
 

Tentoonstelling van 29 januari tot 20 mei 2011. 
 
“Symbolistische indrukken. Edmond Deman, (1857-1918), kunstuitgever” 
hertekent het leven, het werk, de collectie en de leefwereld van deze Brusselse 
boekenliefhebber en kunsthandelaar, die nog te weinig gekend is bij het grote pu-
bliek. Edmond Deman, de “talentenontdekker” heeft zich weten te omringen 
door schrijvers en artiesten die hun stempel hebben gedrukt op het einde van de 
19de  eeuw. Hij was gepassioneerd door de durf, het nauwkeurige werk en de mo-
derniteit en heeft de wereld van de boekenliefhebbers en die van het symbolisme 
in de kunst beïnvloed. Deze tentoonstelling brengt hulde aan de wereld die deze 
uitzonderlijke man heeft gecreëerd. Edmond Deman was bevriend met grote 
schrijvers als Maeterlinck, Verhaeren, Mallarmé, Barbey d’Aurevilly, Bloy en Vil-
liers de l’Isle-Adam, maar ook met schilders als Khnopff, Redon, Rops, Van Rys-
selberghe, Spilliaert, Donnay, Delville, enz.  
 
Edmond Deman, geboren in Brussel in 1857, als zoon van een handelaar, was al 
erg jong gepassioneerd door boeken. Hij begint zijn carrière met het oprichten 
van een leeskabinet in Brussel. Een soort openbare bibliotheek, die hij La Lecture 
universelle doopt. Later opent hij een boekhandel. Hij publiceert regelmatig catalogi 
van openbare verkopen of met vaste prijzen en specialiseert zich in zeldzame en 
waardevolle boeken. Vanaf 1888 dragen zijn catalogi een uitgeverskenmerk of 
logo, getekend door Fernand Khnopff.  
 
Naast het leeskabinet en de boekhandel, lanceert Deman zich als uitgever, waar-
schijnlijk op vraag van Emile Verhaeren met wie hij een zeer hechte vriend-
schapsband heeft. In 1888 publiceert hij zijn eerste twee boeken: Les Soirs van 
Verhaeren en Les poèmes van Edgar Poe, vertaald door Mallarmé die zijn Parijse 
uitgevers verlaat om drie van zijn belangrijkste werken toe te vertrouwen aan de 
Belgische uitgever. Deman publiceert vooral verzamelwerken van gedichten, ge-
drukt in kleine opgave op kwaliteitspapier, versierd met frontispices van Manet, 
Renoir, Rops of Redon of met andere versieringen van Khnopff, Lemmen, Min-
ne en vooral van Théo Van Rysselberghe, een goede vriend van Deman.  
 
Het werk als uitgever van Deman is relatief beperkt in aantal, een vijftigtal boe-
ken en enkele albums met illustraties, maar de kwaliteit van zijn uitgaven is uit-
zonderlijk. Niet enkel dankzij de schrijvers en artiesten waar hij beroep op doet 
maar ook door de zorg waarmee hij de uitgaven realiseert.  De vernieuwing die hij 
brengt in de wereld van de uitgeverij aan het einde van de 19de eeuw is gekend als 
één van de belangrijkste in Europa. Deman wijdde zijn leven aan de verdediging 
van de literatuur en de kunst van zijn periode.  
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De tentoonstelling vestigt de aandacht op drie facetten van deze boeiende per-
soon:  
 
Edmond Deman, de uitgever: Tweeënvijftig van de vierenvijftig boeken die 
door Deman werden uitgegeven bevinden zich voor het eerst in de vitrine. Via de 
schermen kan men meerdere werken met originele illustraties van artiesten als 
Spilliaert en Van Rysselberghe doorbladeren. Tekeningen of gravures uit de boe-
ken worden gepresenteerd om het proces van het uitgeven van een boek beter te 
begrijpen.  
 
