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Baudelaire
>< Brussel
Op het einde van zijn leven bracht Charles Baudelaire (1821-1867) twee jaar door in
Brussel: van 1864 tot 1866. Een periode van bitterheid, ziekte en berooidheid die de
auteur van Les Fleurs du Mal ertoe bracht een (tijdens zijn leven ongepubliceerd gebleven)
virulent en brutaal pamflet te schrijven tegen België en vooral tegen Brussel.
Tot schande van zowel de bewonderaars van de dichter als de Belgen, was België
uitgekleed maar zelden het onderwerp van studies en tentoonstellingen. De tentoonstelling
die deze herfst in het Broodhuis aan de Brusselse Grote Markt plaatsvindt, wilt dit pamflet
en de teksten die de dichter tijdens zijn lange verblijf bij ons schreef, grondig verkennen.
Baudelaires beledigende woorden worden daarbij geenszins verzwegen, maar ook de
positieve en originele aspecten van zijn visie op Brussel worden belicht.
Deze tentoonstelling nodigt u dus uit voor een bezoek van de Belgische hoofdstad uit de
jaren 1860, met Baudelaire als gids. Het Brussel van de slotjaren van het koningschap van
Leopold I, van de Zenne, de zwarte zeep en de eerste foto’s. De sombere visie van de
dichter wordt gemilderd door special guests, vrienden en kennissen van Baudelaire die het
portret van deze stad aanvullen - Félix Nadar, Victor Hugo, de gebroeders Stevens, Camille
Lemonnier, Georges Barral...
In heel dit verhaal bekleedt het Broodhuis, waar deze tentoonstelling wordt opgesteld, een
bijzondere plaats. De vijf conferenties die in dit eerbiedwaardige gebouw plaatsvonden,
brachten Baudelaire ertoe om zich in 1864 in Brussel te vestigen. Daar was het dat de
ontmoeting van weleer tussen Baudelaire en Brussel misliep, en het is ook daar dat ze 150
jaar later wel zal slagen, niet enkel door de tentoonstelling op zich, maar ook door de vele
randmanifestaties - lezingen, conferenties, poëzie...

Het Broodhuis,
voor 1864.
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Een uitzonderlijke tentoonstelling in het Broodhuis
- Maar waarom bent u hierheen gekomen, en waarom blijft u hier?
- Dat weet ik niet precies. Ik hoopte hier rust te vinden, een middel om te ontsnappen,
tenminste voor even, aan de dagelijkse beslommeringen van het Parijse leven, aan de
achtervolgingen van een onverzadigbare vrouw. En bovendien ben ik ziek, zwaar ziek.
Georges Barral, Cinq jours avec Charles Baudelaire, sd.
De tentoonstelling vormt de aanleiding om fascinerende, maar zelden aan het publiek
vertoonde, werken te presenteren. Waaronder schilderijen en schetsen van Jean-Baptiste
Van Moer of foto’s van Louis-Joseph Ghémar en Charles Neyt.
Ze toont meer dan 250 werken, waarvan twee derde afkomstig is uit de collecties van
de Stad Brussel (Archieven en Musea). Werken uit andere instellingen zoals het Museum
Félicien Rops, het Museum voor Natuurwetenschappen, het Musée de la Vie Wallonne,
de Koninklijke Bibliotheek van België, het Musée de la Littérature en het Huis Camille
Lemonnier, maken de tentoonstelling volledig. Tot slot worden ook werken ontleend uit het
patrimonium van kerken (Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren) en privécollecties. Het betreft
hoofdzakelijk schilderijen, tekeningen, etsen, beeldhouwwerken en oude foto’s.
Daarnaast zijn er nog drie uitzonderlijke hedendaagse ingrepen.
Isabelle de Borghrave en haar atelier hebben aanvaard om op basis van beschrijvingen
en oude foto’s een papieren pop te maken van Charles Baudelaire zodat de dichter lijfelijk
aanwezig is op de tentoonstelling. Thierry Bosquet maakt twee uitzonderlijke maquettes:
van een toenmalig bordeel en van Charles Baudelaires kamer in het Hôtel du Grand Miroir.
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Een gesloten en verwilderd gezicht, hooghartig
door misprijzen en ironie. Het gelaat had
de treffende schoonheid van de slechte
engelen van een Burne Jones. Duidelijk een
dwanggedachte, vermoedelijk een of andere
omgang met kwaadaardige krachten, drukte op
zijn gelaatstrekken een mystiek stigma,
heftig en droefgeestig.
De mond liep dun uit, als een snee; het
voorhoofd verhief zich als een klif aan de rand
van een afgrond; de blik was een zwaard van
zwarte diamant.
Camille Lemonnier, 1905.

