
“ Als op een dag zijn briefwisseling wordt gepubliceerd, dan teken ik voor duizend exemplaren propaganda ”. 
Brief  van Edgar Degas aan Edouard Manet1

De brieven van de Naamse kunstenaar (1833-1898) genieten vanaf  de XIXe eeuw een uitstekende reputatie 
bij kunstenaars en schrijvers uit zijn tijd en velen onder hen zien ze dan ook graag in omloop gebracht. Naast 
een grote literaire kwaliteit worden de brieven van Rops tevens gekenmerkt door de geestdrift van de auteur 
en de bijna onweerstaanbare humor die Rops erin aan de dag legt. Als literaire werken, waarvan sommige 
geïllustreerd en dus zeer visueel, vormen de brieven van Rops een essentiële bron van informatie voor de stu-
die van de kunstenaar en de negentiende eeuwse samenleving.

Sinds de jaren 1990, werken het Félicien Rops Museum (Provincie Namen) en de vzw Les Amis du musée 
Rops aan de integrale en kritische editie van de briefwisseling van de kunstenaar. Er werd gekozen voor een 
webeditie die samen met het project kan evolueren. Deze website www.ropslettres.be, is mede tot stand 
gekomen dankzij de Nationale Loterij en maakt de ontsluiting mogelijk van bijna 4000 brieven van deze 
schilder-graveerder, brieven die van een buitengewone kwaliteit zijn. De prioriteit van het Félicien Rops 
Museum (Provincie Namen) is in een eerste fase alle transcripties van de brieven van de kunstenaar te tonen, 
samen met de digitale facsimile’s. De zelfgeschreven brieven van de kunstenaar, afkomstig uit de collectie 
van het Rops museum - het gaat hier om bijna 500 brieven - worden als eerste uitgegeven. Daarna wordt de 
editie uitgebreid met andere corpora die op verschillende plaatsen bewaard worden, bijvoorbeeld de brievencol-
lecties van de Koninklijke Bibliotheek van België en de Bibliothèque nationale de France. In een tweede fase 
verschijnt dan stapsgewijs de annotatie.

Vele jaren van onderzoek waren nodig om dit grote project tot een goed einde te brengen en een niet onaan-
zienlijk deel van het werk is nog onvoltooid. Tal van mensen hebben aan dit  uitgeversavontuur deelgenomen 
en actief  bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. 

Persbericht
Wetenschappelijke editie van de 
briefwisseling van Félicien Rops

1   Brief  van Edgar Degas aan Édouard Manet. Geciteerd uit: Boyer d’Agen [Boye Auguste Jean dit Roig Jean de], Rops..iana, Paris, Pellet, 1924, p. 5.
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Naast de bouw van deze Internetsite, zet het Félicien Rops Museum tal van nieuwe projecten op ter 
promotie van de briefwisseling van de kunstenaar:

In de vaste collecties :
• een bureau met een interactieve interface waar het publiek een zestigtal brieven kan ontdekken verdeeld 

in twaalf  thematische laden.
• een “magische” zetel waarin de bezoekers kunnen luisteren naar een acteur, die bepaalde brieven van de 

kunstenaar voorleest
• een aangepaste scenografie met nieuwe televisieschermen aan de muur die geïllustreerde brieven van de 

kunstenaar tonen.

In het specifieke programma van de extra activiteiten:
• een “thematische” rondleiding van de collecties
• een thematisch pedagogisch dossier
• een workshop postkunst in de formule “Journée au musée” voor klassen uit het kleuter- en lager onderwijs
• gratis modulen (bezoek + workshop) bedoeld voor de sociale sector
• een schrijfworkshop voor volwassenen in de formule “Une journée avec …”
• een cyclus van vijf  schrijfworkshops voor volwassenen geanimeerd door Eva Kavian : “ Écriture épistolière” 

op woensdag 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, telkens van 14u tot 17u
• een Apé’Rops : workshop “Magasin des écritures ” met Eva Kavian op donderdag 18 juni 2015

Om het talent van Félicien Rops als brievenschrijver te ontdekken evenals de ongekende instructieve en 
grafische waarde van zijn briefwisseling, verwachten wij u vanaf  7 oktober 2014 op de site www.ropslettres.be 
voor de officiële lancering van deze webeditie.

Praktische informatie
Musée Félicien Rops. Province de Namur
Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u
rue Fumal, 12 - 5000 Namen - T. 081/ 77 67 55 // F. 081/ 77 69 25
info@museerops.be - www.museerops.be - www.ropslettres.be
      facebook.com/museerops        @museerops
Toegang  : 3 € Korting : 1,50 Schoolgroepen : 1€ 
Jonger dan 12 jaar, Artikel 27 : gratis
Reservatie rondleidingen : 081/77 67 55


