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De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten 
een rijke verzameling werken op papier die voornamelijk 
bestaat uit tekeningen, pastellen en aquarellen uit de jaren 1868-
1914. Onze structurele partnerinstellingen, het prentenkabinet 
en de muziekafdeling van de KBR, de verzameling 20ste-
eeuwse kunst van de KMKG en het archief van de Munt, 
bezitten eveneens een rijke en specifieke verzameling, die 
complementair is aan de onze. Al deze verzamelingen tonen 
het belang aan van de technieken op papier tijdens deze 
periode. Omwille van hun gevoeligheid voor licht kunnen 
deze werken niet permanent aan het publiek getoond 
worden. Daarom worden deze werken in welbepaalde 
delen van het tentoonstellingsparcours getoond, telkens 
over een welbepaald thema, en wordt de opstelling, in 
overeenstemming met de strikte beschermingsrichtlijnen, elke 
zes maanden vervangen.

In deze tijdelijke tentoonstelling wordt het werk op papier 
van de Belgische kunstenaar Henri Evenepoel (Nice, 1872- Parijs, 
1899) aan de hand van enkele thema’s uitgelicht. Ondanks zijn 
vroegtijdige dood op 27-jarige leeftijd liet Evenepoel een 
omvangrijk getekend oeuvre na. Terwijl Parijs zich opmaakte 
voor de Wereldtentoonstelling van 1900, doorkruiste de jonge 
kunstenaar tussen 1892 en 1899 dagelijks de stad met schetsboek 
op zak. Hij lijkt alles wat hij zag te hebben vastgelegd. Dat 
resulteerde in duizenden werken, van vluchtige schetsen tot 
meer uitgewerkte tekeningen. Silhouetten van voorbijgangers, 
stadsscènes maar ook portretten van nietsvermoedende 
familieleden en vrienden: niets ontsnapte aan zijn waakzame 
blik.

Hoewel aan de schijnbaar moeiteloos geschetste 
momentopnamen in werkelijkheid vele jaren van oefening 
vooraf gingen, was Evenepoel met zijn nieuwe pocket-Kodak 
camera vanaf 1897 ironisch genoeg in een oogwenk in staat 
om de werkelijkheid te vatten en vluchtige momenten vast te 
leggen. “One Button Does It” kopten de reclameaffiches van 
Kodak. De vele honderden foto’s die hij in zo’n twee jaar tijd 
maakte, zijn net zoals zijn schetsen voornamelijk snapshots van 
familie, vrienden en het dagelijks leven. Toch zou de fotografie 



nooit de rol van zijn schetsen overnemen. Zowel het getekende 
werk als de foto’s spelen een rol in zijn zoektocht naar een 
manier om zijn observaties, met in achtneming van de artistieke 
traditie, op een eigentijdse manier te vereeuwigen.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten verzamelden 
16 schilderijen, meer dan dertig tekeningen, een schetsboek 
en enkele prenten en voegde daar in 1970 tevens honderden 
brieven van de kunstenaar aan zijn vader, alsook 877 negatieven 
van zijn foto-opnames aan toe. Ter gelegenheid van de tijdelijke 
tentoonstelling is een deel van deze foto’s, na digitalisatie 
van de negatieven door het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, in het kader van het DIGIT-programma voor 
de digitalisatie van het Belgisch federale erfgoed, gefinancierd 
door BELSPO, nu in originele staat gedrukt.
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Henri Jacques Edouard 
Evenepoel (Nice, 1872 – 
Parijs, 1899) 
Henri Jacques Edouard Evenepoel (Nice, 1872 – Parijs, 1899 ) groeide op in 
Brussel, maar werkte het grootste deel van zijn leven in Parijs. Hoewel zijn 
vader Edmond herhaaldelijk op een zekere carrière als decoratieschilder 
bleef aandringen, was Henri ervan overtuigd dat dit weinig vernieuwende 
kunst zou opleveren [Afb. 1]. Liever trad hij op als getuige van zijn tijd. 
Dit vroeg niet alleen om een andere stijl, maar ook om eigentijdse 
onderwerpen. Via Ernest Blanc-Garin, (1843-1916) wiens Brusselse atelier 
Henri een jaar lang frequenteerde, kwam hij terecht in het atelier van de 
decorateur Adolphe Crespin (1859-1944). Deze merkte onmiddellijk zijn 
artistieke neigingen op en overtuigde zijn vader van het belang om naar 
Parijs te trekken en daar zijn weg te maken. Op 21 oktober 1892 reist Henri 
naar de Franse kunstmetropool waar hij zijn vorming vervolgt aan de École 
nationale des Beaux-Arts bij de decorateur Pierre-Victor Galland (1822-1892). 
Hij trekt in bij het gezin van zijn nicht Louise van Mattemburgh (1869-1941) 
[Afb. 2]. Later zou zij ook zijn geliefde worden. Het plotseling overlijden 
van Galland in november, grijpt Henri aan als kans om van richting te 
veranderen. In maart 1893 wordt hij omwille van zijn tekentalent toegelaten 
tot het atelier van de Franse meester Gustave Moreau (1826-1998). Het 
eigenzinnige symbolisme van Moreau, die bovendien erg kritisch is, 
kan Henri niet bekoren. Maar ondanks de Bijbelse en mythologische 
onderwerpen die Evenepoel tegen zijn zin in opgelegd krijgt, waardeert 
hij de vrijheid die hij krijgt in zijn zoektocht naar een eigen plek binnen de 
schilderkunst.