Eén tentoonstelling,
zeven luiken
De tentoonstelling is opgebouwd rond zeven thema’s die rechtstreeks aangesneden
worden vanuit de geschriften van de dichter.
Als instap weet het eerste luik van de tentoonstelling meteen de aandacht te trekken. We
bevinden ons bij de monumentale trap van het Broodhuis, die wordt bekleed met woorden
waarmee Baudelaire zijn malaise en afkeer uitschreeuwt.
Het tweede luik toont Brussel ten tijde van Baudelaire. De dichter vertoeft inderdaad in een
heel andere stad dan de stad die we vandaag kennen. Een stad die nog volop getekend
is door de middeleeuwen en door de snel toenemende industrialisering. De ingrijpende
werken die de Belgische hoofdstad een gedaanteverandering zouden doen ondergaan
- de overwelving van de Zenne, de bouw van het Justitiepaleis en de verstedelijking van
de buitenwijken - hadden nog niet plaatsgevonden. De stad was ook veel steiler dan
vandaag, zeker aan de Kunstberg.

Guesdon-Noury,
Panorama van
Brussel. Zicht
bovenop het
Noord-Station,
omstreeks
1850.
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Van der Vin,
De werken aan
de Louizalaan,
1863.
Dit ongewone
en onuitgegeven
panorama
werd recent
aangeboden
aan het
Museum van
de Stad Brussel
en toont de
aanleg van de
Louizalaan,
wellicht ter
hoogte van de
Dageraadstraat.
Het geeft een
verbluffend
beeld van de
aanleg van
wegen naar
de buitenwijken.

Het derde luik is de Zenne die een sterke indruk maakte op Baudelaire en in zijn Brusselse
geschriften meermaals aan bod komt. Opgesplitst in twee armen drong de rivier indertijd
Brussel op twee plaatsen binnen: aan de Grote Sluis bij het huidige Zuidstation en aan
de Kleine Sluis bij de Ninoofsepoort. Na een bochtig parcours kwamen de twee armen
opnieuw samen ter hoogte van het Groot Eiland om vervolgens de huidige Antwerpselaan
te volgen. Als vergaarbak van al het water dat op en onder de stad stroomde, veranderde
de Zenne in de loop der eeuwen in een open riool die bij de minste periode van zware
regenval overstroomde en die bij tijden van droogte niet in staat was het vervuilde water
af te voeren. De industrieën die aan de oevers gevestigd waren, droegen ertoe bij dat het
een onverdraaglijk stinkende, vervuilde rivier werd. Het Museum van de Stad Brussel bezit
een buitengewone collectie van schilderijen en schetsen van Jean-Baptiste Van Moer, die
de Zenne letterlijk portretteerde voor die werd overwelfd en waarvan een deel zal worden
getoond naar aanleiding van deze tentoonstelling.
Ik zou graag
— zei me een bijzondere vriend,
wiens gedachten vaak
afwisselen met de mijne,
— de Najade van de Zenne zien;
Zij moet wel lijken op een verkoper van
steenkool
met zijn aangezicht helemaal besmeurd.
— Mijn vriend, je hebt volkomen gelijk.
Nee, nee! Het is niet door steenkool dat
deze nimf besmeurd is!
Charles Baudelaire

Jean-Baptiste
Van Moer,
De oude sluis,
1870
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Als een van de vuile dingen: de Zenne, die
zolang haar water opaak is zelfs niet
één enkele straal van de meest
heldere zon kan weerkaatsen.
Charles Baudelaire

Vierde luik: Baudelaire beschrijft het dagelijks leven en biedt een waardevol getuigenis
van de mensen en de geplogenheden die hij ontmoet. Een sensueel beeld dat geluiden,
smaken en geuren vermengt. “Men zegt dat elke stad, elk land zijn eigen geur heeft. Parijs,
zo zegt men, ruikt of rook naar zuurkool. Kaapstad ruikt naar schaap. Er zijn tropische
eilanden die ruiken naar rozen, muskaat of kokosolie. Rusland ruikt naar leer. Lyon ruikt
naar steenkool. Het Oosten ruikt doorgaans naar muskaat en kadavers. Brussel ruikt naar
zwarte zeep. De hotelkamers ruiken naar zwarte zeep. De bedden ruiken naar zwarte zeep.
De handdoeken ruiken naar zwarte zeep. De voetpaden ruiken naar zwarte zeep. Het
wassen van gevels en voetpaden, zelfs als het stortregent. Nationale, universele manie.”
Baudelaire vertelt op een kleurrijke manier over alle facetten van het dagelijks leven, of het
nu gaat om de hondenkarretjes, de menu’s in de restaurants, de smaak van het farobier,
de grote schoonmaak op vrijdag, de processies waarvan de religiositeit hem in vervoering
brengt, maar evenzeer de bordelen. Hij beschrijft ook hoe de mensen stappen, hoe ze zich
kleden (hoepelrokken, monocles, hoeden,...), hoe ze spreken. Al wat hem als Parijzenaar
ergert of amuseert. Met de hulp van karikaturen, tekeningen uit kranten, foto’s, schilderijen
en voorwerpen herschept de tentoonstelling dit vergeten leven van elke dag.

