Vriarnon t van 6/4/ 1943.
18. Nr. 9 van de 'L igue Internationale Antivivisektionniste' (l ste trim. 1926)
beeldt Sint-Franciscus af op de omslag.
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Cl aud e Bern ard , het Me dite rran e Gebroed (de Fran sen ), de
W eten schap en 'ie C lergé'.
Gedurend e die jaren maakt dit onderwerp deel uit van zijn gevoelens en gedachte n en zal hij steeds beter geïnformeerd wor den.
Uit zijn konferent ie van 1931 blijkt dat hij daarover zelfs brieven
on tvangt. Hij verd edigt hier de dieren voor de eerste maal met
konkrete arg·ume nte n.
'Un chirurgien ma tin éde vivisecteur me dit. Je cite à la lettre.
Les animaux souffrent tnoins que nous, ils n'ont guère conscienee de la
mort, ainsi un vea u qu 'on va escoffier, combien cruellement hélas.'
mange volontiers une carotte ava nt Ie trépas, Ie lapin ronge une f euille
de chou, etc.
A cela je r éponds un bomme qu 'on va raccourcir [usne une cigarett e,
vide un v er de rbum... J e vois là égalité parfaite à la m ale beure devant
ie malheur' (Ensor 1985: 62).

Met een zekere pathetiek vertelt hij ho e die wre edheden hem bij
de keel grepen, ja, zelfs gere m d hebb en in zijn kreatief élan:
'A h.' quel trouble peur moi et je dus renoneer à peindre les belles plaines
d 'ici, si délicieusement atm ospb érées de tendr esse lu mineuse. Oui, les
cruaut és d 'ici ont nui à mon art et souven t paralyserent m a jo ie de
peindre, ma jo ie de vivre' (Ensor 19 74: 75).

Ensors keuze van kunsten aars als verdedigers weegt in feite niet
op tege n de koele killers van de wetenschap. Het is de eeuwige
strijd tussen gevoel en rede. De rede heeft haar geëerde definiti es
en statistieken als doodd oeners. Het gevoel heeft slechts verf, inkt
en mu ziek waarmee het eventueel erbarmen kan losweken, ma ar
onverschilligheid blijft troef, ook nog in 1994.
Intuïtief zoekt hij hulp bij de kunstenaars. Deze keuze is begrijpelijk en hij geeft zelf de verantwoording ervan:
'Je dis et je m ain tiens: l'artiste est sensible, il l'est superlatiuement, il
r especte la v ie parce qu 'il [orme la v ie, l 'oeuure multiple de la vie,
l'accent de la fle ur Ie touche tout comme l'esprit de l'animal et, m ieux
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que Ie savant, il perçoit Ie cbant magnifi que des êtres et des choses, il est
grand constructeur et non petit destructeur (Ensor 1985: 22) .
We kunnen alleszins niet twijfelen aan de opdracht die hij ziche lf
geeft, Ensor beperkt zich niet tot retoriek, hij wil aktie met volledige in zet. H ij wil re chters wakker schudden , ministers, burgemeesters en kons uls bezweren.
'Je me suisjuré de combattre à outrance la vivisection et ses abus. Toutes
les occasions m e sont bonnes, m êm e celle de notrejoyeux et touchant banquet. J e saisis donc l'occasion[auorable et je serai brefet uiolant'.
U it deze kordate speech van 1925 blijkt dat hij op de hoogte is
van het pas ingediende wetsvoors tel want hij voorspelt op korte
termijn:
'Les uiuisecteurs, honte suprême de l'esp èce bumaine. T70us N E taillerez
PLUS L ONGTEMPS dans les cbairs vives et sensibles des pauures
bêtes intelligentes et vos abcminablespratiques V OltS mettrimt bient àt au
ban de la société' (Ensor 1974: 99, 100).
Ondanks de wet van 1929 beseft Ensor dat daarmee de feiten no g
niet achterh aald zijn . De gewoon tes zijn nu een maal koppiger dan
een tekst in het staatsblad. In 1931, dus twee jaar na de goedkeurin g van de wet, ro ept hij nog met evenveel over tuigi ng:
'De gTOS cbagrins nous abîment, nous décbirent, notts les grands sensibles, nous allons mener campagne et rappeler à l'ordre de l'bumanit éles
uiuisecteurs (Ensor 19 74: 143) .
Laten we nu even nagaan wie Ensor bij de strijdende partijen
onderbrengt en wat ze op hun kerfsto k of palmares hebben.
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DE DIERENBEULEN

'S'il fallait donner une comparaison qui exprimat mon sentiment SUl' la
science de la vi e, j e dirais que c'est un salon superbe tout resplendissant
de lumière, dans lequel on ne peut paruenir qu'en passentpar une longue et affreuse cuisine' (Bernard 1865: 28).

Vooraleer we dit hoofdstuk aansnijden, is het goed een kijkje te
nemen in die 'afgrijselijke keuken '. D aarom luisteren we mee, tijdens een vivisektie-experiment, n aar de ' goede raad' van de
wetenschapper zelf:
'Souuent il est bon d 'autopsier un animal à un moment donné, au
milieu m ême d'un e expérience. Bien des m oy enspeuvent être employés à
cet ejjèt. Nous ne parierons pas de la strangulation ni de la pendaison...
Rien ne uaut la section de la bulbe [het uerlengde m erg}.
On saisit solidement de la main gauche Ie m useau de l'animal, la main
droite est arm ée d'un perforateur. On cbercbe la bosse occipitale, on
plonge l'instrument en Ie dirigeant un pelt en avant, comme si Pon uoulait Ie faire resortir par Ie nez, et l'animal tombe comme [oudroyé au
moment oû l'instrument pénètre dans la substance neroeuse' (Livon
1882: 57) (il!. 16).
Volgens Ensor komen de wreedaards voo ral uit Frankrijk en hij
beschrijft hen met minachting:
'Abominable engeance meridionale, race hautaine et stupide [ermée à
toute moralité, à tout amour, descendants de croquants auariés, au crime
atropbié et étriqu é... ignobles bonshommes aux rnains rouges, au coeur
de roe, affreux pendants des medeeins... amplement seringués... f essés et
pilorisés par lesgrands satiriques dejadis' (Ensor 1974: 100).
De kernfiguur onder de boosdoeners is RENÉ DESCARTES
(1596-1650). Als invloedrijk denker van de 17de eeuw geeft hij
alle dierenkervers zijn wetenschappelijke goedkeuring en bijgevolg een theoretische fundering 19.
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Reeds onder Plato en Augustinus werden ziel en lichaam als twee
afzonderlijke entiteiten gezien. Via dit dualisme en de rede besluit
Descartes dat dieren geen ziel (volgens hem een vorm van verstand) hebben o.a. omdat ze niet kunnen spreken! Hoogstens een
animale ziel die instaat voor de zintuiglijke en motorische funkties. Dus ontbreekt hen elk gevoel, want pijn is er enkel als er ook
begrip is. 'Beesten' vertonen enkel de uiterlijke kenmerken van
mensenpijn, maar zonder de mentale pijnsensatie.
Descartes kijkt vol bewondering naar de talrijke ingenieuze automaten die in zijn tijd furore maken. Hij komt tot het besluit dat
alles mechanisch kan uitgelegd worden. Zo snijdt hij zelf honden
open en legt hij de bloedsomloop uit d.m.v, temperatuurverschillen . Dit 'wetenschappelijk' herleiden van dieren tot 'beest-machines' ontneemt velen elke morele wroeging.
'They administered beatings to dogs with perieet indifference, and made
jun of those who pitied the creatures as ij they had [elt pain. They said
that the animals wen clocks; tbat the cries they emitted when struck,
uiere only the noise of a little spring which had been toucbed, but that
the whole body was without feeling. They nailed poor animals up on
boards by tbeir jour paws to vivisect tbem and see the circulation of the
bloodwhich was a gnat subject ofconnection' (1738).
Het kwaad is geschied en daar Descartes in Europa een uitgebreide korrespondentie voert, verspreidt het venijn zich bijna 'automatisch'.
Eén van zijn relaties is CHRISTINA VAN ZWEDEN, de onfortuinlijke koningin die zich in een protestants land tot het katholieke geloof bekeert en vlucht. Leergierig als ze is, roept ze Descartes naar haar hof te Stockholm en ze wenst onderricht om 5
uur 's morgens. Een longontsteking velt de filosoof in Zweden.
Waarom Ensor haar citeert bij de beulen is mij onbekend.
19. Voor de gegevens over Descartes, Christina van Zweden, Malebranche en
Locke werd gebruik gemaakt van de volgende publikaties: Cohen-Rosenfield
1940 I de Swarte 1904 I Descartes 1987.
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Eén van de fervenste aanh angers van de filosoof is NICOLAS
MALEBRANCHE (1638- 1715). Als prie ster-filosoof is voor hem
uite raard de plaats van Go d in deze cartesiaanse redenering een
belan grijk probl eem . Volgens M alebranc he zijn lichaam en ziel
slechts aanl eiding voor elkaar (occasion-a lisme) en is er geen
oorzakelijk verban d russen beide. Alleen G od kan door zijn voorzien igh eid (provi de n tia lism e) een rel ati e teweegbrengen. Die
bestendige godd elijke tussenkomst verklaart de slechts schijnbare
samenhang tussen de twee gescheiden entiteiten. H et is opvallend
dat vóór Malebranche vooral dokters over het onderwerp publiceren , na zijn th eologische motivatie zijn de pro fessionele geestelijken in de mee rde rh eid.
Alzo is het duidel ijk waarom Ensor ook 'Le clergé' bij de boo sdoeners plaatst. Trouwens, de vergelijking van een dier met een klok
is toe te schrij ven aan Thomas van Aquino (1 225-1 274). Zelfs in
de 'N ieuwe Katechismus' (1992) worden dierenmishandelingen
nog steeds niet veroo rdeeld en zijn deze bijgevolg ook niet zondig. En dit terwijl reed s de Egyptenaren na hun dood voor Osiris
verantwoording moesten afleggen over de verzorging van hun vee
en de behandeling van dieren.
Ik wil U toch gerus tstellen, er werd niet op elk levend dier een
dissektie uitgevoerd. Reed s tijdens het leven van D escartes stootten zijn verw erpelijke th eorieën, die heden eer der naïef lijken, op
hevige weerstand.
Trouwens de rati o die D escartes zo hoog in het vaandel voert
wekt bij Ensor een uitgebreide allergie op:
'La raison est l'enne m ie de l'art. Les artistes domin és par la raison perdent tout sentimen t, l'instinct puissant faiblit, l'inspiration s'appauvrit,
Ie coeur m anque d 'élan, au bout du ftl de la raison pend l'énorm e sottise
ou Ie nez d 'un pion.
Toutes les règles, tous les canons de l 'art vom issent la m ort, tout comme
leurs frères à gu eule de bronze. Les recherches savantes et raisonnées des
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pointillistes, recherches indiquées et prên ées par des sauants et professeurs
ém inents sont mortes, bien mortes' (Ensor 19 74: 82).
W e zien n ogmaals hoe een kunstena arsziel an dere, zelfs tegenove rges te lde prioriteiten stelt dan ee n weten sch app er. Ensor
re kent hier niet allee n af met het n eo-impressionisme maar met
alle regels en we tmatigh eden, kortom m et het funda m en t van
elke wetenschap. Wa nneer deze infiltr eren in de kun st, dan verdort deze onve r mijde lijk. Ensor we ns t onbeperkte inve ntiviteit en
kreativite it zon de r vo oro pgezette normen , anders verande rt de
kunste n aar in een ambachtsman .
Met CLAUDE BERNARD (1813 -1 878) legt Enso r een slagader
van deze sin istere organisatie bloot. H ij is een geëerd en gelauwerd man, men kreëert speciaal voor h em een leerstoel 'Experimentele Fysiologie' aan de Sorbonne te P arijs en bij zijn overlijden
krij gt hi j een staa tsbegrafen is. Wanneer we zijn gesch r ift en 20
doornem en , ste llen we vast dat hij met au toriteit en ken nis van
zaken spreekt. H onderden dieren heeft hij gea m putee rd, ges tikt,
gevi ld, ether ingesp oten , hun spieren doorgesneden , hersen vocht
uitgezogen, h en blootgesteld aan ondraaglijk opge dreve n temperaturen en aan druk die tot onmen selijke ijlheid ver min derd werd.
D an keek hij wat er gebeurde en hij zag da t het go ed was: hij
ge br uikt woorden als 'magnifique' en 'délices d'un filet nerveux'.
E lke proef moet een tegenproef krij gen en liefst herhaalde malen
bevesti gd word en, want de method e is geb ieden d. Hij verfijnt
begri ppe n als induktie en deduktie, ob servatie en experiment.
Tevens eist hij de eer op als eerste systema tisch de werking van
giffen te testen . Minutieus noteert hij de ver an der ingen van 'Ie
systè me int érieur' vóór, tijdens en na het to ediene n . Hij droomt
van vivisektie on der de mikrosko op en hoopt dat talr ijke labora20. De gegevens over C laude Bern ard komen ui t: Bern ard 1865 / Serti llanges
1944.
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toria zijn methode zullen uitdr agen. Hij geeft daar bij 'vaderlijke'
raad voor de keuze van de dieren. Huis- en neerhofdieren zijn het
goedkoopst. Maar opg epast, elk heeft zijn specialiteit; zo sterft
ee n paard bij het sch eiden van de twee hersenhelften, terwijl
andere dier en blijven leven! G elukkig gro eit de weerstand . Hij
wordt geminacht door zowel wetenschappers als zijn bloedeigen
dochter, die een kennel opricht te Asnières 'peur arracber ces cbères
bètes aux sévices de l'exp érim entateur'. Bijgevolg, verstandig als hij
is, bedenkt hij een veran twoording voor zijn daden. Hij is overtuigd dat geneeskunde slechts een wetenschap kan worden bij de
gr atie van het levende experiment. Trouwens het leven ziet oo k
hij als 'een levend e machine' of nog neutraler zelfs:
'La vie n 'est ni un être, ni un prin cipe, ni une force qui résiderait dans
une partie du corps, mais simptement Ie consensus général de toutes les
propri ét és des tissus'.
Dus het leven is een soort geweven zak, met borduursel, rechtse
en averechtse steken en soms zelfs speci ale inslagdr aden, maar
niets mee r dan dat!
Vertrekkend e van een dergelijke brute definitie, waar gevoel ens,
pijn en lust ontbreken, bouwt hij een meer geraffi neerde argumentatie op.
'll serait bien étrange en effet, qu 'on reconnû t que l'bomm e a Ie droit de
se serv ir des animaux peur tous les usages de la vie, pour ses services
domestiques, pour son alim entation, et qu'on lui défendît de s'en seroir
. pour s'instruire dans une science les plus utile à l'bumanit é... et l'on ne
peut sauuer de la m ort des êtres vivants qu 'apr ès en auoir sacrifi éd'autres.'
Ee n argument dat Ensor ook letterlijk gebruikt, maar in de ne gatie. Een gro tere teg enstelling van zienswijze is niet mogelijk:
'Ma is [aut-il f aire p érir l'un pour sauuer l 'autre; il y a là intpuissance,
inutilit éd érisoire' (Ensor 1974: 75).
Claude Bernard wijst ero p dat vele dad en slech ts beo ordeeld wor ·den naargelang van de intentie waarmee men ze pleegt:
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'Le cbirurgien, Ie physiologiste et Néron se livrent également à des
mutilations SU1- des êtres vivants . Qu'est-ce qui les distingue, si ce n'est
l'idée ?
Hi j voelt (?) aan dat zijn argumentatie niet overtuigend is en
besluit :
'Je n 'essayerai donc pas dejustijier les physiologistes du reprotbc de cruaut éque leur adressent lesgens étranges à la science' want 'Ie pbysiologiste n 'estpas un bomme du monde, c'est un savant, c'estun bomme qui
est saisie et absorbé par une idée scientifique qu'il poursuit: il n 'entend
plus les cris des animaux, il ne voit plus Ie sang qui coule, il ne voit que
son idée et n 'aperçoit que des organismes qui lui cachent des problèmes
qu 'il ueut découvrir '.