Edmond Deman, de verzamelaar: Edmond Deman bezit zijn eigen collectie 
van schilderijen, tekeningen, prenten en affiches die hij geleidelijk aan verrijkt 
door zijn ontmoetingen met artiesten. Zijn onuitgegeven en nooit tentoongestel-
de briefwisseling en foto’s uit de periode bewijzen het: zijn talrijke contacten met 
Belgische en buitenlandse artiesten stelden hem in staat om de werken aan een 
min of meer goede prijs te kopen. Deze kunstwerken sierden de muren van zijn 
statige huis (publieke en privé-ruimtes) en dienden als geschenk voor zijn vrouw, 
Constance Horwath en voor zijn geliefde dochters, Gaby en Paulette. De ten-
toonstelling doet deze verzameling herleven, dankzij de werken die werden terug-
gevonden in openbare instellingen en privé-collecties.  
 
Edmond Deman, de kunsthandelaar: Naast zijn persoonlijke collectie, organi-
seert Edmond Deman ook regelmatig tentoonstellingen in zijn boekhandel van 
artiesten die hij erg apprecieert zoals Degas, Renoir, Manet, Carrière of Delville. 
Jammer genoeg is geen enkele catalogus van deze tentoonstellingen bewaard ge-
bleven. Maar dankzij verslagen in de kranten uit die tijd, kennen we de namen 
van de artiesten. Via de briefwisseling van Deman en teksten van verschillende 
artiesten weten we dat hij grote Belgische artiesten, zoals James Ensor, Félicien 
Rops of Armand Rassenfosse, liet ontdekken. Hij bezat fardes met gravures van 
deze toekomstige meesters en hij versierde er zijn vitrine mee.  
 
De titel “Symbolistische indrukken. Edmond Deman (1857-1918), kunstuit-
gever” verwijst dus naar het beroep van uitgever, maar ook naar de keuze van de 
werken die voorgesteld worden in het Rops museum. De sfeer van de boekhan-
del en van het huis van Deman wordt opgeroepen door de presentatie van de 
werken die in zijn bezit waren maar ook door andere werken die verband houden 
met zijn leefwereld. 
 
Lijst van de tentoongestelde artiesten: Eugène Carrière, Jean Delville, 
Maurice Denis, Auguste Donnay, Charles Doudelet, James Ensor, Henri 
Evenepoel, Georges Jamotte, Fernard Khnopff, Henri Thomas, George 
Lemmen, Maximilien Luce, Constantin Meunier, George Minne, Camille 
Pissaro, Armand Rassenfosse, Odilon Redon, Félicien Rops, Léon Spil-
liaert, Théo Van Rysselberghe. 
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Deze tentoonstelling bestaat uit ongeveer honderd werken (gravures, tekeningen, 
schilderijen en beeldhouwwerken) en groepeert werken die ontleend werden uit 
verschillende collecties zoals het Orsay museum in Parijs, Kröller-Muller in Ot-
terlo, de Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België, de Koninklijke  
Bibliotheek van België, het gemeentelijk museum van Elsene, het museum voor 
moderne en hedendaagse kunst van de Stad Luik, kunstcollecties van de Universi-
teit van Luik, privé-collecties uit Antwerpen, Brussel, Luik en Namen.  
 
Een catalogus in kleur, uitgegeven door het Rops Museum, bevat teksten van 
Véronique Carpiaux (conservatrice van het Félicien Rops museum, Provincie Na-
men), Adrienne Fontainas (biografe en bibliografe van Edmond Deman en on-
dervoorzitter van de internationale vereniging van boekenliefhebbers), Denis La-
oureux (professor kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Brussel), Jenni-
fer Beauloye (kandidate F.R.S.-FRNS aan de Vrije Universiteit van Brussel en we-
tenschappelijk medewerkster bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België) en Maïté Springael (verantwoordelijke voor de uitgave van de briefwisse-
ling van Rops in het Félicien Rops museum, Provincie Namen). 
 
