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Leefplekken

Wie zich over de leefplekken van Félicien Rops buigt, stapt in de voetsporen van de kunstenaar, zonder
angst om het noorden kwijt te raken, of zelfs helemaal te verdwalen, in en tussen zoveel verplaatsingen!
Namen, waar alles begon; Brussel, de onmisbare etappe waar zijn loopbaan startte; en tot slot Parijs
waar zijn talent volop tot uitbarsting komt: dat is de geografische ‘driehoek’ die vaak wordt aangehaald,
maar de werkelijkheid is een stuk complexer, zoals altijd als het over Rops gaat …
Aan deze drie hoofdverblijfplaatsen worden inderdaad nog tal van andere leefplekken gehaakt. Hij bleef
er wel soms maar heel kort, of sporadisch, maar ze waren stuk voor stuk kostbaar in het leven van Rops
en dus ook in zijn werk. Het is een hele opdracht om de lijst te maken van alle locaties waar de kunstenaar ooit verbleef. Ook spreekt het niet vanzelf om precies te bepalen wanneer hij er telkens woonde en/
of werkte (maar weinig brieven van de kunstenaar dragen een datum), … maar wat er al over geweten
is, maakt het allemaal nog boeiender, want er horen ook verre reizen1 en frequente verplaatsingen bij.

Zo brengt Rops in 1891 een maand door in Porquerolles, om dan in de lente naar de Vendée te reizen,
dan terug naar Parijs, en vervolgens naar Bretagne
in augustus, in september is hij aan de Noordzee en
in december weer naar Parijs.2 Zijn omzwervingen
doen duizelen … ze dragen bij tot zijn ongrijpbare aard, net zoals de eigenzinnige trekken van zijn
werk beletten om hem in het vakje van een bepaalde
school of beweging te plaatsen. Het lijkt wel alsof
Rops, net als in zijn liefdesleven, wel nood had aan
een thuisbasis, een ankerpunt, waar hij zowel zijn
lichaam als zijn geest kon doen rusten, maar toch
altijd weer zocht naar zijsprongen, … Deze vergelijking tussen zijn liefdesleven en zijn leefplekken
maakt de kunstenaar trouwens zelf, zoals uit dit citaat blijkt: “Je moet Parijs zien als een hartstochtelijke minnares & af en toe het groen in trekken, het
bos in.”3

Brief van Félicien Rops aan Théo Hannon,
Anseremme, 10/1875. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek van België, Archieven &
Museum van de Literatuur, inv. ML
00026/0001, editienr.: 1885

Aan deze reizen worden een aparte afdeling in het museum en een afzonderlijk pedagogisch dossier gewijd (in aanmaak).
Zie daarover: “Chronologie vagabonde” [zoals de auteur het zeer terecht noemde] in Véronique Leblanc, Félicien Rops. Impressions de voyage, Antwerpen,
Pandora, 2003, pp. 107-114.
3
Handtekening van Rops in de marge van een gravure. Privé-collectie. Genoemd in Bernadette Bonnier (onder leiding van), Het provinciaal museum Félicien
Rops Namen, Brussel, Mercatorfonds, 2005, p. 77.
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I. Namen
Namen is dus de geboorteplaats van de kunstenaar. Hij groeit op in deze provinciestad, in
een warm nest, maakt er zijn eerste vrienden,
volgt les aan verschillende scholen5, krijgt een
grondige artistieke opleiding aan de Academie
voor Schone Kunsten. Hij woont er van 1833 tot
1851, het jaar waarin hij naar de Université libre de Bruxelles6 gaat. Op 16 februari 1857 stapt
Rops in het huwelijksbootje met Charlotte Polet
de Faveaux en komt hij zich weer in zijn geboortestad vestigen. Het echtpaar verdeelt zijn tijd
over Namen, het kasteel van Thozée en Brussel,
waar het een huis aan de Louizalaan laat bouwen. Er zullen twee kinderen komen: Paul in
1858 en Juliette in 1859, die echter zes jaar later
aan hersenvliesontsteking zal sterven.

