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1. Voorstelling

“Vrouwen kunnen slechts dingen schilderen die geen diepgaande gedachten noch 
sterke gevoelens of grote virtuositeit vergen. Bloemen, stillevens, elegante voorwer-
pen, vredige genretaferelen, zachte landschappen, kinderportretten, vriendelijke 
dieren”, staat te lezen in 1884 in een artikel gewijd aan “Belgische schilderessen”  in 
het avant-garde tijdschrift L’Art moderne. Ondanks deze ronduit seksistische voor-
oordelen telt België in de XIXe eeuw heel wat dappere kunstenaressen. Sommigen 
genieten echt erkenning via tentoonstellingen en bestellingen, maar heel weinig 
onder hen leven voort in de herinnering. De tentoonstelling die het Félicien Rops 
museum voorstelt, tracht aan deze “schilderessen” het eerbetoon te brengen dat ze 
verdienen. 

Vrouwen werden voor alles aanzien als echtgenoten, moeders en huisvrouwen en 
kregen pas toegang tot een erkende artistieke opleiding vanaf de jaren 1880, met 
name dankzij de opening van de private academie van de schilder E.-S. Blanc-Garin 
in Brussel (1883). De officiële academies bleven in België gesloten voor vrouwen tot 
1889. Voor veel vrouwen is het moeilijk zich te doen gelden als kunstenares. 

Sommigen slagen erin uit de schaduw te treden als “dochter van …” of “echtgenote 
van …”. Dat is het geval voor de dochter van Rops, Claire Duluc (echtgenote van E. 
Demolder), die de werken van haar man illustreert onder een mannelijk pseudo-
niem; zo ook voor Gabrielle Canivet (echtgenote van C. Montald), die zich bezighoudt 
met het inbinden van kunst; en Juliette Massin (echtgenote van W. Degouve de 
Nuncques), die heldere landschappen schildert; zonder Georgette Meunier, Louise 
Lemonnier en Anna Boch (nicht van O.Maus) te vergeten, het enige vrouwelijke lid 
van de kunstenaarskring Les XX, over wie E. Verhaeren schreef dat “ ze weliswaar 
heel wat talent had, maar jammer genoeg  … geen man was ” (1884). 

 “ Ik, die geen broer, neef, oom of vader heb die schilder is, moet wel al mijn moed 
verzamelen ”, schreef Louise Héger vanuit Parijs, waar ze in 1884 een schildersop-
leiding volgt. Vrouwen die via echtgenoot of familie niet verwant zijn aan een kun-
stenaar, zien vaak af van het huwelijk, vastberaden als ze zijn zich te wijden aan hun 
carrière. Dit geldt voor Marie Collart, Cécile Douard of Jenny Montigny, die op dat 
moment aanzien werden als “vrije vogels”. 

De vrouwelijke kunstenaars uit de XIXe eeuw onderscheiden zich in verschillende 
disciplines (schilderkunst, graveerkunst, beeldhouwkunst en decoratieve kunsten), 
maar tevens in uiteenlopende stijlen zoals het realisme, het impressionisme of de 
art nouveau. De tentoonstelling in het Félicien Rops museum wil een weerspiegeling 
zijn van deze veelheid aan media en stijlen. Er worden werken van meer dan 40 vrouwe-
lijke kunstenaars voorgesteld afkomstig uit musea of privéverzamelingen. En bij de 
tentoonstelling hoort ook een catalogus met tal van wetenschappelijke bijdragen.
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Voor al deze activiteiten, reservatie verplicht: 081/77 67 55

Osez le musée Rops !
Module van 2 uur (Begeleid bezoek aan de tentoonstelling 
gevolgd door een animatie van Vie Féminine over de 
genderkwestie), bedoeld voor verenigingen uit de sociale 
sector. Gratis. Duur: 2u. 

Specifieke bezoeken voor scholen 
“T’es pas mon genre!”
Begeleid bezoek aan de tentoonstelling gevolgd door een 
animatie over de genderkwestie, specifiek gericht aan een 
schoolpubliek. Prijs: 40€. Duur: 1u30

Donderdag 03.11.2016
Nocturne Rops museum: open tot 20u
18u30: rondleiding van de tentoonstelling in het gezelschap 
van Barbara Caspers, co-commissaris van de tentoonstelling
Activiteit inbegrepen in het toegangsbiljet van de tentoonstelling

Zondag 06.11.2016
Gratis toegang tot het museum
14u30: gratis rondleiding van de tijdelijke tentoonstelling.
15u30: vertoning van de film Anna et Vincent, 2015, 
van Françoise Levie, 62 minuten. 