Met dit finale gezagsargument bestijgt hij zijn ivoren toren en
legt hij het zwijgen op aan het plebs, dat is dus elke andersdenkende, met wie hij totaal geen uitstaans wil hebben. Hij iseen
Machiavelli voor wie het doel alle middelen heiligt. Zo wordt elk
dier herleid tot een op te lossen probleem.
Deze lange uitweiding over Claude Bernard verduidelijkt de psychologie van een dierensnijder en laat ons toe even in zijn huid te
kruipen.
Tevens tonen we hiermee aan hoe efficiënt het er aan toe ging in
de laatste helft van de 19de eeuw. Een eeuw waar de wetenschappelijke methode fel evolueert, zich institutionaliseert do or de
steun (lees: centen) van de regering en zich verspreidt over gans
Europa . Deze uitgebreide 19de-eeuwse aktie verklaart ook de
steeds st erker e reaktie waarin de kunstenaars blijkbaar een
belangrijke rol vervullen.
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DE DIERENLIEFHEBBERS
Wreedheden met dieren zijn van alle tijden en kulturen. De twee
tijdperken die Ensor aanhaalt zullen op dit gebied niet zozeer van
elkaar verschillen: in de middeleeuwen of in 1880 (of 1994, b.v,
ganzelever) zijn er misbruiken. Naast de grove folteringen zijn er
steeds meer, geraffineerder en 'wetenschappelijker' experimenten.
Soms worden deze handelingen als normaal of onschadelijk ervaren (b.v.: Descartes). Soms is de publieke opinie onthutst en dan
oefent de maatschappij meer kontrole uit op dergelijke toestanden, uiteraard zal men er ook meer over schrijven en spreken. Via
allerlei kanalen zoals kranten, voordrachten, pamfletten, enz.
gebeurt de sensibilisering. De twee kampen staan dan ook grimmiger tegenover elkaar.
Ensor haalt 1880 aan als een onterend decennium. Dat klopt,
want de wens van Bernard werd vervuld, er kwamen overal laboratoria. Maar het was ook een periode waarin een mentaliteitsverandering plaatsgreep. Wagner verhaalt zelfs een aanval op een
dergelijk labo in Leipzig. Alle lijdende dieren werden afgemaakt
en de portier kreeg een stevige rammeling. Talrijke auteurs uit dit
fin de siècle wijden hun proza aan het onderwerp.
Ensor kent goed de situatie vóór de eeuwwisseling, hij vertoeft
veel in Brussel en heeft talrijke kontakten. Na 1900 is hij nog
geïnformeerd, zoals blijkt uit ons schilderij, maar hij is minder
sociaal betrokken. Hij huist meestal in Oostende en schildert
merkelijk meer stillevens en replica's. De pertinente kritiek blijft
dikwijls afwezig. Dit verklaart waarom hij in zijn toespraken
teruggrijpt naar dierenbeschermers uit het kunstenaarsmilieu en
dan nog mensen van voor of rond de eeuwwisseling: Wagner,
Claus, Loti, Picard en Maeterlinck. Waarom juist die personen
worden gekozen, zal uit het vervolg blijken .
Elk hebben ze. thuis een paar kwispelstaarten rondlopen, hun
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roepnamen zijn: Rapp en Vriend (Claus) , Robber en Pohl (Wagner), Black, Kiki, Peleas, enz. (Maeterlinck). Bij Ensor thuis zijn
er twee mopshondjes, die hij verschillende malen heeft geschetst.
Naastdie vijf personaliteiten is er opnieuw een uitverkoren natie.
Ensor konfronteert de Fransen, die hij belaadt met alle ondeugden, met hun eeuwige rivalen : 'LES ANGLAIS'.
Met hen neemt hij de draad van de geschiedenis weer op en hij
verwijst met fierheid, want het is zijn tweede vaderland, naar hun
toonaangevend dierenbeleid.
Het was te verwachten dat tegen die rationele cartesiaanse ideeën,
die doorweven zijn met a priori, het gezond verstand in opstand
zou komen. In de Eeuw van de Verlichting zijn het de Engelse
empiristen die het voortouw nemen.
Hun wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op een grondige
observatie van dieren en de ervaringen die ze ermee opdoen.
'However, the term 'experience' signified for the empirists not so mucb
actual expcrimentation as an attitude ofrelying on common sense in lieu
of the vicious rationilising which they had come to associate with cartesianism' (Cohen-Rosenfield 1940: 194).

