
GENTSE BIJDRAGEN 
TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS 

XXV ( 1979-80) 

UITGEGEVEN DOOR HET 
HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

VAN DE RJJKSUNJVERSITEIT TE GENT MET DE STEUN 
VAN HET UNIVERSITAIR VERMOGEN 



GENTSE BIJDRAGEN TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS 

~ 
I 



REDACTIE EN DISTRffiUTIE 
PROF. DR. IR. R.-A. D'HULST 
H.l .K.O., RIJKSUNIVERSITEIT 

ELANDIJNBERG 2, GENT 



GENTSE BIJDRAGEN 
TOT DE KUNSTGESCHIEDENIS 

XXV (1979-80) 

UITGEGEVEN DOOR HET 

HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT MET DE STEUN 
VAN HET UNIVERSITAIR VERMOGEN 



INHOUDSTAFEL 

Fernand HALL YN, La mort en abyme 1 

Arnout BALIS, De 'Jachten van Maximiliaan', kroonstuk van de hoofse jachticono-
grafie 14 

Juliaan DE RIDDER, Gerechtigheidstaterelen in de 15de en de 16de eeuw, geschilderd 
voor schepenhuizen in Vlaanderen 42 

Danielle TrLLEMANS, Biografische gegevens over de schilder Willem Key (1515-68) 
en zijn familie 63 

Paul HuvENNE, De liefdesallegorie van Pieter Pourbus 91 

E. DuvERGER, Enkele gegevens over Gaspard Rem (1542-1617) , een Antwerps 
schilder in Venetië 115 

C. VAN DE VELDE, Nieuwe gegevens en inzichten over het werk van Frans Pourbus de 
Oudere 124 

Hans VLIEGHE, Gaspar de Crayer, addenda et corrigenda 158 

Nora DE PooRTER, Over de weduwe Geubels en de datering van Jordaens' tapijten-
reeks 'De taferelen uit het Landleven' 208 

Walter CovvREVR,Antwerpse laat-achttiende-eeuwse stadsgezichten van Hendrik de 
Cort 225 

Verhandelingen ingediend bij het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde, Rijksuniversiteit Gent 285 



Fernand Hallyn 

HOLBEIN: LA MORT EN ABYME 

Hans Holbein le Jeune, Les Ambassadeurs. 1533. Huile sur bois. 206:209,5 cm. 
Londres, National Gallery (fig. 1). 

Deux Français à Londres: Jean de Dinteville, seigneur de Polisy, et Georges de 
Selve, évêque de Lavaur, !'ambassadeur de robecourteet I' ambassadeur de robe 
longue . 

Un portrait double. Deux persannages dans un intérieur clos, uniquement 
entourés d'objets fabriqués par des rnains d'hommes. Derrière eux, un rideau vert. 
Pas d'horizon, pas de fuite en profondeur. L'espace perspectif est rigoureusement 
construit, mais comme à l'envers. Les lignes du dallage convergent vers I' avant. 
Les persannages nous regardent, et leurs regards convergent aussi, en un espace 
qui fuit vers nous. Qui fuit vers nous, mais s'arrête devant nous. Les formes 
géométriques engendrées par la disposition des dalles se terminent au bord infé
rieur du tableau: forme fermée, espace complet en lui-même, isolé bien qu'offert 
au regard. (P)réservé. 

Réserve, attitude retenue des personnages. Aucune expression n'anime leur 
visa ge. Ils sont immobiles, figés dans des poses. Hauser sur les portraits de Holbein 
dans leur relation au maniérisme: l'introversion, l'indifférence apparente, le repli 
sur soi des persannages; et l'objectivité du peintre, qui témoigne moins de froideur 
que de respect devant Ie secret des au tres 1 . 

Tout ( ou presque) apparaît avec la plus grande netteté au spectateur placé devant 
Ie tableau. Tout (ou presque) assigne avec autorité un lieu central, frontal, au 
regardant. 

Mais Ie regard perpendiculaire ne livre pas tout. Lorsque le spectateur se 
soustrait à !'échange de regards avec les ambassadeurs et qu'il va occuper une 
position oblique, à l'intersection d'une verticale descendant du crucifix suspendu 
dans Ie coin supérieur gauche et d 'une diagonale traversant I' ob jet bizarre qui a 1' air 
de flotter au-dessus du dallage, alors lui apparaît la figure d'une tête de mort dont 
les yeux caves sont dirigés vers lui, tandis que le reste du tableau s'évanouit. 
Baltrusaitis: 'C'est comme s'il y avait non pas une, mais deux compositions, 
chacune avec son point de vue, juxtaposées dans Ie même cadre' 2 . Le site du 
spectateur est dédoublé. La nécessité d'un double regard est inscrite dans la 
construction perspective. 

La figure du cräne anamorphotique se recompose encore d'une autre manière: à 
l'aide d'un tube de verre orienté perpendiculairement entre la cavité nasale et 

1 Cfr. H. Hauser, Mannerism. The Crisis ofthe Renaissance and the Origin of Modern Art, New York: Kropf, 
1965, I, p. 200. 
2 J. Baltrusaitis, Anamorphoses ou magie artificielle des effets merveilleux, Paris: Perrin, 1969, 2e éd. revue, 
p. 104. 
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l'orbite gauche du cräne et tenu à bout de bras par un spectateur faisant face au 
tableau 3 • De cette façon, le même site se prête à une observation dédoublée: Ie 
regard est porté directement sur !'ensemble, tandis que la vue de l'objet placé à 
l'avant-plan est médiatisée. 

Fournissant les lois des transformations auxquelles les variations de distance ou 
d' angle soumettent la représentation, et permettant ainsi de déterminer la forme des 
figures en fonction d'un site choisi par l'artiste, la perspective agit comme un code 
de l'énonciation graphique ou picturale. La coïncidence spéculaire entrele point de 
fuite et le point de vue désigne à la fois le lieu d' ou la représentation a été construite 
et celui d'ou elle doit être regardée. La perspective agit comme un instrument de 
controle du décodage qui invite à l'identification du destinateur et du destinataire 
dans leur relation au tableau. 'La perspective, écrit Léonard de Vinci, se campren
dra mieux si l'on se place au point de vue d'ou elle fut dessinée' 4 . 

Si l'anamorphose dérègle les lois de la perspective classique, à point de vue 
perpendiculaire, elle en pousse aussi, du même geste, les exigences jusqu' au bout. 
Lors de l'application de la technique classique, Ie seul point de construction offre 
une vision 'correcte ' de la représentation, mais une certaine liberté de déplacement 
n'en est pas moins laissée au spectateur avant que I' image ne se défasse. Rendant 
un seul point de vue ou un seul mode de vision détenteur de la représentation 
dissimulée, l'anamorphose requiert, en revanche, que le destinataire entre entiè
rement dans le jeu du code, à la recherche du point de vue ou du mode de vision qui 
délivre le sens 'intenté' de l'reuvre,- sous peine, s' il s'y refuse ou qu'il n'y 
réussisse pas, derester étranger à l'espace signifiant de l'reuvre . 

Le double portrait, aux deux regards qui convergent dans le re gard du spectateur 
faisant face au tableau, constitue une dualité mise au service de la perspective 
classique, à point de vue perpendiculaire . Mais par le recours simultané à une 
anamorphose partielle de la représentation, le regard du spectateur est dédoublé 
d'un dédoublement asymétrique par rapport au premier et qui agit contre la 
perspective , empêchant la complétude de la vision, la saisie globale du tableau en 
un regard totalisateur. La mise en reuvre simultanée de deux perspectives distinctes 
entraîne la dissociation du centre de vision en deux foyers, la substitution d 'un 
espace visuel elliptique à l'homogénéité circulaire. 

Des ambassadeurs qui se font peindre, ce sont des représentants qui se font 
représenter. Qui changent de catégorie. Or, s' ils veulent vraiment se représenter, 
ils ne le peuvent qu'en contestant une chaîne représentative qui risque de les 
déposséder d'eux-mêmes en les soumettant à une autre représentation, à la repré
sentation d'un autre. 

3 Cfr. E.R. Samuel, Death in the Glass. A New View of Holbein's 'Ambassadors' , dans The Surfington 
Magazine , CV, n° 727 , oct. 1963, pp. 436-41. 
4 Léonard de Vinci, Carnets , Paris: Gallimard , 1942, II , p. 308 . 
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I . Hans Holbein Ie jeune, Les Ambassadeurs. Londres, National Gallery 

Aussi, dans Ie tableau, les ambassadeurs se soustraient-ils à la représentation du 
roi et du pape. Par I' ensemble des objets placés sur Ie rayonnage. Ces objets sont 
aussi des représentants, des lieu-tenants. Le ciel et la terre, Ie chant et l'écriture, la 
géométrie et la perspective, ce sont ici des globes, des livres, des instruments. Des 
icönes , des symboles, des indices. Autre délégation, autre ambassade. 

'Tout est étonnamment présent et mystérieusement vrai. L'exactitude de chaque 
contour, de chaque reflet et de chaque ombre est au-delà des moyens matériels. La 
peinture est toui entière conçue comme un trompe-l ' reil' 5 . Le trom pe-l' reil pas se 
pour un genre ou Ie représenté affleure à la présence , ou la fonction signifiante est 
comme écrasée par sa propre réussite: Parrhasios et Zeuxis , les abeilles et Ie voile. 
Mais dans ce cas-ei nous avons affaire à des objets qui sont eux-mêmes des signes. 

5 Baltrusaitis, o.c., p. 91. 
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La nature même des objets choisis réinstaure une rupture entre un monde de signes 
et une réalité absente. Tout le travail du trompe-l'reil, convertissant l'absence des 
objets en une quasi-présence, n'amène que la présence d' un nouveau réseau de 
signes, d'absences. 

D'autre part, la présence même de ces objets est une présence étrange. Ils ont été 
soustraits à leur contexte habituel: cabinet de savant, atelier d' artiste ... Ils sont 
étonnamment présents , mais pas à leur place. En outre, autant que les personna
ges, ils baignent dans le désreuvrement. Entassés, parfois posés de travers , ils ne 
sont !à en vue d'aucune utilisation prochaine. La corde sautée du luth. Les livres, 
fermés, ouverts ou entrouverts, mais non lus. Attente sans objet, inoccupation, 
durée vide. Toute suggère que les objets sont là avec une insistance qui doit moins 
tromper Ie spectateur que duper et suspendre leur sens instrumental. 

Le principe qui préside à la sélection des objets est paradigmatique. Les rayons 
sont les axes de contiguïté ou sont projetés les éléments d'une classe: !'ensemble 
évoque le 'quadrivium', le rayon supérieur étant réservé au x 'sciences du ei el' 
(globe céleste, horloge de berger, clinomètre , turquet) et Ie rayon inférieur aux 
'sciences de la terre ' (globe terrestre, compas, équerre, luth , livres d'arithmétique 
et de musique). La réuniondes objets implicite ainsi des principes de sélection, qui 
agissent comme un sens in absentia, non représenté concrètement, maïs générateur 
de ce que le tableau déploie devant nous. Les objets soustraient de cette façon la 
toile à la représentation purement figurative et renvoient à une réserve de sens. 

Sous l'effet de l'ambiguïté du trompe-l'reil, de !'isolement hors du contexte 
habituel et de la projection paradigmatique, les objets se mettent à fonctionner 
comme des emblèmes. D'après Alciat aussi bien que Ripa, l'emblème se définit 
comme la relève de la signification iconique par une significa ti on symbolique: 

'Les mots signifient, les choses sont signifiées. 11 arrive pourtant que les choses 
au ss i se mettent à signifier, comme dans les hiéroglyphes de Horus Apollo, et de 
Chaerémon, sur le modèle de qui nous avons nous-même composé un recueil de 
poèmes intitulé Emblèmes' 6 . 

' ... Images faites pour signifier une chose différente de celle que I' reil voit. .. ' 7 . 

Les choses (représentées) signifient quelquefois ; el les signifient une chose 
différente de celle qui se voit avec )'reil: c'est uniquement un tel sens, symbolique, 
qui peut rendre compte de la présence du rayonnage dans ce double portrait. 

Ainsi que Ie remarquent tous les commentateurs, la signification symbolique des 
objets se rapporte aux persannages dont ils disent Ie goût des sciences, de la 
musique, des arts, la religiosité. Ces signes et ce qu 'ils signifient sont là comme des 
signifiants à rapporter aux ambassadeurs. 

