
De schenking Frans Dille  
aan het  
Stedelijk Prentenkabinet 

 
Tot de belangrijkste schenkingen, die het Stedelijk Prentenkabinet in 
1982 en 1983 in ontvangst mocht nemen, behoort ongetwijfeld het 
nagenoeg volledige grafisch oeuvre van de Antwerpse kunstenaar 
Frans Dille (* 1909)1. Begin 1982 werd door de heer Dille besloten 
zijn werk, voor zover dit in zijn privéportefeuilles nog aanwezig 
was, voor de toekomst veilig onder te brengen in een openbare 
instelling van zijn vaderstad. Tussen juli 1982 en eind 1983 werden 
dan ook vrij regelmatig, naarmate de selectie ten huize van de 
kunstenaar vorderde, gedeelten van zijn tekeningen, prenten, 
prentenboeken en etsplaten uit zijn privébezit aan het Prentenkabinet 
overgemaakt. Tot dusver werden aldus 1.600 prenten (inclusief 
proefdrukken en staten), 500 ontwerptekeningen, 200 koper en 
zinkplaten, 67 prentenboeken en ettelijke mappen met brieven, 
recensies en biografisch materiaal aan de stedelijke verzamelingen 
toegevoegd. Door Marijke Hellemans, stagiairewetenschappelijk 
assistent, werd in 1983 ongeveer 90 % van deze schenking, die nog 
niet volledig is en in de nabije toekomst verder zal worden aange
vuld, geïnventariseerd en gecatalogiseerd. 

Frans Dille heeft verschillende technieken beoefend, maar is voor 
alles een tekenaar en graveur gebleven, met een voorkeur voor de ets 
en de droge naald. Als autodidact, die tijdens de Tweede Wereldoor 

 
1 Frans Dille (Antwerpen, 31 mei 1909 – 9 oktober 1999) 
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log slechts enkele cursussen aan de Antwerpse Academie en de Vak
school voor Kunstambachten volgde, bereikte hij een ongewone 
technische perfectie en poëtische expressie. 

Na de oorlog onttrok hij zich aan de geëngageerde visie van 
Masereel en van de figuratieve kunst om meer abstraherend te gaan 
werken. Het oeuvre van de productieve, thans 75jarige Dille is zeer 
omvangrijk en haast onoverzichtelijk. Dat een groot deel ervan, mis
schien wel het grootste, nu in het Prentenkabinet berust is voorzeker 
goed nieuws voor de kunsthistorici en de liefhebbers van moderne 
grafiek. 
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