Dankzij zijn cultuurminnende vader en diens Brusselse entourage 
van liberaal georiënteerde haut-bourgeois, bouwt Evenepoel in Parijs al 
snel een gecultiveerd netwerk op. Hij ontmoet er verschillende musici 
en componisten, gaat op bezoek bij Henri de Toulouse-Lautrec (1864-
1901) en komt via zijn vriend Paul Baignères (1869-1945), in contact met de 
debuterende schrijver Marcel Proust (1871-1922) [Afb. 3]. Tot zijn 



studiegenoten behoren ook toekomstige beroemdheden, waaronder 
Georges Rouault (1871-1958), maar ook Henri Matisse (1869-1954) met 
wie hij vrij goed bevriend raakt. In 1886 zal hij zijn dochter portretteren. 
Hoewel Evenepoel Matisse waardeert om zijn gewaagde kleurgebruik, 
zal diens experimentele kunst de vriendschap uiteindelijk uiteen drijven; 
de impressionisten en hun opvolgers benaderden de werkelijkheid 
voor Henri niet puur genoeg. Het werk dat Evenepoel maakt ligt 
echter wel in de traditie van Manet, Degas en Toulouse-Lautrec en het 
postimpressionisme in het algemeen. Door zijn bekwaamheid om met 
kleur expressie te geven aan zijn gevoel, iets dat hij ontleende aan 
Moreau, wordt hij vaak omschreven als een voorloper op het fauvisme. 
De ontwerpen voor affiches, etsen en illustraties die hij naast de subtiele 
portretten en stadsscènes maakte in de hoop wat geld te verdienen 
en meer naamsbekendheid te krijgen, zijn meer vergelijkbaar met de 
karikaturen en mondaine stadstaferelen van de door hem bewonderde 
illustratoren en afficheontwerpers Forain, Willette, Chéret en Steinlen, 
wiens werk hij tevens verzamelde.

‘In de figuur, die me bezighoudt, me obsedeert, wil ik het 
karakteristieke, het eigenzinnige en onverwachte terugvinden.’ 