6 Alciat, De verborum significatione, Lyon: S. Gryphe, 1530, p. 97: 'Verba significant, res significantur. 
Tametsi et res quandoque etiam significant, ut hieroglyphica apud Horurn et Chaeremonem, cuius argumentiet 
nos carmine libellum composuimus, cui titulus est Emblemata ' . 
7 Ripa , Introduetion à l'Jconologie , citée dans !'excellente traduetion parue dans Critique , XXIX, 1973, 
pp. 804-19 et due au CEHTA ('Cercle d'Histoire/Théorie de !'Art') . 
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Devenus emblèmes, les ob jets s'intègrent dans une intertextualité emblématique 
qui les surdétermine. Des allusions à l'Eglise et à l'Etat s'y glissent: 

un emblème de François Ier comportait un globe céleste et un globe terrestre 
surmontés d 'une couronne et accompagnés de la devise: 'U nus non sufficit orb is' ; 
le tableau comporte aussi le motif des deux globes, mais les disjoint, les insère dans 
des séries distinctes, par ou il fait penser à un autre emblème, plus tardif: dans les 
Emblemas morales de Juan de Horozco y Covarrubias (1589), également les deux 
globes, avec la devise: 'Ad eser uno de dos ' , - entre le monde terrestre et la vie 
éternelle, céleste, il faut choisir, on ne peut vivre pour les deux 8 ; 

Ie luth à la corde sautée est un emblème courant de la discorde et, à ce titre, en 
particulier de l'hérésie et du schisme, - évoqués également par les chorals de 
Luther dans le livre de droite et par l'imitation d'un dallage de l'abbaye de 
Westminster 9 ; 

l'étui vide du luth pouvait représenter Ie corps sans äme, mais aussi la dégéné
rescence au sein d'une familie noble, dont les membres en vie étaient indignes de 
leurs ancêtres; comment ne pas penser à I 'Eglise romaine, dont Georges de Selve 
déplorait, justement, la décadence? Le luth à la corde sautée et l'étui vide se 
complètent ainsi dans l'accusation combinée de l'hérésie et de ce qui l'a provo
quée. Ce qui correspond à un thème important dans l'argumentation développée 
par Georges de Selve en faveur d'une réconciliation religieuse dans ses Remons
trances aux Allemans 10 . 

Afin de se représenter, les ambassadeurs se sont donc fait peindre entourés 
d'emblèmes. Mais si la chaîne représentative ne remonte plus au roi ni au pape, 
ceux-ci demeurent néanmoins présents. Ils n'ont pas été éludés, maïs déplacés,
vers l'autre bout de la chaîne. Leur représentation critique devient un des éléments 
de la représentation des ambassadeurs. Ceux-ci ne sont pas là en tant que représen
tants du roi, maïs cette représentation est un de leurs attributs. La Royauté, l'Eglise 
sont bien là, maïs font partie du système de représentation des personnages. Ils ne 
dominent pas le spectacle, mais en sont des facettes. 

Pourtant, de ces ambassàdeurs qui se sont fait représenter , on a oublié pendant 
trois centsans jusqu'au nom. Longtemps, ce double portrait n'a pas fonctionné 'à 

8 Cfr. I. Typotius , Symbola, Prague , 1604 (Graz, 1973), n• XXill, pour l'emblème de François r•'. L'emblème 
de Horozco y Covarrubias est reproduit dans H. Henkei et E. Schöne, Emblemata , Stuttgart: Metzler, 1967 , 
col. 42. 
9 Cfr. J. Bosschius,Symbolographia, Augustae Vindelicorum & Dilingae: J.C. Bencard , 1702 (un répertoire 
d ' emblèmes antérieurs) à propos du luth (classe III, n• CD XLVII): 'Satis est ad Haeresim , vel abo uno fidei 
dogmata dissensio. Cithara fid ium u na deficiente , vel resoluta' . 
10 Sur l'étui du luth , cfr. Sambucus, dans H. Henkei et E. Schöne, o.c . , col. 1301 /2. L 'emblème s'intitule: 
'Degeneres. Theca loquitur'. De l'épigramme qui l' accompagne, citons les vers suivants: 'Degeneres qui sunt, 
modo avitaque stemmata iactant, I Urnbram maiorum nobilitate gerunt'. Chez Holbein, l'étui est entièrement à 
l'ombre. Ni Bosschius ni Sambucus ne peuvent évidemment passer pour des 'sources ' de Holbein. Ils attestent 
pourtant la possibilité d'un rapport qui expliquerait la présence simultanée d ' un luth défectueux et de son étu i et 
dontIe sens ne démentirait pas les idées de Georges de Selve. (Les Remonstrances aux Allemans decedernier ont 
été publiées en appendice à: J .-L. Ferrier, Hans Holbein. 'Les Ambassadeurs'. Anatomie d' un chef-d' reuvre, 
Paris: Denoël-Gonthier, 1977). 
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l'intérieur de ooms' 11 . Au contraire, d'autres noms sont venus s'ajouter à lui : 
Thomas Wyatt, Joho Leland ... C'est là un indice que la représentation de ces deux 
persannages entourés d'emblèmes fait sens aussi à un niveau générique. En se 
faisant représenter, Jean de Dinteville et Georges de Selve oot fait représenter aussi 
quelque chose de plus général. Ils ne se sont pas fait représenter en ce qu 'ils avaient 
en propre, ou plutöt, ce qui constituait leur propriété à leurs yeux d'humanistes, 
était quelque chose qu'ils partageaient avec d'autres hommes. Le tableau signifie 
par delà les persannages particuliers, dans une transitivité de la représentation qui 
rend les individus à eux-mêmes en révélant leur type. 

C' est i ei qu' intervient 1' anamorphose. 

Elle n'occupe qu'une partie du tableau. Enserrée dans une autre représentation, 
elle fonctionne comme une mise en abyme 12 . 

Récit dans le récit, tableau dans le tableau, scène sur la scène, la mise en abyme 
dédouble toujours l'~uvre ou elle apparaît. Dans ce cas-ei, l'organisation systé
matique de l'espace unitaire est brisée. Le tableau se transforme en ensemble 
agrégatif de deux espaces systématiques distincts. Du fait qu 'il y a anamorphose, il 
n'y a d'ailleurs pas simple enchässement, ni enchässement simple, mais disconti
nuïté radicale, rupture déchirante. Le traitement anamorphotique de la représenta
tion placée en abyme marque lareprésentation qui l'englobe d'une plaie béante, qui 
la troue, la ronge. 

Pour abîmer la représentation frontale, la représentation en abyme n'en noue pas 
moins avec elle une série de rapports complexes. Pourquoi donc ce dédoublement 
de la représentation? D' ou sa nécessité? 

On a songé à une vaste mise en scène dans la grande salie du chäteau de Polisy , 
demeure des Dinteville. Peut-être l'~uvre était-elle destinée à pendre à un long mur 
avec, à son cöté gauche, une porte donnant sur un cabinet de lecture ou de 
méditation. Alors chacun, en s'avançant à travers la salie, pouvait de mieux en 
mieux, à mesure qu'il s'approchait, déchiffrer toutes les figures, jusque dans leurs 
moindres détails. Toutes sauf une. Ce n'est qu'au dernier moment, à !'instant de 
sortir par la petite porte, en jetant depuis 1' embrasure un dernier re gard sur la toile, 
qu'on pouvait voir le cräne. La traversée de la salie représentait celie de la vie, 
a vee, pour dernière révélation, celie de la mort 13 . 

U ne scène du même genre peut être imaginée pour la recomposition du cräne à 
l'aide d'un tube de verre. Au milieu d'une fête, au moment de lever la coupe, 
l'image de la mort pouvait soudain apparaître, à travers le cristal, à l'un de ceux qui 
célébraient la vie 14 . 

11 M. Butor, Les mots dans la peinture , Genève : Skira, 1969, p. 40. Butor a publié une analyse du tableau de 
Holhein dansRépertoire 111 , Paris: Ed. de Mi nuit, 1968; elle ne s'écartepour ainsi dire pas de cellede Baltrusaitis. 
Rappelons que l'identification correcte des deux persannages représentés est Ie fait de M.S. Hervey, Holbein's 
'Ambassadors'. The Picture and the Men, Londres: Bell , 1900. 
12 Sur la mise en abyme, cfr. en dernier lieu: L. Dällenbach, Le récit spéculaire, Paris: Le Seuil, 1977. 
13 Baltrusaitis, o.c ., p. 105. Hypothèse reprise par M. Butor dans Répertoire 111, o.c . , p. 41. 
14 Cfr. J.-L. Ferrier, o.c., p. 49. 
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On a cherché également à motiver l'anamorphose parunjeu d'esprit. Vu de face 
et sans tube de verre, le cräne a la forme d'un os creux: hohl- bein, signature 
figurée du peintre 15 . Ce qui suggère quelques remarques : 

1. Le cräne même est également un os creux. De sorte qu'il y aurait, à suivre 
cette piste, comme une métonymie entre la déformation du cräne et son redresse
ment: la matière pour 1' ob jet. 

2. Panofsky qualifie cette signature de 'pun'. Or, il va de soi que le termede 
'mise en abyme' est employé ici dans le sens qu'il a reçu depuis Gide. Dans le 
laugage du blason, l'anamorphose, située au milieu et en bas, serait proprement 
dite 'placée en pointe' 16 . 'Pun', 'pointe', jeu amer, en tout cas, puisque la 
nomination du peintre s'y greffe sur l'image cachée de la mort ... 

3 . Qu'un jeu de mots puisse se greffer sur la nomination de l',objet anamor
phosé, attire I' attention sur le fait que l'anamorphose rapproche l'icöne pictural du 
symbole linguistique . Elle met en évidence !'arbitraire et les éönventions qui 
régissent la représentation soi-disant naturelle. Elle rappelle que 1' ori peint toujours 
selon des codes,- parmi lesquels la perspective comme code d'énonciation. La 
'pointe' de l'anamorphose en général consiste dans un détournement -dece code, 
détournement qui, desserrant, comme le fait le jeu de mots, la relatiön représenta
tive entre signe et objet, ouvre un espace ou peuvent apparaître des effets de sens 
inattendus, ou peut se jouer un jeu propre du langage, - verbal, pi~tural. 

Et si 1' on concevait le rapport entre les deux représentations sur le mode du 
rapport qui unit l'image et le titre d'un emblème, étendant ainsi la signification 
emblématique de certains fragments à !'ensemble du tableau? L'emblème se 
présente comme un message à deux codes: l'image est doublée d'un commentaire 
linguistique. Ripa insiste, à ce sujet, sur la nécessité de pourvoir chaque 'icöne' de 
la nomina ti on de son signifié symbolique: 

'Et ce fait d'inscrire les ooms sous les images me paraît devoir être observé, sauf 
quand elles doivent être en forme d'Enigmes parce que sans la connaissance du 
oom on ne peut accéder à la connaissance de la chose signifiée, à moins que ce ne 
soient des Images triviales, que par l'usage chacun reconnaît ordinairement à 
première vue . Monopinion s'appuie sur la coutume des Anciens qui, dans leurs 
médailles, gravaient aussi les ooms des Images représentées, ce qui nous y fait 
lire Abundantia, Concordia, Fortitudo, Felicitas, Pax, Providentia, Pietas, Sa
lus, Securitas, Victoria, Virtus, et mille au tres ooms au tour de leurs images' 17 . 

La nomination qui transforme l'icöne en symbole a pour effet de déclencher un 
discours qui précise les liens entre l'image et son titre (et dont l'amorce est souvent 
proposée par 1' auteur même de 1' emblème sous forme de sonnet ou d' épigramme). 
Dans ce discours, l'image et le titre échangent sans cesse leur fonction: si le signe 

15 E. Panofsky, Galileo as a Critic of the Arts, La Haye : Nijhoff, 1954, p. 14, ou !'on trouvera également 
d'autres références à des calembours ou des formes de 'stéganographie ' ana1ogues. 
16 C.-F. Menestrier , Nouvelle Méthode raisonnée du blason, Lyon: Bruyset Ponthus , 1970, p. 20. 
17 Ripa, trad. cit. 
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linguistique est Ie premier interprétant symbolique de l'image, les figures de 
celle-e i serviront à leur tour d' interprétants qui explicitent le sens du signe Iinguis
tique, la précision croissantede c~Iii_i-ci permettant alors d' interpréter de nouveaux 
éléments de l'image , etc. L'interprétation suit un parcours elliptique, se traçant 
altemativement, maïs d'un mouvement continu, autour de deux foyers. 

