
 
 
 



 
 
Félicien Rops, Museum Provincie Namen 
Van 01.06 tot 01.09.2013 
 
“Alle eer aan diegenen die willen toetreden tot de heilige troep der kunstenaars! Wij 
doen een oproep aan iedereen – en vooral aan hen die onbekend en bescheiden 
zijn!”, schreef Henri Liesse in 1871 in L’Art libre, het officiële tijdschrift van de Société 
Libre des Beaux-Arts gesticht in 1868. Toch sluiten een aantal ereleden waaronder 
de beroemde Courbet, Corot en Whistler zich aan bij de groepering. Het programma 
van deze kunstenaars, die samen enkele tentoonstellingen houden tussen 1868 en 
1872, wordt gekenmerkt door de afwezigheid van regels en een grote aandacht voor 
de moderniteit: zij zetten zich af tegen “het mooie”, het romantisme en de almacht 
van officiële jury’s en verdedigen het realisme en het anti-academisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicien Rops, Un enterrement au pays wallon, studie grafdelver, c.1863, zwarte potlood  op papier, dim. Bruxelles, Bibliothèque 
royal de Belgique, zaal druktechnieken,  inv. S.IV. 603 plano rés.  
Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, 1849,houtskool op papier, 37 x 95 cm. Besançon, musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie, inv. D3980 © Besançon, musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. foto Pierre Guenat 

 
 

De invloed van Courbet op deze generatie Belgische kunstenaars staat buiten kijf. 
Het parcours van de tentoonstelling begint met deze “voogdijfiguur”: de tekening ter 
voorbereiding van De begrafenis in Ornans (1849-50) van de Franse schilder hangt 
naast De begrafenis in het Waalse land (1863) van Rops, een schilderij dat door de 



Société werd tentoongesteld in 1868. De “confrontatie” van deze twee 
meesterwerken van het realisme, voor de eerste keer tentoongesteld in het museum 
Rops, zet aan tot enige reflectie over het begrip moderniteit en de evolutie hiervan 
doorheen de tijd.  
 

Deze zomertentoonstelling nodigt de 
bezoeker vervolgens uit tot een kleine 
wandeling … Schildersezels die in het 
gras staan aan de oevers van een 
rivier of aan de rand van een bos en 
een genuanceerd kleurenpalet waarbij 
je het gebladerte of het water als het 
ware kan voelen. Dat zijn de praktijken 
van de landschapschilders in openlucht 
die wegtrekken uit hun ateliers 
overladen met academische modellen 
en zich meester maken van de natuur 
die hen omringt … “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”, schreef Rops ronduit anticonformistisch. 
Hij was vice-voorzitter van de Société tot in 1876. 
 
Vandaag is de Société in de vergetelheid geraakt, hoewel ze toch een uiterst 
belangrijke rol heeft gespeeld in het onafhankelijk worden van het artistieke veld in 
België. De verklaring hiervoor is allicht te vinden in het gebrek aan officiële 
documenten en de op dit moment nog onduidelijke samenhang tussen de 
verschillende leden … Maar Agneessens, Artan, Asselberghs, Baron, 
Coosemans, Crépin, Dubois, van der Hecht, Huberti, Lambrichs, Lauters, 
Meunier, Rops, Smits, Speekaert, Tscharner, Verheyden en Verwée delen 
nochtans éénzelfde geest, de geest van het verzet tegen esthetische regels. Ze 
werden daarin bijgetreden door enkele buitenlandse schilders zoals Corot, Courbet, 
Daubigny, Dupré en Whistler. 
 
De tentoongestelde werken zijn 
opgenomen in een catalogus, net 
zoals teksten van de hand van 
enkele specialisten van de 19de 
eeuw: Ségolène Le Men, professor 
aan de Université Paris X Nanterre 
en auteur van referentiewerken over 
Courbet, Denis Laoureux, professor 
aan de Université Libre de Bruxelles, 
Bruno Fornari, conservator in het 
museum van Gent, en jonge 
onderzoekers actief op het domein 
van de Belgische kunstgeschiedenis. 

 

Indien u dit bezoek wilt verderzetten, raden we u de volgende tentoonstelling aan :  
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België organiseren van 7 mei 2013 
tot 11 augustus 2013 een dossier-tentoonstelling getiteld Gustave Courbet en België. 
Het realisme, van ‘levende kunst’ tot ‘vrije kunst’. Deze tentoonstelling is gewijd aan 

Isidore Verheyden, Le Berger, s.d., oliverf op doek, 43 x 71 cm. Coll. 
M. et M-F. Mineur, inv. VE 2 © Luc Schrobiltgen 
 

James Whistler, Bord de mer, ca.1864, aquarelle en pastel op 
papier, 25 x 37,5 cm. Parijs, musée d'Orsay, legaat van  Robert 
Le Masle, 1974, inv. RF35897 © RMN-Grand Palais (musée 
d'Orsay)/ Michèle Bellot 
 



het onthaal van het werk van de meester van Ornans en zijn ontmoetingen in ons 
land in de jaren 1850, 1860 en 1870. 
 