Anoniem, Paul Rops,
foto, z.d. © musée Rops

Anoniem, Juliette Rops,
foto, z.d. © musée Rops

Anoniem, Charlotte Polet
de Faveaux, foto, z.d.
© musée Rops

Er resten ons maar weinig documenten uit de kindertijd van de kunstenaar. Wat we weten, komt vooral
uit de geschriften van Rops, die zoals bekend vaak doorspekt waren met fictie en mythe. Zoals deze tekst
die hij neerpende in de marge van een gravure die Karl-Ludwig Büch voorstelt, een musicus van Duitse
afkomst die hem veertig jaar eerder enkele lessen notenleer gaf. Deze was bevriend met zijn vader en
kwam een keer per week naar de gezinswoning voor muziekavonden.
Rops vult bijna het hele blad papier op, in zijn fijn en gedrongen geschrift. Hij gaat uitgebreid in op deze figuur
die in zijn geheugen gegrift bleef, in tedere bewoordingen
waaruit de gemoedelijkheid in het gezin spreekt: “Intussen
doorbladerde ik, toen al erg aangetrokken tot alles wat getekend werd, languit liggend op het tapijt, in het licht van
het olielampje, een dik boek vol mooie afbeeldingen, de ‘Fabels’ van Jacob Cats. En ik draaide de bladzijden voorzichtig om, zodat ik de muzikanten niet zou storen. Na de trio’s
opende mijn vader het bewuste ‘terpodion’7 – het enige dat
de stad Namen bezat, en hij bespeelde het tot elf uur, nooit
later, terwijl ik insliep op de goede oude Cats en de weemoedige en indringende stem van het oude instrument mijn
dromen wiegde.” De twee tekeningen in de kantlijn benadrukken de toon van de brief: omdat ‘arme’ vader Büch
niet de erkenning kreeg die zijn talent verdiende, staat er
boven één van zijn composities een stralende laurierkrans.
Félicien Rops, Le Père Büch, 1890, ets met tekst in inkt in de
marge, 46 × 33,5 cm. Coll. Provincie Namen, Félicien Rops
Museum, inv. GD E0237
Zijn geboortehuis ligt in een straat die parallel loopt met de straat van het museum, de huidige rue du Président, op het nr. 33. Een plaat op de eerste
verdieping van de gevel geeft deze geboorteplaats aan.
5
Zie daarover: Mara Donato Di Paola, Rentrée des classes. L’expérience scolaire au 19e siècle : le cas de Félicien Rops, blaadje van het museum nr. 8, Namen,
Provincie Namen, 2017.
6
De Brusselse jaren van de kunstenaar worden uitgebreider belicht in het pedagogisch dossier nr. 1: De jonge jaren en de karikatuur.
7
Klavierinstrument dat in de 19de eeuw gebouwd werd. Zie daarover Mia Awouters, “L’instrument qui berça les soirées de Félicien Rops : le terpodion” in
Bernadette Bonnier (onder leiding van), Poste restante in Namen. Félicien Rops, “onverbeterlijke” Namenaar, krant van de tentoonstelling in het Félicien
Rops Museum van 14 oktober tot 30 december 2006, Namen, Provincie Namen, 2006, p. 10.
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Vanaf begin de jaren 1860 verblijft Rops geregeld in Parijs. Zijn bezoeken aan de Franse hoofdstad beklemtonen alleen maar de kloof tussen twee steden, die hij geregeld aan elkaar aftoetst: Namen, de ingedommelde stad met de enge geesten die hem niet begrijpen; Parijs, de moderne stad waar alles gebeurt en waar
zijn talent zich kan uitdrukken en erkenning krijgt. “Ik ben nog geen twee uur in deze goede stad Namen of
mijn hart zwelt van woede over de voor mijn ogen uitgestalde kwaadwillige & groteske ijdelheid van mijn
stadsgenoten die voorbij paraderen. […] Sinds ik op de wereld ben, spuwen deze geliefde stadsgenoten mij
uit. Ik oogde altijd al als een huismus die in een nest van uilen geboren werd.”8
Zijn gevoelens voor Namen zullen altijd tussen afstoting en tederheid zweven. Deze stad die hem zag geboren
worden, te klein voor zijn talent en zijn persoonlijkheid, blijft toch de plek van zijn kinderjaren, diepe vriendschappen en een zoet bestaan dat baadt in een weemoed, die door de verwijdering en de leeftijd nog zal toenemen.

II. Thozée
Het is tijdens zijn verloving met Charlotte, omstreeks 1852, dat Félicien Rops het kasteel van Thozée ontdekt. Dit
landgoed bestaat uit een neoclassicistisch gebouw, hoevegebouwen en momenteel 19 hectare weide en bos en behoort inderdaad toe aan een oom van Charlotte, die het goed erft bij zijn dood.9
Dit ‘bezinningsoord’ op het platteland maakt het Rops mogelijk om zich aan enkele favoriete tijdsbestedingen
over te geven, zoals tuineren, jagen, vissen, schaatsen in de winter, en om zijn vriendschappen en artistieke relaties warm te houden. Zo nodigt hij er onder meer Alfred Delvau10, Louis Artan11, Armand Dandoy12, Auguste
Poulet-Malassis13, Charles Baudelaire14 uit. Hier kan hij ook volop nog twee andere passies beleven: de plantkunde
en de kunst.