Les commentaires et analyses desAmbassadeurs assimilent taujours tacitement 
Ie tableau à une sorte d'emblème dans la mesure oû ils fontjouer à l'anamorphose 
un role équivalent à celui d'une nomination symbolique. Ainsi, Ie cràne, proposé 
dans un code différent du reste du tableau, permet à Baltrusaitis de lire dans la 
représentation englobante, un tableau qe'la vanité de toute grandeur humaine. A la 
lumière de ce qui précède, l'inférence par laquelle Baltrusaitis assimile le tableau 
contenant deux représentations différémment codées à un drame 'à deux actes' 18 

est pourtant à corriger. D'actes, il yen a déjà trois si, du point de vue oblique, Ie 
spectateur revient au point de vue frontal, pour lire la représentation englobante en 
fonction de la représentation englobée, inversant en quelque sorte les poles de la 
mise en abyme, lisant la macro-représentation dans Ie cadre de la micro-représen
tation . Et on voit immédiatement qu'il n'y a pas que trois actes: un tel mouvement 
de lecture peut être poursuivi indéfiniment, chaque représentation étant tour à tour 
lue en fonction de I' autre, les deux ne cessant de se modifier du fait de leur échange 
continue! des roles de signe et d'interprétant. 

Le troisième acte donc , Ie retour à la vue frontale. Le cràne se défait, mais sa 
tache n'est plus un objet de curiosité. Désormais on sait ce qu'elle cache. Et on est 
tenté de supposer une motivation à I' anamorphose de la mort: I' anamorphose, en 
effet, décompose, détruit les formes de la représentation, comme la mort décom
pose et détruit les corps des êtres vivants. L'anamorphose est à la représentation en 
perspective ' légitime' , ce que la mort est à la vie: un principe de décomposition. La 
tache que l'on voit de nouveau est une mort, cellede la représentation. Lorsque 
I' anamorphose s'en prend à la mort, elle devient une représentation de la mort de la 
représentation de la mort. 

Désormais aussi, dans Ie troisième acte, tout I' espace de la dignité et du savoir se 
donne à voir traversé, déchiré, par une mort dissimulée. Cette mort, il ne faut pas 
l'entendre en un sens unique . Le livre publié en 1527 par Corneille Agrippa sur la 
vanité et l' incertitude des sciences, et que Holbein a selon toute probabilité connu, 
est instructif à eet égard. 

La mort, c'est, bien entendu, la mort individuelle, le fait que Ie savoir accumulé 
est destiné à mourir avec chacun de nous: 

'Que co nelure de tout cela, mes chers Freres? c'est que toutes les sciences et tous 
les Arts sont sujets à l' oubli et à la mort: Ie savoir ne demeurera point toûjours 
dans l'ame, mais il perirapar la separation du corps d 'avec !'esprit' 19 . 

ta Baltrusaitis , o.c., p. 104 . 
19 Henri Corneille Agrippa de Nettesheim, Sur l' incertitude au ss i bien que la vanité des sciences et desarts, trad . 
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La mort individuelk: les inscriptions sur Ie fourreau du poignard et sur Ie cöté du 
livre posé sur Ie rayon supérieur disent l'äge des persannages ('Aetatis suae . . . '). 
Ces inscriptions situent la représentation globale dans Ie temps , la donnent à voir 
comme Ie reflet d'un moment que lesjours et les années auront vite fait d'emporter. 
Elles signalent la représentation comme telle et l'insèrent dans une problématique 
du temps et de la mort. Dans Ie contexte des nombreux instruments scientifiques, 
cette mention de l'äge des persannages prend d'étranges résonances . Les mesu
reurs mesurés. Le portrait devient également un instrument de mesure, enregistrant 
une phase de vies qui s'écoulent. 

Mais dans la mesure ou Ie tableau de Holbein allude à un grand nombre de 
phénomènes constitutifs du nouveau monde de la Renaissance (l'imprimerie, les 
découvertes géographiques, la perspective géométrique ... ) aussi bi en qu' au x 
crises qui secouent l'époque (crises religieuse, politique, cosmologique ... ), la 
mort étend aussi son ombre sur toute une civilisation. Une civilisat.ion qui, ici, 
s'avoue mortelle non seulement dans Ie sens ou l'entendait Valéry: destinée à 
disparaître passivement; mortelle aussi dans Ie sens actif, pour ceux qui vivent 
d'elle et s'y abîment, faute peut-être d' y voir un effet de perspective. Lisons encore 
Agrippa : 

'A présent que l'habileté des langues, les gräces et les ornements du dis~ours, Ie 
nombre des Auteurs cammencent à revivre; à présent que les ténèbres de 
l'Ignorance se dissipent, et qu'après une longue et affreuse, mais salutaire nuit , 
les sciences, qui étaient comme mortes et enterrées, seraniment et reprennent 
vigueur, Ie trouble s' allume dans l'Eglise et l'Enfer vomitje nesais combien de . 
nouvelles Hérésies' 2 o. 
Tout sens se constitue d'une différence . La perspective classique et ce qu 'elle 

représente, la grandeur et Ie savoir, tout cela se constitue ici comme effet, comme 
sens, de la différence qui l'oppose à l'autre effet, anamorphotique . La perspectiye 
apparaît ici exactement comme différence . Que signifie l'anamorphose, dans sa 
déviation et la déchirure qu 'elle inflige, sin on que la dignité et la connaissance sont 
des effets de perspective, et rien d'autre? D ' un point de vue différent, la mort 
s'inscrit à leur place. Mais entre l'anamorphose et la perspective perpendiculaire, 
entre la grandeur et la mort, il n'y a aucune commune mesure. L'anamorphosè 
dévoile un système global de points de vue dont la perspective classique (n') est 
(qu ' ) une application particulière. Et la mort est la loi générale qui atteint aussi 
toute grandeur individuelk ou collective. 

Revenir au cräne. Esquisser ce que pourrait être un quatrième acte dans Ie 
va-et-vient continue! entre les deux représentations. 

Regarder Ie cräne. On songe à Erasme disantdans sa De preparaliane ad mortem 

de Gueudeville, Leyde: Haak , 1726, fll , p. 1319. Baltrusaiti s (o.c. ) ei te de nombreux (au tres) passages de ce livre 
et montre que Holbein a dû Ie connaître. 
2o Ibid. , p. 1319. 
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2. Atbrecht Dürer, Melenco/ia I , 
gravure 

que la représentation de la mort exige un 'alter oculus' 21 . On songe même à Rilke, 
écrivant que 'la mort est ce cöté de la vie qui n'est pas tourné vers nous , ni éclairé 
par nous' 22 . La mort trace i ei son propre espace dans cel ui de Ia vie, déchirant 
l' autre et détourné de !'échange deregards entre ' nous', les ambassadeurs et Ie 
spectateur. Espace détourné qui possède aussi son propre éclairage: I' ombre du 
cräne ne s'allonge pas dans la même direction que les autres. 

Un seul élément relie constructivement Ie cräne au reste du tableau . C'est Ie 
crucifix. L'anamorphose se redresse si I' on se place à I' intersection d'une verticale 
descendant du crucifix et d ' une diagonale traversant I' ob jet anamorphosé. Le cräne 
est donc constructivement lié au crucifix. Mais celui-ei n'est qu ' une petite lueur 
venant d 'un espace qui, pour Ie reste , est entièrement soustrait à la vue par I' opacité 
du rideau et qui , vu la position du crucifix se présentant de cöté , est également 
détourné , orienté autrement. Agrippa encore: 

'Le cabinet de vérité estcloset couvert de divers mystères et fermé même aux 
saints et aux sages' 23 . 

Double détournement qui renvoie à un détournement plus radical. Anamorpho
ser la mort, cel a se fonde finalement sur les pouvoirs énumérés par la représentation 

21 Erasme , De preparaliane ad mortem liber unus, Anvers: Gilles Coppens de Diest, 155 1, B 3 r". 
22 Cité par M. Blanchot , L'espace lilléraire, Paris: Gailimard, 1968 (co ll . Idées), p. 170. On mesurera sans 
peine ce que les réflexions qui sui vent sur les deux visages de la mort doivent à eet ouvrage. 
23 Cité par Baltrusaitis, o.c., p. I 00. 

-
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englobante. La mort aussi, ici, est un effet de perspective. Elle s'apprivoise, 
devient l'objet d'une appropriation, d'un calcul. Est-ce à dire que l'anamorphose 
apporte un pouvoir sur la mort? Anamorphoser la mort, serait-ce déposséder la 
mort d'elle-même, en faire le signe d'une virtuosité artistique? Mais l'anamor
phose de la mort n'est, bien sûr, que la maîtrise d'une représentation. Malgré 
l'oblique, le détourné, elle a rapport à ce cöté-ci de la mort, à ce qu'un vivant peut 
en connaître: le cadavre d'un autre, la mort comme absence. Le cräne ne concerne 
pas la mort véritable, inconnaissable, l'être de la mort ou l'être-mort. 

Ace point, les deux aspects de l'anamorphose, l'oblique et le frontal, peuvent 
échanger leur sens. Des deux, la vraie représentation de la mort est celle qu'on voit 
de face, illisible, indéchiffrable, tache aveugle, méconnaissable, négation de sa 
propre représentation. C'est cette mort, cette déchirure de la toile que l'on ne peut 
totaliser ou résumer en un sens propre, en une représentation nornmabie (sauf par 
approximation: os ere u x?), - c' est eet innommable qui est angoissant, beaucoup 
plus que le cräne; symbole maîtrisé et trop connu. 

De nouveau, aller prendre place devant le tableau. Devant latacheet le reste. 
Pour un autre acte. 

Jean de Dinteville se déclarait '!'ambassadeur le plus mélancolique_ qui eût 
jamais vécu' 24 . Or, des persannages entourés de livres et d' instruments scientifi
ques, mais plongés dans I' inertie, illustraient généralement le thème de la mélan
colie. 

11 ne s'agit pas, bien entendu, de la mélancolie vulgaire, cette maladie qui 
prédispose uniquement à la tristesse, à l'insanité, à la morosité, au délire, au 
désespoir, aux hallucinations. Mais de la mélancolie noble, définie par Aristote et 
dont la conception est reprise et développée à la Renaissance, notamment par 
Marsile Ficin et Corneille Agrippa. Pour ce dernier, la mélancolie est l'humeur 
propre aux grands artistes, hommes d'état, penseurs, etc., chez qui l'exercice d'un 
savoir ou d'un pouvoir ne se dissocie jamais du sentiment d'une impuissance 
fondamentale, motivé dans la mesure ou dominer un savoir ou un pouvoir c'est 
aussi en reconnaître, en éprouvant la nostalgie d'un au-delà, les limites et les 
impasses 25 . 

Dans la tradition artistique, on peut attribuer aux Ambassadeurs une place 
intermédiaire entre les deux représentations les plus célèbres de la mélancolie: 
celles de Dürer et de Domenico Feti. 

La gravure de Dürer représente la mélancolie sous les traits d'une jeune femrne 
assise, la tête penchée et appuyée sur sa main fermée (fig. 2). Son air est sévère, 
son front ridé, son regard perdu dans Ie lointain. Autour d'elle sont confusément 
épars les instruments des arts, livres, règles, compas, etc. Un trousseau de clés 

24 Cfr. W. Waetzoldt , HansHolbeinderlungere, Berlin: Grote'sche, 1938, p. 219. 
25 Cfr. R. Klibansky , E. Panofsky et F. Sax!, Saturn and Melancoly, Londres: Nelson, 1964 et R. et M. 
Wittkower, Barn under Saturn, Londres: Weidenfeld & Nicolson, 1963. 



12 FERNAND HALL YN 

3 . Domenico Feti , La Mélancolie. Pari s, Louvre 

pend à son cöté. Près d'elle , une échelle dontIe haut se perd dans les nues. A ses 
pieds, un chien assoupi. Selon l'interprétation de Panofsk y. c'est Ie portrait 
allégorique de ceux qui ne peuvent étendre leur imagination au-delà des limites de 
l'espace , bien qu ' ils y aspirent. L'inertie de la femme est celle d'un être qui 
renonce à ce qu'il peut atteindre, parce qu'il ne peut atteindre ce qu'il désire 26 . 

