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R
ops werd geboren in Namen. Hij groeide 
op in een burgerlijk milieu dat nogal be-
nepen was. Zijn moeder was katholiek. 
Eerst volgde hij les aan het jezuïetencol-

lege Notre-Dame de la Paix, daarna aan het 
koninklijk atheneum in Namen. Het was een 
nogal woelige jeugd: “Mijn gebreken (…) waren 
niet aan mezelf te wijten, maar aan mijn foute 
opvoeding.” (opdracht van Félicien Rops aan de 
zusters Duluc, Bibliothèque Royale de France). 
Na het overlijden van zijn vader, in 1849, kreeg 
hij een voogd toegewezen. Die spoorde hem er-
toe aan voor een vrij beroep te kiezen. Hoewel 
hij artistieke ambities koesterde, ging de jonge 
Félicien in 1851 studeren aan de Université Libre 
de Bruxelles (ULB), waar hij zich gedroeg als een 
bohemien. Verrassend genoeg stapte hij al vroeg 
in het huwelijksbootje, met Charlotte Polet de Fa-
veaux, de dochter van een Naamse rechter. Het 
brave leventje binnen de krijtlijnen van een tradi-
tioneel huwelijk raakte hij echter al snel moe. Uit 
een brief die hij in 1863 richtte aan E. Cuvelier 
blijkt hoe groot zijn frustratie was: “Ik vul mijn 
dagen met me in te houden. Ik heb het razende 
verlangen dat keurslijf van conventies waarin de 
beschaafde samenleving de primitieve naturen 
gevangen houdt met een kopstoot te vermorzelen. 
(…) Ik zou ver weg willen lopen van die ‘keurige’ 
wereld, om eindelijk een leven te leiden vol op-
winding en beweging.”

Enfant terrible
Het weekblad ‘L’Uylenspiegel, journal des ébats 
artistiques et littéraires’, dat hij in 1856 oprichtte, 
en zijn ontmoeting met Charles Baudelaire, in 
1864, betekenden het definitieve afscheid van 
het ‘politiek correcte’. In 1875 scheidde Rops van 
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‘Confidence’, ca 1886, aquarel en 
kleurpotlood op papier, 30 x 20 cm. 
Collectie Museum Félicien Rops, 
Namen. © Rops Museum.
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Het varken, dat geregeld wordt 

afgebeeld samen met de heilige 

Antonius, als symbool van vraat-

zucht en ontucht, verwijst naar de 

dierlijke instincten die in elke mens 

sluimeren.

zijn vrouw en trok hij naar Parijs, een stad waar 
zijn talent als illustrator en karikaturist al snel er-
kend zou worden. De kunstenaar bond de strijd 
aan tegen de hypocrisie van zijn tijd en trok zich 
niets aan van de striemende commentaren. Hij 
stak de draak met de Kerk en de burgerlijke waar-
den. “Ik heb een hekel aan al dat gedweep, aan al 
die religies.” (brief van Félicien Rops aan Théo 
Hannon, Parijs, 10/1878). Hij experimenteerde 
met nieuwe technieken en haalde zijn inspiratie 
uit het bruisende artistieke leven van de Franse 
hoofdstad: de vrouw, de erotiek, het satanisme en 
de maatschappelijke satire. Het eerste werk dat 
hem de reputatie van een van de allerbeste illu-
strators opleverde, was zijn gravure ‘Les Epaves’ 
(titelblad van een bundel met 14 gecensureerde 
gedichten uit ‘Les fleurs du mal’ van Baudelaire, 
1866). De carrière van Rops was gelanceerd. Het 
was het begin van een lange verkenning van de 
wereld der verleidingen en ondeugden. Met de 
nodige (zwarte) humor beschreef Félicien Rops 
de vele zonden van de mens, maar de meeste aan-
dacht besteedde hij aan de wellust. In zijn werken 
liet hij op overvloedige wijze zien dat mannen en 
vrouwen te zwak zijn om te weerstaan aan seksu-
ele verleidingen. De kunstenaar schreef daarover: 
“Natuurlijke zaken zijn niet schandelijk: natura-
lia non sunt turpia.” (brief van Félicien Rops aan 
[Léon] Evely, Parijs, 05.02.1883). Rops spotte 
dan ook graag met de welvoeglijkheid. Ook de 
levensbeschrijving der heiligen was voor hem een 
onuitputtelijke bron van inspiratie. Hij beeldde 
minstens vier keer de ‘Verzoeking van de heili-
ge Antonius’ uit, een bijbels verhaal, te zien op 
menig schilderij uit de 16e en 17e eeuw. Via dit 

tafereel kon Rops laten zien hoe de samenleving 
worstelde met seksualiteit.

inri vs. EroS
Antonius de Grote, die als kluizenaar leeft in de 
woestijn, heeft een afschuwwekkend visioen van 
een verleidelijke en wellustige madonna, vastge-
bonden aan het kruis. Haar wulpse houding laat 
er geen twijfel over bestaan: ze biedt zich aan de 
monnik aan, die met moeite kan weerstaan aan 

links
‘Étude pour la tentation de saint-
Antoine’, gravure, 33 x 26 cm. Col-
lectie Wallonië-Brussel, in bruikleen 
gegeven aan het Museum Félicien 
Rops. © Rops Museum. Foto: Work-
shop Imagier.  