Aldus ziet Locke (1632-1704) de natuur als een universele ketenwaarin de dieren de laatste schakel met de mens vormen. Wat nog
belangrijker is: hij geeft hen hun gevoelens en ook een vorm van
intelligentie terug.
Aldus krijgt ook de oppositie zijn filosofische ruggesteun. In de
18de eeuw was dierenmishandeling nog dagelijkse kost, ook in
Engeland. Steeds zijn het kunstenaars die deze triviale situaties op
een plastische wijze aanklagen .
William Hogarth (1697-1764) observeert de straten van Londen
en etst de 'Four Stages ofCruelty' (1751). Hij vertelt in 4 prenten
de biografie van Tom Nero die van kwaad naar erger groeit.
(Wagner zal later ook voorspellen dat vivisektie op dieren leidt
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to t brutaliteiten op me nsen .) In een niets aan de verbeelding
overl atende prent too nt hij de verschillende wrede wijzen waaro p
kinderen dieren tergen en pijnigen. Als jong e man tuigt Nero zijn
paard af, later begaat hij een roofmoord op zijn zwange re verloofde en na de galg eind igt hij op de dissektietafel van een medi sch
gezelschap; ironische vergelding van het lot. H ogarth hoopt met
deze didaktische voor beelden de situa tie te verbeter en. Hij stelt
ze dan ook tegen een demokratisch pr ijsje te koop en een nog
goed kopere reeks in houtsneet echniek is voorzien (Hogarth 1987:
174-1 81) (ill. 17).
M et filosofie en kun st alleen worden vivisektie en dierenmishandeling uiteraard niet uitgero eid. We moeten wachten op de 19de
eeuw tot wetten (in het buitenland) dergelijke misdaden bestraffen. O pnieuw nem en de Enge lsen het initiatief. In Lo nde n worden in 1822 en 1876 de vroegste wetten tegen dierenmishandeling en vivisektie van Euro pa gestemd .
België moet wachten tot 1929 op een degelijk wettelijk instrument.
G elukkig lat en er ook ve rde dig ers op het vas telan d van zich
horen.
Ov erlopen we even het palmares van de kunstenaars die Ensor als
dierenb eschermers aanduidt. Om to ch wat tegengewicht te geven
aan C laude Bern ard en D escarte s laten we de meest gefundeerde
liefhebber eerst aan het woord: RICHARD WAGNER (18131883) (iI1.l8).
Di erenbescherming is een allesbeh alve artistiek onde rwerp, maar
het is via de ermee ver bo nden moraliteit dat we bij Wagner
beland en . Hij ziet de tel oorgan g van de maat sch appi j rond om
hem m et lede ogen aan: ondergang, dekaden tie van ras, nati e en
mensheid moeten gestopt worden. Wagner wenst de 'regeneratie'
op gang te brengen via religie, inzicht en gedrag. Waar hij tijdens
zijn jeugd verbanne n werd wegens zijn revoluti on aire ideeën, zal
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13. 'Kruisiging'
miniatuur uit de
Floreffe Bijbel
(detail), ca. 11SO
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hij veel later pacifist en Duits chauvinist word en. En zoals Wagner de muzi ek met tal van and ere kunsttakken verstrengelt tot
een 'Gesamtkunstwerk', zo zal hij ook in zijn ' regeneratie'gedachte uiteenlopende elementen kombineren : van vegetarisme
tot vivisektie.
Steeds is hij begaan met het lot van zijn honden en papegaaien,
die hij zelfs een plaats waardi g acht in brieven en memoires. Op
zijn 'Wahnfried' in Bayreuth kweekt hij een selektief neerhof met
pauwen, fazanten , zeldzame kippen en duiven . M aar het is pas op
verzoek dat hij publiekelijk partij kiest tegen de vivisektie .
Ernst von Weber, auteur van 'Les cbam bres de torture de la scienee'
vraagt een reaktie aan Wa gner. Wagner publi ceert in de 'Bayreuther Blätter' (oktober 1879) een aan Weber gerichte 'open brief'
(Wagner 1907 deel 13: 5-2 8). Uiteindelijk zal dit nummer op
4.700 exemplaren verspreid worden, waarvan 1.000 gratis (Wagner 1907 deel 12: 8). Dank zij deze aktie is er een uitbreiding van
de anti-vivisekti ebeweging. Aan Judith Gauthier, meter van zijn
zoon Siegfr ied, vertelt hij dat de instrumentenb ouwers van de
'foltertuigen' klagen over de verminderde omzet (Gauthier 1943:
235).
Petities, zelfs met de handtekening van Bismarck, worden aan de
'Reichstag' gericht. Teverge efs, want drie dagen na het indienen
van een voor stel (8mei1880) wordt de 'assemblé' ontbonden
(Wagner 1907 deel 12: 8).
Deze open brief is een strijd end pamflet waarin hij op intelligente
wijze zijn droefenis voor dit symptoom van zijn tijd bekend
maakt. Samen gevat vertelt deze uitgebreide brief het volgende.
Tot nu toe had Wagner zich bij geen enkele dierenb eschermingsvereniging aangesloten, omd at hun publikati es uitsluitend wijzen
op het nut dat het gevolg is van een betere behandeling van dieren.
Maar hij merkt op dat ditzelfd e nutsargument door de wetenschap gebruikt wordt om haar vivisektietafels en wapenexperimenten te verdedigen. Wagner veracht zijn materialistische en
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utilitaire époque. Aldus komt hij tot het hart van zijn betoog. In
plaats van te wijzen op het nut, verkiest hij een exklusief en nobel
argument: onvoorwaardelijk erbarmen voor elk levend wezen! Hij
waarschuwt echter voor het berekend 'erbarmen' van leger, kerk
en wetenschap. In het leger is dit synoniem voor preciezer en
krachtiger wapens, waardoor er minder kans is op lijden.
De medische wetenschap heeft de unieke opdracht het lijden te
verzachten. Zij levert praktici die een aktief en persoonlijk mededogen behartigen; zeldzame mensen! Hoe kunnen we ons
lichaam dan toevertrouwen aan iemand die dieren martelt en dus
onbekwaam is tot onvoorwaardelijk erbarmen? A fortiori, als de
ministers en de wet deze 'scholen van brutaliteit' legaliseren, dan
zullen dergelijke experimenten ooit eens op de mens toegepast
worden. Profetische woorden van een man die zijn Duitsland zo
lief had en indeelde in]oden en Ariërs ...
Steeds op basis van zijn kernbegrip 'onuoorioaardelijk mededogen'
verdedigt Wagner de vegetariërs. Deze laten niet alleen dieren
met rust, maar doordat ze vlees derven zijn ze ook minder agressief. Hij haalt het voorbeeld aan van Amerikaanse kriminelen die
in zachte en eerlijke mensen veranderen na een dergelijk dieet.
(Wagner 1907 deel 13: 72).
Vegetarisme is voor Wagner een onderdeel van zijn levensrnoraal,
want we spuiten onze .ziekten in in honden; ziekten die ons
slechts belagen door overdaad en wanneer we afwijken van de
natuurregels. Ironisch schrijft Wagner:
'Nous auons Ie droit de torturer mille cbiens fidèles pendant de long
jours, si nous aidons par là un homme à [ouir du bien être 'cannibalesque de cinq cents. cocbons' (Uiagner 1907 deel 13: 18).

Ensor verwerkt dit laatste argument in zijn stijl:
'Et stertout on martyrise notre ami Ie cbien, Ie plus aimant... dans Ie
but, très vague, de guérir les maladies dues à nos intempérances gloutonnes. à nos viees, à nos pourritures, à nos exeès, à nos péehés eapitaux'
(Ensor 1974: 100).
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Vivisektie is een des te laffere daad daar de dieren ons, hun meesters, zien als een go d in wie ze een blind vertrouwen hebben.
Zelfs in hun wreedste pijnen tonen ze ons nog hun aanhankelijkheid. Ze zijn trouw tot in de dood, zoals de heiligen een onberekend erbarmen van G od afsmeken via hun marte ldoo d.
W agner besluit zijn open brief door de eis tot 'onvoorwaardelijk
erbarmen' uit de eerste bladzijde uit te breiden tot een 'onvoorwaardelijke afschaffing' van de vivisektie. Onvoorwaardelijk, daar
hij geen enkel kiertje wil open laten voor staat, kerk of keizer.
Als dit niet gebeurt, tr oost hij zich met de gedachte dat we 'gewillig en welgezind dez e w ereld zullen verlaten tuaar zelfs een hond niet
toegelaten wordt te blijven leven!'.

Ensors eis is niet zo exklusief en doet een mini eme toegeving, zij
het met pijn in het hart:
'Soyons larges cependant, tolérons en nous voilant la face, cert aines exp ériences indispensables' (Ensor 1974: 75) .
Zoals Wagner, verm oedt ook MAURICE MAETERLINCK
(1862-1949) in de tr ouwe aanhankelijkheid van de hond, de
erkenning van hun meester als een soort god.
'Quand je revenais de Paris, mon auto était encore à deux ou trois
kilometres du cb êteau qz( il coura it au portail, s'efforcait de l'ouorir; se
m ettait à pleurer; à j apper d 'impatience allégresse, sautait probablement
autour de mon [äntome projeté devant moi dans Fespace et que seul il
apercevait et acceullait iv re d'amour, co'm me l 'im age de son Dieu'
(Maeterlinck 1948: 1 77).

Maeterlinck draait die schaalvergroting ook om. Voor marsmannetjes zijn wij een wri emelende massa, waarvan gedrag en organisatie even moeilijk te door gronden zijn als deze van de insekten
voor ons (Maeterlinck 1901: 43).
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14. Nitsch He rmann , fotodokum ent gencrmen tijdens 'Aktion 48' te München, 1974.
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Door titels als 'La vie des abeilles' (1901), 'l'Intelligence des
fleurs' (1907), 'La vie des fourmis' (1930) en 'La vie des thermites' (1937), is deze auteur een voor de hand liggende keuze van
Ensor. Maeterlinck beschrijft fauna en flora met liefde en respekt
maar vooral met verwondering. Hij is inderdaad van kindsbeen af
een buitenmens. Zijn vader is een soort hereboer die planten en
fruit veredelt, hij kweekt zefs een Maeterlinck-druif. Zijn eerste
prozasuksesje behaalt hij bij de jezuïeten te Gent, met een opstel
waarin hij de dieren op het neerhof van zijn grootmoeder evoceert. Een veertigtal jaar later zal hij deze dieren tot leven brengen in het kerstsprookje 'Uoiseau bleu ' (1911) . Het Nobelkomitee bekroont hem ervoor. Stanislavski, die het stuk in Moskou
regisseert, geeft de volgende raad aan zijn akteurs:
'Contemplez avec toute uotre attention la nature et les cboses, devenez
amis d'un cbien; d'un cbat, et, Ie plus souuent, regardez à travers leurs
yeux, dans leur dme ' (Toucbard e. a. 1962: 384).

Deze opdracht is terecht, want Maeterlinck geeft blijk van een
gevoelig inlevingsvermogen. Hij beschrijft de wereld van op de
ooghoogte van de dieren en leert de lezer hoe bevreemdend ons
gedrag voor hen moet zijn. Een jong hondje vertelt ons op originele wijze over panklare, maar verboden hapjes:
'.. admettre, une fois pour toutes, que les biens essentiels de l' existence,
les bonbeurs incontestables, généralement emprisonn és dans les marmites
et les casseroles, sont inaccesibles; sauoir les regarder avec un e indifférence laborieusement acquise, s'exercer à les ignorer en se disant qu'il s'agit
là d'objets probablement sacrés, puisqu 'il suffit de les efjle urer du bout
d 'une langue respectueuse pour d écbainer; magiquement, la colère
unanime de tous les dieux de la maison' (Maete rlinck 1904: 6).

Deze empathie voor dieren is slechts aanleiding. Maeterlinck
observeert en dokumenteert zich grondig. Zijn wetenschappelijke
basis bekomt hij door het lezen van o.a. Fabre, de beroemde
entomoloog. Hij plaatst zelfs een observatiebijenkorf in zijn studeervertrek in Parijs (Maeterlinck 1901: 19).
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Dit alles met de bedoeling beter hun gedrag en psychologie te
doorgronden. Zijn kracht schuilt in het feit dat hij zijn bekomen
inzicht op een litteraire wijze op een filosofisch niveau tilt. Via de
beschrijving van 'sociale' insekten, de termieten, za] hij tijdens
het interbellum het kommunistisch regime veroordelen. Vanuit
het dierenrijk komt hij ook in de wereld van de mysteries terecht:
'van waar komen wij, wie zijn we, waar gaan we naar toe?':
'Ya-t-il dans l'uniuers ou simplcment sur notre globe une intelligence
superieure à la niitre qui nous apprend tout ce que nous savons et à
laquelle les plantes, les animaux et surtout les insectes, presque autant et
parjois plus que nous, participentî (Ibucbard e.a. 1962: 246).