 
 
CHRONOLOGIE VAN DE  SOCIÉTÉ LIBRE DES BEAUX-ARTS 

Emilie Berger  
 

1851  
Op het Salon van Brussel stelt Courbet De Steenbrekers tentoon. Critici 
beschuldigen de schilder ervan « de klompen en de sokken met gaten te 
verheerlijken ». 
 
1861  
Op 21 augustus neemt Courbet het woord op een congres in Antwerpen. Zijn 
toespraak wordt de volgende dag gepubliceerd in Le Précurseur d’Anvers. De tekst 
herneemt de basisprincipes van Courbet over kunst en het onderwijs ervan. Hij 
definieert hierin het concept realisme als « de ontkenning van het ideaal » en 
vergelijkt zijn schilderij De begrafenis in Ornans (1849-1850) met de « begrafenis van 
het romantisme ». 
 
C. Van Camp en A. Verwée, toekomstige leden van de Société Libre, nemen deel 
aan de oprichting van de Société d’Artistes belges. Deze vereniging, ontstaan uit een 
afscheiding van de Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, hekelde het 
conservatisme ervan en het gebrek aan steun voor de kunstenaars. Ze zal zich in 
1865 opnieuw aansluiten bij de Cercle artistique et littéraire. Laatstgenoemde 
vereniging zal meermaals samenwerken met de Société Libre. 
 
1866 
Volgens de « Profession de foi », geschreven door Dommartin in het tijdschrift L’Art 
Libre, vinden de eerste vergaderingen van de toekomstige leden van de Société 
Libre plaats in 1866. 
 
1867  
Eerste uitgave van La Légende d’Ulenspiegel van Charles de Coster. Verschillende 
leden van de Société Libre illustreren het werk met etsen waaronder C. Degroux, C. 
Van Camp, F. Rops, L. Artan en E. Smits.  
 
1868  
Op 1 maart 1868 wordt de Société Libre des Beaux-Arts officieel opgericht. Een tekst 
ondertekend door verschillende leden verduidelijkt het opzet: « Manifestaties van 
hedendaagse kunst die zich voordoen als een vrije en individuele interpretatie van de 
natuur een plaats bieden en verdedigen ». De ledenlijst wordt opgesteld door Van 
Camp. Op de lijst staan kunstenaars zoals L. Artan, T. Baron, L. Chabry, L. Dubois, 
C. Degroux, H. de la Charlerie, E. Lambrichs, C. Meunier, F. Rops, J. Raeymaekers, 
C. Van Camp en H. Van der Hecht. Onder de ereleden bevinden zich onder andere 
Courbet, Daumier, Millet, Manet en Whistler.   
In december vindt een eerste tentoonstelling plaats van de Société Libre in de 
Galerie du Roi, gelegen boven het kantoor van het tijdschrift La Chronique. Deze 
tentoonstelling is toegankelijk voor het grote publiek vanaf januari 1869 en wordt 
opgezet ten bate van kinderdagverblijven. Rops stelt er 2 werken tentoon: De 
begrafenis in het Waalse land (1963) en De absintdrinkster (1865). Karl Stur schrijft: 
« Deze tentoonstelling onderscheidt zich op het eerste zicht van andere 



tentoonstellingen door een heel speciaal karakter. De kunstenaars die het initiatief 
hiertoe hebben genomen, zijn allen in mindere of meerdere mate voorvechters van 
het moderne gegeven. » 
 
1869 
Alfred Verwée bedankt Courbet het statuut van erelid van de Société Libre te hebben 
aanvaard. 
Rops sticht de Société internationale des aquafortistes. Van Camp is 
penningmeester. Andere leden behoren ook tot de Société Libre: Artan, Goethals, 
Smits en Van der Hecht.   
 
1870 
Op 8 april sturen de leden van de Société Libre des Beaux-Arts een brief naar de 
Gemeenteraad van Brussel om de kandidatuur te steunen van Alfred Stevens in het 
kader van de realisatie van muurschilderijen in het Stadhuis. Ten gevolge van het 
overlijden van Charles Degroux (30 maart 1870) wordt Félicien Rops vice-voorzitter 
van de Société Libre. In juli 1870 begint de Frans-Pruisische Oorlog. Rops vermeldt 
een tentoonstelling van de Société Libre die zou plaatsvinden in november en waar 
hij graag zijn « oorlogsschetsen » zou tonen als getuigenis van de slagvelden van 
Sedan. Rops beweert deze te hebben bezocht samen met Camille Lemonnier en 
Léon Dommartin.  
 
1871 
Op 15 december 1871 verschijnt het eerste nummer van L’Art Libre. De teksten van 
de hand van Dommartin in dit tweemaandelijkse tijdschrift tonen duidelijk het principe 
van de Société Libre. De redactiecommissie bestaat uit Rops, Van Camp, Artan, 
Lambrichs, Dubois en Raeymaekers. Henri Liesse is redactiesecretaris. 
 
