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INLEIDING

De geschiedenisliteratuur houdt niet van personages die men niet
kan classificeren. Barbaars, uitdagend en zwerver, is de schrijverillustrator-schilder-beeldhouwer en naturalist Jean de Boschère (Ukkel
1878 – La Châtre 1953) altijd een beetje onbekend gebleven in het bijzonder bij zijn eigen landgenoten. Nochtans was hij bevriend met
de meest gereputeerde dichters van zijn tijd : van Max Elskamp over
Antonin Artaud tot Ezra Pound. Lieveling van heel Londen gedurende
zijn ballingschap in 14-18 is hij een sleutelfiguur en onmisbare schakel
van het geïllustreerde boek, tussen symbolisme en surrealisme.
De zelfmoord van zijn oudste zus (misvormd door een hazenlip)
achtervolgde hem voortdurend. Hij schreef dit neer in de onvergetelijke
roman Marthe et l’Enragé uit 1927. Jean de Boschère was de beeldkunstenaar die tegenover de lelijkheid van de “moordende entiteiten” de
schoonheid van de onuitgegeven hybride vormen wou stellen.
Vandaar de titel van deze tentoonstelling : Duivelse schoonheid.
Men kan er tegelijkertijd een expliciete verwijzing in vinden naar
de houding van een satanische dandy – beeld dat de auteur zelf cultiveerde – en een bijtende zelfkant in sommige van zijn geïllustreerde
boeken. Zijn diabolisch project bestaat er in de vanzelfsprekendheid
tussen beeld en tekst los te laten met een vrijheid die men zelden terugvindt in de Franse literatuur.
Het spel van zijsprongen en afwijkingen tussen woord en beeld, de
weerspiegelingen tussen zijn boeken en schilderwerken, de kaleidoskoop van (zelf)portretten – fictie of zeer reëel – zijn onvermoeibare vervlechtingen tussen pen en penseel. Zij toveren deze tentoonstelling om
in een waarachtig laboratorium van artistieke en literaire schepping.
Deze poëtica van de afwijking, deze subtiele kunst van uitdrukken en tegendraadsheid, ontmoet met een bevreemdende stelligheid
de schokkende zekerheden van onze huidige wereld en opent onze blik
op een sliert van beelden die de moderniteit rondom ons weeft.
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ZAAL I
HET “IK” OP DE VOORGROND :
kaleidoskoop van woorden
en beelden

Zelfs in zijn meest verborgen uithoeken openbaart zich het werk van
Jean de Bos(s)chère als een zelfportret. Heteroniemen, vermommingen, dandy’s, expliciete of cryptische zelfportretten : om een ongeneeslijke jeugdziekte te bezweren heeft de auteur nooit nagelaten persoon
en eigen werk te ontmantelen met hier en daar enkele ijkpunten. Steeds
in de schaduw maar hopeloos op zoek naar erkenning verstoorde hij
evenveel als hij fascineerde. Foto’s en karikaturen getuigen van een
duistere uitstraling van deze ongetemde rusteloosheid.
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I. DE KWESTIE VAN DE NAAM. In 1944, laat Jean de Bosschère
een “s” vallen uit zijn familienaam, duidelijk van Vlaamse oorsprong. Hij onderstreepte graag het homoniem met de schilder
Hieronymus Bosch die hij zeer bewonderde. Deze vereenvoudiging van zijn zelfbeeld op het eind van zijn leven was een
ultieme beproeving in het streven naar perfectie en vrijheid
waarbij men soms zelf in de val loopt.
1 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Quinten Metsys.
Brussel, Librairie Nationale d’Art et d’Histoire - G. Van Oest & Cie, “Grands artistes des PaysBas”, 1917.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 10242.

2 - JEAN DE BOSCHÈRE, Derniers “poèmes” de l’Obscur. Voorafgegaan
door Nous, les Derniers en van enkele oudere stukken.
Volgens de wens van de auteur maken wij gebruik van de vereenvoudigde familienaam maar die twee schrijfwijzen blijven verwarring
stichten in de bibliografische referenties in functie van de datum
van de beschreven documenten
Parijs, Éditions du Sagittaire, 1948.Twee exemplaren : het eerste met een handgeschreven en
getekende opdracht aan Robert Guiette, het tweede, gehoogd met kleurpotloden, met een
boekband door Micheline de Bellefroid.
Archives et Musée de la Littérature, MLPO 11806 et 18673.
•

3 - JEAN DE BOSSCHÈRE DE BOSCHERVILLE, Ludiek uitprobeersel
van een handtekening.
Autografisch opschrift in inkt op een kartonnen farde.
Fonds Jean de Boschère, ML 10078/7.

4 - AGNEL [alias Jean de Bosschère], Brieven aan André Suarès [alias
Caërdal] betreffende de bijnamen in hun briefwisseling.
Gesigneerde brieven van 20 januari 1917 en van 12 november 1935.
Reproducties Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven,
Connecticut.

5 - JACQUES MURDOCH [alias Jean de Bosschère], Bijdragen onder
pseudoniem aan de rubriek “Echos” van zijn tijdschrift in acht
afleveringen bij Denoël.
Mouches à miel, n° 2, juni 1936, pp. 28-30.
Archives et Musée de la Littérature, MLR 479.

6 - BERNARD SARESTE [alias Jean de Bosschère], “L’Arbre”,
dichtwerk.
Mouches à miel, n° 3, januari 1939, pp. 5-7.
Archives et Musée de la Littérature, MLR 479.
•
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7 - OSSIP ZADKINE, Vriendschappelijke brief geadresseerd aan Jean
de Bosschère waarin hij zijn spijt uitdrukt omdat zijn handtekening niet gemakkelijk te identifieren was en ook niet zijn al te
loconiek geschetst portret.
Gesigneerde brief van 1 blz., Paris, 21 juni 1946.
Fonds Jean de Boschère, ML 2901/5.

8 - JAMES ENSOR, Trillende lofbetuigingen aan het adres van Jean
de Bosschère voor de kleurrijke schrijfstijl in Dolorine et les
ombres, niet zonder misprijzen voor de tussenkomst van een
externe illustrator.
Gesigneerde brieven van 1 blz. Oostende, 25 maart 1911 en 9 april 1914.
Fonds Jean de Boschère, ML 2901/13-14.
•

9 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Kalligrafische varianten op zijn handtekening. Beelden voor Apuleus, The Golden Asse.
Uit het Latijn vertaald door W. Adlington met een inleiding door E. B. Osborn.
London, John Lane - The Bodley Head Limited, 1923.
Numerieke vergrotingen van de vignetten op de bladzijden 175, 8, 11, et 261.
Reproducties L’Atelier de l’Imagier.
•

II. HET WERK IN SPIEGELBEELD. Poëtische fabels of gedichten,
romans of essays : evenveel convexe spiegels waar onophoudelijk de kwelling van de juiste afstand tussen zichzelf en de
anderen ge(ver)vormd wordt, met alle weerspiegelingen van
de fictie of van uit het scherpe autobiografische licht.
10 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Marthe et l’Enragé, autobiografische
roman over zijn jeugd die het drama verhaalt van zijn zus Marie
dat aan de oorsprong ligt van l’“Enragé”. De auteur verbergt zich
achter de schuilnaam Pierre Bioulx d’Ardenne.
Paris, Émile-Paul Frères Éditeurs, 1927.
Privé-verzameling

11 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Satan l’Obscur, 2de luik van de romaneske autobiografie gewijd aan zijn Londense jaren en in het bijzonder aan zijn liefde voor de vertaalster Anne Vera Hamilton en
haar dochter (de personages Douce en Fryne in de roman).
Paris, Denoël & Steele, 1933.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 19819.

12 - Intekenbulletin voor Satan l’Obscur, in de collectie “Loin des foules” bij Denoël & Steele.
Druk, 1933.
Fonds Jean de Bosschère, ML 3872/251.
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13 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Onuitgegeven beelden voor het project
Satan l’Obscur.
Potlood en inkt op papier, niet gesigneerd, met autografische annotaties.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 601/4/2 et 11.
•

14 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Jehan-Perrot Aubertin”, één van de vier
beelden voor het portret van “Le Poète” in Métiers divins. De vergelijking tussen de auteur en zijn woordvoerder springt in het oog.
Paris, Bibliothèque de “L’Occident”, 1913, p. 49. Gesigneerd met opdracht “à Georges
Marlow/ cordial souvenir”.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 8730.

15 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Brief aan André Suarès omtrent zijn
terugkeer naar het pseudoniem van Jehan-Perrot Aubertin om
zijn winstgevende bijdragen te verdoezelen aan La Chronique
van Henri Dommartin.
Gesigneerde brief van 5 bladzijden, 9 september 1912, pp. 2-3.
Reproductie Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven,
Connecticut.

16 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Le Fabricant de jouets”, emblematisch
uittreksel uit de bundel Le Bourg, met de opvallend vreemde fascinatie voor het sardonische profiel onderaan het beeld.
Paris, Émile-Paul Frères Éditeurs, 1922, p. 121.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 16460.
•

17 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Sur la bruyère”, gedicht ter nagedachtenis aan Vera Hamilton Morgan.
Volume opgedragen “aan Robert Guiette, die dingen die alleen maar kunnen gezegd worden
onder de dekmantel van de poëzie”.
Gepubliceerd in The Little Review in april 1920 en hernomen in Héritiers de l’abîme (Paris, Au
Parchemin d’Antan, 1950, pp. 103-104). Blz. 104 in facsimile.
Fonds Jean de Boschère, MLA 16458.