Deze tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke 
Bibliotheek van België. 
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Activiteiten in het kader van de tentoonstelling 
 
Donderdag 10/02/2011 om 12u30 
 
Apé’Rops: concert 
 
In samenwerking met NAMusiq’, een blaasinstrumenten-trio van het Koninklijk 
Conservatorium van Luik en zijn klassen van Kamermuziek zullen stukken inter-
preteren uit het Belgische repertorium van de 19de eeuw, die gelinkt zijn aan de 
literatuur die Rops en Deman nauw aan het hart lag 
Duur: 1 uur. Prijs: € 7 (toegang tot de tentoonstelling en snack inbegrepen) of via 
het abonnement Apé’Rops 
Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 
  
Zondag 20/02/2011 
 
Van 10 tot 18 uur, gratis toegang tot de tentoonstelling 
Om 14u30, gratis bezoek met gids 
Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 
 
Zondag 20/03/2011 
 
Van 10 tot 18 uur, gratis toegang tot de tentoonstelling 
Om 14u30, gratis bezoek met gids 
Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 
 
Vrijdag 01/04/2011 om 12u30 
 
Apé’Rops: conferentie 
 
Ledenpoppen, marionetten, spottende liefde, doodshoofden,… vormen de wran-
ge cocktail in de wereld van Rops 
 
Stéphane Colin, kunsthistoricus, opent voor ons de deuren van deze wonderlijke 
wereld die bevolkt wordt door kleurrijke en karaktervolle vrouwen 
Duur: 1 uur. Prijs: € 7 (toegang tot de tentoonstelling en snack inbegrepen) of via 
het abonnement Apé’Rops  
 
Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 
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Zondag 10/04/2011 
 
Van 10 tot 18 uur, gratis toegang tot de tentoonstelling 

Om 14u30, gratis bezoek met gids 

Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 

 
Van 11 tot 15/04/2011 
 
Stage voor de 8-12-jarigen rond het thema van het boek 
Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 
Prijs : 60 euros 
 
Zaterdag 14 en zondag 15/05/2011 
 
Lente in het museum 
Van 10 tot 18 uur, gratis toegang tot het museum 

Van 14 tot 16u, « Félicien Rops, een kunstwerk herbekeken door de uitdrukking 
van de gevoelens », door de studenten Public Relations van de Hogeschool Al-
bert Jacquard, muziek en vrije interpretatie… 

 

Zaterdag om 18u: gratis avondbezoek van de tijdelijke tentoonstelling met gids 

Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 

 
 
Vrijdag 20/05/2010 
 
‘Finissage’ van de tentoonstelling 
Van 18 tot 21 uur 
Voor de eerste keer organiseert het museum een feestelijke afsluiter van de tijde-
lijke tentoonstelling.  
Cédric Juliens, acteur, geeft een levendige toelichting over de grote teksten van de 
19de eeuw die werden uitgegeven door Deman.  
Prijs : 5€, inclusief cocktail. 
Reservatie (verplicht): 081/77.67.55 
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Biografie 
 
1857 : geboren in Brussel op 26 maart. Zijn vader was hoedenmaker, afkomstig uit Duinkerke en verhuisde naar Brus-
sel in 1842. Edmond volgde les bij de Jezuieten in Namen, later in Doornik 
 
1878 : studeerde aan de Universiteit van Leuven, kandidatuur Filosofie en Letteren als voorbereiding op de studie 
Rechten. Hij ontmoette Iwan Gilkin en Emile Verhaeren, die een trouwe vriend wordt en met wie hij een magazine, 
La semaine des étudiants, uitgeeft. Ze gaan vaak naar de literatuurkring en ze creëren er zelf ook. De meeste leden hier-
van nemen deel aan de creatie van La Jeune Belgique. Tijdens zijn studentenjaren gaat Deman al vaak naar openbare 
verkopen van zeldzame en kostbare boeken 
 
1880 : Hij onderbreekt zijn studies en trouwt met Constance Horwarth. Het koppel krijgt twee dochters, Gabrielle, 
geboren in 1881 en Paule (Paulette), geboren in 1886, beiden zonder nageslacht. In 1882 krijgen ze een zoon maar de 
jongen leeft slechts vier maanden. Gabrielle trouwt met een officier die haar in 1904 meeneemt naar de onafhankelijke 
staat Kongo. Paulette studeert teken- en schilderkunst en stelt haar werken tentoon in 1906 en 1907 in La Libre Esthé-
tique, waarvan haar vader een stichtend lid was. Ze trouwt met een arts en werkt als bediende bij haar vader 
 