Donderdag 10.11.2016
Studievoormiddag van 9u tot 12u30 
L’art et les femmes : un éternel parcours d’obstacles
In samenwerking met Vie Féminine
Gedetailleerd programma op aanvraag
Gratis deelname maar reservatie verplicht: 081/77 67 55 

Donderdag 01.12.2016
Studiedag, van 9u tot 16u30
La vocation artistique à l’épreuve du genre au XIXe siècle : regards 
sur les peintresses en Belgique
In samenwerking met de Université libre de Bruxelles, 
onder leiding van Denis Laoureux
Gedetailleerd programma op aanvraag
Gratis deelname maar reservatie verplicht: 081/77 67 55 

Donderdag 01.12.2016
Nocturne Rops museum: open tot 20u
18u30: lezing-avond in het gezelschap van Isabelle Dumont, 
actrice, schrijfster en toneelauteur. Activiteit inbegrepen in het 
toegangsbiljet van de tentoonstelling
Reservatie verplicht: 081/77 67 55

Zondag 04.12.2016
Gratis toegang tot het museum
14u30: gratis rondleiding van de tijdelijke tentoonstelling 
15u30: vertoning van de film Anna et Vincent, 2015, van 
Françoise Levie, 62 minuten
Reservatie verplicht: 081/77 67 55

Vrijdag 09.12.2016 om 12u30
Apé’Rops: Femmes artistes
Lezing van Barbara Caspers over Claire Rops, dochter van de 
kunstenaar en Léontine Duluc. Claire leert tekenen en graveren 
met haar vader en illustreert werken. Ze is een symbool van die 
vrouwelijke kunstenaars uit de XIXe eeuw die steunden op hun 
familiale en sociale relaties om een carrière uit te bouwen
Prijs: 7€ (lunch inbegrepen)

Donderdag 05.01.2017
Nocturne Rops museum: open tot 20u
18u30: rondleiding van de tentoonstelling in het gezelschap 
van Denis Laoureux, wetenschappelijk directeur van de catalogus 
van de tentoonstelling
Activiteit inbegrepen in het toegangsbiljet van de tentoonstelling

Zondag 08.01.2017 – Afsluitingsfeest 
Ongewoon afsluitingsfeest van de tentoonstelling in het gezelschap 
van het collectief Les Hystériques met de vertoning Le Passage des 
murmures. 
Om 14u, 14u40, 15u20 en 16u.  Duur: 20 minuten
Gratis deelname. Reservatie verplicht: 081/77 67 55

2. Activiteiten
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3. Uittreksels uit de audiogids

Vrouw en/of kunstenares zijn: een moeilijke keuze 

In de XIXe eeuw zet zich geleidelijk de emancipatie van 
de vrouw door. Maar toch blijft de rol van een jonge bur-
gervrouw die van moeder en huisvrouw. Hoewel de posi-
tie van de vrouw tijdens de laatste decennia aan vrijheid 
wint, zijn de belangrijkste activiteitendomeinen verboden 
terrein voor haar, is het onderwijs zwak en het stemrecht 
voor vrouwen onbestaand. Onder deze voorwaarden is het 
moeilijk voor een vrouw een andere plaats in te nemen dan 
deze waarvoor ze is bestemd. Maar wat dan met een vrouw 
die het kunstenaarschap nastreeft?

Vrouwelijke kunstenaars worden geconfronteerd met twee 
uitdagingen: enerzijds moeten ze een nieuwe weg inslaan, 
anderzijds moeten ze een volledig mannelijk domein ver-
overen. In de XIXe-eeuwse ideologie werd kunst gezien als 
iets dat in wezen mannelijk is. Symbolisch gezien is het 
scheppingsbeginsel iets geniaals en goddelijks, dat nood-
zakelijkerwijs is voorbehouden aan het sterke geslacht. 
Vandaar dat de plaats van de vrouw binnen de artistieke 
sfeer deze is van muze of model. De vrouw als schepster 
wordt met wantrouwen bejegend, want ze verzet zich te-
gen haar eerste missie: leven schenken. Buiten dit kader 
treden betekent dat de reputatie van de vrouw wordt aan-
getast, zelfs wordt bespot. 