1872 
Op 1 maart 1872 start in het voormalige Hôtel d’Assche een tentoonstelling 
georganiseerd door de Société Libre. De tentoonstelling wordt opgezet ten bate van 
de kleuterscholen van de arme kinderen van de Miniemen en stelt een vijftigtal 
doeken tentoon. Volgens La Chronique organiseert de Société Libre op 27 april een 
feestelijke bijeenkomst met concert en satirische theatersketches (zedensketches en 
politieke karikaturen). Vanaf 15 mei stellen de leden van de Société Libre des Beaux-
Arts hun werken tentoon in de lokalen van de Cercle artistique et littéraire de 
Bruxelles.  En vanaf augustus vindt een tweede tentoonstelling plaats in de salons 
van het Stadhuis van Blankenberge. Het laatste nummer van L’Art Libre verschijnt op 
1 december. De redactie kondigt hierin de officiële overdracht van het tijdschrift aan 
Lemonnier aan. 
 
1873 
Het eerste nummer van L’Art Universel, geleid door Lemonnier, verschijnt onder de 
leuze « Vrijheid en oprechtheid ».  
La Chrysalide, een kunstenaarsvereniging opgericht onder impuls van Félicien Rops 
en Théo Hannon, ziet het licht. Artan, Meunier en Baron worden er lid van. 
 
1876 
Tijdens de jaarvergadering van de Société Libre op 10 maart wordt Edouard Huberti 
aangesteld als nieuwe vicepresident en volgt daarbij Félicien Rops op. Het laatste 
nummer van L’Art Universel verschijnt op 15 juni. 
 
 



1883 
Onder impuls van Edmond Picard wordt de Groupe des Vingts (Les XX) opgericht, 
een vereniging die ijvert voor artistieke onafhankelijkheid. Félicien Rops is er lid van 
en Artan, Speeckaert, Van der Stappen en Meunier worden gevraagd er tentoon te 
stellen. Op 9 februari 1884 doet Picard op een conferentie de volgende uitspraak: 
« De Groupe des Vingts zet het werk voort van deze initiatiefnemers en zo is deze 
vereniging als een dochter van alle voorgaande genootschappen die kort na hun 
oprichting ten onder zijn gegaan, zoals L’Art Libre en La Chrysalide. » Deze 
opgeëiste ideologische afstamming blijkt nog uit de integrale publicatie in 1885 van 
het programma van L’Art Libre in L’Art Moderne, een tijdschrift dat de belangen 
verdedigt en de meningen ventileert van Les XX. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ledenlijst van la Société Libre des Beaux-Arts - handgeschreven 
door Camille Van, Bruxelles, begonnen op 01/03/1868  
 

[1r° : 1] 

Société Libre des Beaux-Arts 
1ste sociale jaar, begonnen op maart 1868 

Ledenlijst :  

Stichtende leden. 
Mr 1 Artan schilder 
2 Benoit componist. 
3 Boudin – 
4 Bouré beeldhouwer. 
5 Baron schilder 
6 Coosemans id 
7. Chabry id 
8 M. Collart id 
9 Clays id 
10 Crepin sculpt.  
11 Dansart – 
12 L Dubois peintre 
13 Degroux id 
14 J Goethaels id 
15 Huberti id 
16 Jourdan lyrische kunsten. 
17 Kathelin schilder 
18 Lacharlerie id 
19 Lambrichs id 
20 C Meunier id  
21 B Meunier etser 
22 Rops. Schilder. 
23 Raeymakers peint.  
24 J Rousseau. Literaire kunst  
25 Robie schilder 
26 Sacré muzikart 
27 Speekaert. schilder 

Stichtende leden 
Mrs 28 Smits peintre 
29 Tscharner id  
30 Van Camp id 
31 G Vanderhecht id 
32 H Vanderhecht id  
33 A Verwée 



34 L Verwée  
35 Dargent grav. mid. 
 
Effective leden 
1 Mr Asselbergs peintre 
2 E. Agnessens  id 
3 A Mennessier Archi 
4 Jacmart – 

5 Simonis de Barbençon – 
6 Vansprangh 
7 Vanvinkeroy  
8 Trumper  – 
9 J Montigny  
 
Société Libre des Beaux-Arts 
1ste sociale jaar, begonnen op maart 1868 

 

Ledenlijst 

Ereleden. 
1 Mrs  Burger literaire kunst Paris 
2 Courbet schilder id 
3 Corot id  
4 Daumier tekenaar id 
5 J. Dupré schilder 
6 Daubigny id 
7 Robert-Fleury id 
8 Gérome id 
9 Millet id 
10 Messonier id 
11Wagner componist Munich 
12 Al. Stevens schilder Paris 
13 A de Knyff id id 
14 F Willems id id 
15 Israels id Hollande 
16 Jongkind id id 
17 Cavelier beeldhouwen (? 
18 Barye id Pari[s]. 
19 Diaz peintre id 
20 Paul Huet  
21 Sylvestre 
22 Ab. Michiels 
23 Henri Taine  



24 Em. Galichon 
 

 
Corresponderende leden 
1 Mr Ar Stevens Paris 
2 Briguiboul id 
3 Manet id 
4 Roibet id 
5 Bracquemont id 
6 Guillaume id 
7 Legros id 
8 Flameing id 
9 Schreyer id 
10 Bonvin id 
11 Wiselieu Londres 
12 Maris Hollande  
13 Zakerkoff id  
14 Fremiet Paris 
15 Whistler  
16 Burty 
17 Archorson Londres 
18 Jacques Paris 
19 Harpignies id 
20 Achard id 
21 Jules Breton id 
22 Brion id 
23 Boesboem id 
24 Jacmart aquafortiste  
25 Ribaut 
26 Lalame  
27 G Dumaurier Londres 
28 Maris Hollande 
29 Rochussen 
30 Chaigneau 