1880 : opening van het leeskabinet in Brussel in de Arenbergstraat (later, vanaf 1896 in de Bergstraat). Hij noemt dit 
leeskabinet “Salon littéraire national”, later “La Lecture universelle”. Nog later opent hij een gespecialiseerde boekhandel. 
Hij publiceert regelmatig catalogi van openbare verkopen of met vaste prijzen en specialiseert zich in zeldzame en 
waardevolle boeken 
 
1887 : de familie Deman verhuist naar de Rue de la Consolation 89, waar ze verschillende artiesten zoals Mallarmé,  
Villiers d’Isle-Adam, … ontvangen. 
Deman is een gepassionneerd verzamelaar van kunst en koopt schilderijen, aquarellen, tekeningen en prenten voor 
zijn persoonlijke collectie. Zijn keuze ligt dichtbij die van Verhaeren, van de Cercle des XX en La Libre Esthétique. Hij 
houdt van kunstenaars die op dat moment nog weinig geappreciëerd zijn in België zoals Manet, Monet, Redon, Degas, 
Rops, Ensor … 
 
1888 : Fernard Khnopff ontwerpt het uitgeverskenmerk van Deman dat vanaf dan de meeste van zijn uitgaven  
illustreert. “Les Soirs” van Emile Verhaeren, het eerste werk dat wordt uitgegeven, bevat een frontispice van Odilon 
Redon en versieringen van Khnopff. De illustraties worden zeer positief onthaald.  
Deman publiceert vooral verzamelwerken van gedichten, gedrukt in kleine opgave op kwaliteitspapier, versierd met 
frontispices van Manet, Renoir, Rops of Redon of met andere versieringen van Khnopff, Lemmen, Minne en vooral 
van Théo Van Rysselberghe, een goede vriend van Deman. Deman vertrouwt Van Rysselberghe ook het ontwerp van 
de omslag van de catalogus van zijn uitgaven toe, een omslag die hij zal gebruiken van 1888 tot 1912. 
Stéphane Mallarmé, die al lang een uitgever zoekt die in staat is zijn droom te realiseren: “un livre qui soit un livre, architec-
tural et prémédité”, verlaat zijn uitgevers in Parijs om zijn drie belangrijkste werken in Brussel te laten uitgeven: zijn ver-
taling van les Poèmes van Edgar Poe (1888), Pages (1891) en tenslotte Poésies (1899) met een frontispice van Félicien 
Rops 
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1890 : het leeskabinet bevat 50.000 werken. Ondanks hun kwaliteit worden de boeken, uitgegeven door Deman, erg 
weinig verkocht. Zijn inkomen komt vooral uit het leeskabinet, de boekhandel, de openbare verkopen en de catalogi 
met vaste prijzen 
 
1893 : uitgave van de “sociale” trilogie van Verhaeren: Les Campagnes hallucinées (1893), Les Villes tentaculaires (1895) en 
Les Aubes (1898). Van Rysselberghe tekent de vernieuwende omslagen en brengt enkele versieringen aan. De drie 
mannen delen een hechte vriendschap. Deman publiceert niet minder dan veertien werken van de Belgische dichter 
met illustraties van de Gentse schilder 
 
1899 : de familie Deman verhuist naar Rue de la Montagne, nr 86, in het gebouw waar ook de boekhandel gevestigd is 
 
1899: postume uitgave van Histoires souveraines van Villiers de l’Isle-Adam. Théo Van Rysselberghe tekent voor dit 
boek een fantastische illustratie die zich met elegantie in de tekst integreert 
 
1900 : de uitgever wijzigt zijn oriëntatie. Het is het begin van een belangrijke periode voor boeken van schilders en 
Deman draagt hiertoe zijn steentje bij op zijn manier. Het Théâtre van Maeterlinck (1901 en 1902) hervat met de tradi-
tie van de frontispices. Ze worden getekend door Auguste Donnay in een symbolistische geest in overeenstemming 
met de drama’s van Maeterlinck 
 
1901 : uitgave van monografieën gewijd aan Constantin Meunier, en aan Trois contemporains (Henri de Braekeleer, Con-
stantin Meunier en Félicien Rops), toegeschreven aan Eugène Demolder, schoonzoon van Rops. Ook hij wordt een 
vriend van de uitgever 
 