26 Cfr. R. Klibansky, E. Panofsky et F. Sax! , o .c . , 4e partie, ainsi que E. Panofsky , The Life and Art of Atbrecht 
Dürer, Princeton: Princeton University Press, 1955 (4e éd.), pp . 156 sv. A noter que dans Ie cas de Dürer aussi 
l'influence d' Agrippa de Netlesheim paraît déterminante. 
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Chez Feti, une jeune femme également (fig. 3). Autour d'elle, jetés confusé
ment, des livres épars, des globes renversés et des instruments de mathématiques, 
objets dont elle ne se soucie pas, toute plongée qu'elle est dans une méditation sur 
un cräne qu'elle fixe. Une fusion se réalise ici entre les thèmes de la mélancolie et 
du 'memento mori', donnant un sens précis à l'insatisfaction qui demeurait indé
terminée chez le personnage de Dürer 27 . 

Le tableau de Holbein se distingue des ceuvres de Dürer et de Feti parce qu'il 
fonctionne à la fois comme un portrait d'hommes particulierset comme représen
tation d'un type; chez les autres, la singularité du modèle s'efface dans l'anony
mat, devant l'incarnation de la généralité. Les persannages sont situés dans un 
intérieur, et non dans un paysage. Mais le tableau possède des caractéristiques 
importantes des représentations de la mélancolie élevée: auprès des persannages 
sont étalés des livres et des instruments scientifiques qui demeurent inutiles, voire 
inutilisables (Ie luth), tandis qu'une atmosphère d' inertie méditative plane sur 
!'ensemble. En outre, le 'memento mori', qui est absent de la gravure de Dürer, 
mais intervient chez Fe ti, est présent, tout en ne constituant pas, il est vrai, 1' ob jet 
explicite de la méditation des personnages. Tout se passe comme si les deux 
représentations se partageaient deux fonctions distinctes: une fonction expressive 
revenant à la représentation englobante (les persannages et le décor exprimant la 
mélancolie) et une fonction conative à la représentation englobée (la mort s' offrant 
comme objet de méditation au spectateur), -la lecture consistant dans le mouve
ment incessant qui mène de l'une à l'autre et Ie sens en pouvant être résumé dans 
une formule quasi-heideggerienne: dans 1' ex-istence in-siste 1' être-pour-la-mort. 
Töt dans Ie XVIe siècle apparaît déjà, ici, un sentiment de la mort qui ne se 
répandra à grande échelle que quelques décennies plus tard 28 : un sentiment de 
l' immanence de la mort, concurrençant et complétant la survalorisation del' instant 
transcendant du décès qu'avait léguée Ie moyen äge finissant. La mort n'est plus 
seulement Ie passage, le saut ultime, mais la présence absente ou !'absence 
présente, l'autre angle du même tableau. 

27 Cfr. Klibansky, Panofsky et Sax! , o.c., pp. 388 sv. Cet ouvrage garde un silence total sur d'éventuelles 
représentations de la mélancolie par Holbein. Cfr. pourtant déjà Waetzoldt , l.c . 
28 Cfr. Ph. Aries, L' homme devant la mort, Paris : Le Seuil, 1977, p. 326. 
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Arnout Balis 

DE 'JACHTEN VAN MAXIMILIAAN', 
KROONSTUK VAN DE HOOFSE JACHTICONOGRAFIE 

Met een artikel van Paul Alfassa getiteld 'Les Tapisseries des Chasses de Maximi
lien' kreeg de reeks van twaalf Brusselse wandtapijten uit het Louvre, met de 
voorstelling van jachten rond Brussel, definitief haar plaats in de kunstgeschiede
nis. Voordien had Wauters in een paar studies de basis gelegd. Ook nadien bleefhet 
onderzoek actief, zonder nochtans veel nieuws aan het door Alfassa geschetste 
beeld te kunnen toevoegen 1 . Er heerst nog steeds onzekerheid omtrent het weder
varen van de reeks vóór ze in een inventaris van 1644 werd opgetekend tussen de 
bezittingen van Charles de Lorraine, IV de hertog van Guise 2 . Andere open 
gebleven vragen betreffen de identiteit van de afgebeelde personen en van de 
opdrachtgevers. Ook deze studie kan op die vragen geen definitief antwoord 
geven. Mijn onderwerp is de iconografie van de reeks, maar vooraf teken ik de 
status quaestionis van het onderzoek betreffende de historische en stilistische 
problemen. 

De twaalf tapijten in het Louvre zijn ongeveer 4,50 m hoog , hun lengte varieert 
tussen 5,75 men 7,50 m. Zij zijn geweven met wol, zijde, goud- en zilverdraad. 
Men is geneigd deze reeks te beschouwen als de editio princeps 3 . Het weversmerk 
dat op sommige tapijten prijkt werd met enige waarschijnlijkheid op naam van 
Ghieteels gebracht4 . Latere edities zijn bewaard, zowel uit de 16de als uit latere 
eeuwen. 

In het prentencabinet van het Louvre worden twaalf tekeningen bewaard met 

1 De belangrijkste bijdragen: A. Wauters, Les lapisseries bruxelloises, Brussel, 1878 (herdruk: Brussel, 1973) 
pp. 75, 123 e.v., 432 e.v . ; id. , Bernard van Orley, sa fa mille et ses reuvres, Brussel, 1881 , pp. 3-5, 44-56; id., 
Bernard van Orley , Parijs, 1893, pp. 76-92 ; P. Alfassa, Les lapisseries des 'Chasses de Maximilien' , inGazette 
des Beaux-Arts , LXII, 1920, I, pp. 127-40, 233-56; G. Migeon, Les lapisseries des Chasses de Maximilien, 
Parijs , 1920 ; P. Saintenoy, Les lapisseries de la cour de Bruxelles sous Charles V , inAnnales de la société royale 
d'archéologie de Bruxelles, XXX , 1921, pp. 5-31 ; S. Pierron en A. Houtart, Les Belles Chasses de Maximilien, 
Brussel, 1923 ; H. Göbel , Wandteppiche , 1: Die Niederlände, Leipzig, 1923, I, pp. 102, 316-17 ,414-15 ; W.A. 
Baillie-Grohman, Sport in Art . An lconography of Sport , Londen, 1925 (herdruk: New York en Londen, 1969), 
pp . 76-84; Marthe Crick-Kuntziger, Bernard van Orley et Ie décor mural en tapisserie, in Bernard van Orley 
1488-1541, Brussel, 1943 , pp. 71-93; R.-A. d'Hulst , Vlaamse WandtapijtenvandeX!VdetotdeXVllldeeeuw, 
Brussel, 1960, pp. 171-82; A. Balis, De Jachten van Maximiliaan , Gent (onuitgegeven licentiaatsverhand.), 
1973-74 ; Christina Ceulemans, De zogenaamde Jachten van Maximiliaan, Leuven (onuitgegeven licentiaatsver
hand.), 1975-76. Goede illustraties vindt men in Migeon, o.c. ; beter zijn de buitengewoon scherpe A.C.L.-foto's 
nrs. D 536-54 7. 
2 Zie J. Guiffrey, lnventaire des meubles précieux de I' Hótel de Guise en 1644 et en 1688 , in Nouvelles archives 
de I' artfrançais, Revue de I' artfrançais ancien et moderne , XIII , 1896, 3de r. , pp . 158 en 166. Een waardevolle 
suggestie vindt men bij C. Ceulemans (o.c., pp. 197 e.v.). 
3 Een recent onderzoek bracht het aandeel van ingrijpende restauraties aan het licht (ik dank Guy Delmarcel voor 
deze inlichting). 
4 De hypothese stamt van Alfassa , en is sindsdien wel verstevigd; zie J. Duverger, Notes concernani les 
lapisseries du seizième siècle ... , in Acta van het Internationaal Colloquium 'De Brabantse kunst . .. en de 
wandtapijten van de Wawelburcht .. .' 1972 , overdr. uit het Bull. van de Koninkl. Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, XLV , 1973 , pp . 65-76, in het bijzonder p. 74. 
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ongeveer dezelfde composities als de tapijten, hier verder A-reeks genoemd. Van 
vier ervan kent men nu 'dubbelgangers': een gedeeltelijk bewaarde B-reeks 5 . De 
relatie tussen beide reeksen tekeningen is die van voorbeeld tot kopie, en het is de 
vraag welke reeks voorbeeld was en welke kopie. De meningen van de kunsthisto
rici lopen hier uiteen; Beets (die de B-reeks voorrang verleende) en F. Lugt (die de 
A-reeks verkoos) spraken zich hierover het radikaalst uit. Op zuiver stijlkritische 
grond lijken mij de tekeningen van de B-reeks het best verdedigbaar als zijnde van 
de hand van Van Orley, de A -reeks bezit in mijn ogen het karakter van een 
bijzonder nauwkeurig doch ietwat droog nagetekende kopie, misschien door de 
kunstenaar zelf en zeker uit zijn atelier. Dat beide reeksen in hetzelfde atelier zijn 
ontstaan wordt bewezen door het feit dat de A-reeks in bepaalde details waarin ze 
afwijkt van de B-reeks overeenkomt met de tapijten, terwijl hetzelfde kan gezegd 
worden van de B-reeks. Het is hier niet de plaats om dit gedetailleerder te 
bespreken. Ik beschouw dus de B-reeks (Leiden, Boedapest, Berlijn) als samen
gesteld uit de eigenlijke Van Orley-ontwerpen (waaraan nochtans niet-bewaarde 
studietekeningen moeten voorafgegaan zijn), en de A-reeks (Louvre) als een zeer 
getrouwe kopie, gemaakt toen het werk aan de grote kartons (die niet bewaard zijn) 
reeds gevorderd was en occasioneel retroactief inwerkte op deze 'fair copies' . Deze 
'fair copies' waren misschien bestemd voor de opdrachtgever 6 . Bij het overbren
gen van de voorontwerpen op groot formaat werd de compositie soms licht 
gewijzigd, meestal in complexere zin. 

In acht nemend dat de Brusselse wevers in de 16de eeuw in de regel op een lage 
weefstoel werkten (basse Iisse), moet men vooropstellen dat de kartons in andere 
zin geschilderd waren, aangezien bij deze weeftechniek steeds een spiegelbeeld 
ontstaat. Een fragment van een tekening in het British Museum 7 doet verander-

5 ZieN. Beets, Twee eigenhandige ontwerpen van Barent van Orley voor de tapijtserie der Belles Chasses de 
Maximilien, in Oud Holland , XLVIII, 1931 , pp . 145-71 ; F. Lugt, Musée du Louvre, lnventaire général des 
dessins des écoles du nord. Maîtres des anciens Pays-Bas nés avant 1550, Parijs , 1968 , pp. 52-57, nrs . 178-89; 
voor de recent gepubliceerde tekeningen in Boedapest en Berlijn , zieT. Gerszi, Netherlandish Drawings in the 
Budapest Museum, Sixteenth-Century Drawings, Amsterdam, 1971 , nr. 215, en F . Anzelewsky in de tentoon
stellingscatalogus Pieter Bruegel d. Ä . als Zeichner, Berlijn, 1975, nr. 210 . 
6 Voor de opdrachtgevers zie verderop. De twaalf tekeningen uit het Louvre bevonden zich in 1671 in de 
verzameling van Louis XIV (als' Pietervan Aelst' ) en waren afkomstig van labach (zie Alfassa , o.c., pp. 236-37; 
C. Ceulemans, o.c. , pp. 115 e .v .). Bij tweeervan werd dooreen ongekende hand de architectuur aangepast aan de 
toestand van rond 1570; het was waarschijnlijk de bedoeling om uitgaande van deze bijgewerkte tekeningen 
opnieuw tapijten te weven: een tapijt in het stadhuis van Brussel gaat inderdaad terug op een van deze bijgewerkte 
tekeningen (zie M. Crick-Kuntziger, De tapijtwerken in het Stadhuis te Brussel, Antwerpen, 1944, pp . 24-26, en 
C. Ceulemans, o.c . , pp. 44 e.v.). 
7 Zie Popham , An Orley Drawing retouched by Rubens, in Old Master Drawings, I , 1927, pp. 45-47, en de 
tentoonstellingscatalogus Rubens Drawings and Sketches, Londen, 1977, nr. 49 . Naast de tot nu toe besproken 
tekeningen voor de Jachten van Maximiliaan dient nog een reeks van vier stuks te worden vermeld: drie 
tekeningen te Wenen (0. Benesch, Die Zeichnungen der niederländischenSchulendes 15. und 16. Jahrhunderts , 
Wenen, 1928 , p. 8) en één tekening in het Louvre (Lugt, o .c . , nr . 190) . De Orleyaanse jacht-composities van 
deze reeks verschillen grondig van die in de hier besproken tapijten , maar beide groepen moeten toch op de één of 
andere manier met elkaar in verband gestaan hebben : zij hebben een paar houdingen gemeen, een type bank, een 
waterkruik enz . Volgens Lugt zouden de Wenen-Louvre-tekeningen de 'premiers projets' kunnen geweest zijn 
voor de eigenlijke Jachten van Maximiliaan . Volgens Benesch gaan ze op deze laatsten terug. Het soort 
compositie (met hoge horizon) maakt het moeilijk hier te denken aan een ontwerp voor een tapijt. Het zouden 
eventueel ontwerpen kunnen geweest zijn voor benedenboorden van tapijten, of voor passtukken , maar met deze 
suggestie bevinden we ons op het domein van de zuivere hypothese . Zie ook noot 20 . 