Kent u het luie België, en
bewonderde u net als ik al die
krachtige honden die ingespannen
waren voor het karretje van de
slager, van de melkboer of de
bakker, en die met hun triomfantelijk
geblaf getuigen van het trotse
plezier dat ze putten uit hun rivaliteit
met de paarden?
Charles Baudelaire

Van Ginst, De
kersenverkoper,
eind 19de
eeuw.
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Detail van een biechtstoel,
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren,
omstreeks 1660.

Vijfde luik: de barok bekleedt een belangrijke plaats in Baudelaires visie op de stad.
Buitenissig, sensueel en weelderig: de kunst van de 17de eeuw is overladen met
beweging en stijleffecten. De barokke architectuur kende in de Zuidelijke Nederlanden
een heel eigen variant, gekenmerkt door het overwicht van het ornament op de structuur,
zoals te zien is in de hoofdgevels van de Begijnhofkerk of van de huizen op de Grote
Markt. Even opmerkelijk is de barokke religieuze beeldhouwkunst die zich in onze streken
ontwikkelt. Eiken biecht- en preekstoelen kennen een weergaloze originaliteit die nog
wordt verstrekt door een wonderlijke virtuositeit. Baudelaire is één van de eerste estheten
die het genie van de barok in België opmerkt. De pagina’s die hij er in zijn nota’s aan wijdt
geven uiting aan zijn verrukking.

John Coney,
Beguinage
Brussels, 1833,
Museum van de
Stad Brussel.

De Begijnhofkerk. Verrukkelijke indruk van witheid.
Ze heeft al de sneeuwwitte schoonheid van een jonge
communicante. Vuurpotten, bustes in de nissen, gevleugelde
hoofden, hoog verheven standbeelden. Religieuze koketterie.
Charles Baudelaire
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De echte Vlaamse
beeldhouwkunst is in hout
en schittert vooral in de
kerken. Beeldhouwwerk
dat niet klassiek is,
niet monumentaal,
maar speels en schattig,
een werk van geduld.
Charles Baudelaire

Een bloempot en een ruiter op een
dak zijn de meest opzichtige bewijzen
van de extravagante smaak in
bouwkunst. Een paard op een dak!
Een bloempot op een gevel! Dat is
wat ik “joujou”-stijl noem.
Charles Baudelaire

Den Gulden
Boom gezien
vanop de toren
van het Stadhuis
van Brussel, niet
gedateerd, Musea
van de Stad
Brussel.

België en zijn instellingen komen aan bod in het zesde luik van deze tentoonstelling. In die
tijd was België een veelbelovend land met een liberale en progressieve grondwet. Maar
het land was nog niet tot wasdom gekomen. Verbitterd en wraakzuchtig legt Charles
Baudelaire alle tekortkomingen van het jonge vaderland bloot. Leopold I, die hij ontmoette
en die overleed tijdens het verblijf van de dichter in 1865, werd het eerste mikpunt van zijn
pijlen, maar ook het Belgische leger en de grondwet.

Men vraagt me een grafschrift voor
het dode België. Tevergeefs graaf ik,
en woel en scharrel ik. Ik vind slechts
één woord: ‘Eindelijk!’
Charles Baudelaire
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Voor het laatste luik gingen de tentoonstellingscommissarissen overal snuffelen om
de sporen terug te vinden van de doortocht van de dichter in de hoofdstad, maar ook
om het publiek een beeld te schetsen van de plaatsen, vrienden en kennissen die
de dichter bezocht. Zo zijn onder meer Félicien Rops, Auguste Poulet-Malassis, de
gebroeders Stevens, Jules van Praet, Camille Lemonnier, Victor en Adèle Hugo goed
vertegenwoordigd. De bezochte plaatsen worden geïllustreerd door een rijke en pertinente
iconografie: Hôtel du Grand Miroir, de herberg van de Prince of Wales... Er worden
verhalen verteld, zoals dat van de Géant, de grote luchtballon die door Nadar naar België
werd gehaald ter gelegenheid van de nationale feestdag in 1865. Ten slotte getuigen
persknipsels, politieregisters en fotoportretten zeer concreet van de aanwezigheid van de
dichter in onze stad.