Als gezonde boerenzoon zag hij de dieren, vooral tijdens zijn
jeugd, als nuttige helpers. Aldus behandelde hij ze niet altijd even
orthodox (zie hieronder: zijn nostalgie naar de trekhond). In een
ander verhaal vertelt hij over zijn bestellingen van Italiaanse bijenkoninginnen. Deze werden samen met enkele werksters opgezonden in een doosje met gaatjes..Meestal stierven de werksters,
volledig ten dienste van hun koningin. Zelfs een dergelijke anekdote verheft hij door op te merken:
'Voici une circonstance, née des épreuves inouïes que notre intervention
tyrannique fait subir aux injortunées mais inébranables b éroînes, oil
1'012 saisit en vif Ie dernier geste de l'amour filial et de l'abnégation'
(Maeterlinck 1901: 61).

Over zijn talrijke honden, die hem elk aan een duidelijk tijdstip
uit zijn leven herinneren, verhaalt hij luchtig in zijn biografische
'Bulles Bleus'. Black, hun trek- en waakhond wordt aanleiding
om een ingeburgerde slechte gewoonte aan te klagen.
'Victime, comme tous ses congénèTes, d'un prejugé stupide qui affirme
qu'un cbien de garde, si 1'012 ueut entretenir sa vigilance, ne doit pas
être libre, il passait sesjOUTS sans joie à tourner; à bout de cbaîne, auteur
de sa niche' (Maeterlinck 1948: 72).
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D e mooiste hommage aan zijn trouwe vrienden beschrijft M aeterlinck met affektie en warm te:
'Ce n'était pas un chien, c' était un coeur à qllatre pattes, un comprim é
d'am our; tant de COe1l7r dans une si petite chose! Les instanis ou il ne POltvait VOltS t ém oiçner sa tendresse, safid élité, son déuouem ent, Ie don total
de soi, étaient uisiblement pOllr lui des m inutes pénibles et m ortes'
(Maeterlinck 1948: 177).

Een ander schrijver uit E nsors selekt klubje, maar met meer Ensoriaa n se tr ekken, is J ULI E N VIA U D alias PIERRE LOTI
(1850- 1923).
Als marineofficier verkent hij talrijk e oosterse en toen nog onb ekende land en . Die zucht om te ontsnappen en zijn exotisme verwerkt h ij in talrijke suksesvolle romans (soms tot op lage 458) . Hij
is bovenal een fin-d e-siècle figuur. D eze kun stenaars koesteren de
th ema's liefde en lijden en vinden er een bijna ziekelijk plezier in
om te schrijven over verrot ting en bederf.
Ook de andere sympto m en van de ze tijdsch arnier kenmerken
hem. Hij is elegant en geraffinee rd dekadent (b.v.: zijn maquill age), hij zoek t een esthe ticisme dat de eigenaardigheden van de
zintuigen opspoort, vol gekornpliceerde emoties (b.v.: zijn masoch istisch e nei ging) en besprenkeld met de vree mdste parfums
(Millwar d 1955: 34).
Loti heeft oog en gevoel voor dieren : katten, meeuwen, zeeho nden, apen, vlinders, en z. ani mer en de dekars die hij beschrijft.
W anneer hij ze tegenkomt, ligt de schaduw van de do od reeds
over hen. Soms wijst hij, zoals Ensor, op de parallel tussen mens
en dier: '... au fond des yeux de certains animaux sup érieurs... on voit
passer parfois, aux beures d'agonie... d'inoubliables expressions de tendresse, de priè re, et comme d'anxieuses interroyations sur la vie et sur la
mort ' (Loti 1917: 14 Sj.
Van klein af to t aan zijn dood heeft hij medelijden met ongelukki-
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ge dieren. Hij is zelfs verontwaardigd over zeldzame veren op een
vrouwenhoed: 'ces débris de leurs pauvres petits cadaures (Loti 1899:
26) '. In zijn testament vraagt hij zorg te dr agen voor zijn genegen
huisdieren (Millward 1955: 268 ).
Toch is hij verschillende ker en ook de oorzaak van hun overlijden
(b.v. een schurftige kat verstikt hij m et ch loroform) en de gevoelens die hij daarbij oproept, zijn op zijn min st dubbelzinnig en
zelfs morbide te noemen. Zo schrijft L oti over een aapje dat hij
tijdens een jachtpartij geschoten heeft:
'.. ses petites l èures pincées tremblaient et ses y eux d'enfant regardaient
les miens avec une inoubliable exp ression d 'agonie, de terreur et de
reprocbe... Je Ie tenais couché dans m es bras, caressant avec des preeautions infinis sa tête meurante... Iefront appuyé sur ma poitrine, il mourut, Ie singe, dans une attitude de presque confia nce, dans une pose de
petit enf ant' (Loti 1899: 192).
Hij slaat hard toe en sust dan zijn gewet en. Hij schept er genoegen in om vooral dat moment te beschrijven waarin de an gst, om
definitief te verdwijnen, uit hun ogen schreit.

Ensor kiest bij de verdedigers als enige sch ilder EMILE CLAUS
(1849-1924). Dit wijst op een redelijk goede verstan dh ou ding met
elkaar, ondanks het feit dat Ensor deze kunstenaar van Astene ironiseerde. In een komische imitatie steekt hij de draak met hun
tegengestelde visies op kunstgebied:
'Claus a tiré Ie soleil en bouteille, clam erait son ami Cam iel Lemonnier. ... Et quand Emile dit: 'Engsor né sé pas f aire tozours lé mêmes
chosses. Toutes les grands maîtres ils font touzours lé m êmes chosses; moi,
après mon grand combat de coqs, j'ai touzou rs f é lé m êmes chosses, mé
j'étais bien avec Ie gouvernement. Demandez à Kamiel. Il est urai que
Engsor sé tozours promené devant note nez pour la lumière. Engsor dit
aussi que je lé trop regarde en 18 89. J e crois qu 'il séfoute de note poière
quand il f é sé compocbicbons relicbieux ou réoolucbonnaires. Demandez
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à Kamiel' (Ënsor 19 74: 15, 16).
Wat de verdediging van de natuur betreft kunnen ze het best
samen vinden.
Claus' schilderijen tonen frisse lyrische vergezich ten en die landschappen, zijn inspiratiebronnen, verdedigt hij tot bij de ho ogste
instanties.
'Die magnifieke bomen, 't is door Claus' onverpoosd ijv eren, dat z ij er
nog staan. Ho e dikwijls zijn z e niet, door staats- ~r provinciale ingenieurs, m et het doodsteken gem erkt geweest! Telkens staat Claus op de
bres, telkens gaat bij om bun behoud smeken bij de verantwoordelijke
ministers en z elfs bij de Koning in eigen persoon. Ze staan er nog in al
bun pracht, zelfs de Duitsers hebhen z e gerespekteerd... ' (Buysse s.d.:
39) . Anna De W eert bevestigt dat de kastanjebomen niet geveld
werden , maar dat daarentegen de baan verl egd werd (D e Weert
1926: 11).