Félicien Rops, Essais à la fleur, z.d., zachte vernisgravure, diepdruk, ets met
aantekeningen in inkt. Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, in bewaring in
het Rops Museum, inv. CFR 085

Deze plaat maakt deel uit van een reeks die Rops zelf
Les Pédagogiques noemde. Ze zijn uitgevoerd op basis
van koperplaten die hij verschillende keren gebruikte
voor proeven en etsdemonstraties: “Omdat niet altijd
nieuwe platen konden gebruikt worden, namen we er
genoegen mee om omgekeerd te vernissen & door alles
door te laten bijten. Wat soms de meest onverwachte
en grappigste dingen opleverde”, legt hij uit aan een
vriend.15 Op dit blad worden verschillende motieven
gedrukt, waaronder deze kleine bloem die de plaat
zijn titel geeft. Rops noteert er vervolgens een aantal
technische aantekeningen op: “Het vernis zou kunnen
‘gesmoord’ worden met wat werk in droge naald op
de randen.” Heel wat van Les Pédagogiques werden in
Thozée vervaardigd, soms met medewerking van andere graveurs. Zo groeide het kasteel uit tot een smeltkroes van creatieve geesten en artistieke uitwisselingen.

Brief van Félicien Rops aan Léon Dommartin, z.pl. en j. [ca.1871]. – Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Handschriftenkabinet, inv. II/6655/457 - www.ropslettres.
be editienr.: 2087.
Het kasteel is gelegen in de gemeente Mettet, op 30 kilometer ten zuidwesten van Namen. Élisabeth Rops, kleindochter van de kunstenaar, was de laatste bewoonster. Bij
haar dood in 1996 liet ze het landgoed na aan het Fonds Félicien Rops. Voor meer info over Thozée, zie: www.fondsrops.org.
10
Alfred Delvau, 1826-1867. Frans schrijver, redacteur bij Le Figaro toen hij kennismaakte met Rops.
11
Louis Artan de Saint-Martin, 1837-1890. Belgisch schilder, bezoeker van het Sint-Lukasatelier in Brussel in de jaren 1854-57, tegelijk met Rops, Louis Dubois, Constantin
Meunier, enz.
12
Armand Dandoy, 1834-1898. Belgisch schilder en fotograaf, leerling van Ferdinand Marinus aan de Academie voor Schone Kunsten van Namen, waar hij Rops ontmoet.
13
Auguste Poulet-Malassis, 1815-1878. Frans schrijver en uitgever.
14
Charles Baudelaire, 1821-1867. Frans dichter.
15
Brief van Félicien Rops aan Maurice Bonvoisin, Parijs, 01/04/1878. – Brussel, Archieven en Museum van de Literatuur, inv. ML/03270/0016 - www.ropslettres.be editienr.: 1446.
8
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De studie van de planten bereikt een
hoogtepunt in de 19de eeuw. Tegelijk met de
ontdekkingen in de plantenwereld, vindt een
populair tijdverdrijf meer en meer ingang:
de tuinbouw. Nieuwsgierig als hij is, toont
Félicien Rops veel belangstelling voor planten.
Hij bezoekt de landbouwtentoonstellingen
in Namen en wint er zelfs een “bronzen
medaille voor een prachtige boerenkool”,
een huzarenstukje dat weerklank vindt in de
lokale pers.16 Deze passie krijgt nog ernstiger
vorm in de aanleg van herbaria17, waarvan een
plaat in deze zaal te zien is, en met een reeks
Félicien Rops, Exposition de la Société royale d’horticulture de Namur, z.d., lithografie, 22 x 24 cm. aanplantingen. Thozée blijkt in dat opzicht
Coll. Provincie Namen, Félicien Rops Museum, inv. PER E0181.1.P
een fantastisch speelterrein. De bewaarde
facturen tonen aan dat Rops zich beleverde bij
grote tuinkwekers in Antwerpen, Gent, Luik of Namen om het domein met bloemen in te richten.18 Maar ook al is de
plantenkennis van Rops beperkt, hij zal altijd plantensoorten blijven meebrengen van zijn reizen.