18 - MARC VAUX, De Twee vrienden (1926), door Jean de Bosschère.
Originele zwartwit fotografie besteld door Jean de Bosschère voor Sylva Alexandridi, een
jonge Roumeense op wie hij verliefd was, met de hoop dat zij moge ontvangen “dit
beeld van een bijna mythisch ideaal” vanwege “de gelukkigste van de talismannen”.
Het spiegelend effect van werk en leven wordt hier uitgedrukt met een wederzijdse
vastberadenheid.
Originele zwartwit fotografie met de stempel van de fotograaf, becommentarieerd door een
autografische nota in zwarte inkt, gesigneerd verso met “J”.
Fonds Jean de Boschère, ML 10080/10.
•

19 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Beeld voor het gedicht “Sur la bruyère”.
Lavis in Chinese inkt.
Collectie Alain Bilot.
•
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III. HET WERK IN SPIEGELBEELD (vervolg). De poëtische vertelsels die het creatieve werk van Jean de Boschère inluiden formuleren heel uitdrukkelijk de inzet van zijn project :
de tekens vrijmaken, zich afzetten tegen codes en genres,
kortom “nieuwsoortige beelden” uitvinden met de ongekunstelde durf van middeleeuwse kunstenaars.
20 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “L’Imagier qui veut d’autres images”.
Bewonderenswaardig zelfportret dat zijn poëtisch ideaal definieert
door ... een masker.
Beeld uit Béale-Gryne. Paris, Bibliothèque de “L’Occident”, 1909, p. 151.
Archives et Musée de la Littérature, MLB 131.

21 - MAX ELSKAMP, Brief aan Jean de Bosschère omtrent het toezenden van het mooie zelfportret uit “L’Imagier”, sprekender dan een
fotografie.
Gesigneerde brief, 6 blz., Antwerpen, zonder datum.
Antwerpen, Letterenhuis, E 281/B
•

22 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “On”, uittreksel uit Filigranes entre le ciel
et l’enfer (onuitgegeven).
Getypte kopie van het manuscript, blz. 65
Fonds Jean de Boschère, ML 2856.

23 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Vertrouwelijke mededelingen aan zijn
vriend Jean Le Louët over de biografische dimensie van zijn werk.
Getypte kopie van een gesigneerde brief van 3 blz., 1 februari 1942.
Fonds Jean de Boschère, ML 2904/96.

24 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “De l’illustration”.
Uittreksel uit “Écrire”, onuitgegeven manuscript, blad IX.
Fonds Jean de Boschère, ML 2861.
•

25 - JÉRÔME ET JEAN THARAUD, Bewonderende brief aan Jean de
Bosschère voor het zelfportret van La Fleur et son parfum.
Drukwerk, Versailles, oktober 1945.
Fonds Jean de Boschère, ML 2901/1.

26 - JEAN DE BOSSCHÈRE, La Fleur et son parfum. Originele editie
versierd met twaalf aquarellen van de auteur.
Paris, Stock, 1943. Exemplaar n° 1995.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 5824.

27 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Bloemrijke” beschrijving van Fryne
haar knie.
Uittreksel uit Satan l’Obscur, rééd. aux Éditions de la Différence, 1990, p. 93.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 12158.
9
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28 - Portret van Jean de Boschère met een duif en een anjerbloem.
Zwartwit fotografie. Herdruk.
Collectie Alain Bilot.
•

29 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Beeld voor Martha and the Madman.
De Engelse vertaling voor Marthe et l’Enragé verschijnt in 1928 bij
Covici Friede Publisher. De Franse uitgave bevat geen enkel beeld.
Tekening in zwart potlood gehoogd met kleurpotloden op kalkpapier.
Privé-verzameling.
•

IV. PLASTISCHE ZELFPORTRETTEN. “Ik was een onrijp kind /
En totaal verzuurd” herinnert zich de dichter van The Closed
Door. Penselen en potloden, inktstrepen of aquarellen, de
zelfspot in de plastische zelfportretten rivaliseert in scherpte
met de scalpelwoorden van de schrijver. Boschère cultiveert
zijn eigen beeld met zorg maar zijn elegantie is soms om
te lachen. Het strak gespannen weefsel tussen toespelige
bespiegelingen en intieme obsessies, flauwe literaire herinneringen en gewaagde spelen, ontvouwt aan onze ogen een
heerlijk spiegelende kaleidoscoop.
30 - B. [Jean de Bosschère], L’Obscur ou l’oiseau sans plumes.
Het vers “ton profil d’oiseau sans plume” komt voor in de eerste regel van blz. 2 in
Job le Pauvre.
Gepubliceerd met als legende : “Jean de Bosschère par lui-même”. Persknipsel.
Fonds Jean de Boschère, ML 2881/19.

31 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Dorianède”.
Dit portret van een nestvernietigster herinnert ons aan een schrijnende jeugdherinnering
van J. de B.
Uittreksel uit Béâle-Gryne. Paris, Bibliothèque de “L’Occident”, pp. 120-121.
Privé-verzameling.

32 - Jean de Bosschère op het boerenerf.
Waar hij zich ook vestigde installeerde deze gepassioneerde ornitoloog een vogelkooi. De
nabijheid van vogels was voor hem essentieel.
Originele zwartwit fotografie.
Fonds Jean de Boschère, ML 3353/8.
•

33 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Murdoch”, één van de “Denkbeeldige
portretten” uit Filigranes entre le ciel et l’enfer, geïnspireerd door
het personage van Walter Scott maar overduidelijk getekend naar
het model van de Londense excentriciteiten van de auteur in zijn
Mémoires.
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Onuitgegeven autografisch manuscript, p. 35.
Fonds Jean de Boschère, ML 2855.

34 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Murdoch”, beeld voor Filigranes entre le
ciel et l’enfer (onuitgegeven).
Potlood en lavis in Chinese inkt op papier, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, ML 2857/15.

35 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Zelfportret als pelgrim gepubliceerd als
titelplaat van The Closed Door, als uitdagend contrapunt dat de
paradoxale dynamiek aankondigt van de bundel.
Lavis in Chinese inkt, gesigneerd, 1917, zwartwit druk buiten de tekst.
Reproductie L’Atelier de l’Imagier.
•

36 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Le Dessin du poète. Beschouwingen
over de kracht van het opbouwmateriaal dat de hand van de
kunstenaar stuurt.
Autografisch getypt manuscript met eigen verbeteringen.
Fonds de Boschère, ML 2839.

37 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Zelfportret.
Houtskool op papier, niet gesigneerd.
Collectie Alain Bilot.
•

38 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Zelfportret.
De onuitgegeven Mémoires van de schrijver vermelden ons dat tijdens zijn Engelse ballingschap Boschère zijn lange baard moet “opofferen” aan Péladan, voorwerp van malligheden en verdenkingen - door nietsnutten gebombardeerd met verharde sneeuwballen tot
Duitse spion. (ML, p. 51).
Potlood op papier, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, ML 4244/1.
•

V. PORTRETTEN DOOR DERDEN.
39 - EDMUND DULAC, Portret-charge van Jean de Boschère.
Persknipsel voorstellende een geaquarelleerde pentekening gepubliceerd in de Engelse
magazines The Studio (februari 1920) en The Sketch (september 1921), en ook in de
Franse pers.
Fonds Jean de Boschère, ML 2880/38.

40 - EDMUND DULAC, “Méchant” (Portret van Jean de Bosschère).
Gesigneede pentekening op karton.
Collectie Alain Bilot.
•

41 - [Anonieme blinde jonge vrouw], Bosschère.
Rood potlood op gesigneerd papier, geannoteerd “Bosschère, tekening door een jonge blinde
vrouw (contouren geregistreerd door middel van digitale uitersten)”.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 647/1.
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42 - JACQUES AUDIBERTI, “Les Dessins de Jean de Bosschère”.
Getypte kopie van een uittreksel uit La Nouvelle Revue Française, n° 269, 1 februari 1936,
p. 30.
Fonds Jean de Boschère, ML 10079/8.
•

43 - WYNDHAM LEWIS, Portret van Jean de Bosschère.
Aparte druk van het portret in zwart potlood uitgevoerd door de Engelse vorticistische dichter (stichter van het magazine Blast) en hernomen als titelblad voor de gedichten in
Job le Pauvre (Londen, John Lane-The Bodley Head Editions, 1922).
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/24.

44 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Brief aan André Suarès waarin hij de verdediging opneemt van het bevreemdend portret door W. Lewis.
“Ik vrees dat u niet houdt van het portret dat Lewis van mij gemaakt
heeft. De antieke vorm van het portret brengt mij aan het lachen :
dit is één van de mogelijkheden om de vormen te groeperen; en
een portret is maar gelijkend in verhouding tot de banaliteit van de
kunstenaar die het schildert, daarna blijft alleen maar over de illusie van het leven te creëren in een schilderij”.
Gesigneerde brief van 2 bladzijden, Arundel gardens, 28 december 1922.
Reproductie Beinecke Rare Books and Manuscript Library, Yale University, New Haven,
Connecticut.

45 - JAMES JOYCE, Brief aan Jean de Bosschère betreffende hun
gemeenschappelijke vriend Wyndham Lewis.
De zogezegd bijtende tekeningen van de Boschère gepubliceerd in The Little Review, tezelfdertijd als de eerste hoofdstukken van Ulysse’s zullen niet in het voordeel pleiten van de
Ier zijn moraliteit tijdens zijn proces over censuur.
Gesigneerde briefkaart, Paris, 19 mei 1926.
Fonds Jean de Boschère, ML 2898/66.
•

46 • JEAN DE BOSSCHÈRE, St Jean-Baptiste.
De jaloerse zorg die dit groot olieverschilderij bekleedde in de
persoonlijke archieven van de schrijver-plastische kunstenaar,
insinueert dat deze evocatie van de laatste der profeten, tragisch
opgeofferd, zou kunnen doorgaan voor een zelfportret. De evolutie
van het poëtisch werk in de zin van een meer en meer bezwerende
ernst zet hiertoe aan. Hoewel zijn model de naam van de Redder
uitschreeuwt in de woestijn blijft het personage op het doek stom
en keert symbolisch terug op zijn stappen in de tijd...
Olie op doek, niet gesigneerd, 1926.
Fonds de Boschère, MLCO 216.
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gewild abrupt, beperkt tot enkele figuratieve massa’s : een gespannen gezicht, vreemd realistisch (als men het beoordeelt op de
tijdsporen) maar in purperen cape, heel theatraal, bekleed zoals
een harnas met helm, om aan de toeschouwer die ze uitdaagt met
indringende blik de kwetsbaarheid van het vlees te onttrekken,
de bevingen van het intieme. De hand, rustend op het hart, ultiem
schild van een kunstenaar die voor de nalatenschap het monumentale beeld oproept van zijn onverzettelijkheid.
Olie op contreplaqué, niet gesigneerd, ca 40-45 volgens É. d’Ennetières (Nous et les autres,
Aurillac, Éditions du Centre, 1967, p. 89).
Fonds Jean de Boschère, MLCO 215.
•

48 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Schets voor het grote zelfportret met
rode mantel.
Houtskool gehoogd met rode pastel, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 646.
•

VI. FOTOGRAFIES. Een voorliefde voor de spitse uitsnijding van
het profiel en het onderstrepen van de kring van het gelaat zijn
kenschetsend voor de kadrering van de meeste boscheriaanse
fotografische portretten. Door deze regie imponeert een hoogmoedig personage van wie de rechterlijke onverzettelijkheid
de romantische houding aflost van de Ziener geïnspireerd door
de muzen. De stralende fotografieën van één van de talloze
bosscheriaanse verblijven in Italië verklaren door hun contrast
deze strategische houding van het “Duistere”.
49 - GOODWIN, Fotografie van Jean de Bosschère te Londen in 1922.
Originele gesigneerde foto.
Fonds Jean de Boschère, ML 3245/7.