[1v° : 1] 
 
Correspondants 
31 E Leclerc lett spa 

 
 
 
 
 
 



Hedendaagse interventie 
 
Existentiële ontkiemingen van Caroline Léger 
 
Caroline Léger stelt vragen bij het leven, de essentie van het bestaan en haar 
wedergeboorten en weeft aldus nuttige verbanden tussen mensheid en natuur die 
onvermijdelijk vervlochten zijn. Deze ontkiemingen blijven steeds groeien, ontluiken 
prachtig in aarde van geweven vezels en lucht om uiteindelijk tijdens hun leven te 
vergaan en vervolgens onverbiddelijk weer tot leven te komen. Deze onophoudelijke 
cyclus, deze onbeschaamde dans van vrijheid en eeuwigheid dwingt tot nederigheid. 
Kijken naar haar scheppingen of ontbindingen is des te fascinerender daar wij geen 
oog meer hebben voor de cultuur van het leven, de kracht van een natuur die 
eenvoudigweg overstijgt en om het even waar haar rechten opeist. 
De plantenexperimenten van deze kunstenares verweven materialen en geweven 
stoffen. Zaadkorrels groeien omhoog tussen de mazen van textiel, donkere of 
bevuilde lijkwaden, en glijden over beschadigde woorden of klampen zich vast aan 
pagina’s van boeken die zijn aangetast door verborgen roofdieren. Aangepast 
evolueren ze zelfs opgesloten in groene dozen die ordelijk zijn opgeborgen aan een 
Universiteit. Een druppeltje vocht, verzonnen autonome irrigatiesystemen … en daar 
is het moment aangebroken voor bezinning, een vergankelijk werk maar 
fundamenteel, een existentiële observatiepost. 
De werken van Caroline Léger nodigen uit tot bespiegelingen. Het zijn unieke 
installaties en de kunstenares werkt in functie van het weer tijdens een 
tentoonstelling. “ Mijn interesse gaat uit naar het leven ”, zegt ze. Verloren waarden, 
experimenten, langzaam afwachten, vrucht van een natuur die teloorgaat of 
heropleeft? 
 
Edith Liégey 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extra activiteiten 
 
Zondag 02.06.2013 
Gratis toegang tot het museum 
14u30: gratis rondleiding van de tentoonstelling 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
Zondag 16.06.2013 om 10u30 
Conferentiebezoek van “In de Natuur”. De Société Libre des Beaux-Arts. Van Artan 
tot Whistler in het gezelschap van Denis Laoureux, professor kunstgeschiedenis aan 
de ULB en de auteur van de catalogus.  
Na de conferentie volgt een brunch. 
Prijs: 7€ (toegang museum, conferentie en brunch inbegrepen) 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
Zondag 07.07.2013 
Gratis toegang tot het museum 
14u30: gratis rondleiding van de tentoonstelling 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
Zondag 07.07.2013 om 10u30 
Literaire wandeling langs de oevers van de Samber en de Maas in het gezelschap 
van de acteur Cédric Juliens. Tijdens de wandeling leest de acteur voor uit 19de-
eeuwse teksten en brieven van Félicien Rops die de sfeer oproepen van het 
waterplezier van toen. 
Prijs: 3€ 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
Zondag 04.08.2013 
Gratis toegang tot het museum 
14u30: gratis rondleiding van de tentoonstelling 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
Zondag 11.08.2013 om 10u30 
Conferentiebezoek van de fotografietentoonstelling Plezier aan de Maas vandaag in 
het gezelschap van Stéphanie Crabeck de auteur van de teksten van de 
tentoonstelling. 
Na de conferentie volgt een brunch. 
Prijs: 7€ (toegang museum, conferentie en brunch inbegrepen) 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Van 19 tot 23 augustus 2013 
Stage voor kinderen van 8 tot 12 jaar 
Kunstenaars in openlucht 
We volgen het voorbeeld van kunstenaars beïnvloed door Gustave Courbet. We 
staan stil bij het landschap en installeren onze schildersezel met schetsboek midden 
in de natuur. Een dagje op het eiland van Yvoir zorgt voor een beetje vermaak en de 
foto’s van Arnaud Ghys, te zien in de tuin van het museum, onthullen ons de oevers 
van de Maas. Een bezoek aan een kunstenaarsatelier tenslotte maakt van deze 
stage een schitterende zomerse cocktail. 
Van 9u tot 16u 
Prijs: 60€ (materiaal inbegrepen), te betalen bij aanvang van de stage 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
Vrijdag 23.08.2013 om 18u 
Literaire wandeling langs de oevers van de Samber en de Maas in het gezelschap 
van de acteur Cédric Juliens. Tijdens de wandeling leest de acteur voor uit 19de-
eeuwse teksten en brieven van Félicien Rops die de sfeer oproepen van het 
waterplezier van toen. 
Prijs: 3€ 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 
 