De kunstenaar komt graag rechtstreeks in aanraking met de natuur. Die nood zal hij zijn hele leven lang
hebben: “De zee en de bossen zijn voor mij de grote troosters, die rust brengen. Tegenover hen voelt men
het vergankelijke, vluchtige en broze van alle pijnen, en ze hebben mysterieuze woorden die in slaap wiegen
en die bedaren.”19 Deze liefde voor de natuur vertaalt zich in zijn landschapsschilderingen. Zijn opleiding
aan de Academie voor Schone Kunsten van Namen, bij Ferdinand Marinus20, maakte hem gevoelig voor
de schoonheid van de Maaslandse landschappen en moedigde hem aan om zich los te maken van de klassieke en romantische traditie en meer de weg van het realisme op te gaan. Rops zet zijn picturale opleiding
verder in Brussel waar hij zich in 1853 inschrijft bij het vrij Sint-Lukasatelier. Hij zal er onder meer Louis
Dubois21, Louis Artan, Constantin Meunier22 ontmoeten.

Félicien Rops, Étang de Bambois, 1870, olie op doek, gemaroufleerd op paneel,
26 x 43 cm. Coll. Provincie Namen, Félicien Rops Museum, inv. PE 38

Het meer van Bambois, op enkele kilometers
van Thozée, wordt het onderwerp van een aantal
schilderijen van Rops, in verschillende seizoenen. Een
weelderige natuur omrandt het meer, dat zich telkens
weer tot een spel van weerkaatsingen leent, zoals die
blauwe hemel waarvan de wolken met grijze en witte
tinten op het wateroppervlak gespiegeld worden. De
planten op de oevers worden in lichtgroen neergezet,
tonen die donkerder worden in de gordel van bomen
rondom het meer. Een silhouet op een sloep laat zich
raden, meer dan zien. Het is de natuur en enkel de
natuur die Rops viert in een rijke en dichte materie.

L’Éclaireur, 28ste jaar, nr. 271, 04/10/1859. Genoemd in: Bernadette Bonnier (onder leiding van), Félicien Rops. Rops suis, aultre ne veulx estre, Brussel,
Complex, 1998, p. 21.
Zie daarover: Philippe Martin, Inventaire des exsiccata de Félicien Rops. Analyse et commentaires de ses herbiers, Namen, Provincie Namen, 2006.
18
Zie daarover: Philippe Martin, “Félicien Rops et la botanique”, in Bernadette Bonnier (onder leiding van), Het Félicien Rops museum Provincie Namen,
op. cit., pp. 231-237.
19
Brief van Félicien Rops aan Armand Rassenfosse, Demi-Lune, [16]/10/1891. – Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Handschriftenkabinet, inv.
II/6957/19/73 - www.ropslettres.be editienr.: 1744.
20
Ferdinand Marinus, 1808-1890. Genre- en landschapsschilder.
21
Louis Dubois, 1830-1880. Belgisch schilder.
22
Constantin Meunier, 1831-1905. Belgisch beeldhouwer, schilder en etser.
16

17

4

“De geest zit in de natuur en dat
is wat je moet schilderen, de geest
die je ontdekt zoals je een orchidee
ontdekt in de wirwar van het gras,
waarop de zondagse burgerij zonet
gegeten heeft, zonder ook maar iets
te zien.”23 Rops maakt van deze
uitlating een artistiek voorschrift,
want hij werkt mee aan de oprichting
in Brussel in 1868 van de Société
libre des Beaux-Arts, een jonge
kunstgarde die Gustave Courbet24
navolgt. De ‘Société’ komt samen
met een aantal tentoonstellingen
tot 1876. Eenzelfde drang naar
moderniteit verenigt deze Belgische
en buitenlandse kunstenaars, die Anoniem, Groepsportret door Lambrichs, zwart-/witafdruk op foto met gelijmde etiketten. Brussel,
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Archieven van de Hedendaagse kunst in België,
willen afstappen van het pittoreske inv. 14 447
en beperkingen weigeren. Hun
programma maakt aanspraak op een “vrije & individuele vertolking van de natuur”25. Hoewel ze discreet bleef,
heeft deze vereniging toch sterk bijgedragen tot de doorbraak van het realisme in België en de vernieuwing in
de landschapsschilderkunst.

In 1869 ontmoet Rops in Parijs twee jonge zussen, de modeontwerpsters Aurélie en Léontine Duluc. Hij
begint met allebei een relatie die dertig jaar lang zal duren, tot hij sterft. Deze verhouding, in combinatie
met andere avontuurtjes, is de druppel voor Charlotte. Ze vraagt in 1874 de scheiding van goederen aan.
Rops komt dan heel wat minder naar Thozée. Hij zal er nog enkele keren verblijven om zijn zoon Paul
te zien, die bij zijn moeder blijft. Maar hij blijft erg gehecht aan het landgoed, zoals uit tal van brieven
blijkt. “In het voorjaar zal ik je mooie planten sturen voor ons goed oud Thozée. Ik wil je de liefde voor
bloemen bijbrengen, want dat heeft mij vaak getroost in mijn eenzame uren.”26