DE 'JACHTEN VAN MAX!MILIAAN' 17 

steHen dat dit omkeren van de compositie op een overzichtelijk formaat uitgepro
beerd werd (de volledige tekening was oorspronkelijk waarschijnlijk ca. 70:90 cm 
groot), en daarna pas vergroot tot het karton-formaat. Wij zien inderdaad op deze 
Van Orley-tekening (die later door Rubens apocrief werd aangevuld en overschil
derd) een detail uit een van de tapijten, doch in spiegelbeeld. Er is voorlopig geen 
spoor van een dergelijk tussenpatroon in spiegelbeeld voor de andere composities. 

Een aantal documenten werden reeds met de reeks in verband gebracht, evenwel 
niet steeds met evenveel grond. Het vroegste archiefdocument dat zeker betrekking 
heeft op onze tapijtenreeks dateert, zoals vermeld, van 1644. Daarnaast hebben wij 
het getuigenis van drie historiografen: Van Mander 8 , Félibien en Sauval. Zij 
vermelden Bernard van Orley (of Bernard van Brussel) als ontwerper, en worden 
daarin door de moderne stijlkritiek bijgevallen. Daarnaast vermelden Félibien en 
Sauval een zekere Tons of Toms als medewerker voor de landschapschildering. 
Dat kan Jan Tons geweest zijn die samen met Van Orley in 1527 een veroordeling 
opliep. Hier kan niet verder op deze samenwerking ingegaan worden; het blijft 
echter een intrigerend probleem of deze Tonsinstond voor de landschappen zelf, of 
slechts voor de typische inkleding ervan met elementen van flora en fauna. Sauval 
lijkt het eerste bedoeld te hebben met 'Ie plus grand paysagiste qui a jamais été'. 
Sommigen menen dat ook Pieter Coecke een rol gespeeld heeft in het tot stand 
komen van de reeks. Félibien vermeldt hem inderdaad , maar slechts algemeen als 

8 Karel van Mander (Het Schilder-Boeck, Haarlem, 1604, f" 211) schreef: 'Hy rnaeekte onder ander voor den 
Keyser verscheyden Jachten/ met de Bosschen en plaetsen ontrent Brussel/daer deze Jachten van den Keyser 
gheschieden: in welcke den Keyser/en meer Princen en Princessen nae t' leven quamen/t'welck seer costlijck in 
tapijt wiert ghewrocht'. Deze tekst zou niet enkel kunnen slaan op delachten vanMaximiliaan, maar bijvoorbeeld 
ook op een tekening, eertijds in de verzameling van generaal Archibald Stirling (Keir Dunblane), met de 
voorstelling van een reigerjacht en op de achterzijde dit opschrift: 'dit is een Jacht gedaen naer tieven van meester 
bernaerdt tot brussel woenes daer vrouw rnaria de keysers suster sit te peerd is(?) is compt alles naer tieven ende 
(twyffel niet) dander (en) is naer braede den keyser' (zie A.E. Popham, in Old Master Drawings , I , 2, 1926, 
pp. 22-23, pl. 31) . Popham vroeg zich af of deze tekening misschien niet de enige getuige was van een tweede 
reeks jachttapijten, bedoeld als aanvulling op delachten van Maximiliaan. Stilistisch lijkt de tekening eerder uit 
de onmiddellijke omgeving van Bernard van Orley te stammen dan van zijn eigen hand te zijn. In 1638 vindt men 
in de inventari s van het sterfhuis van Jan Snellinck ook een'[ nr]330 I teeckeninge van M(eeste)r P(eete)rdaer den 
Keyser ter jacht gaet, van cleyn importantie , in lyste' (zie A. Monbalieu in laarboek Koninklijk Mus. voor Schone 
Kunsten, Antwerpen, 1976, p. 267). Dit sloeg dan misschien op een tekening verwant aan de Stirling-tekening, of 
misschien eerder op een toen reeds afgezonderd geraaktevoortekening voor delachten van Maximiliaan. Zie voor 
de toeschrijving aan M(eeste)r P(eete)r (duidelijk Coecke, een oom van Snellinck langs moederszijde) reeds 
noot 6 en ook noot 9. Bij latere historiografen wordt van Manders tekst soms zo geïnterpreteerd, dat Karel V bij 
Van Orley schilderijen zou besteld hebben ('ces belles Peintures de Chasse' bij Bullart, Academie ... , ll, 1682, 
p. 405) die achteraf, omdat ze zo geslaagd waren, in tapijten werden geweven. Hebben er dan , naast de 
ontwerptekeningen, de kartons en de tapijten , ook schilderijen met die composities bestaan? Volgende excerpten 
kunnen deze hypothese steunen: in 1642 vermeldt een inventari s van het bezit van Herman de Neyt 'De stadt van 
Bruessel , geschildert, op doeck , geplact op paneel, gemaect van van Waèhelen oft Bernaerdt van Orly, get. n• 9' 
en verderop: 'Een lantschap van Seunigenbosch, nyet gemarkeert zynde' (J. Denucé, De Antwerpsche 'Konst
kamers', Antwerpen, 1932, p. 100); in de inventarissen van het Alcázar van Madrid van 1686 (nr. 777) en van 
1701-03 (nr. 432) treft men 'Un quadra de dos varas de largo y vna media de anchoen tabla de vna monteria en el 
Parque de Bruselas por el s0

' Emperador Carlos quinto' (zie Y. Bottineau , L' Alcázar de Madrid et l' inventaire de 
1686, in Bulletin Hispanique, Juli-Sept. 1958, p. 313) . Wat daar ook van zij, delachten van Maximiliaan waren 
in de 17de eeuw bij het Spaanse hof nog gekend: Van den Wauwer schrijft op 17 nov. 1663 aan Musson: 
'V oordersick hebbe occasie ende Last om voor den Coninck te koopen een quantiteyt van schilderyen van allen 
sarten van Jachten om een paleys buyten te meubleren , maer het moeten syn groote stucken ende wordt begeert 
onder andere aude stucken oft capeyen van de oude Jachten, van Vrouwe Marie, keyser Care!, hertogen van 
Burgundien ende dier geleycke met figuren, ... (zie Denucé, Na P.P . Rubens, Antwerpen, 1949, p. 290). 
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medewerker van Van Orley, niet expliciet als medewerker aan deze reeks. Mij lijkt 
het niet waarschijnlijk dat Coecke, die sinds 1527 zeker te Antwerpen verbleef, 
nog zou hebben meegewerkt aan een reeks die waarschijnlijk net iets later ge
creëerd werd 9 . 

Voor de datering van de tapijten leveren onze historiografen geen elementen. 
Maar een zeer preciese weergave van de architectuur uitgevoerd in de bouwfase 
1527-33 van de hofkapel van het hertogelijk paleis op het tapijt dat de Ram als 
zodiak-teken draagt, helpt ons voor de datering van de ontwerp-tekeningen. Naar 
alle waarschijnlijkheid zijn ook de tapijten kort hierop ontstaan; de aanwezigheid 
van de wevers- en stadsmerken op sommige tapijten wijst alleszins op een ontstaan 
nà 1528, jaar waarin het merkteken voor Brussel verplichtend werd 10 . Mijn 
voorkeur gaat naar een datering kort na 1531. Het 'psychologisch' argument 
hiervoor vindt men verderop. 

Een uitzonderlijke reeks zoals delachten van Maximiliaan is geen creatie voor 
de kunstmarkt, ze is ondenkbaar zonder opdrachtgever: zoals verder nog zal 
uiteengezet worden is ze het produkt van een zeer geïndividualiseerd iconografisch 
programma dat ondubbelzinnig verwijst naar de Brusselse jagerij en de leden van 
het Brabantse hertogelijke hof. Van Manders bewering 'Hy rnaeekte onder ander 
voor den Keyser versebeyden Jachten ... ' lijkt dan ook geloofwaardig al baart het 
wel enige verwondering dat geen spoor van de bestelling of de betaling in de 
archieven van het vorstenhuis te vinden is; dit laat vermoeden dat het hier mis
schien gaat om een gift, van vooraf aan volledig geconcipiëerd in functie van het 
Brusselse hof. In de inventaris van de tapijten van dat hof, te Brussel opgemaakt in 
1544, treft men zeven tapijten aan die zouden kunnen vereenzelvigd worden met 
een deel van onze reeks: 'item sept pièches du paysaige du bois de Soigne ouvrée de 
fil dor, dargent et soye ayant chacune six aulnes de parfandeur venant de feu Ie 
cardinal de Liège' 11 . Bovendien ontmoeten wij tussen 1538 en 1544 bij een 
erfgenaam van dezelfde Érard de la Marck Ct 1538), prinsbisschop van Luik, 
'cincq pieces de la chasse de bouchefort'. 'Bouchefort' is de oude Franse benaming 
voor Bosvoorde, het jagershof van de hertogen van Brabant in het Zoniënwoud, dat 
afgebeeld staat op het tweede tapijt van onze reeks. Met enige vermetelheid kan 
men van de zeven hogervermelde landschappen uit het Zoniënwoud ( ... 'bois de 
Soigne') jachtstukken maken die, gevoegd bij de laatstvermelde vijf Bosvoordse 
jachten, een geheel zouden vormen van twaalf tapijten, oorspronkelijk in het bezit 
van kardinaal Érard de la Marck, en gewijd aan de jacht in het Zoniënwoud. Men 

9 J .F. Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres ancienset modemes, Parijs, 
2de ed. , 1685, I, pp. 552, 554 (!de ed.: 1666); H. Sauval , Histoire et Recherches des Antiquités de la villede 
Paris, Parijs, 1724, III, p. 10. Sauvals 'Jeröme Vancelai' is wel een zeer eigenaardige verbastering voor 'Bernard 
van Orley' . Voor Tons, zie J. Duverger in Nationaal biografisch woordenboek, III, Brussel, 1968, s.v.; voor 
Coecke, zie G. Marlier, Pierre Coecke d'Alost, Brussel, 1966, en hier noten 6 en 8. 
10 ZievoordezedateringvooralP. Saintenoy,o.c . (noot l),pp. 24-29. S. SchneebalgPerelmanheeftvoorhaar 
latere datering (in Bulletin van de Koninkl. Musea voor Kunst en Geschiedenis , 1973, p. 201) geen overtuigende 
bewijzen aangevoerd. 
11 Zie o.a. Saintenoy, o.c. , p. 18. De verschillende auteurs zijn het oneens over deze identificatie. C. Ceu1e
mans, bijvoorbeeld (o.c., p. 186) meent dat het hier slechts gaat om een reeks verdures. 
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kan hierbij dan veronderstellen dat de volledige reeks weliswaar door La Marck 
besteld werd, doch zulks met het oog op een schenking aan het Brusselse hof. Het is 
mogelijk dat moeilijkheden bij het ten uitvoer brengen van zijn testamentaire 
beschikkingen ervoor verantwoordelijk waren dat in 1544 nog slechts zeven van de 
twaalf tapijten hun bestemming hadden bereikt. 