Jacques
Carabain, de Villa
Hermosastraat en
de herberg Prince
of Wales,
1894, Museum
van de Stad
Brussel.
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Men zag hem met vaste
tred, het hoofd wat naar
de schouder gebogen,
mager, knokig, uiterst
gedistingeerd, toekomen
op het Koningsplein en
uiteindelijk de doorgang
naar de Prince of Wales
inlopen.
Camille Lemonnier

Publicaties
Naar aanleiding van de tentoonstelling worden drie boeiende en verhelderende bronteksten
heruitgegeven:

 Les épigrammes de Baudelaire à propos de la Belgique, Aeminitates belgicae
 Cinq jours avec Charles Baudelaire, van Georges Barral
 La France en exil, van Camille Lemonnier, uit La vie belge, Parijs, 1905.

Rond de tentoonstelling
De tentoonstelling vormt de aanleiding voor nieuwe vormen van bemiddeling. Die diverse
dimensies bestrijken
Pittige geschiedenissen op donderdag (enkel in het Frans)
 14/09/17 - 18:30 Baudelaire en het dandyisme
Lezing door mevrouw de Ambassadeur van Frankrijk in het Koninkrijk België,
Claude-France Arnould. Gotische Zaal van het Brusselse Stadhuis
 28/09/17 - 18:30 Baudelaire in Brussel
Ontmoeting met Jean-Baptiste Baronian, schrijver en auteur van Baudelaire au pays des
singes, Pierre-Guillaume De Roux, 2017
 25/01/18 - 18:30 Baudelaire en Rops
Lezing door Véronique Carpiaux, Conservatrice van het Museum Félicien Rops, Namen
 08/02/18 - 18:30 Baudelaire en de barok
Ontmoeting met André Guyaux, professor Franse literatuur aan de Universiteit van Parijs
(La Sorbonne)
 22/02/18 - 18:30 Baudelaire als revolutionair
Door Isabelle Viéville-Degeorges, schrijfster van Baudelaire clandestin de lui-même, Uitg.
Léo Scheer, 2011. In het kader van ‘2018, jaar van de contestatie’
Broodhuis (behalve: Baudelaire en het dandyisme) / TICKETS: € 6 | € 4 | € 0 /
Reservaties: brusselsculture@brucity.be

In de voetsporen van Charles Baudelaire, een ongewone stadswandeling
Tweede zondag van de maand om 14:00 (10/09, 8/10, 12/11, 10/12, 14/01, 11/02,
11/03). Verplichte reservering: T. +32 (2) 279 43 58
TARIEF inkomprijs + € 2 p.p.
Eerste zondag van de maand
Op de eerste zondag van elke maand opent het museum gratis zijn deuren.
Op een aantal van die zondagen worden geleide bezoeken en animatie georganiseerd
om 14:00: zondag 01/10/17, 07/01/18, 04/02/18, 04/03/18 : bezoek aan de
tentoonstelling Baudelaire >< Brussel
Museum Night Fever
Zaterdag 03/03/2018 - 19:00 > 01:00
Tot laat in de nacht: integrale voorlezing van Les Fleurs du Mal.
TICKETS Pass voor 24 musea
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Het Museum van de Stad
Brussel - Broodhuis
Het Museum van de Stad Brussel ligt in het historisch hart van de stad, op de Grote Markt,
de beroemdste locatie in de hoofdstad. Het gebouw, een meesterwerk van de neogotiek,
wordt ook wel het Broodhuis en in het Frans Maison du Roi genoemd. Die dubbele
benaming vindt haar oorsprong in de geschiedenis van het pand. Broodhuis verwijst naar
de eerste functie als broodhal in de 13de eeuw. Maison du Roi is dan weer gelinkt aan
de eigenaar van het gebouw, de hertog van Brabant. In de 16de eeuw was dat niemand
minder dan Keizer Karel, ‘koning’ van Spanje. Het Broodhuis werd (als één van de eerste
in België) geklasseerd in 1936. Samen met de rest van de Grote Markt is het sinds 2000
Werelderfgoed van de UNESCO.
Vandaag bewaart het museum meer dan 7000 stukken. Schilderijen als de Bruidstoet
van Jan Breughel de Oude of het Bombardement van 1695 vertellen de kleine en grote
geschiedenis van onze stad. Ze staan naast de wereldvermaarde Brusselse wandtapijten
waaronder Het martelaarschap van Sint-Paulus en zijn uitzonderlijke karton. Een maquette
evoceert de 13de eeuw terwijl plannen en kaarten de stadsontwikkeling van Brussel
weergeven. Houten en stenen sculpturen uit Brusselse gebouwen staan er opgesteld
naast faiences in de vorm van asperges en spruiten, en uiteraard ook het niet te missen
symbool van de Brusselaars, het originele standbeeld van Manneken-Pis. Zijn kostbare
GardeRobe is recent verhuisd en kan nu bezocht worden in de Eikstraat, op twee stappen
van de fontein.