50 - Identiteitskaart van Jean de Boschère.
Met heel grote vestimentaire zorg maar zijn bescheiden grootte wordt
de loef afgestoken door zijn hovaardige allure.
Origineel administratief document, 1925.
Collectie Alain Bilot.
•

51/52 - Fotografies van Jean de Boschère en van Élisabeth d’Ennetières in Italië.
Originele fotografieën, één in sepia, de andere in zwartwit.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/4 et 3254/3.

47 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Autoportrait en rouge.
In dit groot formaat op halve lengte, geschilderd met de nodige
beperkingen in oorlogstijd, is de frontale blik met de toeschouwer
12

53 - Nohant.
Mysterieuze foto in de omgeving van La Châtre, laatste haven uit
13
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het nomadisch bestaan van de Boschère, evocatie van de vluchtheuvels uit zijn jeugd, uit Marthe et L’Enragé.
Originele fotografie.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253 / 85.
•

54 - HENRI MARTINIE, Fotografie van Jean de Bosschère met
monocle.
Originele zwartwit fotografie, getekend.
Fonds Jean de Boschère, ML 3254/5.

ZAAL II
HET BOEK OP DE VOORGROND :
polemiek van woorden
en beelden

•

53 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Zelfportret.
Recto en verso passen perfect bij mekaar om een heerlijk psychologisch en intellectueel portret samen te stellen van een kunstenaar
met veelvormige passies.
Potlood op papier met talrijke tekeningen in inkt en potlood op de keerzijde Archives &
Musée de la Littérature, MLCO 1301.
•

Tot Marthe et l’Enragé - een geromanticeerde biecht over zijn dubbele
obsessie rond de vervormde schoonheid en de dodelijke kracht van
woorden - heeft Jean de Boschère geen enkel boek gepubliceerd dat
niet door hemzelf met woorden en beelden werd samengesteld.
Dit ondanks het feit dat de schrijver en plastische kunstenaar
kon beschikken over een pléiade van uitzonderlijke uitgevers. Het
kwam door de tweeslachtigheid van zijn tekens, het afsplijten van
woord en beeld - kortom door de aangeboren “spleet” die ten onrechte
gestigmatiseerd werd - de doorschijnende illusie van tekens en de zuiverheid van de wereld die voorgoed ten kwade verandert.
Van de decadente verhalen zoals Béâle-Gryne en Dolorine et les
ombres, tot de stormachtige kwellingen van Job le Pauvre, over de lange
en vervelende trilogie over de beroepen, ontvouwt er zich een poëtica
van de afwijking, met een vormelijke stoutmoedigheid die samenkomt
in een geheimnisvolle en virtuose schepping door onuitgegeven en fascinerende collages die uiteindelijk het licht zien.
14
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I. DE MEESTERS. Om zijn uitgebreide eruditie in toom te houden en om de genesis van het schilderend gebaar te voorschijn
te laten komen stelt de kunsthistoricus Jean de Bosschère
enkele visionaire intuïties in het daglicht die van de kunstenaars “vinders” uit het verleden niet de voorouders uit het
verleden maken maar de “experimentelen” uit het heden.
Als kubist “avant la lettre” heeft Bruegel onze blik even stoutmoedig heropgevoed als Picasso. Als grote beschermengel
verbindt Max Elskamp alle tijdlagen door in de subtiele ingeniositeit van zijn verzen en zijn houtsneden de kosmologische
invraagstellingen te ritualiseren door de populaire tradities.
1 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Geschilderd landschap vóór 1900.
Aquarel geïdentifieerd door een met de hand geschreven melding verso : “Jean de Boschère,
peint à Ste-Anne avant 1900”.
Archives & Musée de la Littérature, ML 7641/2.

2 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Brief aan Robert Guiette die de genesis van
het doek verbindt met de fascinatie die de reputatie van de “decadente” Elskamp op zijn jonge geest uitoefende.
Tijdens zijn studies in Antwerpen richtte de jongeman zijn stappen
dikwijls naar het huis en de zeilboot van de dichter. Hij hield er
telkens enkele kleinere aquarellen aan over waaronder deze,
“pour excuser devant [sa] ‘morale’ [ses] voyages d’oisif ”.
Gesigneerde, getypte brief van 3 blz., met autografische bijvoegsels.
Archives et Musée de la Littérature, ML 764/1.

3 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Max Elskamp.
Paris, Bibliothèque de “L’Occident”, 1914, p. 9 (scan van blz. 10)
Archives & Musée de la Littérature, MLA 1347
•

4 - MAX ELSKAMP, Felicitaties geadresserd aan Jean de Bosschère
voor zijn studie over “Bruegel ‘le Drôle’ en onze smaak in de schilderkunst” : “ik weet niet wat ik het meest moet bewonderen : de
schoonheid en de scherpte van je ‘geschrift’ zoals een burijn, of het
unieke begrip dat jij hebt van Bruegel”.
Handgeschreven gesigneerde brief, 4 blz., Antwerpen, 24 april 1913. Het artikel verscheen in
L’Occident in januari-februari 1913.
Antwerpen, Letterenhuis, E 281 B

5 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Les Promesses du cubisme”, artikel dat
Bruegel begroet als de voorloper van het kubisme.
“[G]een centrum, geen lokale kleur, geen compositie[...] men zou
moeilijk verder kunnen gaan [...] het overzichtelijke [...] deze
manier van ‘mentaal kubisme’ dat ‘meer ruimte’ geeft aan
de mentale idee”.
16
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Uittreksel uit L’Art moderne, 26 januari 1913, blz. 25 - 27.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR III 91 283.
•

6 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Jérôme Bosch.
Mooie tekstverklaring van het denkbeeldig tumult van een schilder
waarvan het zelfportret met ontstemmende blik (bewaard in Arras
en afgebeeld op omslag) de luciditeit suggereert van een kunst die
vanuit een andere optiek bekeken wordt dan die van Euclides.
Bruxelles, Le Cercle d’Art, 1947. Heruitgegeven in 1962 : Jérôme Bosch et le fantastique. Parijs,
Albin Michel, voorwoord door Jean Cassou.
Koninklijke Bibliotheek van België, FS XLIX 431 A.

7 - AUBREY BEARDSLEY, Sous la colline.
Franse vertaling door Arthur Cornette, vriend van J. de B., die hem de
prachtvolle plastieken reveleert en vooral de iconotekstuele sluwheden van een duivelse illustrator.
Voorwoord door Jacques-E. Blanche. Paris, H. Floury, 1908.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR III 132 b.

8 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Le Cas Picasso ou la fin des momies
maquillées”.
Getypte kopie van 27 blz., met verbeteringen en doorhalingen.
Fonds Jean de Boschère, ML 2845.
•

9/10 • JEAN DE BOSSCHÈRE, “Béâle-Gryne” en “La Mort optimiste”,
beelden voor Béâle-Gryne.
Originele tekeningen in Chinese inkt op papier, monogram J. de B. op het tweede.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 600/1 en 5.
•

II. DE BEELDKUNSTENAAR DIE ANDERE BEELDEN WIL. Nog
altijd een beetje slaaf van de aanstellerige verbale decadenties theoretiseert de jonge auteur van Essai sur la dialectique
du dessin over de kunst van de iconotekstuele dialoog met een
bijna jansenistische gestrengheid.
Bekoord door de organische verbondenheid van woorden
en vormen zoals bij Elskamp verkiest hij toch de beelden die
voortkomen uit houtsneden of clichés die uit dezelfde inkt
geboren worden en op hetzelfde papier als de tekst.
Geïnitieerd door Beardsley in de gecodeerde dimensie van
de taal, ludiek en dus subversief, overtreedt hij de literaire
regels en die van de nabootsing ten voordele van een permanente ontbolstering van de betekenis.
11 - PAUL VALÉRY, Lofbetuigingen aan Jean de Bosschère voor de
talentvolle en “de zeldzame dubbelhartigheid” die hem bevalt in
Béâle-Gryne.
17
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Boschère zal deze brief met erkentelijkheid becommentariëren :
“Aangezien ik niet geboren ben in de schoot van om het even
welke godsdienst, was er dus ook geen ritus of doopsel om mij
te beschermen tijdens de stormachtige jaren van eenzaamheid
in mijn jeugd [...] de doopselceremonie werd voltrokken op de
drempel van mijn volwassenheid door een privé-correspondentie :
Paul Valéry heeft me gewijd als kunstenaar en schrijver”.
Citaten uit Samuel Putnam, The World of Jean de Bosschère. Londen, The Fortune Press,
[1932], blz. IX en XI.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 16451.