onder
‘La tentation de saint-Antoine’, 
1858, olieverf op doek, 60 x 50 cm. 
Belfius Art Collection.
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de verleiding. Op het schilderij bewaard in de 
Koninklijke Bibliotheek van België is zelfs het 
traditionele opschrift INRI (Latijnse afkorting 
van Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Jezus van 
Nazareth koning der Joden) vervangen door een 
prikkelende EROS. De vrouw wordt hier voor-
gesteld als een verdorven verleidster, die de man 
met vleselijke geneugten probeert af te leiden van 
zijn spirituele verlangens. Misschien gaat de kun-
stenaar nog een stap verder … In Rops’ tijd was 
er ook een feitelijk verband tussen de vrouw en de 
dood: na de Frans-Duitse oorlog in 1870 kwam 
het tot een ware syfilisepidemie. Het thema van 
de femme fatale (hier zelfs letterlijk: noodlottig) 
verspreidde zich samen met de ziekte. Seksualiteit 
werd synoniem aan de dood. Het zijn twee zaken 
waar men vaak liever niet aan denkt. Toen ‘De 
verzoeking van de heilige Antonius’ werd voor-
gesteld op de ‘Salon des XX’ in 1884 baarde dat 
heel wat opzien. Het wulpse tafereel werd door 
sommigen beschouwd als een antiklerikale satire, 
door anderen dan weer als een erotische provoca-
tie. Rops ontkende dat echter. In 1878 schreef hij 
in een brief aan zijn vriend François Taelemans: 
“Dat de mensen vooral niet denken dat dit een 
aanval op de religie is of dat het erotisch bedoeld 
is. Een knappe meid kan worden geportretteerd 
zonder de minste zweem van wulpsheid. Wat de 
religie betreft, die wordt helemaal niet aangeval-

Rops bond de strijd aan tegen de 

hypocrisie van zijn tijd en trok zich 

niets aan van de striemende com-

mentaren.

boven
‘La Luxure’, potlood, houtskool, 
gekleurd krijt, 24 x 16 cm. Mony 
Vibescu collectie.

rechts
‘Le Conseil de révision’, 1878-1881, 
zwart krijt, potlood en steen op 
papier, 26,3 x 38 cm. Privé-collectie, 
bewaard in het Musée Félicien Rops.
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len.” Het varken, dat geregeld wordt afgebeeld 
samen met de heilige Antonius, als symbool van 
vraatzucht en ontucht, verwijst naar de dierlijke 
instincten die in elke mens sluimeren. Trouwens, 
in een eerste versie lag de heilige Antonius in het 
stro, terwijl hij het varken omhelsde. Om het 
allemaal nog grotesker te maken, waren beiden 
voorzien van een aureool …

De zonden geschetst
De reeks ‘Cent Légers Croquis sans prétention 
pour réjouir les honnêtes gens’ biedt een vrij vol-
ledig overzicht van de zonden in de 19e eeuw. In 
1878-1881 creëerde Rops, op vraag van een Parij-
se liefhebber, 114 tekeningen over de kwellingen 
van de seksualiteit, de uitspattingen in de huizen 
van plezier, met hun klanten zonder complexen, 
de cabaretwereld en zijn schijnbare onschuld, de 
nieuwste ontdekkingen op medisch gebied enzo-
voort. De stijl doet denken aan die van Henri de 
Toulouse-Lautrec. Vaak is er op de tekeningen 
een ongenode gast te zien (een voyeur verborgen 
in een alkoof of een twijfelachtige vriendin achter 
een gordijn). Die spiedende indringer versterkt 
het erotische karakter van het tafereel nog. En 
wat dan te zeggen van zijn laatste reeks, ‘Les Sa-
taniques’? Het betreft vijf gravures uit 1882, over 
Satan als heerser van deze wereld, meer bepaald 
van de vrouwelijke kunne. Op die prenten lijken 
de vrouwen volledig in de ban van de Boze te zijn. 
De reeks staat bol van de symboliek. Ook de titels 
van de prenten liegen er niet om: ‘Satan semant 
l’ivraie’, ‘L’enlèvement’, ‘L’idole’, ‘Le sacrifice’ en 
‘Le calvaire’. Stuk voor stuk laten ze zien hoezeer 
de mens in de greep van zijn diepste instincten 
zit. Die werken zijn vanaf 18 februari te zien in 
Namen, waar het thema ‘deugd en ondeugd’, van 
de Middeleeuwen tot nu, op drie verschillende 
plaatsen, uit de doeken wordt gedaan.

Meer weten
bezoeken
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In zijn werken liet Rops op overvloe-

dige wijze zien dat mannen en vrou-

wen te zwak zijn om te weerstaan 

aan seksuele verleidingen.

onder
‘La Mort qui danse, 1865, zwarte 
steen, wit pastel en potlood op pa-
pier, 25 x 13 cm. Collectie Museum 
Félicien Rops, Provincie Namen.