Brief van Félicien Rops aan Théo Hannon, z. pl. en j. – Brussel, Archieven en Museum van de Literatuur, inv. ML/00026/0188 - www.ropslettres.be editienr.: 2068.
Gustave Courbet, 1819-1877. Frans schilder, lithograaf en tekenaar.
25
Zie daarover: Denis Laoureux (onder de wetenschappelijke leiding van), In de natuur. De Société Libre des Beaux-Arts, van Artan tot Whistler, catalogus van de
tentoonstelling die in het Félicien Rops Museum liep van 1 juni tot 1 september 2013, Namen, Provincie Namen, 2013.
26
Brief van Félicien Rops aan Paul Rops, z.pl. en j. – Thozée, Fonds Rops, inv. L/10.
23
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III. Maas
Rops heeft al heel, heel lang een band met de Maas. De rivier stroomt inderdaad door zijn geboortestad
en met enkele stappen is hij buiten de wijk van zijn kindertijd en dicht bij het water. In 1860 woont Rops
samen met twee neven een roeiregatta bij in Luik. Hun enthousiasme is zo groot dat ze het jaar daarop
feesten op het water organiseren in Namen. Ze richten meteen ook maar een watersportclub op, de Cercle
Nautique de Sambre et Meuse (de latere Royal Club Nautique de Sambre et Meuse), die op 1 november
1862 boven de doopvont wordt gehouden27. Félicien Rops is de eerste voorzitter. De Club groeit, koopt
boten aan, organiseert trainingen en behaalt in Parijs zelfs de eerste prijs van de Keizer in de wedstrijd
voor vier roeiers, met de kano ‘Miss Brunette’. Gesterkt door deze successen vraagt de Club het koninklijk peterschap aan, dat in 1865 wordt toegekend. Vanaf 1866 wordt Rops minder beschikbaar. Hij
wil zijn werklast verminderen en wordt ondervoorzitter, om in 1869 helemaal ontslag te nemen, omdat
andere projecten zijn aandacht vragen en hij steeds vaker in Parijs is. De Club zet zijn weg verder, diversifieert en blijft het Naamse leven animeren, zoals uitvoerig blijkt uit de kranten van toen28.
Rops zet zich enorm in voor de oprichting van de Club. Hij
ontwerpt de lidkaart en de uniformknoppen, hij voert het blazoen
uit en signeert het devies. Hij zal ook kleine koperen plaatjes
graveren die op de boten worden aangebracht om ze te herkennen.
Er zullen maar enkele papieren afdrukken worden uitgevoerd. De
letters staan omgekeerd, het bewijs dat ze niet voor druk bestemd
waren. Zo wordt “Miss Brunette”, het bootje waarmee de Club zich
onderscheidt in Parijs, geïllustreerd met de buste van een jonge
vrouw, met ontblote schouders, de glimlach op de lippen en de blik
extra benadrukt door een sluiertje.

Félicien Rops, Miss Brunette, 1866, ets, 7,8 cm diameter.
Coll. Roger Pierard, in bewaring bij het Rops Museum

Verder stroomopwaarts van de Maas, is het dorpje Anseremme, bij Dinant, het trefpunt voor een bende die
volop van het leven geniet. Zwempartijtjes, wandelingen, kanovaren, schilderen en feesten geven het ritme
aan van het verblijf van kunstenaars die er vanaf 1868 vakantie komen nemen. Rops is de gangmaker, trommelt op, tikt op de vingers als het moet, organiseert feesten en regatta’s: “Je hebt zopas ver van ons nestje
Anseremme de beste acht dagen van het seizoen doorgebracht! Vrijdag dansavond bij Bricart, zondag hetzelfde bij Bricart. Maandag – Artiestenbal in het stadhuis van Anseremme les Bains! Met verlichting, kleurige
glazen, vlaggen in de bomen, decors, dranken, buffet, wachter aan de poort! – Zeer chique!! en verbluffend!
[…] Het feest werd beslist om halftien in de ochtend, iedereen ging er met een helse vaart tegenaan. Ik maakte
komaf met onbehouwenheid en sleurde mijn hele wereldje mee, het is één van mijn intieme successen!”29
Hoewel hij zich in Parijs had gevestigd, komt Rops toch nog enige tijd terug naar Anseremme en zijn herberg,
om zijn Belgische vriendschappen en wortels te koesteren.