Steppe en Delmarcel, die de inventarissen van La Marck publiceerden, maakten 
dezelfde gevolgtrekking, maar meenden dat de Luikse kardinaal slechts een heruit
gave besteld had, en niet de editio princeps van de reeks 12 . Een aantal argumenten 
kunnen het misschien toch aannemelijk maken dat hij de eigenlijke initiatiefnemer 
zou zijn geweest voor de reeks. La Marck stond met het Brusselse hof in deze 
periode in direct contact: hij had steeds Karel V gesteund in diens streven naar de 
keizerskroon, vergezelde hem in 1530 naar de Rijksdag van Augsburg en in januari 
1531 naar de kroning van Ferdinand te Aken . Hij verbleef vaak aan het Brusselse 
hof, of in de abdij van Zevenhorren in het Zoniënwoud, waar hij gaarne jaagde. 
Weliswaar trad kort na 1530 een verkilling in, in de relatie van de prinsbisschop met 
het vorstelijk hof, nadat Karel V Maastricht had geannexeerd, maar dit betekent 
natuurlijk niet dat er geen diplomatieke geschenken meer konden gegeven worden; 
in elk geval was de toestand in 1537 weer opgeklaard (Érard werd opnieuw 
raadgever en geldschieter van Maria van Hongarije) 13 . Een klein genealogisch 
element krijgt in het verband van delachten van MaximWaan misschien ook een 
zeker belang: Bernard van Orley was eigenlijk nog een ver familielid van Érard de 
la Marck 14 . Maar de sterkste steun voor de hypothese dat Érard de initiatiefnemer 
van de reeks was, lijkt mij de vaststelling dat tenminste één tapijt, nl. het laatste, 
onder het zodiak-teken van de Vissen en met de allegorische voorstelling van 
Modus en Ratio, direct geïnspireerd werd door een iets ouder tapijt met dezelfde 
iconografie, dat zich toen in de verzameling van de Luikse prinsbisschop bevond. 
Maar daarover verder meer. Mocht het dan al waar zijn dat het initiatief voor de 
Jachten van Maximiliaan bij de Luikse kardinaal lag, de leidinggevende ideeën van 
het iconografisch programma waren geconcipiëerd in functie van het Brusselse 
hof. Na deze korte schets van de status quaestionis wat betreft het onderzoek naar 
ontwerper, datering en bestelling van de reeks zal ik in deze studie dieper ingaan op 
haar iconografie. 

12 J .-K. Steppe enG. Delmarcel, Les lapisseries du Cardinal Érard de la Marck, prince-évêque de Liège , in 
Revue de I' art , XXV , 1974, pp. 35-54, vooral pp . 40, 42, 44, 50. Ook C. Ceulemans (o.c., pp . 188 e.v.) meent 
dat de 'chasse(s) de bouchefort ' eventueel kunnen overeenkomen met een tweede editie van de Jachten van 
Maximiliaan , besteld door Érard de la Marck maar niet afgewerkt bij diens overlijden (1538) en daarna 
overgenomen door de koninklijke familie: een overblijfsel ervan zou te vinden zijn in het Patrimonie Nacional te 
Madrid (zie A.F. Calvert, The Spanish Royal Tapestries, Londen-New York , 1921 , pl. 237). Interessant maar 
niet erg overtuigend (wegens het verschil in materiaal) is de identificatie van deze , op een stuk na verdwenen 
reeks , met de 'Gran caza, 12 panos de la na y seda', die Ceulemans in de Spaanse archieven kan volgen van 1605, 
over 1697 tot 1701. Hieraan mag nog worden toegevoegd: Inventarios Reales I, Madrid , 1975, p. 260 (Alcázar, 
Madrid , 1701). nr. 53: 'Tapizeria de la Gra n Caza .. .' . 
IJ Voorbiografische gegevens betreffende Érard de la Marck zie vooral P. Harsin , Le règne d' Érard de la Marck 
(Etudes critiques sur l'histoire de la principauté de Liège , Il), Luik , 1955 . 
14 0. Le Maire, Renseignements nouveau.x sur Bernard van Orley et sa familie, inBernard van Orley 1488-I 541 , 
Brussel , 1943 , p. 170. 
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2 . Drukkersmerk van Pierre Guym ier, 

Parijs, 1552 

De twaalf tapijten van delachten van MaximUiaan worden in het midden van de 
bovenboord bekroond door een medaillon met een teken van de dierenriem (het is 
dan ook met dat zodiak-teken dat de tapijten verder zullen worden aangeduid). Dit 
maakt het ons mogelijk hun volgorde te reconstrueren . Onder de Ram of Aries (I) 
vertrekt een jachtstoet uit het hertogelijk paleis op deCoudenberg te Brussel; onder 
de Stier of Taurus (II) volgen wij die stoet verder terwijl hij toekomt in het 
Jagershof te Bosvoorde, waar het overblijvende deel van de meute (windhonden en 
loophonden of brakken) afgehaald wordt. Nu kan de jacht op het hert beginnen; 
men ziet weliswaar op dit tapijt (afb. 1) een dame die een valk op de hand draagt, 
en vergezeld is van een patrijshondje (die blaffertjes komen niet te pas in een 
hertejacht, schrijft een 15de-eeuwse jachtautoriteit, Gaston Fébus, die wij later nog 
zullen moeten vermelden), maar een jacht met de valk is niet echt in beeld 
gebracht. Er zijn wel een aantal redenen te bedenken waarom dan toch een valk 
werd afgebeeld: de valkejacht (het 'vluchtbedrijf') is in kalenderillustraties één van 
de typische ingrediënten voor de maand april (waarin het teken van de Stier 
opduikt) 15 . Bovendien is het duidelijk dat de valk met een kapje op het hoofd, te 
zamen met het motto SPERO dat op het zadelkleed van de amazone geborduurd 
staat, een imprese vormt, een wapenspreuk, waarschijnlijk toebehorend aan de 
amazone . Een parallel vindt men bijvoorbeeld in een drukkersmerk van die tijd 
(afb. 2), met als motto: 'post te nebras spero lucem'- de valk hoopt dat men hem de 
kap afneemt zodat hij het licht weer kan zien 16 . De identiteit van die amazone blijft 

15 Bijvoorbeeld in het Hennessy-getijdenboek , of in de fresco's van het Palazzo Schifanoia te Ferrara. De 
Scaepherders Kalengier (zie daarvoor noot 18) raadt aan: 'Inden april. .. VIiecht met voghelen'. 
16 Zie voor dit devies L.-C. Silvestre, Marques typographiques , Parijs, 1867, nrs. 450, 725, 1079. Hetzelfde 
devies vinden wij bij drukkers uit de Nederlanden, zie [F. Vanderhaeghen] , Dictionnaire des devises. Belgique et 
Hollande, Brussel , 1876. Zie ook G. de Tervarent, Attributs et symboles, I, Genève, 1958, kol. 162-64; en Th. 
A.G. Wilberg Vignau-Schuurman , Die emblematischen Elemente im Werke Joris Hoefnagels, Leiden, 1969, I, 
p. 120; II, afb. 31 en 90. 
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3. B. van Orley (ontwerper), De jachten van 
Maximiliaan, lil, Voorbereidingen voor het 
jachtmaal (detail). Parijs. Louvre 

4. De meimaand, houtsnede uit Der Scaep
herders Kalengier, Antwerpen 1514-15. Gent, 
Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit 

een raadsel; de hypothese dat hier Maria van Hongarije zou afgebeeld zijn lijkt het 
best verdedigbaar 17. 

Onder het teken van de Tweeling of Gemini (lil) krijgen we een gezicht op een 
ander deel van het equipage, en wel op de keukenknechten die een maaltijd 
bereiden. De flirtpartij in de linkerhoek (afb. 3) verwijst opnieuw naar de icono
grafie van de maanden: een houtsnede (afb. 4) uit de zeer populaireScaepherders 
Kalengier 18 toont voor de meimaand (in het teken van de Tweeling) hetzelfde 
motief, en wel zo gelijkaardig in beeld gebracht dat wij mogen veronderstellen dat 
Van Orley dit boekje in handen heeft gehad. 

17 Voor Maria van Hongarije en de valkejacht, zie J. Goris, Aloude Valkerij in de Kempen en aan de vorstelijke 
hoven , Arendonk, 1966, pp. 87, 89. In een inventaris van 1618 wordt volgend schilderij vermeld: ' De Valck van 
mevrouw Maria in heur leven gouvernante van weghen sy Keiserlyck Majesteit hoch Memorie in syne Erfneder
landen: geschildert nhaer leven .. .' (zie G. Glück, Bildnisse aus dem Hause Habsburg. 11, Königin Maria von 
Ungarn, inJahrbuchderkunsthistorischenSammlungenin Wien , N.F . , VIII, 1934, p. 192 en afb . 104). In 1549, 
bij de blijde intrede van Filips Il, werd te Brussel een fontein opgericht met beelden van Diana, Pallas en 'dela 
Reyna Maria en su habito real de biuda, y vn halcon enla mano, y a su lado vn hermoso lebrel'. Die valk en die 
hond verwezen naar 'la aficion y honestissimo exercicio, que la Reyna ti ene en todo generode caça . .. ' (I. Ch. 
Calvete de Estrella , El felicissimo viaie d' el muy alto y muy Poderoso Principe Don Phelippe ... , Antwerpen, 
1552, p. 65). G. Glück (o.c., afb . 159 en 165) geeft nog twee andere voorstellingen van Maria met een 
valkejacht. Maria ' s deviessofa spes me a deo (zie O'Kelly de Galway, Dictionnaire des cris d' ar mes et devises ... , 
Brussel, 1865, p. 10) is niet onverenigbaar met het motto SPERO en de valk; in een getijdenboek van 
Maximiliaan ([ cat. tent.] De Nationale Bibliotheek van Oostenrijk, Brussel [Koninkl. Bib!.], 1962, nr. 9) treffen 
wij de spreuk Dum spiro spero aan, maar het is niet bekend naar wie deze verwijst. Het lijkt mij in dit verband niet 
onbelangrijk dat de in noot 8 geciteerde teksten portretten van Maria menen te herkennen. 
18 Der Scaepherders Kalengier, Antwerpen: G. Vorsterman, 1514-15 (Gent, Centrale Bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit). Er is ook een uitgave van 1513 gesignaleerd, verder van 1516 en 1520 en later; zie W. Nijhoff 
en M.E. Kronenberg,Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540, 's-Gravenhage, I, 1923, nrs . 1258-60, II, 
1940, nr. 3296 ; A.J .J. Delen, Histoire de la gravure dans les anciens Pays-Bas ... , Parijs, II, 1934, p . 27. Voor 
de Franse en Engelse uitgaven, zie The Kalender of sheperdes , intr. and glossary by H. Oskar Sommers, Londen, 
1892 ; A. Hind , An Introduetion toa History of Woodcut, ed. 1965, 11, pp. 649 e.v. De hier aangehaalde 
houtsnede van de Nederlandse editie lijkt niet overgenomen uit het Franse voorbeeld; parallelen vindt men eerder 
in tapijten met herderstaferelen (vb. Göbel, o.c. , I, afb. 104) ; in dezelfde periode vindt men het motief in 
samenhang met de meimaand nog in een Brusselse tapijtenreeks (zie E. Standen, The Twelve Ages of Man, in 
Metropolitan Museum Journal, II, 1669, pp. 127-68), en een gravure van de monogrammistAP van 1537 (zie 
Hollstein, Dutch and Flemish Etchings .. . , XIII, p. 12, nr. 1). Zie ook noot 46 . 
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De Kreeft of Cancer (IV) bekroont het 'assemblée' , de maaltijd in het woud 
voordat de eigenlijke hertejacht aanvangt (afb. 5). Richten wij onmiddellijk onze 
aandacht op beide hoofdpersonen in het midden van het compositieveld, opgesteld 
aan het eind van de tafel. Met hen stelt zich één van de neteligste problemen 
verbonden met deze tapijtenreeks : de identificatie van portretten. Van Mander 
verzekerde ons dat in deze tapijten ' den Keyser en meer Princen en Princessen nae 
t' leven quamen'. Bovendien lijkt de benaming 'les douze Chasses de l' empereur 
Maximilien', die voor het eerst in de reeds vermelde inventaris van 1644 wordt 
aangetroffen , ook iets te suggereren. Verschillende identificaties werden opge
worpen , maar eensgezindheid hieromtrent werd niet bereikt. Verspreid over de 
hele reeks heeft men Keizer Karel V herkend, Maria van Hongarije en Margareta 
van Oostenrijk ; keizer Maximiliaan I en zijn kleinzoon Ferdinand I betwisten 
elkaar soms dezelfde figuur . Daarnaast heeft men gemeend Pi eter Coecke te 
kunnen terugvinden , alsmede Jehan de Berghes en Hendrik van Nassau , twee 
opeenvolgende Opperjagermeesters. In dit 'herkennen' van gelaatstrekken is een 
zekere mate van willekeur blijkbaar onvermijdelijk: vele van die identificaties 
laten zich dan ook bevestigen noch logenstraffen. Mij lijkt, in dit vierde tapijt, de 
man met de baard, die achter de eretafel is gesteld en plechtig naar boven wijst, met 
grote waarschijnlijkheid te kunnen vereenzelvigd worden met Karel V. Ondub
belzinnige verwijzingen naar zijn persoon vinden wij over de reeks verspreid: zo 
bijvoorbeeld in dit tapijt het keizerskroonmotief met dubbele adelaar op het 
damasten tafellaken, of de halsband van een hond in het tiende tapijt waarop het 
persoonlijk embleem van Karel te herkennen is: de twee Hercules-zuilen met de 
vuurslag , en bovendien nogmaals de dubbele adelaar. Op datzelfde tiende stuk, 
evenals op het vierde, zijn nog twee halsbandemblemen af te lezen: het ene met een 
vuurpot , waarnaast een griffioen (?) ; het andere met een riem in S-vorm gekruld 
(verwijzing naarSPERO ?). Deze emblemen, die waarschijnlijk de sleutels zijn tot 
de identificatie van de personen , wachten nog op opheldering. Bij gebrek hieraan 
moeten wij ons voorlopig behelpen met de (soms bedrieglijke) fysionomische 
gelijkenis. Zo gelijkt de man met de bontmuts die in dit vierde stuk met Karel V in 
gesprek is wel op Maximiliaan . Ik wil er toch op wijzen dat auteurs die hier het 
enige optreden van Maximiliaan in deze reeks zien, zich voor deze identificatie niet 
kunnen beroepen op de traditionele naam 'Chasses de l'empereur Maximilien'.: 
deze figuur speelt hier geen actieve rol , en kan zeker niet het centrum van deze 
jachtreeks genoemd worden. Op dit probleem zal ik later terugkomen. 