Zondag 01.09.2013 
Gratis toegang tot het museum 
14u30: gratis rondleiding van de tentoonstelling 
Reservatie verplicht: 081 77 67 55 



Plezier aan de Maas vandaag  

Hedendaagse fotografie van Arnaud Ghys 
 

 

Van 30 april tot 30 september 2013 
 
In 2012 vierde het Museum Rops een dubbele verjaardag rond de figuur van Rops. 
En in 2013 feesten we verder! 
Tijdens het jaar 2012 heeft het Museum Rops op talrijke manieren het 25-jarig 
bestaan gevierd van het nieuwe museum in de rue Fumal en tevens de 150ste 
verjaardag van de Royal Club Nautique de Sambre et Meuse (RCNSM), de roeiclub 
gesticht door Félicien Rops. De Dienst Cultureel Erfgoed heeft dit initiatief 
ondersteund en geholpen bij het opzetten van twee fototentoonstellingen. 
Van mei tot september 2012 liep er een eerste tentoonstelling in de tuin van het 
museum bestaande uit een twintigtal oude beelden afkomstig uit verzamelingen van 
de vzw Les archives photographiques namuroises. Het ging om foto’s van de Maas 
uit de tijd van Rops, afdrukken van het 19de-eeuwse romantisme. De commentaar 
van Vincent Bruch, voorzitter van deze dynamische vereniging, bracht de gelukkige 
momenten tijdens riviertochtjes, sportieve uitstapjes en andere vrijetijdsactiviteiten 
aan de oevers van de Maas weer tot leven. 
Maar wat blijft er nu nog over van al dat waterplezier van weleer? 
Doorheen de blik van een hedendaags fotograaf, Arnaud Ghys, trachten de Dienst 
Cultureel Erfgoed en het Museum Félicien Rops enige uitdrukking te geven aan de 
menselijke dimensie van de Maas. Op het einde van de zomer van 2012 werd aan 
Arnaud Ghys gevraagd om een fotoreportage te maken rond de sportactiviteiten op 
de Maas, vooral dan de roeisport, deze zo geliefde vrijetijdssport van Félicien Rops, 
tijdens de sportieve en historische uitstapjes georganiseerd in oktober 2012 door de 
RCNSM. Andere vrijetijdsactiviteiten aan de oevers of in bootjes kwamen ook 
ruimschoots in beeld. 
Er werden een twintigtal foto’s geselecteerd die op hun beurt in de tuin van het 
museum zullen worden tentoongesteld tijdens de zomer van 2013, een nieuwe 
tentoonstelling die loopt van 30 april tot 30 september. De beelden van Arnaud Ghys 
worden eveneens van commentaar voorzien en zullen geflankeerd zijn door enkele 
tentoonstellingsborden die toelichting geven over de ontwikkeling van het toerisme 



langs de Maas in de provincie Namen en de evolutie van de watersport de voorbije 
150 jaar.  
Teksten, postkaarten, oude foto’s en kunstwerken illustreren de belangrijke rol die de 
Maasvallei heeft gespeeld. Alles werd gerealiseerd door Stéphanie Crabeck en 
Stéphanie Quériat in het kader van een wetenschappelijke studie over de 
geschiedenis en de ontwikkeling van toeristische plaatsen in België. 
 
Arnaud GHYS is socioloog van opleiding. Vijftien jaar lang, deed hij professionele 
ervaring op in sociale bewegingen: analyse, sensibilisatie en mobilisatie over 
vraagstukken van internationale betrekkingen, namelijk door de vele cartes blanches 
in de pers. 
Als fotografieliefhebber, koos hij ervoor om professioneler te worden, en om in tijd, 
opleiding en kwaliteitsapparatuur te investeren. Sinds het begin, in 2013, werkt 
Arnaud Ghys samen met PhotoGallery asbl. Hij werd ook lid van de Pool externe 
productie van de Koning Boudewijnstichting. 
Zijn aanpak is "antropologisch": mensen en hun manier van leven fascineren hem. 
“In de intimiteit van een portret of in het verhaal van hun sociale, politieke en culturele 
leven”, voor hem is een foto een weerspiegeling van een geconcentreerde wereld, 
leesbaarder, harmonieuzer, en soms ook grappiger. Door middel van een “artisanale” 
benadering van het beeld, wil hij zich richten op de kwaliteit van het contact: “Als het 
contact echt is, dan zullen de beelden dat ook zijn.” Hij ziet het fotoapparaat als een 
sleutel die vele deuren opent, die toegang geeft tot allerlei omgevingen... Hij zei dat 
hij zich nog nooit zo socioloog had gevoeld als sinds hij fotograaf is geworden. 
 
Stéphanie CRABECK is Doctor in de Toeristische Wetenschappen (ULB) en 
Docente (UCL). 
Zij is hoogleraar aan de Université du Travail in Charleroi, waar ze les geeft in 
diverse onderwerpen met betrekking tot de toeristische sector. 
Ze was onderzoekster aan de Universiteit van Leeds in Engeland, en aan het 
onderzoekscentrum in territoriale ontwikkeling van het Waals Gewest (Centre de 
Recherches en Développement Territorial de la Région Wallone - CPDT). 
Haar onderzoek is meestal gericht op de ontwikkeling van het recreatievastgoed in 
de tweede helft van de twintigste eeuw, en meer bepaald op het verband tussen de 
productie van toeristische accommodatie en het beleid in verband met openbare 
orde en toerisme. Stéphanie Crabeck zet momenteel haar onderzoek voort over het 
fenomeen van de permanente huisvesting in campings en Waalse residentiële 
parken. 
 