Zoals E nsor tal van prominente handtekeningen zal verzamelen
voor h et behoud van het derde bassin te O ostende, zo organiseert
Claus in 1910 een protest-boottocht op de Leie, tegen de kanaliserin g ervan (Van Severen 1974: 15). Twe e generaties later wil
men de romantische L eiebochten opnieuw betonneren en nu is
het Raveel (1971) die op een drijvende skulptuur waakzaam blijft.
Teksten over Claus zijn altijd rijk gestoffeerd met anekdotes, verscheidene vertellen over dieren en vogels. Zo heeft de leven sechte weergave van de 'Koeien die de Le ie doorwaden' (M SKB Brussel) een lugubere voorgeschiedenis.
'M ais avan t de donner l'acbèuement sur place m ême... il allait à l'abattoir militaire, cboisir les animaux qui correspondaient comme eculeur et
conmie caractère à ceux qll'il avait conçus. Il se [aisait envoyer les têtes,
les posait dans l'b erbe, et, lui-mème, m ont é SUl' une table, dessinait et
peignait, à la distance et dans l'angle oû illes voyait de sa barque dans
la riui ère' (De TVeett 192 6: 11) .
Voor Cl aus is de natuur een twe ed e huid waarin hij graag vertoeft. Onrecht aan dieren, bomen, landschapp en kan hij niet ver-
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dragen en hij zet zic h ten volle in om het te voorkomen, ee n
karaktertrek die we ook bij Ensor h erkennen . Zijn gro ot schilderij
'H anengev echt' (1882) zullen we maa r bij de jeug dzo nden rekenen . Met een makaber souve nir bevestigt C laus hoe ingeburgerd
dierenmishandelin g in de twee de helft van de 19de eeuw wel was:
'A l 'acad ém ie [d'A nuers] il dessine d'apr ès Ie plêtre, Ie torse antique ,
puis la classe d'après nature.
D'apr ès nature! Vous savez de quoi cela se composait? On faisait pendre
de pauvres chiens, et tandis que les corps étaient encore soupies. on leur
faisait prendre une pose... et on les laisait jusqu'à la décomposition !! (De
U7eert 1926: 7) .
We besluiten met de verwijzing van Anna De Weert naar SintFranciscus. Deze klinkt wat religieus sentimenteel, maar zal zijn
karakter wel typeren:
'Il y a d'ailleurs, en lui, eerteins cótés fran ciscains: non qu'il a fai t uoeu
de pauureté.... mais son affection pour les petits et les bumbles... et pardessus tout, son amour de lumi ère'.
Wa nnee r we deze ch ristelijke inspiratie kom bine re n m et de liefde
voo r de dieren , dan is het onvermijdelijk dat Sint-Franciscus in
dit wrange verhaa l komt predi ken. O ndanks het feit dat Enso r de
middeleeu wen en de kerk bij de wreedaards pla atst , staa t deze
heilige garant voo r een oproep om de dierenwer eld ook in deze
periode een warm hart toe te dr agen.
SrNT-FRA.1"TCrSCUS (1182 - 1226) kunnen we tot patroonheilige
van alle groene ver enigin gen benoemen . Zijn heiligenleven word t
beschreven onder de toepasselijke titel 'Fioretti' (Saint François:
1963): allem aal korte hoofdstu kjes als evenveel mooie blo emp jes
vol deugd zaamheid. D aarin zijn het temmen van een blo edd or stige wolf en zijn pree k voor de vogels le gendarisch, ni et in het
minst do or de m ooi e fresco 's van G iotto (1 266 -133 7) in de
Bovenk erk van de Sari F rancesco te Assisi.
D e heili ge leefde in h et gelukkigste deel van de te lange middel-
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16. Voorbereiding tot een uiuisektie-experiment in de 19de eeuw.
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eeuwen , n am elijk op het hoogtepunt van de twaa lfde-eeuwse
renaissance. In die 200 jaar (1050-1 250) ondergaan alle aspekten
van de maatschapp ij een omwenteling: het drieslagstelsel verbetert de opbrengst, de stadsvorming star t definitief, de Rom aanse
kunst groeit naar de meer realistis che gotiek, enz. Dit alles impliceert dat de men sen in een andere relati e staan tot hun tijd en
leefwereld. D e stoe re vechtersbazen die hun 'chanson de geste'
zongen , wo rden nu fijntjes overspeeld met ted ere liedjes over
hoofse minn e. De trou badours be zin gen in hun volks taa l de
natuur, die een spiegel van hun gemoed wordt (d r. Carm ina Burana). Aan de hoven zijn het de aristokra tische madrigalen die de
natuur op mu ziek zetten . De dieren roman vol ironie en satire
(b.v. Roman de Renard, eind 12de eeuw) is niet toevallig in deze
periode geschreven . Ook de kerk gemeenschap keert terug tot de
bronnen: krui stochten, kluizenaars en kath aren zorgen voor heel
wat bero ering.
Op het krui spunt van deze spirituele beweging enerzijds en het
bewonderend en verwonderd kijken naar de eigen fysische wer eld
anderzijds, staat Franciscus van Assisi. In de 'Eerste Regel ' (122 1)
die hij opstelt voor zijn 'minderbroede rs', verbiedt hij iedereen,
ook de leken , een dier te bezitten en, indi en er hen geen noodzaak of ziekt e toe dwingt , te reizen per paard (François d'Assise:
1981: 149). In een gebed stipt hij terloops maar veelbetekenend
aan dat de natuur gehoo rzamer is aan de Schepper dan de men s.
Zijn tedere om gang met dieren en plante n is hem ingegeven door
het besef dat de schepping de totale verhee rlijking van G od betekent. De legendes wijzen alle op zijn harmonieus samenleven met
vogels en dier en. H et is een valk die hem stipt voor het morgengebed wekt, maar hem laat rusten wanneer hij ziek is.
Zo komt hij in 1225 , re eds blind , tot zijn beroemd e 'Lofzang
voo r Bro er Zon '. Hierin overstijgt hij de afzonderlijke natuurelementen door hen te bundelen tot de dr ie kosmi sch e kop pels:
zon-maan, water-vuur, lucht-aarde.
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'Loué sois-tu, mon Seigneur; pourfrère feu,
par lequel tu illumines la nuit, et il est beau etjoyeux,
et robuste et fort' (François d'Assise: 343).
Ensor haalt Sint-Franciscus niet enkel aan als dierenbeschermer,
maar het gedachtengoed van deze heilige is blijkbaar zo een
gemeengoed gewor den dat Ensor regelmatig verwijst naar 'mes
frères infërieurs' wanneer hij over dieren spreekt. De bedelorde die
Franciscus sticht, noemt hij trouwens de 'minderbroederorde',
Van de voo r- en tegenstanders, uitgekozen door Ensor zelf, hebben we nu elk afzon derlijk het pleidooi aanhoord, want hij noemt
hen zonder te specificeren welke hoedanigheid ze hebben.
Het is hier niet de bedoeling en het is mij ook niet mogelijk het
proces van de vivisektie te maken. In dit hoofdstuk poo gden we
na te gaan welke houding al deze historische figuren of periodes
tegenover de dieren aannemen. De parallel met het schilderij is
opvallend; de Kerk en de wetenschap zijn de kwaadaardige tandem :
'Vous nous abîmez, uous nous tuez ma-Dam e Science. Déjà, au Paradis
Tèrrestre uotre arbre vilain de la Science nous [ût [atal, mais l'art nous
élèue, nous divinise et j'ai pu dire sans merair Science, Science, déesse
cruelle trempee de larmes et de sang' (Ensor 1985: 25).
'Religion et science déesses cruelies trempees de larmes et de sang' (Ensor
1974: 14).
Ensor vermeldt dat er ook belangrijke wetenschapper s zijn die
zijn standpunt delen, daar bestaat geen twijfel over, maar zijn
beto og verzwakt door hen er niet bij te betrekken. Wagn er
beaamt dit en legt de vinger op deze wonde:
'Que tam de voix si graves et si autorisées se soient élevées en votre
faoeur; d énonçant au bon sens les assertions erronées, sinon mensongères,
de nos aduersaires.
D 'autre part, il est urai, on a aceorde une si grande place au pur senti-
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m ent, dans la discussion de notre affaire, que nous auons donn é aux
railleurs et aux mauuais plaisants qui, presque seuls, s'occupent de nos
entretiens publies. d'ex cellents occasions de défendre les in t ér êts de la
Science' (Ulágner 1907 deel 13: 5) .

De beredeneerde villers hebben oog noch hart voor de argumenten van kun stenaars. Het zijn twee totaal verschillende werelden.
M .b.t. een dergelijk wetenschappelijk onderwerp staan diagrammen rotsvaster dan olieverf. M aar de m assa is ook niet wetenschappelijk onderlegd en hier ligt de opdracht die En sor zijn kollega's geeft: sensibilisering van het volk. Dit is ook de reden dat
von Weber W agne r om een re aktie vraagt. Zijn bekendheid en
impact zijn groot, voor al daar zijn verzet ook ondersteund wordt
door een degelijk beredeneerd en geargumente erd betoog. De wil
van de massa is niet steeds wetenschappelijk veran twoord en in
een demokratie kan die wil wet worden.
Dit proces dat de krachten bundelt en de wetgever verplicht in te
grijpen, zal in het volgende en laatste hoofdstuk wor den uiteengezet. Tevens zal het verband tu ssen de wet en het plastisch werk
van Ensor duidelijk aangetoond worden.
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17. Hogarth Willia71l 'Fin t stage ofcruelty', g7'avure 1751.
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M AAT S C H A P P IJ EN WET

Tot 1900
De wetten op de dierenbescherming kr ijgen hun reden van
bestaan van af het eerste gejank, wanneer een lemmet in een dierenlijf gedreven wordt of wanneer de eerste knuppel redeloos de
ribben kwetst. Plato wijst met de vinger naar Alcme on van Croton (500 v.c. ) als eerste uitvoerder van een dissektie. In die tijden
experimenteert men ook wel op mensen, meestal ter dood veroorde elden . Later snijdt Galenus (130- 200 n .C c) er duchtig op
los. De maatschappij wordt zo statisch dat zijn bevindingen stand
houden tot in de 16de eeuw.
Die behoudsgezinde ingesteldheid wordt gesteund door de Kerk.
God en ni emand anders is de Grote Heler van ziel en lichaam.
Op het Concilie van Lateranen in 1215 wordt elke vorm van chirurgie verb oden. Ondanks dit verbod blijkt er toch nog gevild en
geopereerd te worden, want in 1300 veroordeelt Paus Bonifatins
Vlll deze 'verfoeilijke barbarism en' . Onvermijdelijk komt er oo k
tijdens de middeleeuwen een reactie, die belichaamd wordt in
Sin t-Franciscus.
Vanaf de renaissance krijgt de anatomie en dus ook de vivisektie
gestadig ni euwe impulsen o.a. met Vesalius (OBrussel 1514) (Deiseau 1937: 25 e.v.). Deze wetenschapper wordt op het einde van
1g e eeuw zelfs in het kunstmili eu terug voor h et voe tl ich t
gehaald . Twee tijdschriften die Ensor leest, verwijzen naar hem.
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'L'art moderne' (1882: 14) bespreekt zijn gedramatiseerde biografie door L. CIaes, daarbij zou de dissektie van een lijk het hoogtepunt van de toneelopvoering worden. N aast dit Brusselse is er het
Parijse 'L'art' (IX, T II: 61) dat in 1883 een artikel, met als frontispic e een geëtst portret van Vesalius, wijdt aan zijn illustrator
Jan van Calcar (ill. 19).
Met Descartes en Malebranche worden de morele fundamenten
geschapen waarmee de dierenbeulen zich kunnen paaien.
D e 18de eeuwse Engelse empiristen komen echter met sukses in
ver zet. Engeland neemt het voortouwen Ensor, als zoon van een
Engelsman en lange tijd met een Enge ls-Belgisch paspoort, looft
hen terecht:
'Vóus avez COlJZp1'"ÏS, cher Consul, combien en urai anglais je condamne
les cruautés envers les animaux et com bien je suis sensible à leun marty ns et com bien aussi me touchent la détresse des opprim és et des vainms. Plaign ons et condamnons la f érocité continen tale. Encore, l'Angleterre est l 'ancienne, la grande am ie de la Belgique... Elle la dëfendra de
ses poings d'airain ' (Ënsor 19 74: 81).

De aanzet tot de wettelijke bescherming van dieren wordt in 1811
een feit door het protest van L ord Th om as Erskine, dat elf jaar
later in de 'Martins Act' zijn eers te fund ament krijgt (Lig. Int.
Antivivisect. nr. 21 1929).
Nog in 1822 wordt in het Britse rijk de eerste vereniging voor
dierenbescherming opgericht (RSPCA). Deze vereniging is aktief
tot over de grenzen; vooral in Fr ankrijk willen de Engelsen wat
meer dierlievendheid. In de 'British Medical j ournal' van 11 mei
1861 lezen we dat de keizer van Fr ankrijk hun delegatie ontvangen heeft. Uit het nummer van 19/9/1 863 blijkt dat de minister
van handel, dolrumenten, die hij van de En gelse or ganisatie verkree g, voorgelegd heeft aan 'L'Académi e de M édecine ' (Leffingwell s.d.: 239). Reeds op 15 augu stu s 1876 wordt de vivisektie er
bij wet gereg eld: streng gereglementeerd en weinig ui tzond erin-
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gen latend. Deze basistekst zou no g an dere E urop ese landen
inspireren.
Al in 1842 wordt in Engelan d het hondespan afgeschaft, terwijl in
de negentiger jar en de Belgische tijdschriftj es n og steeds een
rubriek wijden aan het verzo rgd optuigen van een hondekar. Ze
vragen zelfs aan de ste den, de steunstok die de kar schraagt bij
stilstand, verplicht te ste llen (1897) . N og in 1922 doe t Ensor zijn
beklag:
'De m alh eureux cbiens attelés, m eurtris. surcbargés, accablés sous les
coups, les pattes sanglantes SUl' lespavés tran cbnnts' (Ensor 19 74: 7 S).
Blijkbaar heeft de wet van 1929 zijn uitwerkin g niet gemist want
in 1948 kan M aet erlinck enkel nog met n ostalgie over dit kloeke
honderas sch rijven :
'11 appartenait à cette robuste race flamande qui s'étend deputs qu 'une

loi, remontant à un e quinze ou vingtaine d 'années, in terdit l 'attelage de
l 'unique am i de Pbomm e...
L'été nous aoions essayé de l 'utiliser pour nos promenades dans la m ême
cbar ette; mais il [allu t y renoneer. cbacune de ses tenta tiues [inissait
régulièrement dans les fossés en bordure de la rou te...
Ce n 'est pas un transport de tout repos; mais il est rapide, cal' l'animal y
déplore un courag e in domp table et si on n e Ie m én age pas, si on ne
ralentit pas son allu re, si on ne lui donne pas, quarui on Ie sent à bout de
souffle, une minute de repos, il mourra, Ie coeur bris é SUl' la route'
(Maeterlinck 194 8: 172) .
Zo als de fysiol ogen , in de populaire pers ' char cu tiers d 'art'
gen oemd, zich steeds beter organiseren en uit breiden, zo moeten
zij zich ook steeds gron diger verdedigen. Wa nt vanaf de 1ge eeuw
worden de verwijten en aanvallen steeds beter gefun deerd:
'Le vaste champ d'action offe rt par Ie domain e litteraire n'a pas été négligé des antiuiuisectionnistes. Tous les défens eurs de la gen t animale:
écrivains de talent ou barbouilleurs de papier, s'efforcent cbaque jour d'y
porter de grands coups, et nos pau ures uioisecteurs sont litt éralement
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assassin és de tracts. d'affiches, d'articles de presse, par tous ces en1ragés,
dont la [rén ésie vengeresse n'a d'égale que leur inexp érience des choses
scientijiques' (Doiseau 1937) .