1907 : Deman publiceert een luxe-uitgave van het Rideau cramoisi van Barbey d’Aurevilly, met illustraties van Armand 
Rassenfosse 
 
1912 : Fumée d’Ardenne van Thomas Braun, met een omslag van Georges Lemmen, is het laatste boek dat wordt uitge-
geven door Deman. Ontmoedigd door het gebrek aan succes van de meeste van de werken die door hem worden uit-
gegeven en door een zwakker wordende gezondheid, beslist Edmond Deman zijn activiteiten af te bouwen 
 
1914 : Deman stopt met het uitgeven van boeken en catalogi van de boekhandel en leeft van het leeskabinet. Hij 
wordt ziek, nadat hij actief heeft meegeholpen in het Verzet tegen de bezetter, voornamelijk door het publiceren van 
pamfletten. Hij trekt zich terug in zijn huis in Lavandou (het zuiden van Frankrijk). Hij bezit er een residentie waarin 
hij regelmatig verblijft gedurende meerdere jaren als buurman van Théo Van Rysselberghe, van Paul Signac en van 
Henri-Edmond Cross 
 
1918 : Edmond Deman sterft in Frankrijk op 9 februari. Hij wordt begraven op het kerkhof van Bormes-les-Mimosas. 
Zijn dochter Paulette neemt de uitverkoop van de boekhandel en de uitgaves, die samen met Deman verdwijnen, op 
zich 
 
1919 : hij krijgt postuum de titel van Ridder in de Leopold II-orde voor “diensten geleverd voor het land tijdens de 
bezetting” 
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Foto 

16,1 x 12 cm  

Privé collectie 

Léon Spilliaert 

Illustratie voor Théâtre van 

Maurice Maeterlinck 

1902-03 

Chinese inkt, vulpen en pen-

seel, kleurpotlood en aquarelle  

24 x 15,5 cm 

Collection Fondation Challen-

ges 

Félicien Rops 

La Grande lyre 

1889 

Zachte vernis en droge 

naald,  fotogravure bewerkt 

met droge naald  

21,7 x 14,7 cm 

Félicien Rops Museum, 

Provincie Namen 

 

Fernand Khnopff,  

Marque rectangulaire pour 

l’éditeur 

c.1888 

Inkt en potlood op papier 

17,1 x 23 cm 

Privé collectie 

Félicien Rops 

La Mort au bal 

c.1865-1875 

Olieverf op doek 

151 x 85 cm 

Kröller-Müller Museum, 

Otterlo, The Netherlands 

Odilon Redon 

Illustratie voor La Tentati-

on de Saint-Antoine, tekst 

van Gustave Flaubert, 

Brussel, Edmond Deman, 

1888 

Steendruk 

25,4 x 20 cm 

Collectie Claude Van 

Loock 
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George Minne 

Naakte jondeling 

s.d. 

Brons 

41,5 x 21 x 12 cm 

Museum voor Schone 

Kunsten, Antwerpen 

Fernand Khnopff 

 L’Isolement 

1890-1891 

Foto met kleuraccenten   

30,5 x 11 cm 

Coll. PBDM 

 

Armand Rassenfosse  

Le Rideau cramoisi  

1907  

Potlood op papier 

9 x 25 cm 

Privé collectie 

Camille Pissarro 

Vue de Rouen 

s.d. 

Zwarte  potlood, 

houtskool 

22,7 x 28,7 cm  

Paris, Musée d'Orsay 

(bewaard in het de-

partement grafische 

kunsten van het Mu-

sée du Louvre)   
©RMN/Jean-Gilles 

Berizzi 

Théo Van Rysselberghe 

Versieringen voor  Histoires 

souveraines van Villiers de 

l’Isle-Adam 

1899 

Chinese inkt 

35 x 25 cm 

Privé collectie 

Constantin Meunier 

Hiercheuse descendant à 

la fosse 

s.d. 

Olieverf op doek 

84 x 50 cm 

Collection van het muse-

um voor Schone Kunsten 

in Charleroi ©Photo A. 