12 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Beschouwingen over de iconotekstuele
schepping vanaf zijn eerste kinderlijke probeersels in woordenschrijverij en beelden.
Getypt manuscript in het Frans van de “Introduction” voor de monografie van S. Putnam, blz. 2.
Fonds Jean de Boschère, ML 10075.
•

13 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Essai sur la dialectique du dessin.
Librairie nationale d’Art et d’Histoire - G. Van Oest & Cie, [1908].
Privé-verzameling.
•

14 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Béâle-Gryne. Dorianède. Mirages en été.
Arabesques.
Illustraties door de auteur.
Parijs, Bibliothèque de « L’Occident », 1909. Exemplaar op Japans papier, nummer V, geparafeerd door de auteur in een band gesigneerd Laurence Nering Bögel en Marie Voûte.
Collectie Alain Bilot.

15 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Dolorine et les ombres.
Met een portret door René Leclercq. Illustraties van de auteur.
Parijs, Bibliothèque de “L’Occident”, 1911. Exemplaar op Japans papier, nummer V, geparafeerd door de auteur in een band gesigneerd Laurence Nering Bögel en Marie Voûte.
Archives et Musée de la Littérature, MLB 130 en ML 4244/4.
•

16 - ANDRÉ FONTAINAS, Lofbetuigingen aan het adres van Jean de
Bosschère voor de beelden van Béâle-Gryne.
Zijn ongekunsteldheid onderscheidt hem van de perversiteit van Beardsley.
Twee gesigneerde brieven van 2 en 4 blz., Parijs, 29 oktober 1909 en 12 januari 1910.
Fonds Jean de Boschère, ML 2897/11 en 12.

17 - FRANCIS JAMMES, Oplettend verslag van Dolorine et les ombres,
een boek dat hem “een beetje hartzeer” bezorgd heeft maar waarover hij verslag heeft willen uitbrengen omdat het een boek is van
“een grote dichter”.
Uittreksel uit “Propos”, in L’Occident, n° 112, maart 1912, blz. 100 - 108.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR 2238 R.
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18 - FRANCIS JAMMES, Brief aan Jean de Bosschère die tegelijkertijd
de strengheid van zijn literaire kritiek bevat als de zorg om niet te
kwetsen.
Gesigneerde brief van 2 blz., Orthez, 4 december 1909.
Fonds Jean de Boschère, ML 2898/65.
•

19 • JEAN DE BOSSCHÈRE, “Tristan Terne-Soron” en “Je suis seule
comme un chrétien au bord du Gange”, beelden voor Dolorine et
les ombres.
Uitvergrotingen van twee beelden in zwarte inkt op goudgele achtergrond, illustraties van
de blz. 117 en 195 van het boek gepubliceerd in Parijs bij “Bibliotheek van het Westen”,
in 1911.
Reproducties Atelier de l’Imagier.
•

III. DE TRILOGIE VAN DE BEROEPEN. Tussen 1913 en 1922 zien
achtereenvolgens drie boekjes het levenslicht die rond het
traditioneel motief van de beroepen het “boek met emblemen” van de Renaissance heruitvindt en haar wijselijk georkestreerde drievuldigheid : beeld / devies / dichtwerk.
De boscheriaanse schriftuur ontlaadt zich op een scherpe
manier terwijl de beelden en de titels wedijveren in spitsvondige wanklanken gepigmenteerd met zwarte humor. Van
de ene bundel naar de andere wordt de bladschikking omgekeerd, de legende zwelt aan als een micro-gedicht en de polyfonische semiologie slaat op hol terwijl ze spaken in de wielen
steekt van elke eenduidige kristalliserende betekenis.
De aquarellist zal in de loop der tijden dit emblematisch
thema meermaals hernieuwen waarbij hij zich waagt aan de
grote spreidstand tussen het groteske en de scherts.
20 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Le Faux-Monnayeur.
Aquarel, gesigneerd en gedateerd 1944, met zijn schets.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 602/6/1 et 2.
•

21 - JOST AMMAN & HANS SACHS, Das Ständenbuch.
Leipzig, Insel-Verlag, niet gedateerde heruitgave in pocketformaat
Koninklijke Bibliotheek van België, BR 10555.

22 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Onuitgegeven beelden voor de trilogie
van de beroepen.
Inktschetsen op karton, met autografische annotaties verso : “van ganser harte / Jean de
Bosschère / Parijs, 1911”.
Fonds Jean de Boschère, ML 4244/3.
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23 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Métiers divins. Illustraties van de auteur.
Parijs, Bibliothèque de « L’Occident », 1913. Exemplaar nummer 116.
Collectie Alain Bilot.
•

24 - JEAN DE BOSSCHÈRE, 12 Occupations. Franse tekst, met
twaalf designs van Jean de Bosschère en een Engelse vertaling
[door Ezra Pound].
Londen, Elkin Mathews, 1916. Exemplaar door de auteur gehoogd met aquarel.
Collectie Alain Bilot

25 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Beelden voor 12 Occupations (1916) en
Le Bourg (1922) en omslagontwerp voor Les Paons et autres merveilles (1933).
Schets in zwart potlood op kalkpapier, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 602/1.

26 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Le Bourg. Zesenzestig van zijn mensen
getoond door J. de B.
Parijs, Émile-Paul Frères Éditeurs, 1922.
Archives et Musée de la Littérature, ML XVIII 26033.
•

27 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Boulanger.
Aquarel gecertifieerd verso door een autografische notitie van Élisabeth d’Ennetières.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 602/2/1.

28 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Rope dancer – Funambules.
Aquarel gecertifieerd verso door een autografische notitie van Élisabeth d’Ennetières.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 654/1/2.
•

IV. THE CLOSED DOOR. Het Londense exil van de dichter wordt
verzacht door zijn ontmoeting met Angelsaksische beeldkunstenaars met wie hij de weigering deelt van de afmattende
poëtische codes, een aangescherpt bewustzijn van de labiliteit
van het “ik” en de wil om de “aanwezigheid” van het onderwerp te vervangen door de “voorstelling” ervan. De rumoerige
ontvangst van de beeldgedichten van The Closed Door, storend
door hun ironische oneerbiedigheid en hun rauwe wanhoop,
vormt een keerpunt. Nog meer subversief reveleert zich de
gespletenheid van de boscheriaanse aspiratie voor een plek
in zichzelf, vredelievend en sereen, door een iconotekstuele
samenstelling, opgebouwd uit het breukvlak en de paradoxs.
29 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Ulysse bâtit son lit” en “Verger”, gedichten uit The Closed Door.
Men zal noteren dat indien de deur gesloten is de personages buiten
20
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het kader worden voorgesteld, dikwijls aan de buitenkant, gebukt
onder een veel te zware wereld om te dragen.
Met een vertaling door F.S. Flint en een inleiding door May Sinclair.
Londen, John Lane, The Bodley Head, 1917.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR III 52.058 A en privé-verzameling.
•

30 - JAMES DOUGLAS, “The Closed Door”.
“In Londen was er rond The Closed Door nog iets ergers dan het succes. Enerzijds verzekerde de kritiek dat men het boek moest gelezen hebben, een vijandige kant beweerde dat elke snob het boek
op zijn tafel tentoonspreidde opdat zijn vrienden zouden weten dat
hij ‘helemaal mee was met de mode’.” (Mémoires, blz. 120).
Uittreksel uit de krant The Star, oktober 1917. Persknipsel met autografische annotatie door
Jean de Bosschère.
Archives et Musée de la Littérature, ML 2881/58.

31 - JULES SUPERVIELLE, Lofbetuigingen aan Jean de Bosschère
voor de “uitzonderlijke poëtische kracht van zijn poëzie” :
“En welke poëzie uit de steentijd daar nog bovenop!”.
Gesigneerde brief van drie bladzijden. Parijs, 8 december 1926.
Fonds Jean de Boschère, ML 2900/123.
•

32 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Beelden voor The Closed Door.
Londen, John Lane, The Bodley Head, 1917.
Reproductie AML.

33 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Ulysse bâtit son lit.
Heruitgave van The Closed Door en van Job le Pauvre in omgekeerde
volgorde van hun verschijning en zonder beelden : een speelsheid
van de uitgever die de totale verwarring accentueert in het boscheriaanse poëtische universum.
Parijs, J.O. Fourcade, [1929].
Archives et Musée de la Littérature, MLA 16464.

34 - Publiciteitsuitgave van de Éditions Fourcade die tegelijkertijd
aankondigt Ulysse’s van James Joyce en Ulysse bâtit son lit door
Jean de Bosschère.
De opzettelijk bijtende gedichten en tekeningen van de Boschère
gepubliceerd vanaf april 1920 in The Little Review net zoals de eerste hoofdstukken van Ulysse’s hadden niet in het morele voordeel
gepleit van de Ier gedurende zijn proces over de censuur. De twee
schrijvers verschijnen hier naast mekaar.
Drukwerk, Parijs, 1929. Inlegblad voor het volume dat Fourcade publiceerde.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 8731.
•
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35 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Le Merle et la Jeune Fille.
Iconografische variante voor het eponiem gedicht uit The Closed Door.
Aquarel en inkt op papier, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 657/3.
•

V. JOB LE PAUVRE, EEN HOOGTEPUNT IN HET WERK. “Ik bereikte
beetje bij beetje mijn doel in Job le Pauvre” gaf de dichter toe.
De verwarrende beweging die elke fixatie in het Boscheriaans
werk verwerpt vindt een rustpunt in het bewonderenswaardige beeld dat haar titel geeft aan Job le Pauvre.
De magistrale beperking van het gelaat door één groot
oog getekend door een spleet geeft op een virtuoze manier
de poëtische iconotekstuele virtualiteiten weer van Jean de
Bosschère. Traag uitvloeiend fragment door het visionaire
teken van de inkt, uitvergroot door het geniale “papier collé”,
omsloten voor altijd door moordende woorden met een opengesperd oog dat de wereld met een oneindige raadselachtigheid aankijkt.
Deze daad van intieme nietigheid, gevangen tussen de
woorden en de tekens, die samenvalt met een poëtisch tussenvoegsel op de openheid en op het anders zijn, (“de gedachte
splijt en opent zich” en het denkbeeldige lichaam is vrij) vormt
zonder enige twijfel een uitzonderlijk moment in de geschiedenis van het geïllustreerde boek.
36 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Tu n’as pas vu que je suis le Pauvre”.
Gekleefd papier, inkt en gouache op karton. Gedukt op paarskleurig papier vergezelt het
beeld het gedicht “Tu m’as trahi, Mol et Froid” uit Job le Pauvre (op.cit., blz. 34´)
Collectie Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/4.