In heel Europa zijn de jaren 1870-1 900 cruciale jare n voor de dieren (Bretschneider 1962).
D e publieke opi n ie wor dt steeds gevoeliger voo r de bloed ige
berichten en zoals Cl aveau verme ldt, is h et 'bon ton ' , past het bij
een mondain e houdin g, om er tegen stellin g te nemen. D e elite
neemt ind er daad het voortouw. Graaf G ram mont sticht in 1845
'La société protectrice des animaux de France', vijf jaar later volgt de
wet die zijn naam dr aagt. In 1882 wo rdt door Alphonse Karr en
niemand mind er dan Victor Hugo 'La société fra nçaise contre la
vivisection' opgerich t (D oiseau 1937: 26).
Ensor bevindt zich du s in degelijk geze lsch ap. E n wanneer het
regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Ook in België nemen de
intelligen tsia h et initiatief.
O p 12 ma art 1863 wordt de 'Koninklijke maatschappij voor dieren bescherming' opgeri cht op initiatief van graaf-generaal du Val
de Beauli eu en onder het patronaat van kon ing Leo pold I (O nze
Beste Vriend en okt. 1987: 4). Naast hun veld- en vooral mon deling voorlichtingswerk (er heerst n og veel analfabetisme) ijver en
ze ook vo or wettelijke st eun . Een klein resultaat boeken ze in
1867, wan n ee r in artikel 56 1 van he t strafwetboe k oo k twee
minuskule re gel s (nr. 5, 6) te gen dierenmish and eling word en
ingeschreven. Daar ze enkel de buitensporigheden beteugelen zijn
ze onefficiënt:
'5: Zij die zich aan daden van wreedheid of aan T E verregaande mishandelingen jegens dieren schuldig m ak en' (Senaa t 1924: 16).
Maar het zal nog lang duren vooraleer de mensen wat leefbaarder
worden voor de dieren. Van af 1880 wordt de str ijd opgevoerd .
P icard schri jft in 1885 zijn kor tverhaal, in feite een pamflet en
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18. Spotprent uit 'Kikerike' ter gelegenheid van Wagn ers koncert
in Wenen , 1.3.1 875.
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aanklacht, dat we hierboven citeerden. Het wordt gepubliceerd in
het januarinummer van 1885 van 'La Jeune Belgique', een tijdschrift dat talrijke jonge in te lle ktue1en gro epeer t (Verm eulen
1935: 46).
In Vlaanderen is 'Van Nu en Straks ' de spreekbuis van de revolutionaire avant-garde en deze laat zich ook niet onbetuigd. In het
driedubbelnummer (8-10) van 1894 publiceert Cyriel Buysse
zijn novelle 'Op een zomeravond' 21. Hij vertelt over de moord op
een woesteling die zijn paard en hond martelt , als apoteose is het
de volksm assa die de moordenaar uit de boeien bevrijdt.
Vanaf 1891 wordt de brochure 'O nze Beste Vrienden' tweetalig
over gans België verspreid (7-8000 ex. in 1898).
Alle mogelijke misbruiken word en daarin aang eklaagd: 'puien
vangers en -villers', schieting op echte duiven, halsrechten van
levende ganz en als kerm isspel , de ogen uitbranden van vinken,
extra aandacht voor honden, enzovoort.
In 1899, drie jaar na de aanklacht van Ensor (zie hierboven) verschijn t een arti kel over de slechte behandeling van de ezels op het
str and; men maant drijvers en ruiters aan, en kel 'in pas te gaan'
en niet te lop en . Teven s worden in de nummers van 1898 twee
fragmenten van Pierre Loti geciteerd.
D e priesters en dekens worden om medewerking verzocht, want
'lang heeft m en de geestelijkheid beschuldigd, onverschillig te blijven
aangaande het werk der dierenbescherming' (1899).
Tevens wordt burgerlijke waakzaamh eid gevra agd en verzoekt
men mishandelingen aan te geven . Di t op basis van twee arresten
van 1857-58, die uitgebreid en herhaaldelijk geciteerd worden.
D e rapporteurs stellen zelfs en quêtes op , per provincie, naar
slachtwijzen (al of niet met publiek), hanengevechten, het roven
21. In dat nummer wordt van Ensor de eerder besproken teken ing 'Dzi tts en
H ihahox leiden Christus naar de hel' afgebeeld in heliogravure. D aarvan stelt
'Van Nu en Str aks' te koop: '12 prachtafdrukken tegen de prijs van 3 frank of
1,5 gu lden elk' .
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van vogelnesten, ... (1900). Jaarlijks worden in de meeste steden
prijzen uitgereikt aan voorbeeldige koetsiers, slachters,...
De plaatselijke verordeningen word en als na te volgen voorbeeld
aangeraden.
Dit kleine maar efficiënte tijdschri ft kiest het opvoeden van de
jeugd als haar belangrijkste taak. Aan de mini steriële omzendbrief
(2 maart 1896) voor 'sch oo lopzie ne r s' wordt vee l aand acht
besteed.
Daarin verzoekt mini ster Schollaert de kind eren gevoelens in te
planten van goedheid en zachtheid jegens de dier en, krin gen op
te richten van 'Kleine bescherm ers der dieren' en daar de lente in
aantocht is, wil hij in het bijzonder wijzen op het nut van de
'insecten uretende vogelen '.
Deze opdracht wordt met groot sukses uitgevoerd. In 1897 waren
er 47 'Kleine beschermers' met 2643 leden en in 1900 is hun aantal
opgel open tot 101 vere nigingen met 5566 leden .
'Uinspection constate par la d éclaration des instituteu rs et celle de la
population que les animaux doniestiques, dans bien des communes, n'ont
plus rien à craindre de la part des enfants: au contraire, ecux-ei les traitent avec préoenance et bonte'.
Dit beknopt overzicht van de period e 1850-1900 bevesti gt dat
Ensor de maatschappelijke stuwingen aanvoelt en daarnaar in zijn
oeuvre verwijst.
Die brochures noemen zichzelf 'propagandascbriftjes'. Het is deze
term die Karel van de Woestijne aanhaalt in zijn artikel. Tevens
kom en veel thema's uit die brochures ook in Ensors teksten aan
bod. Bijgevolg kunnen we aann emen dat hij deze in handen kreeg
en een aanda chti g lezer was. D ergelijke propaganda schriftjes zullen Ensor slechts gedeeltijk gevorm d hebben, maar vooral zijn
gevoelens geaktualiseerd en strijdvaardig bewerkt hebben.
O ok zal blijken dat die gedreven opvoedin gsopdracht van kind e-
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ren op de lagere school tussen 1890 en 1900 zeer efficiënt was.
Het is die generatie die de wet zal voorstellen in 1925 en stemmen in 1929!

Vanaf 1900
Op 24 juli 1900 wordt te Parijs 'L e Congrès international des antiuiuisectionnistes' gehouden. Men vraagt er zelfs de Conventie van
Wenen te wijzigen om 'de pijnen van dieren op het slagveld te kunnen
verlichten'. Tevens beslist men over de oprichting van een 'Universele Liga voor de bescherming van de dieren en tegen de vivisectie'. In 1900 zijn er over de ganse wereld 550 bescherrningsverenigingen, waarvan 12 in België.
Alhoewel de verenigingen hun aktiviteiten uitbreiden, blijkt de
publieke opinie zich na 1900 eerder voor andere onderwerpen te
interesseren. Tijdens de eerste wereldoorlog zullen dieren in de
eerste plaats als transport- en voedingsmiddel gebruikt worden.
De afschuw voor deze wrede periode zal onmiddellijk erna een
golf van humane gevoelens veroorzaken. Ook de dieren profiteren ervan, want overal in Europa worden wetten gestemd of verbeterd: Nederland 1920; Zweden 1921; Engeland 1911, 1919,
1920, 1921. Ook in Belgie zullen ze eindelijk hun wettelijke
bescherming krijgen.
In de jaren twintig verschijnen er terug tijdschriftjes (b.v.
Koninklijke Maatschappij tot bescherming der dieren, OostVlaanderen, vanaf 1921). Deze behandelen veelal dezelfde
thema's als in ] 890, waaruit blijkt dat de verbetering onvoldoende
is. Ensor spant zich weer in, maar nu meer geëngageerd en tot de
finish. Zijn belastende schilderijen dateren van: ] 920, 1925, ] 9291930.
Op 18 oktober 1922 wordt te Elsene de 'Ligue Internationale A n tiviviseetionniste' opgericht. Het is opnieuw jules Ruhl (1864-1936)
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die de statu ten mee on dertekent. D oor zijn niet aflaten de aktiviteiten person ifieert hi j de strijd tegen de dieren mishand elin g in
België.
Het is opvalle n d ho e vlug Ensor van deze ni euw e liga op de
hoogte is. Ik veronderstel dat het staatsblad niet tot zijn dagelij kse
lektuur beh oort, bij gevol g moet hi j ee n effi ciënt inform ant
gekend he bben . 19 dagen n a h et verschijn en in het staa ts bla d
(3/ 12/1922) gunt hij deze nieuwe organisatie in een toespraak,
reeds de ere titel van 'mo numen t':
'L es combats pour Ie bien et Ie beau se multiplien t. La Belgiqu e se sensibilise. D e tous cêtés des cris d'a larme pour sauuer n os sites, nos monum ents, nos églises et n os tours. Partout aussi des m onum ents plus nobles
encore se font jo ur: Ligu e con tre la viviseetion et ses horreurs. Prot eetion
de nos frères inférieurs' (Ensor 1974: 75).