Onder het teken van deLeeuw of Leo (V) (afb. 7) wordt , vóór hetRood Klooster 
beraadslaagd welk van de dieren die door de verschillende speurders (of 'leithon
ders') opgespoord werden het meest geschikt is voor de jacht. De beslissing ligt bij 
de ruiter links, die misschien kan geïdentificeerd worden als Ferdinand (zie de 
typische Habsburger-lip) ; niettegenstaande de kleine fysionomische verschillen 
stel ik voor dezelfde man te herkennen in de ruiter vooraan op het tiende tapijt 
(afb. 8) , en in de edelman die in het twaalfde, met de stok ('l'estortoire ' ) in de hand 
zijn groet komt brengen aan het gekroonde paar (afb. 11) . 
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7. B. van Orley (ontwerper), De jachten van Maximiliaan , V, Het rapport (detail). 
Parijs , Louvre 

Onder het teken van de Maagd of Virgo (VI) maken we mee hoe het hert vooraan 
wordt 'opgestoten', en daarna in een lange rit wordt achtervolgd met de meute (aan 
de landtong wordt een 'relais' ontkoppeld) en in het water gedreven. Onder het 
teken van de Weegschaal of Libra (VII) wordt het dier in de vijver vóór het klooster 
van Groenendaal ' afgevangen ', waarna het op een roeibootje zal worden geladen. 
Een deel van de hoofse stoet maakt deze 'bat I' eau' mee van op de oever. Onder de 
Schorpioen of Scorpio (VIII) tenslotte, ziet men een andere vangwijze op het hert 
geïllustreerd. Onder het oog van de edellieden die hebben plaatsgenomen in het 
plaisantie-huis van hetStaketsel te Boendaal , worden twee herten afgemaakt, die in 
het nauw gedreven zijn in een met doeken afgezette arena . Op het middenplan 
vindt, na de vangst, de 'fouail' plaats (waarbij de opgehitste honden naar de 
omhooggehouden darmen opspringen) en de 'kurei' (waar zij op het teken van de 
hoorns worden losgelaten op de 'geweide' of het deel van het hert dat hen toekomt 
en dat hen in de omgeslagen huid wordt aangeboden). 

Daarmee neemt de hertejacht een einde. In het volgende tafereel, onder het teken 
van de Boogschutter of Sagittarius (IX) (afb. 6) heeft het bos zijn herfsttooi 
aangenomen. Van Orley schildert de bijeenkomst en de maaltijd vóór de everjacht; 
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8. B. van Orley (ontwerper), De jachten van Ma.ximiliaan, X, Het treffen met de ever 
(detail). Parijs, Louvre 

links op het tweede plan komt een speurder verslag uitbrengen over het everzwijn 
dat door hem werd opgespoord. Onder de Steenbok of Capricornus (X) (afb. 8) 
ziet men hoe het dier op het achterplan achtervolgd wordt. Deze achtervolging 
duurt niet zo lang als bij het hert: het wilde zwijn wordt veel sneller 'gesteld'. Dit 
'stellen' ziet men afgebeeld op het voorplan. Het dier dat tegelijk opgehitst en 
ingehouden wordt door de honden keert zich woest tegen de vorstelijke ruiter die 
zal trachten het met zijn zwaard de doodsteek toe te brengen. Deze gepantserde 
ruiter werd aanvankelijk in verband gebracht met de traditionele benaming van de 
reeks en vereenzelvigd met Keizer Maximiliaan I. De fysionomische gelijkenis is 
niet te ontkennen; bovendien kan men verwijzen naar een houtsnede van Burgk
mair in Theuerdank (een autobiografie van Maximiliaan), die de keizer toont die op 
analoge wijze een confrontatie aangaat met een ever 19 . Volgens een recentere 
theorie is deze figuur Ferdinand I, die overigens een uitgesproken gelijkenis 
vertoonde met zijn grootvader. Wanneer men, zoals in mijn hypothese, in deze 
figuur dezelfde persoon ziet als in het vijfde en het twaalfde stuk, dringt Ferdinand 
zich op, eerder dan Maxi mi liaan 20 . 

19 Hollstein , German Engravings ... , V, nr. 421 , afb. p. 113. 
20 Saintenoy was de eerste om Ferdinand in deze Jachten van MaximUiaan te herkennen . Zijn stelling werd 
bijgetreden door Pierron en Houtart , en d'Hulst (voor portretten van Ferdinand , zie: W. HiJger, Ikonographie 
Kaiser Ferdinands I . (1503-1564) , Wenen, 1969). Voor deze identificatie vindt men geen steun in enige 
documentaire bron, maar het is wel zo dat Ferdinand past in de context (zoals die verderop nog zal worden 
uitgetekend), en in mijn noot 34 zal men eventueel ook een steunpunt vinden. Wil men de kandidatuur van 
Maximiliaan verdedigen (althans voor dit tiende stuk), dan kan men nog steun vinden in de reeks van vier 
tekeningen die worden aangehaald in noot 7: op één ervan steekt een figuur op een ever in , en in ditgeval gelijkt de 
man eerder op Maximiliaan dan op Ferdinand. 
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9. B. van Orley (ontwerper), De jachten van Maximiliaan, IV, (detail van de benedenboord). 
Parijs, Louvre 

Onder het teken van de Waterman ofAquarius (XI) krijgt men een gezicht op het 
jachtslot van Tervuren, bij het eind van de everjacht: het dier wordt geschroeid, de 
kop en de poten worden aangeboden aan de Meester van de Jacht, en de honden 
worden gevoederd. Het is nu volop winter en daarmee heeft de natuur zijnjaarlijkse 
cirkelgang van lente tot winter doorgemaakt, wat consequent werd uitgebeeld, tot 
in de botanische details. Met het laatste stuk, onder het teken van de Vissen of 
Pisces (XII) (afb. 11) wordt de kring helemaal rond gemaakt: wij waren vertrok
ken met een gezicht op het hertogelijk paleis vanuit het park en komen nu weer aan 
te Brussel, met een doorzicht op het paleis vanuit de stadszijde, aan de Balie. Wij 
bevinden ons in een (fictief) renaissancistisch gebouw, alwaar een delegatie van 
jagers (terugkomend van de everjacht, zie de poedeltjes) hulde komt brengen aan 
een allegorisch vorstenpaar gekleed all' antica. In een nis prijkt een beeld van 
Diana, godin van de jacht. 

Daarmee is de seizoenenkring beëindigd, volledig in het teken van de jacht. De 
jacht is natuurlijk een obligaat element van de iconografie van de maanden, maar 
gewoonlijk worden in kalenderillustraties, naast deze en andere bezigheden van de 
adel, ook de werken van de boeren op het veld getoond 21 . De afwezigheid van deze 
ingrediënten in de hier besproken reeks is des te opvallender, aangezien het 
voorkomen ervan in de achtergrondstaferelen de continuïteit van een jachtreeks 
niet zou hebben gestoord. De reeds aangehaalde ontleningen aan de kalender-ico
nografie (de valk, het vrijende paar) blijven in de hoofse sfeer. Een andere 
afwijking ten opzichte van de normale kalenderillustraties is het aanvangspunt van 
de cyclus: op enkele uitzonderingen na beginnen de voorstellingen van de maanden 
met januari, in het teken van de Waterman 22 . Door te beginnen met de Ram 
(maart), de aanvang van het natuurlijke jaar, komt onze reeks in het vaarwater van 
de (astrologische) almanak-traditie. Voortdenkend op deze lijn kan men een zinvol 
verband leggen tussen het beeld van Diana (de astrologische Luna) op het twaalfde 
stuk, en de antiquiserende fries met tritonen en andere waterwezens (afb. 9) die 

21 Dit was bijvoorbeeld al het geval op een I !de-eeuwse tympanon, afkomstig van de collegiale St-Ursin van 
Bourges (J. Le Goff, La civilisation de I' occident médiéval , Parijs , I 972, afb . 114) , en zal nog zo zijn in de twaalf 
maanden, ontworpen door Pietro Candido en geweven tussen 1610 en 16 I 3 (Brigitte Volk-Knüttel , Wandteppiche 
für den Münchener Hof nach Entwürfen von Peter Candid, Munchen, 1976). 
22 E. Male (L' art religieux du XJII• siècle en France, Parijs, 1925, pp . 67-69) vermeldt, voor de romaanse 
periode, de kerk van Sint-Savin, waar de maandencyclus aanvangt met maart; voor de gotische periode kent hij 
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doorloopt over de benedenboorden van de twaalf tapijten: Luna is een vochtige 
planeet en die onder haar geboren worden houden van water. Men vindt dan ook 
vissers afgebeeld als de planetenkinderen van Luna op een houtsnede van H.S. 
Beham (P. 183), en de reeds vernoemde Scaepherders Kalengier zegt van de 
maan-kinderen: 'Te watere datse hem meeste gheneren/ Si vanghen visschen die si 
verteren'. In zijn Trattato delta Pittura (1585, p. 350) raadt Lomazzo aan de 
plaatsen, gewijd aan Luna, te versieren met 'fatti di animali acquatici, mostri 
marini, ninfe di fiumi, caccie .. . ' Had Van Orley nu bedoeld de maan-kinderen te 
karakteriseren, dan had hij Diana zeker bij het teken van deKreeft geplaatst (waar 
zij haar huis heeft) en niet onder de Vissen. Dat zij hier staat betekent ofwel dat zij 
gèen echte astrologische betekenis heeft , ofwel dat wij te maken hebben met de 
weergave van een zeer specifieke horoscoop. Wiens horoscoop aan deze situatie 
voldoet kon ik niet achterhalen, maar het valt wel op dat zowel Karel V als 
Ferdinand I onder de Vissen geboren zijn (respectievelijk op 24 februari 1500 en 
op 10 maart 1503). Bij elkeen die vertrouwd is met de begeestering voor astrologie 
in de 16de eeuw en meer specifiek aan het Habsburgse hof zal de suggestie van een 
mogelijke astrologische interpretatie van delachten van Maximiliaan niet meteen 
op ongeloof stuiten 23 . 