37 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Et puis enfin un midi et à jeun”.
Eerste en laatste verzen van het initiële gedicht in Job le Pauvre waar
men expliciet het motief van de spleet verklaart, het thema van de
baanbrekende barst.
Londen, John Lane, The Bodley Head Limited, 1922, blz. 1-4.
Reproductie AML.
•

38 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Job le Pauvre.
De verzen op de voorgrond stellen de zinnebeeldige terugkeer voor
doorheen Job le Pauvre van de twee-eenheid en de afwijking
(metamorfose van het motief van de spleet) en de versterking van
de Boscheriaanse poëtica van de productieve ontkenning.
Uittreksel uit het gedicht “Tu m’as trahi, Mol et Froid”, in Job le Pauvre, op. cit., blz. 33-34
(scan van de blz 34).
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Paris, Jacques Povolozki, coll. “La Cible”, 1922. Persoonlijk exemplaar van de auteur, ingebonden door Claude Delapierre.
Collectie Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300.

39 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Voilà que tu t’es évanoui de moi”
Uittreksel uit de beeldensuite van Job le Pauvre, gedrukt op crèmekleurig papier.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/41.
•

40 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Le jour était comme une personne”.
De vreemde figuur in gekleefd papier die met zijn stok het woord
“aangezicht” splijt klaagt duidelijk de ondergrondse verbondenheid aan van de Bocheriaanse spookbeelden.
Gekleefde papieren, inkten en gouache op uitgesneden karton. Gedrukt op roodgekleurd
papier vergezelt het beeld het gedicht “Parfois certains soirs” uit Job le Pauvre (op. cit.,
blz 66´).
Collectie Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/7.

41 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Parfois certains noirs”.
Originele uitgave van Job le Pauvre, openliggend op blz. 67 (scan van het beeld op blz. 66’).
Met handgeschreven opdracht gesigneerd : “aan E. van E. / van ganser harte / J. d. B.)”.
Collectie Alain Bilot.
•

VI. JOB LE PAUVRE. Op de top van twee tegengestelde unversums (de hekelende terugkeer van het verhaal van de bijbelse Job en de invraagstelling van het uiteenvallen van het
eigen “ik” bij de avant-gardes) voert deze gidsbundel van Jean
de Bosschère de iconotekstuele dynamiek naar een absoluut
kookpunt.
De verzen splijten door de typografische speeltjes. De ontkenning bestormt ze. Ontvlamd door een kolerieke kalligrafie
ontspringen de woorden uit het hart van de beelden terwijl de
warme kleuren van het papier ons ondersteboven brengen.
42 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Job le Pauvre : “Cesse de te plaindre”.
Paris, Jacques Povolozky, coll. “La Cible”, 1922, pp. 60-60’. Gesigneerde autografische
opdracht aan Robert Guiette.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 16467.

43 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Gesigneerde autografische opdracht aan
Robert Guiette uit Job le Pauvre : “[D]it zwart boek, zonder hemel,
zonder vogels, zonder bloemen ; maar ondanks de open hel niet
zonder hoop”.
Reproductie AML.

44 - “But Job answered”, kalligrafie door Jean de Bosschère van een
uittreksel uit de bijbel van King James.
23

DUIVELSE SCHOONHEID – ZAAL 2
Kallifrafie in zwarte inkt en kleur op papier, niet gesigneerd. Schets in zwart potlood, verso
getiteld “olifantenjagers”.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 671.
•

45 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Brief aan zijn vriend Robert Mélot du Dy,
waarin hij het atypische karakter evoceert van Job le Pauvre.
Gesigneerde brief van 4 blz., Kensington, 10 januari 1923, blz. 3. (scan blz 4).
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/91.

46 - ROBERT MÉLOT DU DY, “Jean de Bosschère : Le Bourg (ÉmilePaul), Job le Pauvre (Povolozky)”.
Einde van de notitie : “Job le Pauvre is geen goed boek : men verafschuwt het, ofwel houdt men er teveel van om het zo te bestempelen. Het is een boek om rechtstaand te lezen”.
Artikel gepubliceerd in Le Disque vert, oktober 1923, blz. 22-23.
Archives & Musée de la Littérature, MLR 867/3.

47 - MICHEL SEUPHOR, Bewonderende brief aan het adres van Jean
de Bosschère.
“Ik heb Job le Pauvre in de trein gelezen. Er zijn daar passages met
een poëtische draagkracht die zelden bereikt wordt. Ik communiceer heel intens met u en ik voel me zeer verwant (uw jongste
zoon, indien u het toestaat)”.
Gesigneerde brief van 1 blz., Parijs, november 1931.
Fonds Jean de Boschère, ML 2900/113.
•

48/49 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Beelden voor de gedichten “Avec d’autres masques” en “Castor le braque de Pollux”.
Deze twee ingebeelde gedichten scheppen een breuk door tegenover
de verbale uitspattingen en enigmatische figuren uit de bundel pittoreske verhaaltjes te stellen, gespijsd met humorvolle toespelingen. Beeld zonder woorden maar met een heel betekenisvol teken
en de autografische afdruk van een signatuur.
Uittreksels uit Job le Pauvre, op. cit, blz. 50’ en 70’.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/39 et 44.
•

50/51 • JEAN DE BOSSCHÈRE, “Tu n’as pas vu que je suis le Pauvre”
en “Institutrice esthète”.
Lavis in aquarel en Chinese inkt, iconografische variante voor het gedicht “Tu m’as trahi,
Mol et Froid” uit Job le Pauvre.
Collectie Alain Bilot.
•
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VII. DE COLLAGES UIT JOB LE PAUVRE. Ontstemmend door
hun kwaadaardigheid, verbazingwekkend door de onuitgegeven cursieve woorden maken de beelden uit Job le Pauvre deel
uit van een regelrechte mystificatie.
Aangekondigd op de titelbladzijde als “gravures noires”
(een geleerde techniek, zeer gegeerd door kenners, die ontrasteert met de triviale materialiteit van de collage), komen
deze beelden voort uit de clichage van twaalf schilderijtjes in
gekleefd papier, gerealiseerd vanaf 1919, ofwel onder de allereerste collages van die soort in België.
De Boscheriaanse uitkleding is maximaal. Verborgen
achter de zware weelderigheid van het contrast tussen
zwarte inkt en gekleurd papier, de geheime vervalsing van de
gekleefde papieren laat de poëtische horizon uit Job le Pauvre
ver uitstijgen boven de limieten van het boek. Ze projecteert
ons stroomafwaarts van het werk , gedragen naar onmetelijke
hoogtes biedt zij ons een gans nieuwe blik. Maar haar kleinigheid richt ons ook stroomopwaarts, in het atelier zelf van
de plasticus, die eigenhandig een iconotekstuele machinatie
smeedt zonder weerga.
52 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Et puis enfin”.
Ze weeklinkt met deze verzen : “La main que l’on prenait et serrait, /
N’était pas une main comme la nôtre, / Et avec l’ami on n’était pas
deux hommes”.
De titel verso een variante (“De Dichter”, fotografie, Fonds Jean de
Boschère ML 3253/65) verbreedt de draagwijdte van de bundel tot
een echte poëtische kunst.
Gekleefde papieren, inkten en gouache in uitgesneden karton, met autografische vemelding
van de titel verso. Gedrukt op roodkleurig papier begeleidt het beeld het eerste gedicht
uit Job le Pauvre.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/14.

53 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Mais si tu dis”.
Gekleefde papieren, inkten en gouache in uitgesneden karton. Onuitgegeven beeld voor
Job le Pauvre.
Collectie Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/10.
•

54/55 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Il y en a peu qui soient borgnes” en
“Et les doigts sur la bouche”.
De vergelijking tussen de initiële collage en de gedrukte versie op kleurpapier voor het boek
is betekenisvol. Trouw aan zijn iconotekstueel credo versmacht Boschère de blik van de
lezer door een organisch evenwicht tussen woorden en beelden, terwijl de collage de
toeschouwer uitnodigt op een visuele rondspringerij die sensueel en verdovend is.
Gekleefde papieren, inkten en gouache op karton.
Collectie Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/1 et 5.
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•

56/57 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Les femmes tâteront les chairs”.
De provocerende vrouwenhaterij van enkele gedichten verraadt
zonder twijfel minder een haat tegenover het vrouwelijke dan de
angst van de barbaarse Boschère voor de onverschillige verwarring van de lichamen en voor de zelfvermeerdering door de eigen
voortplanting.
Men kan de plastische soberheid verkiezen van de variante maar in
een iconografie van bijbelse inspiratie diaboliseert de weerhouden
collage voor het boek hier met de aanwezigheid naast Christus van
de drie evangelische Maria’s.