Deze tegenstelling tussen vrouw en/of kunstenaar zijn 
vind je ook terug in het Franse woord. De afwezigheid van 
een vrouwelijke tegenhanger voor het woord “artiste” zegt 
veel over de definitie van haar profiel: in principe is een 

vrouw noch geheel vrouw, noch geheel kunstenaar. Andere 
termen laten toe de vrouwelijke kunstenaar te benoemen: 
“dames artistes, femme artiste, peintresses”, enz.

De term “dames artistes” verwijst in het algemeen naar 
vrouwen van de wereld, gezien als amateurs of liefheb-
sters die zich wijden aan een kunstvorm en over een ze-
kere vaardigheid beschikken, maar zich weliswaar niet als 
professioneel kunstenaar willen voordoen. Afkomstig uit 
de hogere sociale rangen, getuigen ze van een verfijnde op-
voeding waarbij hen enige kennis van kunst werd meege-
geven. De “peintresses” echter, zij dagen de natuurwetten 
uit. Het gaat hier om een pejoratieve vorm van de woorden 
“femme artiste” en “femme peintre”. Het zijn vrouwen die 
duidelijk de ambitie koesteren om van hun kunstbeoefe-
ning een beroep te maken. Erger nog, diegenen die sociale 
normen met de voeten treden door zich anders te kleden 
of geen kinderen te hebben krijgen de term “hommasses” 
aangemeten. Vrouwelijke kunstenaars die geen familie 
hadden gesticht, werden onvermijdelijk bekritiseerd en 
aan de kant geschoven door de samenleving. 

Persrecensies werden eveneens beïnvloed door deze ideo-
logie. In kritieken weerspiegelen de gebruikte adjectieven 
vaak het geslacht van de maker van het werk. Het werk 
van vrouwen wordt vaak bestempeld als “vrouwelijk”, “de-
licaat”, “gevoelig”, het zijn allemaal eigenschappen die hun 
geslacht bepalen. De termen “viriel”, “mannelijk”, “sterk” en 
“krachtig” daarentegen beschrijven een vaardigheid te ver-
gelijken met mannen. 
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Het luministisch landschap van vrouwelijke 
kunstenaars 

In de XIXe eeuw maakt het landschapsgenre een belang-
rijke ontwikkeling door. Het wordt een bekroond genre 
op de artistieke salons. Sinds 1870 krijgen de belang-
rijkste moderne stromingen zoals het impressionisme 
de overhand en hun voornaamste doelwit is het land-
schapsgenre. Vrouwelijke kunstenaars nemen deel aan 
deze moderniteit en wijden zich aan de taak. Tal van 
werken in deze ruimte getuigen hiervan. 

Het artistieke salon vormt in de XIXe eeuw een onmis-
kenbare ruimte van visibiliteit: het biedt kunstenaars 
de mogelijkheid gezien te worden, bekendheid te ver-
werven en te verkopen. Het deelnamepercentage van 
vrouwelijke kunstenaars aan deze hoogmissen is sinds 
1830 heel laag. Maar met de opkomst van het populaire 
landschapsgenre neemt de aanwezigheid van vrouwen 
aanzienlijk toe. Door zich toe te leggen op een schil-
dersgenre dat waardering geniet op de salons hebben 
vrouwelijke kunstenaars zeker hun kansen verhoogd om 
toegang te krijgen tot deze ruimte van visibiliteit. 