Stéphanie QUERIAT is Doctor in de Geschiedenis, Kunst en Archeologie (ULB). 
In haar thesis besprak ze de ontwikkeling van het toerisme van de Belgische 
Ardennen (1850-1914) (volledige titel: “De ontwikkeling van het toerisme in de 
Belgische Ardennen. Ontstaan en evolutie van een toeristisch gebied. Processen, 
actoren, gebieden.” – “La mise en tourisme de l'Ardenne belge. Genèse et évolution 
d'un espace touristique. Processus, acteurs, territoires”). Ze werkt momenteel samen 
met drie andere onderzoekers op de Atlas de Paysages de Wallonie binnen de 
Permanente Conferentie van Territoriale Ontwikkeling (Conférence Permanente du 
Développement Territorial - CPDT). De atlas die in het komend jaar (november 2013-
oktober 2014) moet worden afgewerkt, zal worden besteed aan de Maasvallei. 
 



 
Ropsiaanse smaken 

 

Tentoonstelling van 1 juni tot 1 september 2013. 
Van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u, alle dagen in juli en augustus. 
 
 
In de kelders van het museum liggen 
enkele menu’s verborgen die geïllustreerd 
zijn door Félicien Rops. De actie 
“Museumsmaken” werd gelanceerd door 
Musées et Société en Wallonie (MSW) en 
maakt deel uit van het themajaar Wallonië 
der smaken. Het Felicien Rops Museum 
heeft beslist hieraan deel te nemen en 
toont daarom in de permanente collectie 
gravuren, schilderijen, brieven, … waarin 
Rops zijn talenten als etser en 
brievenschrijver ten dienste stelt van de 
gastronomie van zijn tijd. 
Het is inderdaad pas vanaf de jaren 1840-
1850 dat het menu als “object” op de 
privé eettafel een algemeen gebruik 
wordt. Bestemd voor elke gast bevat de menukaart een lijstje met alle gerechten. 
Maar bovenal is het een tastbare en symbolische herinnering aan het evenement en 
de sfeer die er heerste. Vooraanstaande figuren en verenigingen doen bijgevolg een 
beroep op de meest creatieve kunstenaars die in staat zijn om in één enkel beeld de 
toon van hun feestelijkheden te vatten. Rops, gekend in het Parijse milieu als een 
talentvol etser, kan hier niet ontbreken. 
Naast het tentoonstellen van deze werken, heeft het museum ook twee activiteiten 
gepland: 
 
 
 
• Apé’Rops : Menu’s voor lekkerbekken 
Vrijdag 7 juni 2013 om 12u30 
 
In het kader van Ape’Rops, een cyclus van middagactiviteiten, stelt het museum een 
conferentie voor met Patrick Rambourg. Deze historicus van 
culinaire en voedingsgewoonten neemt de menu’s 
geïllustreerd door Félicien Rops als vertrekpunt om de 
gastronomische gebruiken uit de 19de eeuw toe te lichten. 
Deze eeuw werd immers gekenmerkt door de opkomst van 
talrijke veranderingen, zichtbaar zowel op het bord als 
ernaast. Sommige daarvan zijn nog steeds actueel. 
De conferentie wordt gevolgd door een lunchdegustatie van 
gerechten die Rops zou kunnen hebben geproefd. 

Félicien Rops, Le Dindon (De 
Kalkoen), s.l., ets en droge 
naald, 6,7 x 8cm. Collectie 
Provincie Namen, Félicien Rops 
Museum, inv. PER E 549.4.P.                  

Prijs: 7€ (conferentie, lunch en toegang tot het museum) 
Inschrijving en inlichtingen: 081 77 67 55 

Félicien Rops ? Le Cochon truffier ? s.d. eau-forte, pointe 
sèche et aquatinte. Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, en 
dépôt au musée Félicien Rops, Province de Namur 
Inv. PER E 554.2.CF 
 



Iedereen in de keuken ! 
 
Stage voor kinderen van 8 tot 12 jaar 
Van 8 tot 12 juli van 9u tot 16u 
 

Félicien Rops was een flinke eter! Getuige 
hiervan is de kleine tentoonstelling deze 
zomer in het museum, tevens een goed 
voorgerecht om mee te beginnen. 
Wat staat er op het menu van deze stage? 
Creatie van een persoonlijk receptenboek, 
“groentengravure”, ontdekking van de 
culinaire gewoonten in de 19de eeuw, 
avontuur in een moestuin, bezoek van Le 
libraire Toqué, de enige boekhandel in 
Wallonië gespecialiseerd in keuken en 
gastronomie, kookatelier. 
Nog honger? Schrijf je dan snel in!  
Bijdrage in de kosten: 60€ (materiaal 
inbegrepen), te betalen bij aanvang van de 

stage 
Inschrijving en inlichtingen: 081 77 67 55 
Deze twee activiteiten worden georganiseerd 
met de medewerking van Le libraire Toqué 
(www.lelibrairetoque.be). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Félicien Rops, Le Cochon nimbé, s.d., 
héliogravure reprise à la pointe sèche. 
Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, en dépôt au musée 
Félicien Rops, Province de Namur, Inv. PER E 547.1.CF 
 



 Beelden beschikbaar voor de pers : 
 
 

 
 
 

Félicien Rops 
Un enterrement au pays wallon, 1863 

Héliograve,  42,3 x 70,5 cm 
 Félicien Rops,Museum Provincie  Namen, G 24. 