ZAAL III
DE WERELD OP DE VOORGROND :
getrouwheden en breukvlakken
tussen woorden en beelden

Gekleefde papieren, inkten en gouache op uitgesneden karton. Met een onuitgegeven variante van het gedrukte beeld in Job le Pauvre.
Collectie Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/8 et 9 (onuitgegeven).
•

58/59 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Il grouille avec les œufs et la boue”
en “C’est le Maître Vous et Moi”.
Boschère varieert niet alleen met de grondstoffen van zijn collages.
In de afwikkeling van zijn beelden breken zijn stormachtige woorden ook met de schriftelijke verworvenheden om de beweging van
de lijnen te volgen. De wisselvalligheid van de blik, onderworpen
door die ongewone ontcijfering metamorfoseert de emblematische
“afwijking” van zijn poëtische kunst.
Gekleefde papieren, gouache en inkten op karton. Gedrukt respectievelijk op Parmakleurig
en paars papier vergezellen deze beelden de gedichten “Ouvrez la Divine Comédie” en
“Quand les sirops des écoles” uit Job le Pauvre (op. cit., blz. 22´en 28´).
Collectie Fonds Courtin-Bouché, FRB, AML, MLCO 1300/3 et 2.
•
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Ruimte voor de dialoog in de ontstemmende fragmenten van het “ik”,
vlechtwerk ook van woorden en beelden en ook de plaats waar soms
pijnlijk onderhandeld wordt over de relatie tot de wereld.
De berooidheid van de beeldenschepper leidt hem op de
lukratieve wegen van illustraties op bestelling, in de geest van de
Angelsaksische meesters zoals de beroemde Arthur Rackham. Boschère
zal dikwijls deze vervelende en slecht weergegeven “broodschrijverij”
ontkennen. Nochtans zien wij hierin de soms kwaadwillige handigheid
van de tekenaar en de weelderige koloriteiten van zijn penseel.
De diabolische systematiek van het illustratieve gebaar wordt
onderbroken in de golf van de autobiografische bekentenis : woorden
en beelden zullen voortaan essentieel verschillende wegen inslaan.
Maar terwijl de stem aanzwelt ontstaan er krachtige aquarellen, vloeibaar en elliptisch. Zij verlengen door hun hybride vormelijkheid de
nooit verloochende ambitie om het disparate in de wereld te overstijgen om hem uiteindelijk leefbaar te maken.
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I. GEÏLLUSTREERDE BOEKEN. Zij laten de virtuose onderwerping zien van de plastische kunstenaar Boschère aan de
smaak van het Angelsaksische publiek met zijn voorliefde
voor het weelderig krioelen van Perzische miniaturen met hun
soms ontuchtige teksten. Ze verzekeren hem wel een materieel comfort. Deze beelden ontstelen veel tijd en energie aan
zijn persoonlijk werk waardoor nieuwe frustraties ontstaan
van waaruit de afvallige opnieuw wortel schiet.
Boeken voor kinderen met een iets vrijere factuur verschrikken een publiek dat nog volkomen vastzit in de
Victoriaanse erfenis. Gezwollen weelderigheid en guitigheden
halen de bovenhand in deze bladzijden die met woorden en
beelden verteld worden. Sluitvignetten en lachopwekkende
schilderijtjes beheersen de tekst door de extravagante transposities van het laconisme van de Japanse meesters terwijl
zeer bewerkte sluwe tweeluiken de blik naar een eindeloze
reis richten.
1 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Three Witches. Illustratie voor Willam
Shakespeare, Macbeth.
Door het overlijden van de uitgever W. Heinemann in oktober 1920
blijft deze bestelling onuitgegeven.
Gesigneerde aquarel, 1919.
Collectie Alain Bilot.

2 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Nota over zijn voorbereidende reis naar
Schotland voor de illustraties van Macbeth.
Uittreksel uit “Écrire”, onuitgegeven autografisch manuscript, blad ongenummerd.
Fonds Jean de Boschère, ML 2861/3.
•

3 - ARTHUR RACKHAM, Illustratie voor Charles Dickens,
A Christmas Carol.
De lukratieve geïllustreerde kerstverhalen leiden Boschère er toe om in
1917 Christmas Tales of Flanders te publiceren bij dezelfde uitgever.
Londen, William Heinemann, 1915.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR VI 5529 B

4 - EDMUND DULAC, Illustraties voor Leonard Rosenthal,
Au Royaume de la Perle.
Parijs, Kunstuitgeverij H. Piazza, 1920, heruitgave in pocketformaat : Paris, Payot, 1926..
Koninklijke Bibliotheek van België, BR VI 58149 A.
•

5 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Originele illustratie voor Lucius Apuleus,
The Golden Asse.
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De traditie van het Aziatisch figurentheater stoffeert heel zeker
de vindingrijkste beelden van J. de B.
Compositie in Chinese inkt op papier, gesigneerd, met autografische annotaties.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 1303.

6 - LUCIUS APULEUS, The Golden Asse.
Uit het Latijn vertaald door William Aldington en geïllustreerd door Jean de Bosschère.
Londen, John Lane The Bodley Head Limited, 1923, blz. 178’.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 1302.

7/8 - Inschrijvingsbulletin voor L’Âne d’or d’Apulée bij Denoël.
De tekst presenteert Boschère als de enige vernieuwer op gebied van
het geïllustreerde boek sinds Aubrey Beardsley. Via Mélot du Dy
solliciteert de Luikenaar Robert Denoël zijn vriend Bosschère om
met aquarellen en tekeningen de muren en vitrines te versieren
van de boekhandel-uitgeverij in Parijs in de lente van 1928. Het is
Élisabeth d’Ennetières die de instelling “Aux Trois Magots” doopt.
In de nasleep van het Engelse succes worden er de illustraties tentoongesteld van L’Âne d’or, te verschijnen in juli.
Drukwerk, Parijs, À l’Enseigne des 3 Magots, 1928 (scan van blz. 1).
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/252.
•

9 - JEAN DE BOSSCHÈRE, The City curious.
Het beeld op de voorgrond evoceert de Memories van F. Knopff,
een schilder die de kunstcriticus J. de B. becommentarieerd heeft
sinds 1913.
Geïllustreerd door J. de Bosschère en opnieuw verteld in het Engels door F. Tennyson Jesse.
Londen, William Heinemann, New York, Dodd, Mead & Company, 1920, schutblad en scans
van de blz. 124-125.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR III 59301 A.

10 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Weird Islands.
De schrijver-illustrator licht zijn werkwijze toe in het voorwoord :
“Tot op de dag van vandaag heeft niemand geprobeerd tekst en
beelden te combineren op een precieze en absolute manier. Dit is
geen boek waar de illustraties herhalen en vertellen wat de tekst
gezegd heeft. Hier heeft de auteur, wanneer het meer geschikt
leek voor het verhaal, karakters en voorwerpen beschreven door
een tekening; het schrijven zelf gereserveerd wordt om impressies
en gevoelens weer te geven van de betrokken mensen. De avonturen en scenes worden evengoed verteld door de tekeningen als
door de tekst. Weird Islands was nooit opgevat zonder de tekeningen.” (“Voorwoord” in Weird Islands, blz. V tot VII).
Londen, Chapman and Hall, 1921.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR III 61362 A.
•
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11 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Hoofd met oogglas.

19 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Tremezzo.

Houtsculptuur, zelfportret voorstellend, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 111.
•

Geboende aquarel gehoogd met inkt, gesigneerd en gedateerd “Tremezzo, 1922”.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 657/2.
•

II. ILLUSTRATIONS. Passionele bladschikkingen, soms onuitgegeven gebleven, breken totaal met de afgesproken verleidingsmanoeuvers van uitgevers die alleen belust zijn op vlug
en gemakkelijk commercieel succes.
12 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustraties voor Ovide, The Love Book.
Vertaald uit het Latijn door J. Lewis May. Londen, John Lane The Bodley Head Limited, 1925,
blz. 100´.
Archives et Musée de la Littérature, MLA 9815.

13 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Ontwerpillustratie voor L’Art d’aimer
d’Ovide.
Schets in zwart potlood, met autografisch bijvoegsel dat de referenties vermeldt uit de collectie “Classiques Garnier”. Tekeningen in zwart potlood verso.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 627.

14 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Aquatint bestemd voor de illustratie van
Plato, Symposium [Le Banquet de Platon].
Nieuwe vertaling in het Engels, inleiding door S. Leslie, met vier etsen door Jean de
Bosschère. Londen, The Fortune Press, 1934.
Gesigneerde kunstenaarsproef, genummerd 2/2.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 628/6/3.
•

15 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustraties voor Charles Baudelaire, Little
Poems in prose.
Vertaald door Aleister Crowley. Parijs, Edward W. Titus, 1928, blz. 10.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR IV 3039 A.

16 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Projecten voor illustraties van Petits poèmes en prose, door Charles Baudelaire.
Gesigneerde etsen, eerste staat 2/8 (met een schets in inkt en zwart potlood) en derde staat 2/9.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 628/4/1 et 2, MLCO 623/2/2.
•

17 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Illustraties voor de spreekwoorden :
“Rome was not did in […] day / Rome ne fut pas bâtie en un jour”,
“Birds of a father flock together / Qui se ressemble s’assemble”,
“Short reckonings make long friends / Les bons comptes font les
bons amis”.
Aquarellen gehoogd met inkt op stevig papier, kallgrafische titel in inkt onder het beeld.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 618/3, 5 en 8.
•

18 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Dead – Mort.
Aquarel gesigneerd, gehoogd met inkt. Fonds Jean de Boschère, MLCO 654/5.
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III. TENTOONSTELLINGEN. Londen had de beeldkunstenaar op
het toppunt van zijn kunnen gebracht. Woorden en beelden
werden autonoom. De stem van de autobiografische romanschrijver werd vrijgemaakt. Zijn terugkeer naar Brussel in de
winter van 1925-1926 stimuleert een intense picturale koorts
en wordt in Parijs teruggekaatst naar een publiek dat in kunstgalerijen de schilderijen ontdekt. Meer dan ooit op zijn hoede
voor onderwerpingen frequenteert Boschère de surrealisten
die hem op afstand houden en met een voorzichtige bedachtzaamheid naar waarde schatten.
20 - Fotografie van Jean de Bosschère aan de Academie voor Schone
Kunsten in Antwepen.
Originele zwartwit fotografie.
Antwepen, Letterenhuis, B 76823/P.

21 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Effets de blanc.
Vergelijkende palette met witte pigmenten en zwarte inkteffecten op papier.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 617.

22 - De ateliers van Jean de Boschère, aan “La Carrière de
Fontainebleau” (waar hij leefde van 1928 tot 1934) en in La Châtre
(tot zijn levenseinde vanaf 1939).
Originele zwartwit fotografies.
Fonds Jean de Boschère, ML 3253/ 3 en 2.
•

23 - Uitnodigingen voor de tentoonstelling van Jean de Bosschère
in de Galerie “Aux Quatre Chemins” van 28 december [1926]
tot 17 januari [1927].
Drukwerk, Parijs, 1926.
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/248 en ML 7612/3.