Het is belangrijk te begrijpen wat het concreet betekent 
voor vrouwelijke kunstenaars om een landschapschil-
derij te maken. Voor hen is het een ware uitdaging hun 
object tegemoet te gaan. Laten we niet vergeten dat 
vrouwen in de XIXe eeuw beperkte bewegingsvrijheid ge-
nieten: ze mogen geen geld beheren en dus ook geen ei-
gen materiaal kopen. Ze mogen zich slechts verplaatsen 
in het gezelschap van een begeleidster. Zoniet riskeren 
ze een slechte reputatie. Door de zeden die vrouwen er-
toe verplichten steeds in gezelschap te zijn, moeten ze 
een onschuldig excuus zien te vinden om uit de privé-
sfeer te treden en de zogenaamde “openlucht” schilder-
kunst te beoefenen, wat neerkomt op het plaatsen van 

hun schildersezel buiten met het zicht naar de zee, een 
bloemenveld of een weiland. 

Heel wat kunstenaars hechten veel belang aan licht. 
Vrouwelijke kunstenaars die de principes van het impres-
sionisme volgen, maken gebruik van een gekleurd palet 
en levende tonen. Ze schilderen door steeds kleine pen-
seelstreken naast elkaar te plaatsen. De studenten van 
Emile Claus, grote vertegenwoordiger van het impressio-
nisme in België, getuigen van de rijkdom aan mogelijkhe-
den van deze moderniteit. Jenny Montigny, zeer bekend 
voor haar afbeeldingen van kleurrijke scholieren, krijgt 
bijzondere steun van haar meester, bij wie ze zonder me-
deweten van haar ouders privélessen volgt. Dankzij deze 
relatie is ze één van de stichtende leden van de kring “Vie 
& Lumière” die als doel heeft het bestaan van een Bel-
gisch impressionisme te tonen. Anna Cogen speelt met 
licht op basis van onderwerpen waarvoor ze haar inspi-
ratie rechtstreeks uit de natuur haalt. Net zoals de im-
pressionisten observeert ze urenlang de verandering van 
kleurschakeringen in functie van de variatie van het licht.  
Of het in haar doeken nu gaat om de natuur zoals in haar 
schilderij Fleurs dans mon jardin of om een figuur zoals 
in het werk Mon vieux jardinier, haar hoofdonderwerp 
is steeds het licht. Anna Boch, van wie we het schilderij 
Intérieur reeds beschreven hebben, toont ons een mooi 
voorbeeld van haar werk met Marais en Hollande - Matin.

Marguerite Vercboeckhoven blinkt uit in een symbolis-
tische stroming. Ze onderscheidt zich van de heden-
daagse landschapschilders door een zeer origineel oeu-
vre. Ze legt zich toe op het weergeven van de sfeer van 
kustlandschappen zoals in haar schilderij Temps clair. 
Ze concentreert zich op de lucht en de weerkaatsing 
hiervan in het water om het gevoel te vatten van een ef-
fect van maanlicht of van de helderheid die de laatste 
zonnestralen achterlaten. 
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Dochter en vrouw van een kunstenaar: Claire 
Duluc

Claire Duluc, geboren op 19 maart 1871, is de dochter 
van de kunstenaar Félicien Rops en Léontine Duluc. Haar 
moeder heeft samen met haar zus een vermaard naai-
atelier in de Franse hoofdstad. Léontine en haar zus on-
derhouden beiden een relatie met Rops en met z’n drieën 
vormen ze de familiale omgeving van Claire Duluc.

Net zoals vele andere kunstenaarsdochters die in deze 
tentoonstelling worden voorgesteld, krijgt Claire Duluc 
van jongs af aan een degelijke artistieke vorming dankzij 
de kennis van haar vader. Aangezien ze toegang heeft tot 
zijn atelier, brengt ze er samen met hem vele uren door 
tijdens de studie van zijn modellen. De naaktschetsen 
hier voorgesteld getuigen daarvan. Ze geniet een soort 
van vorming die volkomen nieuw is in die tijd. Laten we 
niet vergeten dat vrouwen toen immers waren uitgesloten 
van de academies voor Schone Kunsten juist omwille van 
de studie van het naakt levend model. 

Hoewel ze vroeg start met haar artistieke activiteiten, is 
het na haar huwelijk met Eugène Demolder op 21 decem-
ber 1895 dat deze een professionele wending nemen met 
de illustratie van zijn boeken. 