Het tijdsch ri ft van deze veren iging verdient onz e n au wgezette
aan dach t, want de daarin verw erkte informatie legt enkele puz zelstukken op hun plaats. In het eerst e nummer van januari 1924
biedt de L iga propagandapostkaarten te koop aan. In nummer 3
(juli 1924) worden de wink els verm eld waar dit assorti m ent met
' 12 sujets différ ents' te koop is, nl. o.a. in het 'Maison Enso r, Ru e
de Flandr e 71 (sic) à O stend e' 22.
E n sor h ee ft zich re ed s vr o eger een se t aangesch aft , want o p
6.10.1923 stuurt hij And ré de Ridd er een postkaart met een uitge merge ld trekpaard en de volgende onder titeling:
'Inzage sereine, consolante de tant de regards qu i r éu èlen t la souffran ce;
l' épuisem ent et la crainte du maître. No us denzandons de strietes p énalités pour tou t mauuais traitem en t env ers Ie cheval' (copie A.M. v.c ,
A n tw erpen E 33 5 B 74.905/15).

We vern em en uit h et speciaal numm er van janu ari 192 7 dat
Ensor en M aeterlinck beiden als 'homm es de lettres' (sic) inge22. Vanaf okto ber 1925 word t geen enkele winkel meer vermeld. In zijn artikel
bevestigt van de W oestijne deze postkaartenverkoo p.
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19. Jan Steven uan Calcar: 'Initiaal'
houtsnede in 'De humani corporis[abrica' van Vesalius, 1543.
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schreven worden als ereleden op het 'Congrès International pour
la proteetion des animaux de Bruxelles' 23.
Op de omslag van het janu ari-nummer van 1929 wor dt de eerste
versie van ons schilderij gereproduceerd en bij hun deelname aan
het Internationale Congres te Wenen blijkt dit werk op hun stand
veel bekijks te genieten:
'Grand succès également pour Ie cliché reprodutsant Ie tableau du grand
maître beige James Ensor' (nr. 22 aoril J929).
Uit dit alles blijkt dat Ensor niet alleen op de hoogte is van de
oprichting van de Liga, maar deze ook genege n is en er zich zelfs
voor inzet. Via het tijdschrift kom en we ook te weten waarom
En sor als medestrijders Loti, Clau s, Picard en M aeterlinck kiest.
Bij de oprichting van de Liga maken deze kun sten aars deel uit
van het 'C omité d'honneur'. Ensor zal zich bij hen voegen vanaf
1926 (nr. 10, apri11926). Hiermee stellen we vast dat Ensors toespraken allesbehalve opp ervlakkig of afstand elijk zijn, maar in zijn
barokke zinnen verwerkt hij direkt e informa tie en nieuwe emoties. Zijn eerste mondelinge aanval situee rt zich trouwens onmiddellijk na de stichting van deze Li ga.
Bij het ver der uitpluizen van de kr onol ogi e kom en we bij de
belangrijke jaren 1924-25.
Het is mede door de koppige druk van Ruhl dat Albert Asou op
12 november 1924 in de senaat zijn wetsvoorstel indi ent en toelichting verstrekt. Hij stelt er de re toris che vraag of dieren ook
rechten hebben en motiveert zijn voorstel doo r verge lijking met
wetten in het buitenland (Senat do cuments n07 session 19241925). Ten gevolge van het ontbinden der Kamers moet hij het
voorstel terug indienen in 1925.
H et is in dat jaar dat Ens or 'liVIFAi\1ES VIVISECTEU RS' schildert.
23. Di t kongres is mede geo rganiseerd door de Liga (17-2l/10/1926).
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Tot 1929 wordt er jaarlijks over gediskussieerd en geamendeerd .
Uiteind elij k wordt de wet op 22 maart 1929 gestemd en verschijnt de 'Wet op de dierenbescherming' in het staatsblad van
29 m aart 192 9. Artikel 7 bepaalt dat ' pr oeven van vivisecti e'
enkel nog binnen strikt e normen mo gen plaatsgrijpen. Waarschijnlijk in geen enkel land wordt een absoluut vivisektieverb od
uitgevaardigd. Dus de wens van Wa gner wordt niet vervuld , de
nuan ce die Ensor invoegt wordt wel aanvaard.
In datzelfde jaar zet Enso r de kr oon op het werk : hij schildert
(vermoedelijk in 1930) niet alleen de tweede versie van 'IMFAMES VIVIS E CTEURS ' maar wordt oo k tot bar on ve rheven ,
krijgt zijn gro te ret rospektie ve te Brussel (waar alleen de eerste
versie wordt getoo nd) en wordt gevraagd een maatschappij voor
dierenb eschermin g te helpen oprichten.
In de O ostend se krant 'L e Carillon' lezen we op woens dag 6
november 1929 een klein e aankondiging :
'Jeudi soir; à 17H, aura lieu au 'Falstaff' (1er étage) la scéance constitu tive de 'La Croix Bleue du Littoral' , société protectrice des animaux,
association sans but lucratif Nous crayons savoir que Ie comité groupe
les personnalités lesplus en v ue de la uille. '

In alle O ostendse kranten verschijnt nadien het verslag van deze
bijeenkomst in Ensors stamcafé op de markt.
Met één parigh eid van stemmen wordt hij verko zen tot 'vice-pr ésident', Dr. Goffin wordt tweede vice-voorzitter.
D e voorzitter is 'Général Depière' en kommissaris- gen er aal
wordt 'Colonel Baron van Zuylen van Nyevelt', een Lui kse baron
die regelmatig zijn vakanties doorbrengt te Oostende en tevens
h et werk van Ensor verzamelt (Ensor 1985: 15). D eze laatst e
spreekt de openingsrede uit en daaruit blijkt dat hij het initi atief
nam en alle anderen uitnodigde (L'Echo d'Ostende). Het doel is:
'...à rendre aux animaux Ie labeur moins pénible et la mise à m ort
moins cruelle, d ' éduquer Ie public et spécialement la j eunesse... '.

Uiteraard wil hij de nieuwe wet doen respekteren, indien nodig
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met behulp van de gend armerie. Hij vermijdt echter elke sentimentaliteit:
'Des personnes, par une sensibilit étres souvent exagérée et ridicule, veulent voir et d ésirent l'abolition de eertuines souffrances dont la vue est
toujours pénible, mais qui sont nécaissaires et qu'il n 'est pas possible
d'abolirdans l 'bumanit é' (L' Echo d'Ostende 13-11-1929) .
Hun vereniging wordt gelegaliseerd door het verschijnen in het
staatsblad van 14 december 1929,nr.1094.
Kort daarop, in 1930, sterft voorzitter Depière en wordt Ensor
waarnemend voorzitter. En sor spreekt een hommage uit over zijn
voorzitter en tezelfdertijd raadt hij aan voor Baron van Zuylen te
stemmen, want:
'Excusez -moi parce que deuenue membre sedentaire de la Croix Bleue et
dorénauant attaché à mon art et clou ésar m es oeuvres. J e ueux céder la
place à U 11 com battant plus [eune, plus apte à rendre seruice' (Tricot
1985: 102) .
Deze laatste wordt ook verkozen en blijft voorzitter to t 1935. Of
Ensor dan terug waarnemend voorzitter werd is niet bekend maar
waarschijnlijk.
Op 19 mei 1931 houd en beide bar onnen, Ensor en van Zuylen,
een voordracht in kun stgalerij 'Stu dio' te Oostend e 24.
Op deze ' C onférence SUf la prote eti on de l'animal' verzorgt
Ensor de inleiding:
'Conférence prononcépar Ie Colonel, comp étant en la matière. La conférence sera pr ésent épal' J am es Ensor; dit Ie Baron Lumière, et moins
compétanten la matière..'
Hiermee bevestigt Ensor dat zijn lidma atschap veeleer ondersteunend dan aktie f is, maar daarom niet minder overtuigd.
Van 'La C roix Bleue ' worde n slechts de process en-ver baal vanaf 1
september 1939 bewaard 25. Daaruit blijkt dat En sor na die datum
nooit aanwezig was, no ch geëxcuseerd, alhoewel hij steeds vicevoorzitter is gebleven .
Op 12 oktober 1939 geeft hij op 79-jarige leeftijd zijn ontslag. D e
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beheerraad neemt er akte van en beslist hun 'eerste vice-voorzitter ' niet te vervangen . Dit proces-verbaal van 19 oktober 1939 is
med e ondertekend door El sa Steyns , algem een sekre taris 26 .
Op een zeldzaam foto gr afisch dokument sta at Ensor omringd
door zijn vereniging en de 'Société Royale Protectri ce des Animaux, Liège', de moederstad van van Zuylen. Dit was ter gelegenheid van het Federaal Co ngres van de 'Verenigin g ter Beschermin g van de Dieren '. O ostende had talri jke afdelingen uit gans
België uitgen odigd (De Zeewacht 25/6 11938). Antony, zo goed
als de ' hoffo to gr aa f' va n Ensor, fixeert d e deelnemers op
19.6.1938 tenvijl ze fier met hun beider bani eren poseren op het
bordes van de Thermen. De obligate rede van En sor tijdens het
banket hebb en we niet teruggevonden (ill. 21).

24. 'Vers 1927, ma tante Blanche H ertoge, s'installa au n 036 ru e Adolphe Buyl, dans
une boutique o ü elle v endit des dentelles et des uaporeux dessous[ëminins... Au premier
étage, efle cr éa une ga lerie d'art, Ie 'STUDI O ' , pour y exposer les oeu vres d'Ënsor et
attirer Ie gTand peintre cbez efle Ie plus possible. L e 'S T UD I O ' deoint rap idem ent Ie
rendez -uous des artistes et un des eentres de la vie intcllectuelle à Ostende . Elle organisa
quantit ëde eauseries et d'expositions, efle consultait Ensor qui lui pr êtait uolontiers des
oeuv res et accep tait d' écrire les préfa ces de ses catalogues (Ston k H. 1985: 36 e. v.).
2 5. Met dank aan Dhr. Boussy, ex-voorz itter van het 'Bla uw Kruis' van Oostende en
huidig voorzitter va n de 'Nati onale Raad voor Dierenbescherm ing '. Dit enige beuraarde
boekdeel met de processen-verbaal beslaat de periode van 1 september 1939 tot 20 maart

1951.
26 , Eisa Stey ns en haar man waren urienden van Ensor, z e kregen v erscheidene aan
hen opgedragen etsen. Z ij was aktrice in Ensors ballet 'La Gamm e d'Amo ur'. Op zijn
75ste v eljaardag beschrijft hij haar als volgt : 'M adame S teyns, la tr ès graciease beauté
poupine, donne brillam m ent de la voix à mon adresse en irradiant la Berceuse de la
Gamm e d'Amo ur ' (Ensol' 1974: 217).
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A AN LEID IN G
TO T HET PLAST ISC H WE RK