24/25 - Uitnodiging en vouwcataloog voor de tentoonstelling van Jean
de Bosschère in “La Galerie d’Art Contemporain”, van 18 januari
tot 1 februari 1927.
Drukwerk, Parijs, 1927.
Fonds Jean de Boschère, ML 3872/249-250.

26 - Uittreksels uit het atelier-carnet van J. de B.
“Op het doek moet een nieuwe verschijning geboren worden, verwijderd van de uiterlijkheden waar de fysische wetten van onze aarde
alleen zaligmakend zijn.”
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Afgebeeld verso de vouwcataloog van de tentoonstelling in “La Galerie d’Art Contemporain”
in januari-februari 1927.
Fonds Jean de Boschère, ML 7612/2.
•

27 - ANDRÉ SUARÈS, “Jean de Bosschère”.
“Jean de Bosschère gaat in tegen alle ideeën die men heeft over schilderkunst. Hij achtervolgt noch de kleur, het kleed van de hovelinge, noch de vorm, deze mannequin : deze twee schoonheden
zijn te banaal en te gemakkelijk geworden [...] Nooit was de schilder meer cerebraal [...] hij heeft zich van deze mentale schriftuur
meester gemaakt die zijn schilderkunst is”.
Persknipsel, uittreksel uit Les Nouvelles Littéraires, 29 januari 1927.
Fonds Jean de Boschère, ML 10079/2.

28 - “The Man of the Day”.
Anoniem artikel verschenen in de Engelse pers ter gelegenheid van de tentoonstelling in de
galerie “Aux Quatre Chemins”. Persknipsel.
Fonds Jean de Boschère, ML 2881/29.

29 - EDMUND DULAC, Brief aan Jean de Bosschère bij zijn terugkeer
van een tentoonstelling van de schilder Paul Klee bij wie de schilderkunstige vondsten al door zijn vriend geanticipeerd lijken.
Gesigneerde brief van 1 blz., Londen, 15 juni 1935.
Fonds Jean de Boschère, ML 2869 / 5.

29 bis - EDMUND DULAC, Lofbetuigingen aan het adres van Jean
de Bosschère en beschouwingen over hun houding tegenover het
surrealisme.
Gesigneerde brief van 2 bladzijden, Londen, 27 oktober 1937.
Fonds Jean de Boschère, ML 2869/2.
•

30 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Un os et des moissonneurs.
Dit groot doek tentoongesteld in “La Galerie d’Art contemporain”
vindt opnieuw de naturalistische scenes uit, gepigmenteerd met
een knipoog naar de ijdelheden uit de barok en de ongedwongen
cubistische effecten.
Meerdere boscheriaanse thema’s komen hier tezamen : hulde aan
de traditionele beroepen, boscheriaanse fascinatie voor samengestelde figuren, obsessie met gebeentes, asymmetrie en mismaaktheid. Sensuele kleuren en dubbelzinnige grondtonen ontkennen
met brio de uitwassen van de “cerebraliteit”, dikwijls geblameerd
zowel in de schilderkunst als in de poëzie.
Olie op doek, gesigneerd, 1926.
Collectie Alain Bilot.
•
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IV. Gedaanteverwisselingen. De zoektocht naar het ongrijpbare in het boscheriaanse onderwerp wordt ook afgebogen
door vreemde hybride schepsels (als beelden of in schilderijen) die elke bevreemdende bevlieging trotseren. Het is
niet ongewoon dat in verband met zijn schilderijen Boschère
teruggrijpt niet naar de betiteling van zijn beelden maar naar
de “ervaringen” : “Ik vraag aan de ervaring niet om tegen om
het even welke prijs iets nieuws te vinden, maar omdat ze mij
de wens verschaft, los van de kunst, om te herbevestigen,
contacten te herstellen, de overeenkomsten met het leven
te vinden”. (“Nota’s omtrent de schilderkunst en Miro”, 1928).
31 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Harnassen.
Aquarel gehoogd met inkt vergezeld van zijn schets met zwart potlood
op papier, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère , MLCO 659/1 et 2.
32 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Tête.
Tekening in zwart potlood op papier, met autografische annotaties.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 639/41.
•

33 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Zonder titel.
Aquarel gehoogd met inkt, 1918.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 656/1.

34 - JEAN PAULHAN, Lovende bedankingen aan het adres van Jean de
Bosschère voor één van zijn schilderijen.
“Bedankt, dit doek is mij zeer waardevol. Zowel door zijn uiterste
wetenschappelijkheid als door zijn abstractie - maar door de
“familiariteit” van deze boer die tegelijkertijd insect en paard
wordt. Alsof de folklore onder uw vingers haar gevaarlijke betekenis hervindt.”
Gesigneerde brief, [Parijs], 27 april.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 2900/61.

35 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Zonder titel.
Aquarel gehoogd met inkt, “niet beëindigd” volgens een nota door Elisabeth d’Ennetières verso.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 656/2.
•

36 - JEAN DE BOSSCHÈRE, La Comète et le bûcheron.
Gemengde techniek op papier, tekening vergezeld van een niet gesigneerde schets in zwart
potlood en kleurpotloden.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 650 / 4 / 1 en 2.
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37 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Têtes.
Tekening in kleurpotloden op papier.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 642/1.
•

Kostbare Reserve
38 - Zetel en wandelstok die toebehoord hebben aan Jean de
Boschère.
Collectie Alain Bilot.

39 - JEAN DE BOSSCHÈRE, The Garden.
De zeer bijzondere voorliefde van Jean de Bosschère voor bloemen,
vogels en insecten komt ongetwijfeld voort uit een familiaal atavisme. In zijn poëtische vertelsels zoals in zijn boeken over de
natuur verkiest deze zoon van een eminent botanicus de wetenschappelijke taxidermie te vervangen door een gewilde speelsheid
in zijn poëtisch proza en de jubelende voortplanting van florale
arabesken.
Hier worden zonder enige reserve fantasie, humor en sarcasme
geafficheerd.
Gemengde techniek, gesigneerd, [1920].
Collectie Alain Bilot.

40 - JEAN DE BOSSCHÈRE, S’assurant de l’existence d’un autre.
Aquarel gehoogd met inkt, gesigneerd, 1926.
Collectie Alain Bilot.

41 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Compositie.
Pastel op Cansonpapier, gesigneerd, 1925.

42 - JEAN DE BOSCHÈRE, Totemfiguur.
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V. PORTRAITS D’AMIS. In maart 1935 verschijnt onder de pen
van de Beeldkunstenaar een boekje in woorden en beelden die
een portrettengalerij laten zien van zijn medestanders. Deze
vriendschappelijke schuld wordt met een splijtende pen vereffend. Zij is schuldig aan de bijtende bevliegingen en sluit aan
bij het beeld in zijn nabootserige getrouwheid. Maar de ironie
kwelt het triadiek profiel van Max Jacob, de verwarrende verblinding is deze van André Salmon of het uitdeinende pointillisme van het masker van Henri Michaux. De “gelijkenis” wordt
veranderd in “aanwezigheid” en laat ons “de andere kant van
de spiegel” zien.
46 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Max Jacob”, beeld voor Portraits d’amis.
Originele inkttekening met potlood en wrijvingen op papier.
Fonds Jean de Boschère, 635/24.

47 - MAX JACOB, Lofbetuigingen vol van nederigheid geadresseerd
aan Jean de Bosschère voor zijn niet toegeven aan “lyrische sentimentaliteiten” : “U ontkent dat de hemel en de eeuwigheid de
enige ontvlambare materie zijn in de dichtkunst”.
Gesigneerde brief van 2 blz., St-Benoît-sur-Loire, 11 januari 1937.
Fonds Jean de Boschère, ML 2898/62.

48 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Henri Michaux”, in Portraits d’amis.
Parijs, Éditions Sagesse, 1935, ongenummerde bladzijden. Exemplaar n° 545.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 12707/1.

49 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Henri Michaux”, beeld voor
Portraits d’amis.
Originele Chinese inkttekening op papier.
Fonds Jean de Boschère, 635/13.

Gesculpteerd hout, gesigneerd, met een vrouw en een uil recto, en een zittende man verso.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 110.

50 - HENRI MICHAUX, Mooie brief aan J. de B. over zijn obsessie met
God en zijn verbinding met de figuur van Satan.

43 - JEAN DE BOSCHÈRE, Poging tot een beeldhouwwerk.

Gesigneerde brief van 3 blz., 20 Xbre 1948.
Fonds Jean de Boschère, ML 2899/44.

Gesculpteerd hout, niet gesigneerd.
La Châtre, Musée George Sand et de la Vallée noire.
•

44 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Crise.
Aquarel gehoogd met inkt, gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 653/3.

45 • JEAN DE BOSSCHÈRE, La Danseuse.
Gemengde techniek op papier, gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 650/5/2.
•
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•

51 - JEAN DE BOSSCHÈRE, L’Automate (Portret van Antonin Artaud).
Aanwezig in de vooraf geciteerde bundel is Artaud gefascineerd door
Boshère na hun eerste ontmoeting in 1913, hij realiseert zich uit
het hoofd een opgekalfaterd portret met deze beroemd geworden
woorden : “Jean de Bosschère heeft mij gemaakt”.
Tentoongesteld in de “Galerie des 4 Chemins” in december 1926 werd het doek in hout
gegraveerd door Georges Aubert en hernomen onder deze vorm als titelblad voor
ARTAUD (Antonin), Correspondance avec Jacques Rivière. Parijs, NRF, 1927.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR III 71 310.
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52 - ANTONIN ARTAUD, “L’Automate personnel”.
Antwoord op zijn portret aan J. de B. : “Ik vind mij hierin terug precies
zoals ik mij zie in de spiegels van de wereld, en met een gelijkenis
van huis of tafel, vermits elke gelijkenis ergens anders is”.
Uittreksel uit L’Art et la mort. Parijs, Denoël, À l’Enseigne des Trois Magots, 1929, blz. 67.
Koninklijke Bibliotheek van België, BR III 81 248 B.