Evenepoels fascinatie voor het Parijse straatleven resulteerde 
boven alles in duizenden schetsen. Zich bewegen in de menigte op de 
Parijse boulevards en in publieke parken gaf hem veel genoegen, maar 
dat hij niet in staat was om de stad in al zijn schoonheid vast te leggen, 
frustreerde hem. Hij ging de deur dan ook niet uit zonder schetsboekje, 
tekende in de marges en tussen de regels van zijn brieven of krabbelde 
een vluchtige waarneming op een stuk papier dat voor handen was. Het 
zijn raak uitgebeelde scènes van scherpe observaties in een vlotte stijl. 
Meestal getekend in potlood, inkt of houtskool, minder vaak in roodkrijt, 
aquarel of pastel. Een enkele keer combineert hij de technieken, zoals 
in een met aquarel ingekleurde potloodschets van een Spelende baby 
(1896) [Afb. 4]. Hoewel de schetsen als naslagwerk voor zijn schilderijen 
dienden, hadden zij voor Evenepoel op zichzelf geen artistieke waarde. 
Voor ons zijn ze des te meer van belang, gezien ze ons in staat stellen door 
de ogen van een kunstenaar te kijken die een compleet nieuwe wereld 
documenteerde zonder daar esthetische of commerciële bedoelingen bij 
te hebben. Tijdens zijn dagelijkse wandeling langs de oevers van de Seine 
naar de academie aan de Rue Bonaparte of over de Pont des Arts naar het 
Louvre, werd nagenoeg ieder silhouet waar zijn oog op viel vluchtig op 
papier vastgelegd [Afb. 5]. Zijn voortdurende zoektocht naar een plek in 
de schilderkunst waarin hij op eigen wijze rekenschap kon geven van de 



actualiteit, levert ons zodoende een zeer sprekend en levendig beeld op 
van dit fin de siècle. 

Het jaar 1894 was een bewogen jaar voor Evenepoel. Niet alleen 
debuteert hij met zijn werk op de Salon des Artistes Français, waar hij net 
zoals met de Société Nationale zou blijven exposeren, maar ook bevalt zijn 
nicht Louise op 28 november van zijn onwettige zoon Charles (1894-1964). 
Hoewel Henri lange tijd verborgen houdt dat hij de vader van Louise’s 
jongste zoon is, blijft het niet onopgemerkt dat Charles hem een wel heel 
grote bron van vreugde en inspiratie biedt. Wanneer zijn vader onraad 
ruikt, laat hij Henri in 1897 een studiereis door Algerije maken. Ondertussen 
wordt zijn werk in Brussel en Parijs tentoongesteld en begint hij naam te 
maken als kunstschilder. Wanneer Henri zes maanden later terugkeert, 
besluit hij om zich samen met Louise en de kinderen in Brussel te vestigen. 
Hij werkt in december van 1899 nog enkele doeken af maar wordt dan 
ziek. Nog geen drie weken later overlijdt hij. Zoals zijn vader Edmond later 
schreef: ‘Nauwelijks was zijn loopbaan begonnen, of ze was reeds geknakt. 
Hij kreeg de tijd niet om de vruchten van zijn inzet te oogsten.’



Henri Evenepoel (afb. 1) 
Edmond Evenepoel, bij het lezen 
Olieverf op doek, s.d.
KMSKB, inv. 6170

Henri Evenepoel (afb. 2)
Hoofd van een jonge vrouw 
(Louise van Mattenburgh)
Potlood op papier
KMSKB, inv. 7606

Henri Evenepoel (afb. 3)
De man in het rood of 
Portret van de kunstschilder 
Paul Baignères
Olieverf op doek, (1894)
KMSKB, inv. 3753



Henri Evenepoel (afb. 5)
Drenkeling bij de Pont des Arts 
Conté-potlood en aquarel op papier, (1893)
KMSKB, inv. 7591

Henri Evenepoel (afb. 4)
Spelende baby
Potlood en aquarel op papier, (1896)
KMSKB, inv. 7600



(Zelf)-
Portretten 
en 
eeuwige 
herinneringen



Aan het einde van de negentiende eeuw ondergaat de 
fotografie met de komst van nieuwe handzame fototoestellen 
een ware revolutie. Eerder was het maken van foto’s een 
kostbare, technische en vooral tijdrovende aangelegenheid, 
slechts toegankelijk voor professionele fotografen of serieuze 
amateurs. De nieuwe gebruiksvriendelijke en betaalbare 
toestellen maakten vakkennis niet meer nodig en stelden de 
middenklasse in staat om momentopnames of ‘snapshots’ te 
maken. Onder de nieuwe gebruikers van het medium bevonden 
zich vele kunstenaars, zo ook Henri Evenepoel.