De uitbouw van de
Musea van de Stad Brussel
De veelzijdige collecties van de Musea van de Stad Brussel worden in een herwerkt
kader getoond. De eerste fase was de heropening van het Riolenmuseum in november
2015. Op 4 februari 2017 opende de GardeRobe MannekenPis en de nieuwe Manneken
Pis Zaal in het Broodhuis. Meteen de tweede fase van een ambitieus project om de
geschiedenis van Brussel voor de Brusselaars en voor alle bezoekers toegankelijker en
tastbaarder te maken.
Tegen 2019 opent het Patriciërshuis, Museum van de Levenskunst zijn deuren
voor het publiek. Samen met het Broodhuis, het Riolenmuseum, de archeologische site
Bruxella 1238 en het Museum voor het Kostuum en de Kant, vormen de Musea van de
Stad Brussel in de benedenstad een museale aantrekkingspool die volop in expansie is.
16
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De tentoonstelling praktisch
Waar?
Museum van de Stad Brussel - Broodhuis
Grote Markt - 1000 Brussel
T + 32 (0)2 279 43 50
www.museumvandestadbrussel.brussels
Wanneer?
De tentoonstelling loopt van 07/09/17 tot 11/03/18. Op 3 maart vindt de Museum Night
Fever plaats: een manier om deze tentoonstelling in schoonheid af te sluiten met een dolle
nacht vol poëzie.
Openingsuren
Van dinsdag tot zondag, van 10:00 tot 17:00. Gesloten op maandag en op 1/11, 25/12, 1/1
Tarieven
Volwassenen : € 8,00
+65, groep : € 6,00
Studenten, werkzoekenden, ... : € 4,00
Gratis
- 18 jarigen, leerkrachten en pers (mits voorlegging van officieel document), eerste zondag
van de maand
Bezoek 3 musea voor de prijs van 2: Museum van de Stad Brussel, Museum voor het
Kostuum en de Kant, Riolenmuseum.
Een combiticket geeft toegang tot de Garderobe MannekenPis en het Broodhuis.
Rondleiding
Een rondleiding boeken: T +32 (0)2 279 43 67 - educatieve.dienst@brucity.be
Schoolgroepen en sociale verenigingen: € 50,00.
Groepen volwassenen: € 75,00 (week)/ € 90,00 (weekend) + € 6,00/persoon (inkom)
Wandeling in de voetsporen van Charles Baudelaire, inkom + € 2,00/persoon

ILLUSTRATIES
We herinneren u eraan dat het gebruik van de illustraties uitsluitend is voorbehouden
voor de promotie van de tentoonstelling Baudelaire >< Brussel die plaatsvindt in het
Museum van de Stad Brussel - het Broodhuis van 07/09/17 tot 11/03/18, en dat hun
bron verplicht vermeld moet worden met het copyright zoals aangegeven in het
fotobijschrift.
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Het team
Directeur van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
Anne Vandenbulcke
Directeur Cultuur - Archief - Musea
Denis Laurent
Conservator van de Musea van de Stad Brussel en tentoonstellingscommissaris
Isabelle Douillet-de Pange
Het museumteam
Martin Angenot, publieksbemiddeling
Julien Bohain, wetenschappelijke medewerker
Aude Hendrick, conservator
Sylvie Jacobs, publieksbemiddeling
Gonzague Pluvinage, conservator
Giulia Cala, Barbara Ermans, Jenyfer Garcia Gonzalez, Vinciane Godfrind, Stéphanie Hocq,
Martine Marcus, Thierry Raquez & Anne-Sophie Van Neste, communicatie
Met de vriendelijke medewerking van Thérèse Symons en Axel Van der Stappen
PERSCONTACT
Anne-Sophie Van Neste
T. 02 279 64 73 - M. 0475 82 67 41
anne-sophie.vanneste@brucity.be

Partners
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