53 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Sur Antonin Artaud.
“Hij wordt geboren in een te grote ziel. [...] Hoor hier en nu dat Artaud
altijd te groot is voor Artaud, en voor ons allen, onderzoekers,
krachtig of bescheiden”.
Autografisch manuscript van 15 bladzijden.
Fonds Jean de Boschère, ML 2876.
•

54 - ANTONIN ARTAUD, Voorwoord voor een boek met etsen van Jean
de Bosschère (dat nooit het licht zal zien).
“De auteur [....] is één van de eersten geweest die het uitdrukkigsplan
van de schilderkunst doorboord heeft en ons een lineaire taal heeft
voorgesteld even humoristisch als een foetus. [...] Deze man met
door de wolken gemagnetiseerde schedel [...], men weet heel goed
dat het leven hem afmat en zijn zuiverste bevliegingen beïnvloed,
maar het is duidelijk dat hij zo rot is als hij duidelijk is. Hij weet
wanneer het nodig is (en het is dikwijls nodig) zich volledig te
gooien in het onbetamelijke. [...].”
Autografisch manuscript van 13 bladzijden bestemd als voorwoord voor een boek dat moest
uitgebracht worden bij Denoël. Onuitgegeven.
Fonds Jean de Boschère, ML 2892/1.

55 - ANTONIN ARTAUD, Spijtbetuigingen geadresseerd aan Jean
de Bosschère voor het “ongelukkige voorwoord” dat hem
gekwetst heeft.
“U bent de zeldzaam laatste mens in Parijs die ik zou willen terugzien
want u hebt het hart van een mens en niet de sekse van een beest”.
Dit manuscript zal hem nooit teruggegeven worden.
Gesigneerde brief van 2 bladzijden, Nice, 1 maart 1929.
Fonds Jean de Boschère, ML 2892/3.
•

56 • JEAN DE BOSSCHÈRE, Zonder titel.
Vette pastel op zwart tekenpaper, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 651/2 et 3
•

57 - Fotografie van Jean de Boschère omringd door zijn
beeldhouwwerken.
Zwartwit fotografie.
Collectie Alain Bilot.

36

DUIVELSE SCHOONHEID – ZAAL 3

58 - Beeldhouwersalaam dat toebehoord heeft aan Jean de Boschère.
La Châtre, Musée George Sand et de la Vallée noire.

59 - JEAN DE BOSCHÈRE, Vanna dans les jardins de Paris, een liefdesverhaal en een thriller dat de moord vertelt van een hatelijke
beeldhouwer tijdens het gieten van zijn standbeeld.
Parijs, Robert Laffont, 1945. Exemplaar nummer 75 met gehandtekende opdracht aan
Robert Guiette.
Fonds Jean de Boschère, MLA 16466.
•

VI. FILIGRANES ENTRE LE CIEL ET L’ENFER EN PARIS CLAIROBSCUR. De eigenhandig geïllustreerde verhalen Filigranes
entre le ciel et l’enfer – samengesteld tussen 1936 en 1947
– schijnen opnieuw te willen aanknopen met een authentieke intersemiotische schepping. Onder de bescherming van
William Blake – de geniale dichter-plasticus van Marriage of
Heaven and Hell – gaan de boscheriaanse denkbeelden op
avontuur in vreemde dromerijen rond liederen zonder stem en
raadselachtige omzwervingen. Op deze korte verslagen volgen extravagante composietfiguren – zonderlinge meccano’s
curieus gemonteerd en voortgaande op de beeldenwereld van
Jeroen Bosch. Het oog vermaakt zich wel maar het beeld verzacht meer dan het verwart door de schimmige spookbeelden
die de woorden oproepen.
Wijselijk aansluitend bij de figuratieve illustratie beweert
de handige techniek van de gewassen tekeningen uit Paris
Clair-Obscur niet meer echte dialoogsubtiliteiten te distilleren tussen woorden en beelden. Het diabolische pact van de
Beeldkunstenaar is definitief verlopen.
60 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Filigranes entre le ciel et l’enfer
(onuitgegeven).
Getypt manuscript van 126 blz., ingebonden met bladschikking voor een uitgave die nooit het
daglicht zou zien.
Fonds Jean de Boschère, ML 2865.

61 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “L’Enfant à la tête de mort”, beeld voor
Filigranes entre le ciel et l’enfer.
Potlood en gewassen Chinese inkttekening op papier, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, ML 2857/2.

62 - JEAN DE BOSSCHÈRE, Niet weerhouden variante voor “L’Enfant
à la tête de mort”, met onmiskenbare verwijzingen naar Beardsley.
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Inkt op karton met autografische annotaties in potlood : “Unpublished drawing for : ‘L’Enfant
à la tête de mort’.”
Fonds Jean de Boschère, MLCO 613/2.
•

63 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Cuillers”, beeld voor Filigranes entre le
ciel et l’enfer.
Gegenereerd uit hybride vormen, met mismaakte kleefsels, schijnen
de schepsels met een wankel evenwicht de mirakeldoos te bevolken van Filigranes... Zij schijnen de incoherentie van de wereld te
bevestigen bij de gratie van harmonieuze aquarellen in camaïeux.
Vermenselijkt, wordt de triviale “lepel” als het ware betoverd door de
plastische blik van Hiéronymus Bosch zijn volgeling.
Potlood en gewassen Chinese inkttekening op papier, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, ML 2857/3.

64 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Cuillers”, uittreksel uit Filigranes entre le
ciel et l’enfer.
Getypte kopie van het manuscript met autografische correcties, blz. 62 - 65.
Fonds Jean de Boschère, ML 2856/1.

65 - JEAN DE BOSSCHÈRE, “Cuillers” en “Vigies de Pitié”, beelden
voor Filigranes entre le ciel et l’enfer.
Potlood op kalkpapier met verschillende schetsen, niet gesigneerd.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 613/3.
•

66 - JEAN DE BOSCHÈRE, Paris Clair-Obscur.
Boschère poseerde ooit voor een buste van Baudelaire. Hij calqueerde op de prozagedichten van deze laatste zijn kleine fabels
over Parijs.
Het verbaast niet om in “Le Gagne-petit” een ontroerende verweving
te vinden van de terugkerende thema’s van de huidige tentoonstelling : kleine beroepen, botaniek en ... schandelijke spleet.
Illustraties van de auteur. Parijs, Calmann-Lévy, 1946. Exemplaar n° XXXIII.

67 - ROBERT GUIETTE, Verklarende nota betreffende de afwezigheid
van opdracht in zijn exemplaar van Paris Clair-Obscur, tengevolge
de op dat ogenblik heersende oorlogscensuur als het boek gepubliceerd wordt.
Autografisch gesigneerde nota van 1 blz., geschoven in het volume hierboven beschreven.
Archives & Musée de la Littérature, MLA 17021/1.
•

68 • JEAN DE BOSSCHÈRE, L’Écrevisse pense à l’homme et à la femme.
Ets met aquatint, gesigneerd, vergezeld van zijn schets in zwarte en gele potloden.
Fonds Jean de Boschère, MLCO 368/ 1 en 2.
•
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COMMISSARIAAT VAN DE TENTOONSTELLING : Véronique Jago-Antoine
Ter gelegenheid van de publicatie van
haar boek Dire et (contre)faire. Jean
de Boschère, imagier rebelle des années
vingt in de collectie “Archives du
Futur” (AML Éditions – La Renaissance
du Livre).
MET DE MEDEWERKING VAN :
Saskia Bursens, Luc Wanlin, Philippe
Hekkers et Xavier Chau.
Met onze welgemeende dank aan Laurence
Boudart en aan de ploeg van het AML ;
aan Pauline Loumaye et de ganse ploeg
van de Wittockiana.
BEELDREPRODUCTIE :
Alice Piemme / AML ; T’Ink Studio ;
Triptyque ; L’Atelier de l’Imagier.
BEZOEKERSGIDS :
Bladschikking : Marie Lécrivain
Nederlandse vertaling : Roger Vander
Linden, met onze welgemeende dank.
BRUIKLEENGEVERS :
Het fonds Jean de Boschère, bewaard in de
“Archives & Musée de la Littérature” in
Brussel, vormt de basis voor de huidig
tentoonstelling. Dit fonds bestaat hoofdzakelijk uit de literaire en artistieke
archieven die ons werden aangereikt
door markiezin Élisabeth d’Ennetières. Zij was de gezellin van de schrijver-plasticus en na zijn dood werd het
archief verder verrijkt.
Wij bedanken de instellingen die ons hun
steun hebben toegezegd :
Het Fonds Léon Courtin – Marcelle
Bouché, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, heeft ons de precieuze suite van gekleefde papieren aangereikt uit Job le Pauvre. Het maakt deel
uit van haar verzameling in het Fonds
Jean de Boschère, bewaard in het AML.
De Koninklijke Bibliotheek van België.
Het Letterenhuis, Antwerpen.
The Beinecke Rare Book and Manuscript
Library, Yale University, New Haven,
Connecticut.

Het “Musée Georges Sand et de la Vallée
noire” in La Châtre, in de persoon van
Vanessa Weinling.
Met onze bijzondere dank ten aanzien van
de heer Alain Bilot, Commandeur in
de orde Kunsten en Letteren, rechthebbende op de literaire en artistieke
nalatenschap van Jean de Boschère,
voor meerdere belangrijke bruiklenen uit zijn kostbare boscheriaanse
verzameling.
ILLUSTRATIE OP DE OMSLAG : JEAN DE
BOSSCHERE, “L’imagier qui veut
d’autres images”, in Béâle-Gryne.
Paris, Bibliothèque de “L’Occident”,
1909, p. 151.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :
Marc Quaghebeur
Archives & Musée de la Littérature
c/o Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerslaan, 4 – 1000 Brussel
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