Demolder is jurist en schrijver en publiceert verhalen en 
kunstrecensies. Na hun huwelijk zet het kunstenaarstrio 
Rops-Demolder-Duluc zich in beweging. Tussen 1896 en 
1901 zien zeven werken het daglicht: de eerste drie zijn 
geïllustreerd door Rops en Claire Duluc en de volgende 
vier zijn uitsluitend geïllustreerd door haar. Tal van boek-
omslagen, buitentekstplaten en vignetten die ze heeft 
getekend, sieren literaire werken. Voor al deze publicaties 
blijft Claire Duluc anoniem: ofwel gebruikt ze een pseu-
doniem (Étienne Morannes, Monsieur Haringus), ofwel 
wordt ze niet vernoemd. Uitgebreid onderzoek van boe-
ken wijst bovendien op een zeer doorgedreven strategie 
van anonimiteit om haar identiteit geheim te houden. De 
redenen hiervoor zijn nog steeds niet duidelijk. Wilde ze 
haar artistieke activiteit uitoefenen los van die van haar 
vader en onafhankelijk van die van haar man? Of wilde ze 
zich misschien ver weg houden van de kunstenaarswereld? 
Wat ook de reden moge zijn, we stellen een groot verschil 

vast tussen haar persoonlijk werk, dat nooit werd ten-
toongesteld, en haar gepubliceerd werk, uitgevoerd in op-
dracht. De illustraties leunen dicht aan bij het satirische 
werk van Rops, want ze hebben samen de eerste werken 
van de samenwerking geïllustreerd. Bovendien waren ze 
onderworpen aan Rops’ corrigerend oog, wat blijkt uit één 
van haar tekeningen. Andere tekeningen die niet zijn op-
genomen in de publicaties, tonen het onderzoekswerk 
dat ze deed voor de illustratie van deze werken. Haar 
persoonlijk en onuitgegeven werk daarentegen geeft een 
inkijk in haar manier van leven. Claire Duluc haalt al haar 
inspiratie uit haar leven in de privésfeer van haar verblijf 
de Demi-Lune. Ze beeldt Eugène Demolder, Aurélie en 
Léontine Duluc af, de tuinier of zelfs zichzelf net als het 
interieur van de Demi-Lune. 

Claire Duluc is symbolisch voor de figuur van de vrouwe-
lijke kunstenaar. Als dochter van een kunstenaar ontwik-
kelt ze artistieke vaardigheden. Wanneer ze zelf de vrouw 
wordt van een kunstenaar, blijkt dit het kantelpunt in 
haar leven, waarbij haar artistieke activiteiten een pro-
fessionele wending nemen. Zoals bij zoveel andere mis-
kende kunstenaars is het de verwantschap als dochter of 
als echtgenote die de artistieke activiteit in een bepaalde 
richting duwt. 

Aan de hand van verschillende gevallen voorgesteld in 
deze tentoonstelling zijn we tot de vaststelling gekomen 
dat deze verwantschap met een kunstenaar bepalend en 
belangrijk was voor vrouwelijke kunstenaars. Als dochter, 
zus, nicht of vrouw van een kunstenaar kon men gemak-
kelijker een carrière uitbouwen. Want via hun familiale 
omgeving hadden ze toegang tot een artistieke vorming 
en een netwerk van relaties. Op basis van deze erfenis 
stippelen vrouwelijke kunstenaars hun eigen parcours 
uit buiten de traditionele wegen om. Om dit te realise-
ren spelen ze bewust en strategisch hun troeven uit om 
een professionele sociabiliteit te ontwikkelen en daar-
naast hun carrière uit te bouwen. De voorbeelden die we 
in dit parcours tonen, komen uit de catalogus van deze 
tentoonstelling. De bijdragen hierin beschrijven de pro-
blemen die gelinkt zijn aan de professionalisering van 
vrouwelijke kunstenaars en de impact van de familiale en 
sociale omgeving op de uitbouw van een artistieke car-
rière in de XIXe eeuw. 
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4.  Twee studiedagen

Le jeudi 01/12/2016, de 9h à 16h30 
Palais provincial, place Saint-Aubain, Namur organisée en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles

Participation gratuite mais réservation obligatoire (possibilité de s’inscrire à ½ journée) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

La vocation artistique à l’épreuve du genre 
au 19esiècle : regards sur les peintresses belges

9h :  Accueil des participants

9h30 : Mot d’accueil et introduction : Véronique Carpiaux 
(Musée Rops), Denis Laoureux (ULB)

