


wer~ gebOrt9n in, eerl'oud adellljKgeslach{ Als;gt;VOlg,van 
,eem1erfelij!<e af)yijKing heefthij,e~ll p~to~reiHe~de b.otontwikkeling.: In;1 a7~ liipt111j?hc;t~r heur;>I)'eeri,breWkeri, 
hij is dan pas veertien. Hij wordt kreupel :en Zijn lengte!blijft steken:bij 1,52m. 
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Vanaf:1'882leeft TOLlIouse-Lautrec vele j;:lrel1,in de ParijSekunstenaars- en h6erenwijkMontmartre, waar 
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Over tienri de T_oulouse-lautrec (1864-1901) 

D~Fran:se s~h;l~e':, Henri de, Toulous~+au;trec 

.' Ii- " 

hij op virtuQze Wj)ze het uitgaans- en nachtleyen verbeelcH, Hij is uiteraatd niet de earste kunstenaar;'dJe 
jn dit mi Ii'Su indn.lkken'0:lDdoet. Me'er schilde,rsb'ezochten bordele'h:ti'riNederJahd 'onder~nger~Joh~nhes 
Vermeer en Frans Hals' en in Frankrijk o~k M~net en Picasso, TerzijdEr zij' opgemerkf daf,vele grote' 
schrijverseveneens het bordeel als a~hter.grond in hun literaire werken hebben opgenomen. 

Periode 1891-1898 

In deze jaren zijn door Toulous87Uautrec vele meesteiwerken gemaakhn het bordeet in de rue d'Amboise. 
In zijn schilderijen, tekeningen en'lithQ~rafie~n kledEmde meisjes zichC\an en uit, eten hun ontbijt of bekijken 
zic~z~f in c!e spie.gel en generen zich helernaal n.i~t voor de kleine m{in die hen onafgebroken tekent en 
een meubelstuk in het bordeel isgeworaeh, Hi] leeft hun leven. Wat kunstkenners steeds verbaasd heeH 
is dat Lautrec de hoeren n06it in de uitoefehing van hun vak he'eft \,Jitgebeeld. 
Hij ontvangt1op peze locati~ kunsthandelaren, a~n wie hij het adreS'heeft g~geven als betrof het dat v~n 
zijn atelier. Lautrec houdt e(van mensen uit'te proberen door ze'naar plaatsen te brengen waar hij zich 
thu'is vo.elt l;iij-~iet devrouwen niet als slachtoffervan de schijrihejl!@e burgerlijke moraal, ni~~r bij tekent 
ze !n vetlwijfeling en 'met de puurheid van ~eiligen, ,: l' '. ~1 ,r 
Heell~!Jk is de .v'olgende anekdote, Wanllleer' Lautrec op een, groot feest in een salon in ,de. ,rue de la 
Faisandede uitgenodigd is, wil zijn gastheer, lichtelijk onger;usl, van hem weten of hij geen spijt heett dat 
hijis gekomel1, of hij zich weI goed amus,~e~. Met een hlik dp de dames in het gezelscha~ metblote 
schouders, df~pe decolletes; en glinster~nde juwelen,geeft lautrec hem zijn diepste gedachte prijs: 
"Nou en of ik me amuseer! Gewoonweg h~mels, beste kerel!' Ais je niet beter wist, zou je denken dat 
je in seh bo'rdeel was!" , 
TusseH 1-892 er:l 1895 m~lft[(lt liij behalve talloze studit:ts niat rtlinder dan vijftig schilderijen e,n honderden 
:t~ke!1ingeh over borde!en. 

'D'e tiEm~kenis van Toulouse-Lauttec \loor het heden . 
.'
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Lautrec is zich er goed vari bewust dat hij zUn tijd vet- vooruit is. Hij schildert de proS;fituees eerder zoals 
ze echt zijn dan erotisch. Hij wil het wezen van een vro'uw va~fleggen. r 'Oit is in' zijn ogen belangrijker 
dan haar aantrekkelijkh'eld en de daarmee verbonden erotiek. Wanneer de vele werken in 1896 worden 
geexposeerd ,bqr,rsten de beschuldigingen ~J' orwerbaar, ontuchtig en ongevoelig los. 
"Cynisme? Obsceniteiten?", vraagt TOHI'()use-Lautrec., "Ik kan ze er met geen mogelijkheid, ~n 

ontdekken. Hier wordt mijn hand geleid door de zoektqcht naat waarheid en die is sterker a'c!m aile 
ieuwsgierigheid en bedoe'lingen van de toeschouwe:rs". Tijdens eeh tentoonstelling exposeert hij aen 
ekening van een meisje in bed met kortgeknipt haar; hetgeen t9~~tertiJd een symbool van prQsti!utie 

was. Men eist dat de kunsthandelaar het schi.ldetij van Lautrec weg,Qaalt. Deze kan er aileen maar 9m 
lachen. Lautrec heeft op geniale wijze laten tien welke unieke plaats <;Ie PJostitutie heeft in het cultureJe t 

leven van een vOlk. Ook heden zijn er behoudende krachten, qie frisse, creatieve ideeen o,a. in de 
prostitutie een halt willen toeroepen. Wij kunnen ons spiegelen aan Lautrec. Want was het "Plassex" 
intermezzo dit jaar niet een teken aan de wand? 
Ik ben ervan overtuigd dat De Rode Draad (en de zusterorganisaties) met tomeloze ener.'9ie en op 
inspirerende wijze (ondanks de gebruikelijke tegenstromingen) de 'prostitutie (in al haar facetten} 
modern gestruc~ureerd zulH:m binnenloodsen~ in de 21ste eeuw. 

Ernst Hengeveld 
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