Zie daarover: Alexia Bedoret, Vincent Bruch, Philippe-Edgar Detry, Stéphanie Quériat, Reflets de Meuse. Félicien Rops, bon rameur du Club nautique de
Sambre & Meuse, catalogus van de tentoonstelling die in het Félicien Rops Museum liep van 29 juni tot 31 oktober 2012, Namen, Provincie Namen, 2012.
28
De watersportclub bestaat nog altijd. Meer info op: www.rcnsm.be.
29
Brief van Félicien Rops aan een onbekende, Anseremme, 09/1875 – Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, in bewaring bij het Rops Museum, inv. APC/27194/17 www.ropslettres.be editienr.: 0234.
27
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Het is Léon Dommartin30 die de ‘Auberge des Artistes’
ontdekt. In de herberg komen ook leden van de
watersportclub over de vloer, die in de buurt een botenloods
bezitten. De overnachtingen worden gespreid over de
herberg, een bescheiden familiepensioen en het hotel
Bricart, dat meer comfort biedt. Deze gravure toont ons de
keuken van de herberg, met zijn rustiek decor. Een vrouw
is aan de slag aan het fornuis, met de rug naar ons toe en
een forse opscheplepel in de linkerhand. Aan het plafond
hangen een uiensnoer en hammen, beloftes van maaltijden
die de kunstenaars soms betaalden met het decoreren van
de herberg. Zo voerde Félicien Rops er enkele schilderingen
uit op de houten deuren. In de rand van de gravure vullen
enkele profielen en kleine motieven het blad aan.
Félicien Rops, La Cuisine de l’auberge des Artistes à Anseremme, ca.
1875, ets en drogenaald, 21 x 15,5 cm. Coll. Fédération WallonieBruxelles, in bewaring bij het Rops Museum, inv. PER E227.2.CF

Anseremme is niet alleen een ontspanningsoord, het is ook een concentratie van kunstenaars die in de wandeling
‘de kolonie van Anseremme’ wordt genoemd. Ook hier speelt Rops een belangrijke rol: hij loodst in zijn spoor zijn
Brusselse relaties mee, leden van de Société libre des Beaux-Arts, zoals Louis Dubois, Théodore Baron31, enz. Iedereen komt er de landschappen schilderen, zonder regels en zonder aanvoerder. Het gaat gewoon om schilderen naar
de natuur, samen werken en artistieke bespiegelingen uitwisselen. Rops brengt onder meer de schilder Pantazis32
mee over wie hij schrijft: “Zijn techniek met het paletmes levert dingen op die het penseel nooit kan. Ik kan er
niet mee werken en ik betreur het, want dit moderne instrument is een heuse vondst.”33 Armand Dandoy maakt
in 1875 twee foto’s van de groep op een eilandje in het midden van de Maas, dat de bende had omgedoopt tot ‘Liefdeseiland’. Félicien Rops zit links, makkelijk herkenbaar in zijn wijde blouse en met zijn strohoed.

Armand Dandoy, Groepsportret op het eiland van Noyon-Pré in Anseremme, september 1875, foto.
Coll. Société Archéologique de Namur, inv. 012

Léon Dommartin, 1839-1919. Belgisch schrijver met als schuilnaam Jean d’Ardenne, boezemvriend van Rops.
Théodore Baron, 1840-1899. Belgisch landschapsschilder
32
Périclès Pantazis, 1849-1884. Grieks schilder van landschappen, portretten en andere stillevens, die zich in 1872 in België vestigde.
33
Brief van Félicien Rops aan Théo Hannon, 30/11/1880. Brussel, Archieven en Museum van de Literatuur, inv. ML/00026/0090 - www.ropslettres.be editienr.:
1970.
30
31
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IV. Noordzee
Zoals veel van zijn tijdgenoten, maakt Rops volop gebruik van de ontwikkeling van de spoorweg om naar de Belgische kust te trekken. In zijn
karikaturen voor het blad Uylenspiegel hekelt hij de mode van het baden
in zee, die in het midden van de negentiende eeuw een hoge vlucht neemt.
Tijdens zijn frequente verblijven observeert hij de boten, schetst hij de
stranden, de vissers, zoals Jean Vandyrendonck, die het onderwerp zal zijn
van tekeningen en gravures van de kunstenaar. Hij verhult zijn diepgewortelde verknochtheid aan deze landschappen niet: “Ah, de Noordzee!
Deze die van IJsland komt en de wisselende satijnglinsteringen van haar
robe in het zijige zand rolt! Zij is een beetje mijn geliefde minnares. Als ik
aankom, na een lange afwezigheid, open ik de neusgaten voor de wind om
haar heel eigen geuren op te snuiven! Zij met de ‘onderarmen’ gekleurd
door het groene wier, het zout, de schelpen en de bruinwieren van haar
zandige oevers!”34
Trouw aan zijn picturale overtuigingen, schildert hij er naar de natuur, in
soms oncomfortabele weersomstandigheden, zoals hij zelf vertelt in deze
brief aan Léon Dommartin, waarin hij zichzelf helemaal ingeduffeld neerzet, kleurendoos in de hand.