9h40 : Conférence inaugurale
Séverine Sofio (CNRS) : Comment réussir sa carrière 
dans les arts sans être un homme ? Petit guide à l’usage 
des peintres du 19e siècle 

Séance 1 : Circulation internationale des femmes 
artistes

10h20 : Christine Dupont (ULB) : Femmes artistes 
belges en voyage (19e siècle)

10h40 : Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS) : Conve-
nances et/ou stratégies. Sur quelques femmes artistes 
belges à Paris dans les milieux symbolistes 

11h : Pause

Séance 2 : Au-delà de la peinture

11h20 : Amélie Van Liefferinge (ULB) : Femmes photo-
graphes en Belgique 1880-1910

11h40 : Marjan Sterckx (UGent) : « Moins de jupons dans 
la sculpture ». Sculptrices en Belgique, 1880-1914.

12h00 : Discussion sur les séances 1 et 2

12h30 : Lunch (temps libre)

Séance 3 :  De l’exposition au marché

14h : Wendy Wiertz (KU Leuven), Aristocrats at the 
Belgian Salons des Beaux-Arts during the 19th century*

14h20 : Barbara Caspers (ULB) : Exposer et s’exposer 
sur la scène artistique. De la participation individuelle 
à l’entreprise collective

14h40 : Laurence Brogniez (ULB) : Les « salons » 
de femmes : femmes et critiqu(é)es

15h : Ingrid Godderris (MrBAB) : Le réseau de femmes 
artistes autour du marchand Léon Gauchez 

15h20 : Discussion

16h : Alexia Creusen : conclusions et perspectives
* communication en anglais
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L’art et les femmes : un éternel parcours d’obstacles

Le jeudi 10/11/2016, de 8h45 à 12h15
musée Félicien Rops, 12, rue Fumal, Namur

organisée en collaboration avec Vie Féminine

8h45-9h15 Accueil-café

9h15-9h35 Aurore Kesch (Responsable Régionale Ad-
jointe VF Namur) : introduction à la matinée

9h35-10h Céline Caudron (coordinatrice nationale 
créativité féministe VF) :

 La place de l’art dans la socialisation des 
femmes

10h-10h25 Catherine Legros (Coordinatrice Article 27) :
 L’accès concret à la culture pour les 

femmes

10h25-10h35 Pause

10h35-11h Bénédicte Liénard (réalisatrice) :
 La visibilité des femmes, comme artistes, 

dans le champ de la culture

11h échanges avec la salle

11h30 Conclusion

11h30-12h15 Visite guidée de l’exposition en compagnie 
de Véronique Carpiaux, conservatrice du 
musée

12h15 Lunch de clôture

Anna Cogen, Nu, s.d., pastel, 66 x 49 cm. Galerie Gudrun, Zomergen

Participation gratuite mais réservation obligatoire : 081/77 67 55 ou info@museerops.be
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Alice Ronner, Harpe avec fleurs, 1888, olieverf op 
doek, 222 x 160 cm. Stedelijke Musea Lier, inv. 150.

Anna Boch, Marais en Hollande – Matin, 
s.d., olieverf op doek, 62 x 93,5 cm. Museum 
van Elsene, Brussel, inv. OM19. Photo Mixed 
Media.

Berthe Art, Chrysanthèmes blancs, s.d., 
olieverf op doek, 102,5 x 65 cm. Stedelijke 
Musea Kortrijk, Courtrai, inv. MSK/83

Dagmar De Furuhjelm, L’Atelier du peintre Blanc-Garin, c.1890, 
olieverf op doek, 160 x 225 cm. Gemeente Schaarbeek, Brussel, 
inv. N264. © Atelier de l’imagier

5. Beschikbare foto’s
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Hélène Du Ménil et Isidore De Rudder, L’Automne, 1905, borduurwerk met 
zijdedraad, 200 x 260 cm. Museum voor kostuum en kant van de Stad 
Brussel, inv. E 1904-2 H.