‘Un véritable bijou’ (een pareltje), zo omschrijft Henri op 8 juli 
1897 in een brief aan zijn vader zijn nieuwe pocket-Kodak camera 
die hij voor 27 francs aanschaft als hij het schilderij De kelder van 
de Soleil d’Or (1896) heeft verkocht [Afb. 6]. De fotografie was 
een uitkomst voor Evenepoel die dagelijks zoveel zag dat hij 
het nauwelijks in zijn schetsboeken kon verwerken. In zo’n twee 
en een half jaar tijd maakte hij meer dan 800 foto’s. Dat deze 
opnames lange tijd onbekend bleven bij het grote publiek 
is gelet op de kwaliteit opmerkelijk maar niet verwonderlijk 
gezien hij ze net zoals zijn tekeningen niet maakte met de 
bedoeling ze tentoon te stellen. In het plezier dat hij haalt uit het 
observeren en vastleggen van de menselijke figuur, ziet hij ook 
een onderwerp voor zijn fotografie. Uit de brieven aan zijn vader 
blijkt dat zijn voornaamste stimulans daarbij, een verlangen naar 
het behoud van de intieme momenten uit het gezinsleven was.

De experimenten met het toestel bezorgden de kunstenaar 
verrassende perspectieven, zoals te zien is in een aantal foto’s 
waarin de kleine Charles op de grond zit te spelen [Afb. 7]. Door 
het extreem lage camerastandpunt begeeft de toeschouwer 
zich als het ware in de belevingswereld van het jongetje. Een 
enkele keer wordt dit nog versterkt door het apparaat zo laag bij 
de grond te houden dat wij ons tussen de speelgoedsoldaatjes 
op de grond wanen [Afb. 8]. De camera liet Henri op geheel 
nieuwe wijze naar de wereld kijken. Gezien de spontaniteit 
en snelheid die de techniek biedt om een moment te vatten, 
verbaast het niet dat enkele van de door hemzelf ontwikkelde 
foto’s later zullen dienen als basis voor geschilderde portretten. 



De nieuwe wending die het gebruik van de camera aan zijn 
schilderkunst geeft, uit zich als een indruk van toevalligheid 
en dynamiek. In het schilderij Het feest bij Les Invalides toont 
zich dit bijvoorbeeld in de kadrering en de willekeurige focus 
die versterkt wordt door het plotselinge afsnijden van de 
beeldranden en het koppel dat op de voorgrond zeer wazig is 
weergegeven terwijl de diepte juist is verscherpt [Afb. 9].

Door niet alleen naar de toeschouwer te kijken maar ook 
naar zichzelf als fotograaf in de spiegel, getuigt Henri in een foto 
uit 1897 van een ongewoon modern zelfbewustzijn [Afb. 10]. 
In de loop van de negentiende eeuw werd de academische 
traditie geleidelijk vervangen door artistieke autonomie en 
ontstaat er een groeiende belangstelling voor de mens achter 
het kunstwerk. Het kunstenaarsportret werd een zeer populair 
genre. Hoewel schilders zichzelf afbeelden om hun technische 
vaardigheden te verbeteren, maakten ze deze werken ook om 
als individu en als kunstenaar naar buiten te treden. Door zijn 
naasten te portretteren, trachtte Evenepoel de persoonlijkheid 
of het karakter van zijn modellen te begrijpen, maar het is in zijn 
zelfportretten dat hij echt naar binnen keek en momenten van 
ware introspectie vastlegde. Interessant genoeg laat hij in deze 
foto ook de camera zelf zien. Dit doet denken aan het zelfportret 
van de schilder achter zijn ezel  [Afb. 11]. In beide gevallen maakt 
de scheppingsdaad deel uit van het onderwerp, waardoor 
de techniek wordt gedemystificeerd en het artistieke genie 
erachter wordt benadrukt.