Brief van Félicien Rops aan Léon Dommartin,
Brussel, 1873 – Coll. Provincie Namen,
Félicien Rops Museum, inv. LEpr/192, - www.
ropslettres.be editienr.: 0148

De geografische verwijdering tast deze begeestering hoegenaamd niet aan. Zelfs tijdens zijn verre reizen kan de
kunstenaar het niet nalaten om nieuwe landschappen te vergelijken met deze zee waar hij zo van houdt, zoals
wanneer hij naar Noord-Amerika gaat: “de grote meren zien er geweldig uit, het zijn ‘Noordzeeën’ met beboste
en heuvelachtige oevers. Absoluut de toon, het uitzicht en de golven van de zee in Heyst of in Knokke.”35
In dit landschap ruimt Rops veel
plaats in voor een strand dat laagtij
zo weids maakt. De blauwe hemel
in een witte sluier, de wind die zich
laat raden door de gebogen houding
van de vrouw, de grote plassen die
de zee achterliet, de duinen achter
de houten huisjes, een gestrand
bootje, alles roept die zo bijzondere
sfeer van de Noordzee op. Loodrecht
op het ruime sop, verliest de blik
zich in de einder, in een strand dat
eindeloos lijkt, zo uitgestrekt is
het perspectief. De zon is niet te
zien op het doek, maar tekent links
toch ranke schaduwen, die Rops Félicien Rops, La Plage de Heyst, 1886, olie op doek, 37 x 54,5 cm. Coll. Provincie Namen, Félicien Rops
behandelt met oplichtende blauwe Museum, inv. PE 270
en paarse vlekken, in een techniek
die op de impressionistische schilders geïnspireerd is. De tinten zijn teer, helder, weergegeven door lichte, kleine
toetsen, en drukken subtiel het licht van de Noordzee uit.
34
35

Brief van Félicien Rops aan Eugène Demolder, z. pl., 09/08/1893. – Gepubliceerd in L’Art moderne, nr. 31, 20 augustus 1893, p. 269.
Brief van Félicien Rops aan Léon Dommartin, Buffalo, 24/10/1887. – Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Handschriftenkabinet, inv. II/6655/468/205
- www.ropslettres.be editienr.: 2784.
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V. Parijs & de Seine
De afwezigheden van Félicien Rops en zijn vele liefdesavonturen zetten zijn huwelijk op het spel. Rops is
helemaal in de ban van de gezusters Duluc en is niet in staat om te kiezen tussen zijn twee huishoudens: “Aan
de andere kant kan de huidige situatie niet blijven duren. Ik ben verstoken van de genegenheid van mijn zoon,
ik heb geen huiselijke haard, in de ogen van de wereld is mijn positie zo bedenkelijk dat er (ik hoorde het via
verschillende wegen in Brussel), wordt gezegd dat mijn vrouw mij betaalt om in Parijs te wonen, dat ik met
haar een geldelijke overeenkomst heb gesloten waarmee ik mij verbond om niet langer in Thozée en ook niet
in Brussel te wonen, tegen vergoeding. Dat moet ophouden, ik vraag mijn vrouw dus om een regeling te treffen, op een minnelijke of een andere manier.”36 De beslissing om uit elkaar te gaan wordt dus door Charlotte
genomen, in 1874. En de kunstenaar ziet zich gedwongen om zich in Parijs te vestigen. Hij zal er verschillende
huizen en ateliers betrekken, in een periode van zowel zedelijk als financieel woelige maar wel zeer creatieve
tijden. Hij vindt ook een onderkomen in Monaco waar een vriend hem meer dan eens herbergt.
Drie vrouwenfiguren genieten van de koelte van de
struiken. Rops schetst hier het portret van zijn nieuwe
gezin, dat in 1871 werd uitgebreid met een dochter,
Claire, die geboren werd uit zijn liefdesrelatie met
Léontine37. Hij is niet karig met lof over zijn gezellinnen:
“Ik kan je niet zeggen hoeveel ze me in het leven hebben
gegeven, aan charme, troost, stralende vrolijkheid,
goede luim, mooie lichamelijke gezondheid; zij hebben
mij beter gemaakt, positief, door hun eenvoudige en
indringende eerlijkheid.”38 Het is lang geen geposeerd,
officieel portret, maar een intiem moment dat de
kunstenaar hier schetst op dit kleine doek waarin de
kleuren op elkaar inspelen. Zijn twee gezellinnen rusten
vredig uit, hun toiletten vormen kleurige vlekken in het
groen. Claire ligt links neer, haar witte jurk in contrast
met het decor.