 
 

 
 
 

 

Gustave Courbet 
Un enterrement à Ornans, 1849 
Houtskool op papier, 37 x 95 cm 

 Besançon, museum voor schone Kunsten en 
Archeologie  - Besançon inv. D3980 

© Besançon,museum voor schone Kunsten en 
Archeologie. Foto van Pierre Guenat 

 
 

 

 

 

 
 

Félicien Rops 
Le Retour du chasseur, c.1888 

Olieverf op doek, 33 x 48 cm 
Collection PBdM 

 
 

 

 

 

Isidore Verheyden 
Le Berger, s.d. 

Olieverf op doek, 43 x 71 cm 
Coll. M. et M-F. Mineur, inv. VE 2 

© Luc Schrobiltgen 
 

 

 

 

 

 
Edouard Agneessens 

L'Atelier de l'artiste, s.d. 
Olieverf op paneel , 47 x 55 cm 

 Privé-collectie, Courtesy Bounameaux Art expertise 
© Vincent Everarts 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

Louis Crépin 
Panorama du bas d'Ixelles, s.d. 

Olieverf op papier, geplakt op karton, 23 x 36 cm 
Coll. M. et M-F. Mineur, inv. CR 1 

© Luc Schrobiltgen 
 

 

 

 
Théodore Baron 

 Marine (ciel tourmenté), s.d. 
 Olieverf op doek, 60 x 100,5 cm 

Coll. M. et M-F. Mineur, inv. BA 1 
© Luc Schrobiltgen 

 

 
 
 

 

 

 

James Whistler 
 Bord de mer, ca.1864 

Aquarelle en pastel op papier, 25 x 37,5 cm 
Parijs, musée d'Orsay, legs de Robert Le Masle, 1974, inv. RF35897 

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)/ Michèle Bellot 
 
 

 

 

 
 

Camille Corot 
Lisière de forêt au crépuscule, ca.1865 

Olieverf op doek, 24 x 34,5 cm 
BAL - Musée des Beaux-Arts de Liège 

inv. BA.AMC.05b.1900.000722 (AM 253/13) 
 

 
 
 

 
 
 
 

Félicien Rops 
Cours d'eau enneigé, s.d. 

Olieverf op doek, 27 x 39,7 cm 
Collectie M. et MF. Mineur, inv. RO 1 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Félicien Rops 
Le Grand marmiton 

Eau-forte, 19,7 x 13 cm 
 Félicien Rops Museum Provincie de Namen, inv. PER E540 1CF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Félicien Rops 
Le Cochon truffier 

Eau-forte, 8,5 x 11,3 cm 
Félicien Rops Museum Provincie Namen, inv. PER E557 2P 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaud Ghys, sans titre, 2012, fotografie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arnaud Ghys, sans titre, 2012, fotografie 
 

 
 
 



 
 
METIERS D’ART 
19e Salon wallon des Métiers d'Art 
POINT D'ÉQUILIBRE 
Entre adresse et création 

Du Samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2013 
Pour l’exposition principale à la Maison de la Culture : tous les jours de 12h00 à 
18h00 (sauf le 21.07 et le 15.08) - Entrée libre 
Musée Rops (exposition dans les parties non payantes du Musée) : tous les jours de 
10h à 18h – Entrée au Musée payante 
Musée des Arts anciens du Namurois (accès gratuit aux façades restaurées de 
l’Hôtel de Gaiffier d’Hestroy) : du mardi au dimanche de 10h à 18h – Entrée au 
Musée payante 
 