Henri Evenepoel (afb. 7)
Charles De Mey zittend op de grond, 
rue St-Dominique, Parijs, mei 1898
KMSKB, inv AHKB 76613/187 

Henri Evenepoel (afb. 6)
De kelder van de Soleil d’Or
Olieverf op doek, (1896)
KMSKB, inv. 7668

Henri Evenepoel (afb. 8)
Charles De Mey zittend op de 
grond, rue St-Dominique Paris
KMSKB, inv. AHKB 6613/118  



Henri Evenepoel (afb. 10)
Zelfportret in een spiegelkast, Hôtel Moderne, Alger
november 1897
KMSKB, inv. AHKB 76613/250A 

Henri Evenepoel (afb. 9)
Het feest bij Les Invalides
Olieverf op doek, (1898)
KMSKB, inv. 4316

Henri Evenepoel (afb. 11)
Portret van de schilder
Olieverf op doek, (1895)
KMSKB, inv. 4050



Charles Milcendeau

Onder het kunstenaarsportret, een portret van én door een kunstenaar, 
vallen ook de portretten die kunstenaars van elkaar maken, vaak als 
een teken van vriendschap. Charles Milcendeau (1872-1919) brengt zijn 
jeugd door in de Vendée en verhuist in 1891 naar Parijs [Afb. 12]. Tijdens 
een bezoek aan het Louvre kruiste zijn pad dat van Gustave Moreau, die 
juist was benoemd tot professor en hoofd van het atelier van de Ecole 
des Beaux-Arts, en de jonge Milcendeau in 1892 in zijn atelier opnam. 
Een jaar later was het de beurt aan Henri Evenepoel om toe te treden 
tot het prestigieuze atelier. De twee mannen ontwikkelden een hechte 
vriendschap. Het is via Milcendeau dat Evenepoel in contact komt met de 
Franse politicus Georges Clémenceau (1841-1929), een kunstliefhebber met 
veel contacten die zijn werk zou promoten en tevens enkele portretten 
liet tekenen. Het zijn de enige tekeningen die hij niet voor eigen gebruik 
maakte.

Charles Milcendeau tekende dit portret van Henri, niet wetende 
dat zijn beste kameraad uit het atelier Moreau kort daarna zou komen 
te overlijden [Afb. 13]. Het portret geeft blijk van Evenpoels passie 
voor de muziek, die hij deelde met zijn vader Edmond Evenepoel: 
amateurpianist, muziekcriticus en fervent bewonderaar van het werk van 
Wagner, waaraan hij een boek wijdde [Afb. 14]. De hier tentoongestelde 
pasteltekening van Milcendeau, die gezien de fragiele aard van de 
techniek zelden ons veilige depot verlaat, brengt een eerbetoon aan de 
kunstenaar die een bepalende rol heeft gespeeld in zijn carrière en zou 
eigenlijk moeten worden gekoppeld aan het portret ten voeten uit dat 
Evenepoel hetzelfde jaar van zijn vriend maakte [Afb. 15]. Dat schilderij 
werd in 1900 tentoongesteld op de Salon van La Libre Esthétique en wordt 
tegenwoordig bewaard in het Parijse Musée d’Orsay. 



Henri Evenepoel (afb. 12)
Charles Milcendeau poserend voor het werk “Zondagswandeling in het Bois de Boulogne” in het atelier van Henri 
Evenepoel, 21bis avenue de La Motte-Picque, KMSKB, inv. AHKB 76613/457

Charles Edmond Théodore Milcendeau (afb. 13)
Portret van kunstschilder 
Henri Evenepoel 
Pastel en aquarel op papier, 1899
KMSKB, inv. 4338



Henri Evenepoel (afb. 14)
Muzieksessie met Raoul du Gardier, Fernand Lotz en 
Pierre du Gardier in het atelier van Henri Evenepoel, 
avenue de la Motte-Picquet in Parijs
KMSKB, inv. AHKB 76613/128A

Henri Evenepoel (afb. 15)
Charles Milcendeau, 
Olieverf op doek, 1899 
musée d’Orsay, Paris 
inv. RF1977-169
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