Félicien Rops, Saint-Germain-en-Laye, 1876, olie op doek, 26 x 35 cm.
Coll. Les Amis du musée Rops, in bewaring bij het Rops Museum, inv.
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In 1884 komt de kunstenaar eindelijk meer tot bedaren. Hij zoekt al enkele jaren een eigendom buiten de stad,
rustiger en in de natuur. Het wordt de Demi-Lune, een heterocliete constructie in Corbeil39, aan de rand van de
Seine: “Ik vestig mij in Corbeil. […] Het is de Maas, het is een Anseremme dit land. En wat een prachtige horizonten! Ik kom thuis.”40 Hij schept er de sfeer van Thozée, stort zich weer op zijn planten en zijn kano, richt er
een atelier in, ontvangt zijn vrienden.
De Demi-Lune is vlot bereikbaar met de trein vanuit Parijs, zodat Rops verbonden kan blijven met de Parijse
wereld. Want hij verlangt wel naar een rustiger leven, zo dicht mogelijk bij de natuur, maar is toch bang om er
in te dommelen. “Nood om mijn zenuwen gespannen te houden. Niet al te veel tuinbouwer te worden. Ik ben te
jong!!!!!”41, schrijft hij in 1895. Hij zal trouwens altijd een atelier houden in Paris en blijft rondzwerven: in 1892
koopt hij een villa in La Guymorais in Bretagne, de laatste jaren van zijn leven verblijft hij geregeld in het ZuidFranse Huyères.

Brief van Félicien Rops aan Léon Dommartin, z. pl., 07/1870. – Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Handschriftenkabinet, inv. II/7036/6/II/7036/23,
- www.ropslettres.be editienr.: 1166
37
In 1892 krijgt Rops ook een zoon, Jacques, met Aurélie, die echter maar enkele dagen zal leven.
38
Brief van Félicien Rops aan Louis Dubois, Parijs, 10/07/1877. – Thozée, Fonds Rops.
39
De stad Corbeil, op 30 kilometer ten zuidoosten van Parijs, zal in 1951 fuseren met Essonnes.
40
Brief van Félicien Rops aan Henri Liesse, z. pl. [1885] – Namen, Félicien Rops Museum, Coll. Provincie Namen, inv. LEpr/79, - www.ropslettres.be editienr.: 0076.
41
Brief van Félicien Rops aan Edmond Deman, z. pl., 14/08/[1895]. – Namen, Félicien Rops Museum, Coll. Provincie Namen, inv. LEpr/161, - www.ropslettres.
be editienr.: 0133.
36
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Het devies dat hij aan het huis geeft “Rien à demy” (niets half), getuigt van zijn onverwoestbare
drang om volop van alles te proeven en zich niets te ontzeggen. Het is in de Demi-Lune dat Rops op
23 augustus 1898 zal overlijden, omringd door zijn gezellinnen, enkele vrienden en zijn dochter Claire,
die een romaneske beschrijving zal geven van deze dood: “Een vreselijke en aanslepende doodsstrijd die
vierentwintig uur duurde, maakt een einde aan dit pijnlijke gevecht. Teder omringd door ons allen en
door zijn vrienden Rassenfosse en Detouche die zijn laatste momenten bijwoonden, zal hij op 23 augustus 1898 omstreeks elf uur in de avond zijn laatste adem uitblazen, na een dag van loodzware hitte die
hem nog meer deed lijden, toen plots, als het klapstuk van zijn werk, het meest fantastische en angstaanjagende onweer uitbrak dat we ooit hadden gezien. Het leek alsof de aarde rondom ons brandde,
daverde door het geweld van de donderslagen terwijl bliksemflitsen door een schrikwekkende, rampzalige vuurhemel kliefden … “42
De kunstenaar werd begraven op het kerkhof van Essonnes, maar was zelfs dan nog niet uitgereisd. Zijn
zoon Paul laat in 1906 zijn lichaam overbrengen naar de grafkelder van de familie Polet de Faveaux op
het kerkhof van Belgrade. Door uitbreidingswerken van het kerkhof moest de grafkelder verplaatst worden, zodat zijn lichaam in 1936 opnieuw werd opgegraven. Vandaag rust Félicien Rops op het kerkhof
van Mettet, niet ver van zijn geliefde Thozée.

Brief van Félicien Rops aan Léon Dommartin (detail), Demi-Lune, 24/10/1892. – Brussel,
Koninklijke Bibliotheek van België, Handschriftenkabinet, inv. II 6655/458, - www.ropslettres.be,
editienr. 2088
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