Breyer 
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Eugène Carrière 

Christ en croix 

1897 

Olieverf op doek 

82 x 50,5 cm 

Parijs, Musée d'Orsay, gift van me-

vrouw Gustave-Abel Dumont 

© RMN (Musée d’Orsay) / Hervé 

Lewandowski 

 

Jean Delville 

La Symbolisation de la 

chair et de l'esprit 

1892 

Olieverf op doek 

64 x 39 cm 

Collection M. & N.Uzal 

Henri Evenepoel 

La Vieille Maquerelle 

s.d. 

Podlood op papier 

4° 

Koninklijke bibliotheek van 

België, Prentenafdeling, 

Brussel 

Charles Doudelet 

L’Inexorable 

Steendruk 

25 x 35 cm 

Koninklijke bibliotheek van 

België, Prentenafdeling, 

Brussel 
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RRRRops and roll,ops and roll,ops and roll,ops and roll,    
De gids voor de jonge bezoeker van het Rops De gids voor de jonge bezoeker van het Rops De gids voor de jonge bezoeker van het Rops De gids voor de jonge bezoeker van het Rops 
museum!museum!museum!museum!    
 

Het fantasierijke, vrije en moderne universum van  
Félicien Rops toegankelijk maken voor de jonge bezoe-
kers is een project dat ons al jaren lang nauw aan het 
hart ligt.  
Een project met een grote uitdaging…want om aan kin-
deren de rijkdom en de complexiteit van de wereld van 
Rops uit te leggen, moet je ook spreken over gewaagde 
onderwerpen, zijn originele levensstijl en zijn passies.  
Het risico bestond dus de teksten te simpel te maken en 

de hartstocht van de artiest te zeer te verzachten met als doel de jonge geesten te 
beschermen.  
 
Om de uitleg over het leven en de werken van Rops correct weer te geven en ze 
aan te passen aan een jong publiek, contacteerde het museum Averbode, de  
Belgische uitgeverij die gespecialiseerd is in de onderwijssector.  De uitgeverij  
publiceert bijvoorbeeld magazines zoals Zonnekind en Zonneland,…die vaak 
gebruikt worden in de klas door leerlingen en leerkrachten. Averbode heeft veel 
ervaring op het vlak van pedagogie en illustratie en is er in geslaagd de  
schatten van het museum te onthullen voor de 8 tot 12-jarigen. De teksten wer-
den  geschreven door Véronique Leblanc, geen onbekende voor de regelmatige 
bezoekers van het museum want zij heeft er een hele tijd gewerkt, als verant-
woordelijke voor de studie en analyse van de briefwisseling van Rops. Zij schreef 
hierover verschillende artikels. Deze samenwerking garandeerde de nodige we-
tenschappelijke achtergrond voor deze delicate evenwichtsoefening. 
 
Het leven en het werk van Rops worden pagina na pagina onthuld en verduide-
lijkt, de karikaturen, het realisme, de reizen, de maatschappij en de uitvindin-
gen van de 19de eeuw… Dankzij de vragen en tekenactiviteiten worden de kinde-
ren uitgenodigd om de werken heel goed te bekijken terwijl de specifieke com-
mentaren in het boek hen helpen de werken te begrijpen.  Dit boekje is een gids 
die de kinderen begeleid in het museum en die hen stimuleert om de originele 
werken te ontdekken.  
 

Deze gids van 24 pagina’s, formaat 20 x 26 cm, beschikbaar in het Frans en hDeze gids van 24 pagina’s, formaat 20 x 26 cm, beschikbaar in het Frans en hDeze gids van 24 pagina’s, formaat 20 x 26 cm, beschikbaar in het Frans en hDeze gids van 24 pagina’s, formaat 20 x 26 cm, beschikbaar in het Frans en het et et et 
Nederlands, wordt verkocht in het museum voor Nederlands, wordt verkocht in het museum voor Nederlands, wordt verkocht in het museum voor Nederlands, wordt verkocht in het museum voor €€€€ 5.  5.  5.  5.     

FÉLICIEN  ROPS  
MUSEUM ,  

 PROVINCIE   
NAMEN  

Rue Fumal, 12—5000 Namur 

Open van dinsdag tot zondag, 
van 10u tot 18u 

T. : 32.81.77.67.55 
F. : 32.81.77.69.25 

www.museerops.be   

info@museerops.be 