Jenny Montigny, [La Récréation à l’école de Deurle], s.d., olieverf 
op doek, 51 x 67 cm. Privé collectie © Cédric Verhelst 2016

Juliette Massin, Les Isletas, Ile Majorque, s.d., pastel 
op papier, 31 x 53 cm. Museum van Elsene, Brussel, 
inv. OM129. Photo Mixed Media

Juliette Trullemans, Joli verger, s.d., olieverf op doek, 88 x 
110 cm. Camille Lemonnier Museum, Brussel, inv. R.W 49 
© Atelier de l’imagier

Louise De Hem, Le Chat noir, c. 1902, pastel op 
papier geplakt op doek, 60 x 74,5 cm. Stedelijk 
museum Ieper, inv. SM 000307
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Yvonne Serruys, Mane Becube, s.d., olieverf op doek, 
72,5 x 61 cm. Stadsmuseum ‘t Schippershof, Menen, 
inv. 59 169 I I I

Marguerite Verboeckhoven, Temps clair, 1913, 
olieverf op doek, 49,5 x 65 cm. Charlier museum, 
Brussel, inv. I-418-1996. © Atelier de l’imagier

Théo Van Rysselberghe, Portrait de Claire Demolder, 1902, 
olieverf op doek, 97 x 104 cm. The Simon Collection of 
Belgian Art-Courtesy Patrick Derom gallery

Virginie Breton (épouse d’Adrien Demont), Dans l’eau !, 
s.d., olieverf op doek, 182,1 x 122,5 cm. Museum voor 
Schone Kunsten, Antwerpen, inv. 1310. KMSKA © 
www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, photo Hugo 
Maertens’

Marguerite Putsage, La Couturière, s.d., 
olieverf op doek, 73,5 x 54 cm. Privé collectie
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Félicien Rops Museum • Provincie Namen / rue Fumal 12 • 5000 Namen / T.081/77 67 55
info@museerops.be - www.museerops.be - www.ropslettres.be           facebook.com/museerops
Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u.
Nocturne (tot 20u), elke 1e donderdag van de maand. Gesloten op 24, 25, 31 december en op 1 januari

Combiticket: 5€/2,50€ (korting)/1,50€ (schoolgroepen)
Gratis: jonger dan 12 jaar, Artikel 27 en elke 1e zondag van de maand
Rondleiding: 1u, 40€ + toegang tot de tentoonstelling (max. 25 personen)
Reservatie rondleidingen: 081/77 67 55
Pedagogisch dossier beschikbaar op de website www.museerops.be 

Catalogus, onder leiding van de Denis Laoureux, teksten van Émilie Berger, Laurence Brogniez, Barbara Caspers, Alexia 
Creusen,  Noémie Goldman, Sofiane Laghouati, David Martens, Amélie Van Liefferinge, Wendy Wiertz, 148 p., 100 illus., 
vigt. Silvana editoriale, Milaan. Prijs : 25 euros.  

Perscontact:
Valérie Minten
Tél. : +32 (0) 81 775 370
valerie.minten@province.namur.be
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Het museum, dat zich in het oude centrum van Namen bevindt, 
stelt het leven en werk van Félicien Rops voor van het begin van 
zijn carrière als karikaturist tot zijn meer gewaagde werken. Féli-
cien Rops werd geboren in 1833 en stierf in 1898 en beleefde de 
XIXde eeuw, een periode die gekenmerkt wordt door de industriële 
revolutie, een evolutie van waarden en normen en de Moderniteit 
die plaats maakt voor het Symbolisme in de kunst. Het museum 
wil een plaats zijn waar het temperament van deze uitzonderlijke 
kunstenaar tot uiting kan komen. Het parcours van de permanente 
collectie biedt een volledig overzicht van het werk van Rops in al 

zijn diversiteit: het begin van zijn carrière met sociale satire en ka-
rikaturen, lithografieën, de samenwerking met Baudelaire, het le-
ven in Parijs, de opkomst van de gravures en de alom aanwezigheid 
van de vrouw, het erotische, de banden met de literaire wereld, zijn 
reizen, enz. …
Naast de permanente collectie, stelt het museum ook tijdelijke 
tentoonstellingen voor die thema’s aansnijden als de XIXde eeuw, 
de gravure, hedendaagse Belgische en buitenlandse etsers/kuns-
tenaars, enz. Het museum biedt eveneens verschillende pedago-
gische animaties aan. 

http://www.museerops.be