Du 6 juillet au 1er septembre 2013, la Maison de la Culture de la Province de Namur 
prêtera ses cimaises à une vingtaine d’artisans d’art wallons, à l’occasion du SALON 
WALLON DES METIERS D’ART. Vingt-deux créateurs et deux restaurateurs d’art 
exposeront leurs œuvres, à Namur, pour cette 19e édition du Salon. Le SALON 
WALLON DES MÉTIERS D’ART est une exposition de prestige, organisée chaque 
année dans l’une des cinq provinces wallonnes et qui réunit les oeuvres d’artisans 
d’art reconnus par les Métiers d’Art provinciaux. Cette exposition qui réunit une 
soixantaine de créations ainsi que deux projets de restauration, sera proposée, pour 
sa partie principale, dans l’espace « Sambre » de la Maison de la Culture. Quelques 
œuvres seront également exposées au Musée Rops et au Musée des Arts anciens 
du Namurois. L’exposition, intitulée POINT D'ÉQUILIBRE - Entre adresse et création, 
mettra l’accent sur le « savoir-créer » propre aux métiers d’art. Artiste dans l’âme, 
créatif dans la démarche, l’artisan d’art est également un technicien hors pair, un 
spécialiste pointu, un scientifique averti. Tour à tour, chimiste, alchimiste, 
mathématicien, physicien…, il crée, manipule, transforme, déforme, reforme, modifie, 
transfigure la matière. Sa démarche, aussi créative soit-elle, ne peut s’éloigner d’une 
parfaite maîtrise technique et d’une rigueur toute scientifique. La création artisanale 
est le résultat de méthodes, de procédés, de calculs, de combinaisons, 
d’associations, lentement appris et longuement expérimentés. Respecter la fibre du 
bois, sculpter le coeur de la pierre, maîtriser la cuisson de la terre, dompter la fusion 
des métaux et du verre... sont autant de démarches qui caractérisent le duel 
permanent entre l’artisan d’art et les matières qu’il façonne, cherchant constamment 
à en maîtriser ses contraintes. A mi-chemin entre le magicien, le savant et l’artiste, 
l’artisan d’art est un technicien de talent, faiseur de rêves et créateur de beau. Parmi 
les exposants, qui nous feront découvrir à travers leurs œuvres, une parfaite maîtrise 
technique, nous aurons l’occasion d’aller à la rencontre de céramistes… modeleurs 
de terre et expérimentateurs d’émaux, de bijoutiers… créateurs d’éclats et de 
parures, d’artisans verriers… faiseurs de couleurs et dompteurs de lumière, de 
dentelières, de tisserands mais également d’une modiste, d’une créatrice 
d’accessoires en cuir et d’une autre qui nous invitera dans un monde miniature, à 
l’échelle de ses mini-vitrines. Dans le registre de la restauration d’œuvres d’art, nous 
découvrirons un restaurateur de livres anciens mais également un restaurateur de 
stucs et enfin à mi-chemin entre création et restauration, nous serons invités à faire 
la connaissance d’un facteur de clavecin.   
 
 
 



 
Diana BERCOVITZ  
Céramique 
 
Fabian CARNEVALI  
Bijouterie-joaillerie 
 
Raphaël CASTEELS  
Restauration de livres anciens 
 
CEDEMAB  
Tapisserie haute-lice  
 
Jean-François COLLA  
Coutellerie 
 
C.R.E.C.I.T.  
Dentelle au fuseau 
 
Marie-Laure DEGAND  
Peinture et écriture sur céramique  
 
Anne DUMONT  
Création de bijoux  
 
Grzegorz GURGUL  
Création de verre 
 
Magali HERTSENS  
Modisme 
 
Françoise JORIS  
Céramique 
 
Christine KEYEUX  
Création de bijoux 
 
Anne-Marie LHOIST  
Création d’accessoires en cuir  
 
Claude LOHAY  
Céramique 
 
Virginie MARGERIN  
Création de bijoux  
 
Pascal MULPAS  
Restauration des façades du Musée des Arts anciens du Namurois 
 
Thierry RIGATTI  
Création de bijoux 
 
 
Nadine SIZAIRE  
Création de bijoux 
 
Dominique THOMAS  
Création de bijoux 



 
Valérie VAN DEN BERGEN  
Création de mini-vitrines 
 
Pierre VERBEEK  
Facture de clavecins 
 
Jean-Yves VOSSIUS  
Création en verre  
 
Monique VOZ  
Création de bijoux 
 
Fabienne WITHOFS  
Céramique 
 
Pendant la durée du Salon wallon, le secteur « Arts Plastiques » mettra à l’honneur 
dans l’espace « Meuse » de la Maison de la Culture, Antonio Lampecco, céramiste 
de renom et l’un des premiers artisans d’art reconnus par l’Office des Métiers d’Art 
de la Province de Namur. 
 
Service de la Culture - Métiers d’Art  
Avenue Reine Astrid 22  
5000 NAMUR 
T. 081 77 67 34 
F. 081 77 69 06 
Courriel :  office.metierart@province.namur.be 
Site Internet : www.oma-namur.be 
Contact : Yasmine Ernest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Praktische informatie 
 
1 juni - 1 september 2013 
 

Félicien Rops  Museum - Provincie Namen 
Rue Fumal 12 
5000 Namen 
T  081 77 67 55  //  F  081 77 69 25 
www.museerops.be // info@museerops.be 
 
Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u 
Open alle dagen in juli en augustus 
Toegang: 3€ 
korting: 1,50€ 
Schoolbezoeken: 1€ 
Jonger dan 12 jaar, art. 27: gratis 
Rondleiding: 1uur, 40€ + toegang toy de tentoonstelling (max. 25 personen) 
Reservatie rondleidingen: 081 77 67 55 
 
“In de Natuur”. De Société Libre des Beaux-Arts. Van Artan tot Whistler. Catalogus 
onder de wetenschappelijke begeleiding van Denis Laoureux, teksten van Emilie 
Berger, Hélène Bruyère, Bruno Fornari, Apolline Malevez, Denis Laoureux en 
Ségolène Le Men. 100 pagina’s, 70 illustraties, formaat 20 x 30 cm. Uitgave 
Imprimerie de la Province de Namur. Prijs 20€. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