Wanneer we de drie hoofdstukken: 'plastisch werk ', 'toespraken'
en 'maatschappij en wet' op elkaar afstemmen, stell en we vast dat
ze perfekt synkroon verl open. D e belangrijkste fakt or is 'ma atschappij en wet'. Deze is bepalend voor het plastisch werk en de
toespraken.
Ensor heeft alerte voelh orens en wanneer een onderwerp dat hem
nauw aan het hart ligt in de aktu aliteit komt, zal hij daar ten volle
op inspelen. Vóór 1900 is hij zeer strijdvaardig en zal hij vooral
de aanvallen op zijn ego verwerken. Daarom zijn dierenmishandeling en vivisektie slechts onderwerpen in de marge en dit ver klaart waarom hij er vóór 1900 geen schild erij aan wijdt.
De tekeningen en etsen sluiten kronologisch nauw aan bij het
eerste hoogtepunt in de Europese str ijd tegen vivisektie en voor
dierenbescherming. Wa nneer we die verschillende werken met
deze kennis ontleden, zien we een duidelijk psychologisch mechamsme .
De vroegste werken (1886-1888) registreren de courante mishandelingen. In 1895 is hij pertinenter en toont hij een vivisektiescène als referentie voor 'wetenschappelijke' mishandelingen.
Uiteindelijk, in 1898, kiest hij openlijk partij en veroordeelt de
vivisektie.
De ontwikkeling van deze reakties: registratie, referentie en stel-
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lingname, vinden we terug in de mentaliteitsevolutie van de
bevolking van Europa die het proces op gang brengt.
Na 1900 wordt Ensor hoe langer meer gevierd, is zijn werk minder sociaalkritisch en kiest hij meer voor een burgerlijke estetika.
Zijn turbulente persoonlijkheid wordt ermee gesust en ook zijn
leeftijd brengt berusting. De behoefte om zijn ego te affirmeren is
fel afgenomen, de open wonden zijn geheeld, maar de littekens
blijven getuigen. Dan pas kunnen vivisektie en dierenbescherming een hoofdthema worden. Opnieuw is er een parallel met de
maatschappelijke ontwikkelingen.
De redenen tot de twee versies van 'Imfárnes Vivisecteurs' kunnen enkel gevat worden in het kompleks van zijn persoonlijke
gevoelens, zijn karakterkenmerken en, niet in het minst, de maatschappelijke interesse voor dit onderwerp. De data van wetsvoorstel en goedkeuring komen niet toevallig overeen met de data van
de kreatie van de schilderijen.
Ensor, die een voorliefde voor de natuur heeft, leest en informeert zich over het onderwerp. De inhoud van zijn toespraken
wordt meer gedetailleerd naarmate de jaren vorderen.
Hij haalt zijn informatie waarschijnlijk uit verschillende bronnen.
Vooral de direkte relatie tussen wet en schilderij is opvallend.
Vóór 1900 zal hij bij Picard Ct 1924) heel wat opgestoken hebben.
Hij blijft hem dankbaar citeren in zijn talrijke toespraken. Als
eminent jurist en senator zal Picard Ensor zeer precieze informatie kunnen verstrekken. Na 1914 komt hij frekwent in kontakt
met andere advokaten als Jean Teugels en Albert Croquez, ook
van Zuylen zal hem heel zeker op de hoogte houden. Tevens blijft
Oostende in de zomer een drukke badplaats, al was haar glorie
tanende. Bij de grote heterogene groep atelierbezoekers zal hij
het onderwerp zeker ter sprake brengen.
Uiteraard zal de 'Ligue Internationale Antivivisectionniste' een
aktuele en strijdende informatiebron zijn. Het selekt gezelschap
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waarin hij er vertoeft zal ongetwijfeld zijn ijdelh eid strelen en
misschien zelfs een belangrijke prikkel zijn om in aktie te komen.
Zijn erelidmaatschap kan hij als een persoonli jke bekroning waarderen.
Ensor sluit zeer nauw aan bij de aktu aliteit, de verwijzing naar de
antivivisektieliga en zijn assertieve voorspelling in 1925 zijn daarvan twee overtuigende feiten.
Zijn twee schilderijen zijn een soort bezegeling van , en tri om f
voor wetsvoorstel en wet, erelidmaatschap en stichting van 'La
Croix Bleue du Littora!'.
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Wa nneer we zijn plastisch werk en zijn lidmaatschappen overlo pen en zijn assertieve woord enschat beluister en, dan zijn we over tuigd van zijn welgemee nde genege nhei d voor dieren en zijn wil
om hun situa tie te ver beteren. Als we dan nog vern eme n dat hij
zelfs postkaar ten voor dit goede doel ver koo pt, dan is elke twijfel
ongerec htvaar digd. Uiter aar d geve n zijn werken in de eers te
plaatse blijk van zijn perso onlijke eth ische overtuiging.
D eze ongeken de relatie tussen tijd , we t en oeuvre bewijst dat
En sors wer k niet gevat kan worden in een uitsluitend kunsthi storische ben aderin g. En sor is he t type schilder dat slechts beg repe n
kan worden d. m. v. een volledige tijdsrekons truktie.
Alleen men taliteitsgeschiedenis is in staa t zuurs tof toe te dienen
aan de bloedarmo edige inteelt van exklusieve kun stgeschiedenis.
W ant Ensors kunst is een pars pro toto voor de mensheid, waarvan het laagje sociaal vern is afgesleten is. Door hem enkel in de
kunstgesc hiedenis te situ eren, zette n we hem een verguld masker
op en maken we hem aanvaardbaar voor het salon.
Wa nneer Ensor, ook in 1929, tot baro n verheven wordt, kiest hij
als wapenspreuk 'Pro Luce Nobilis Sum' ('D oor het licht ben ik
geade ld') . Zijn lijfspreuk koos hij echter reeds in zijn glor iejaren.
des Om bia ux ve r te lt het o nts taa nsve rhaal va n deze barokke
spreu k ree ds in 1899 (La Plume: 63).
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Er is geen ge paster sluitstuk voor een tekst over vivisektie en
daarom geven we Ensor met genoeg en het laatste woord:

'Lessuffi sances matamoresques appellent
lafi nale creoaison grenouillè7-e'
ofzoals Edebau (1974: 35) vertaalt :

'De verwaandheid van de diknekken do et hen tenslotte uiteenspatten
als een opgeblaz en kikker!'
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Ensor James: 'De duivels Dzitts en Hibanox leiden Christus
nam' de het' ets 1895, 133xl72 mm o
Ensor james: 'De intrede van Christus in Brussel' ets 1898,
248x355 mmo (detail)
Ensor James: 'Le Christ et les docteurs' olieverf op doek
1920, 53 x 76 cm.
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'Chasseurs volontaires' kleurlitho's 1865.
Ensor james in zijn salon, foto opgedragen aan Croquez in
1933
Valvasors ]. W . v 1682, titelblad uit 'Theatrum Mortis'
Ensor James: 'Zelfportret' of 'Grosse tête'
olieverf op paneel, 1879, 17x13 cm.
Ensor jarnes: 'Un bon coin chez moi' olieverf op doek
1938,50 x 38 cm.
Ensor James: 'Souvenirs' olieverf op doek 1926, 70 x 60,5 cm.
Ensor James, tekening in het 'Liber Veritatis' schetsboek
'Kruisiging' miniatuur uit de Floreffe Bijbel (detail), ca. 1150
Nitsch Hermann, fotodokument genomen tijdens 'AKTION
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gepolychromeerd gips 1891,40,5 x 21,5 x 18 cm.
Voorbereiding tot een vivisektie experiment in de 19de eeuw
Hogarth William 'Pirst stage ofcruelty', gravure 1751
Spotprent uit 'Kileerike' ter gelegenheid van Wagners
koncert in Wenen, 1/3/1875
Jan Steven van Calcar 'Initiaal', houtsnede in 'De humani
corporis f abrica' van Vesalius 1543
En sor in 1933 poserend bij 'Les Imf:times Viuisecteurs'
(eerste versie van 1925)
Ensor omringd door 'La croix bleue du littoral' en de
'Société royale protectrice desanimaux, Liège' 1938

27. Om de verwarr ing in de literatuur rond deze twee schilde rijen te illustreren ,
beperken we ons tot de recen ste twee publikaties.
Tricot 1992: de kleurafbeelding op p. 391 to ont de tweede versie, maar wordt
aangeduid als de eerste versie van 1925. In de tekst zijn de afbeeldingen korrekt, maar de tweede versie was niet op de tentoonstelling van 1929 (P .V.S.K-Brussel).
Legrand 1993: de kleurafbeelding op p.204 to ont de tweede versie, maar wordt
aangeduid als de eerste versie van J 925. In de ind ex wordt dan
toch naar de tweede versie verwezen , maar als zijnde van ' 1927' !
D e datering van de tweede versie blijft onbevestigd, maar gezien de hierboven
aangehaalde nieuwe gegeven s lijkt 1929-30 zeer waarschijnlijk.
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Fragment uit 'Disco urs pronon cé au banquet d'ad ieu van de Woestijne à
Ostende' 1925 (Ensor 1974: 99, 100).

Mes cbers amis,
Laissez-moi vous dire quelques mots concernani la uiuisection et ses horreurs.
J e m e suis [ur éde combattre à outrance la uiuisection et ses abus. Toutes
les occasions me sont bonnes, même celle de notrejo)'eux et touchant banquet. Je saisis donc Poecasion [auorable et je serai bref et violent.
J'ai toujours temt à [létrir et dénoncer les cruautés atroces, vrais crimes
sans nom commis par les uioisecteurs. A bominable engeance m éridionaIe, race hautaine et stupide [ermee à toute moralité, à tout am our, descendants de croquants aoariés, au criine atropbi é et étriqué, bourrés de
froids et néfastes calculs et d'insensibilit és profitables, ignobles bonshommes aux mains rouges, au coeur de roe, affreux pendants des m édecins,
glro tesques, saigneurs dangereux, amplement seringu és, enpourceaugniacqués, dprement, f essés et pilcrises par les grands satiriques dej adis.
Auec Ricbard Waçner; Pierre Loti, Edm ond Picard, avec les grands
esprits clairuoyants au coeur noble, il [aut condamner les expériences
infámes, plr esque tal/jours sans objets, des vivisecteurs. La post érit éjuge ra sévèrement les abus criants, tout comme elle juge actuellement les
abus commis aux temps passes; alors, on r êtissait les gens au nom de la
religion et de la morale, aujourd'hui on supplicie les soi-disant bêtes au
nom de la science. Et surtout on martyrise notre ami Ie chien, Ie plus
intelligent, Ie plus aimant, Ie plus dévoué de nosfrères inférieurs, dans Ie
but, tr ès vague, de guérir les maladies dues à nos intemp érances gloutomus, à nos vices, à nospourritures, à nos excès, à nospéchéscapitaux.
Et maintenant au pilori, les vivisecteurs, honte suprême de l'espèce
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bumain e. T70us ne taillerez plus longtemps dans les chairs vives et sensibles des pauvres bêtes intelligentes et vos abominables pratiqu es uous
mettront bienuitau ban de la société.
Au pilori! A u pilori!! Au pilorill! les [aux sauants, cuistres cruels souvent m ûtin és de charlatans ébontés, jeunes arriuistes à l'esprit pédant,
carabins cyniques. Au pilori! A u pilori!! A ll pilori!!!
Encore uous avez signalé, mon cher Vandeputte, les cruaut és r éooltantes
fréquemment et impun ément commises ici, cruaut és nous exposant au
[uste m épris de l'étranger et part iculierement de l'Anglais au coeur
noble.
Oii êtes-uous, juges de Belgique? Dormez-uous? Ronflez-vous? Réveillez -uous! Venez défendre la plus belle descauses!
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