De twaalf tapijten , naast elkaar opgehangen , vormen een fri s behang met een 
wisselend landschap. Men bevindt zich als het ware temidden de natuur. Op een 
bijna systematische manier werd hier een botanische en topografische inventaris 
opgemaakt van het Zoniënwoud, het gesloten jachtdomein toebehorend aan de 
hertogen van Brabant, en gelegen bezuiden Brussel. Wij krijgen een gezicht (onder 
de Ram, I) op de warande (met konijnen en herten) , verbonden aan het hertogelijk 
paleis en nog gelegenintra muros . Hetlagershof te Bosvoorde ( onderdeStier, ll), 
hetStaketsel te Boendaal (onder de Schorpioen, VIII) en het jachtslot van Tervuren 
(onder de Waterman , XI) , behoren tot de jacht-infrastructuur van het Zoniënwoud. 
HetRood Klooster (onder deLeeuw , V) en het klooster van Groenendaal (onder de 
Weegschaal , VIT) waren de geliefde pleisterplaatsen van de vorstelijke jagers 24 . 

geen voorbeeld , ook niet in miniaturen. C. Ripa (lconologia, vert . Pers, Amsterdam , 1644, pp . 317-26) laat twee 
van zijn drie maandenreeksen aanvangen met maart, 'Martius wesende het begin van ' t jaer, nae de beschrijving 
van de Oude'. Waarschijnlijk moet ook bij de maandenreeks van Pietro Candido de lezing bij maart beginnen (zie 
B. Volk-Knüttel , o.c . , p. 42). 
23 De geschiedeni s van de astrologie in de Nederlanden of aan het Habsburgse hof is nog niet systematisch 
bestudeerd . Karel V schreef zelf dat hij voortging op het verschijnen van een komeet om te abdiceren (' hi s ergo 
indiciis me mea fata vocant' , zie F . Boll en C. Bezold ,Sternglaube und Sterndeutung, Leipzig-Berlijn , 1931 , 4de 
ed . , p. 5 1) , en bij een bezoek, in 1530 , aan het Palazzo del Te te Mantua, betuigde hij grote interesse voor het 
astrologisch programma van de Sala dei Venti (zie E. Gombrich, The Sa la dei Venti . .. , in Symbolic images, 
Londen, 1972, pp. 109 e.v .) . Jan Thibault noemde zichzelf in 153 1 'Medecijn ende Astra iogijn der Keyser1ijcker 
Maiesteit' (zie H.D.L. Vervliet, in Nationaal Biografisch Woordenboek , lil , Brussel, 1968, s. v. ), en ook 
Cornelius Agrippa, die zich o.a. met astrologie inliet, bevond zich rond 153 1 aan het Brusselse hof (A. Prost, 
Corneille Agrippa , Parijs, 1882, II , p. 26 1). De astroloog Georg Tannstetter werkte in dienst van Maximiliaan 
(wiens dood hij nauwkeurig voorspelde) en van Ferdinand (zie Allgemeine Deutsche Biographie, XXXVII , 
Leipzig, 1894 , s.v.) . Voor een motievenstudie van de benedenboord van de Jachten van Maximiliaan , zie A. 
Bali s, Een zeethiasos door Bernard van Orley, in Libellus Discipulorum, aangeboden aan R.-A. d'Hulst op 
20 december 1977 ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag , Antwerpen, 1977 (in beperkte kring verspreid) . 
24 Voor de afgebeelde plaatsen, zie vooral A. Wauters , Bernard van Orley, Parijs, 1893 ; S. Pierron , Histoire 
illustrée de la Forêt de Soignes, I-lil , Brussel, [ 1936]; Saintenoy, o.c.; Beets, o.c.; F. Anzelewsky , A propos de 
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Het is dus overduidelijk dat de tapijtenreeks bedoeld is als een hulde aan het 
Brusselse hertogelijke jachtbedrijf ten tijde van Karel V. De ontstaansdatum 
1527-33 zoals die hierboven werd gegeven kan met grote waarschijnlijkheid 
worden ingesnoerd tot de periode rond 1531. Laat ons daartoe een blik werpen op 
de geschiedenis van de Nederlanden en van de stad Brussel in de vroege 16de 
eeuw. 

Brussel was sedert de Bourgondische hertogen de bestuurszetel van de hertogen 
van Brabant, en bij uitbreiding van de souvereinen van de Nederlanden. Land
voogdes Margareta van Oostenrijk lijkt echter nooit veel sympathie gehad te 
hebben voor Brussel, en haar hof te Mechelen verduisterde tijdelijk de luister van 
de hertogelijke stad. Bij haar dood in 1530 lijkt daar definitief verandering in te 
komen: de nieuwe landvoogdes, Maria van Hongarije vat een uitgesproken voor
keur op voor Brussel, en blijkbaar vooral wegens de heerlijke jachtmogelijkheden 
in hetZoniënwoud. Deze vrouw was een verwoedejageres (men noemde ze 'Diane 
chasseresse'), en zij kwam persoonlijk tussen in de herinrichting van het jacht
bedrijf. Blijkbaar heeft zij bepaalde jachttechnieken, zoals het jagen op het hert 
binnen een doekenafspanning (afgebeeld onder het teken van de Schorpioen, VIII), 
uit de Germaanse landen in onze streken ingevoerd. Ook Karel V had al vroeg blijk 
gegeven van zijn sympathie voor Brussel, en voor de bossen errond. In 1531 komt 
hij dan , voor het eerst sinds 1522, in deze stad terug, nadat hij Ferdinand in Aken 
tot koning heeft laten kronen. Deze jaren zijn een mijlpaal, niet enkel in de 
geschiedenis van Brussel, maar ook in die der Habsburgers. Met Karels kroning tot 
keizer op 24 maart 1530 en Ferdinands kroning tot koning op 11 januari 1531 werd 
de hartewens van Maximiliaan vervuld: de drie Habsburgers, Karel , Ferdinand en 
Maria, beleven een belangrijk moment in hun dynastieke geschiedenis, zoals die 
was gepland door hun grootvader 25 . 

Het is nochtans niet de politieke realisatie van de Habsburgse dynastie die in 
deze tapijtenreeks wordt verheerlijkt, maar dat politieke moment kan wel de 
aanleiding geweest zijn voor deze huldiging van de Habsburgse kynegetische 
traditie . De jacht speelde een aanzienlijke rol in het leven van bijna alle vorsten van 
die tijd (Frans I, Hendrik VIII), maar wellicht bij geen onder hen in zo grote mate 
als bij Maximiliaan. Dat blijkt uit zijn leven en uit zijn werken. In Der Weisskunig 
liet hij over zichzelf schrijven: 'ich niet gelaub, das kain Kunig nye gelebt hab, der 
ain sölicher jeger gewesen sey, und , in kunftig zeit kain sölicher jeger dermassen 
nit sein werde, dann er ist kain jeger aus gewohnhait ader hoffart gewesen, sonder 
er i st ainjeger gewesen aus seiner angeborn natur und kuniglichem gemuet' , en ook 
in zijn andere 'autobiografieën' - die meestal aan zijn kleinkinderen als vor
stenspiegel zijn opgedragen - speelt de jacht een belangrijke rol. Bovendien 

la topographie du pare de Bruxelles, in Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel , 1957 , 
pp. 87-107. 
25 Voor de geschiedenis van Brussel, zie vooral A. Henne en A. Wauters, Histoire de la vitte de Bruxelles, 
Brussel, 1845, I, passim ; voor de dynastieke droom van de Habsburgers, K. Brandi , Keizer Karel V, vert. 
Tenhaeff, Amsterdam, [s.d.] . 
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schreef Maximiliaan nog een aantal jachttraktaten 26 . Dat Maximiliaan bij de 
opvoeding van Karel de jacht een belangrijk facet vond blijkt ook uit een brief van 
1509: 'Nous fûmes bien jeuyeulx que nostre filz Charles prenne tant de plaisir à la 
chasse, aultrement en pourra pensé qu ' il fust bastart' 27 . Dat ook Karels zuster, 
Maria, een passie had voor de jacht is reeds gebleken, en hetzelfde is waar voor 
Ferdinand. Maria jaagde vaak samen met Ferdinand in de Duitse erflanden, vóór 
zij tegen haar zin naar de Nederlanden verhuisde. In hun briefwisseling maakten zij 
grapjes over die jachten; zo schreef Maria haar jongste broer in een brief van 
26 december 1530 dat ze zich zou schikken naar de wil van Karel en het regent
schap der Nederlanden op zich zou nemen, en ze vertelt verder: 'Plut à dieu que y 
fuse esté, mes puisqu'il n'a peu ester, ay faitdemon costé mon mieux à faire la 
gaire aulx sangliers. Il m'en est eschapé ledernier jour ung tres fort grant et bien 
couart, lequel m'a commandé de vous escripre qu ' il n'a pas volu ester pris par 
chase de famme, mes veult atender vostre retour et qu'il soie milleur qu'ilz ne sont 
asteure' 28 . Van die beloofde jacht zal niet veel in huis gekomen zijn, want reeds op 
3 januari 1531 werd Maria tot landvoogdes der Nederlanden aangesteld. Men heeft 
de indruk dat de jachtpartijen in het Zoniënwoud aanvankelijk de enige lichtpunten 
geweest zijn in het haar opgedrongen verblijf in de Nederlanden 29 . 

In het hier geschetste kader is de algemene tendens van Van Orley' s jachtreeks 
duidelijk: het is een verheerlijking van de Brusselse jagerij en tegelijk van de 
Habsburgse jachttraditie, en dit op een ogenblik waarop het van belang was de 
solidariteit van de Habsburgse familie te verstevigen, en op een moment in de 
geschiedenis waarin Brussel zich mocht verheugen in een nieuw opbloeiende 
interesse vanwege deze koninklijke familie. Gezien de problemen bij de identifi
catie van portretten en emblemen is het gewaagd de preciese rol van Karel, Maria, 
Ferdinand of Maximiliaan uit te stippelen. Maar zelfs indien men de ene of de 
andere onder hen uit dit lijstje zou willen schrappen, toch blijft het eigenlijke 
onderwerp van de reeks : de Habsburgse Brusselse jachten. 

Bemard van Orley, de ontwerper van de Jachten van MaximUiaan , heeft een 
hoge graad van jachttechnische nauwkeurigheid nagestreefd en hij geeft een vrij 
getrouw beeld van de Brusselse jachten. Over die Brusselse jachten zijn wij 

26 J. Strobl, Studien über die literarische Tätigkeit Kaiser Maximilians I ., Berlijn , 1913 ; G. Schack, Der Kreis 
um Maximilian I . (Die Jagd in der Kunst), Hamburg en Berlijn , 1963 , vooral p. 30; F. Niederwolfs-Gruber, 
Kaiser Maximilians I . Jagd- und Fischereibücher, Innsbruck, 1965 . Er zijn verschillende jachtboeken gekend van 
Maxiruiliaan zelf, of onder zijn supervisie geschreven: het Geheime Jagdbuch (ed. Th. von Karajan, Wenen, 
1858, 2de ed. 1881); hetJagdbuch (ed. M. Mayr, Innsbruck , 1901 ) ; het Tiroler Jagdbuch (ed. K. Ausserer in 
Mitt. des Inst .für österr. Geschichtsforsch., LVI, Graz, 1948, pp. 386-417); en een boek over deFalknerey. De 
onuitgegeven verhandeling van H.E. Geringer (Kaiser Maximilianals Jäger und die Jagd seiner Zeil, Graz, 1970) 
heb ik niet kunnen raadplegen. 
27 A.L. Ga1esloot, Recherches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant et l'ancienne cour de 
Bruxelles, Brussel-Leipzig, 1854, p. 139. 
28 W. Bauer en R. Lacroix , Die Korrespondenz Ferdinands I, 11 , Wenen, 1938, nr. 443. 
29 Maria 's jachten te Brussellieten sporen na in de archieven, zie J. Finot, Inventaire sommaire des Archives 
Départementales antérieures à 1790. Nord, Archives Civiles, s.B . , VII, Rijsel, 1887 , p. 280 en passim; A. 
Henne en A. Wauters, o.c., I , p. 345. 
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overigens goed ingelicht 30 . Enerzijds kennen wij uit archiefgegevens het mate
riaal, de bezetting en de organisatie van de Brusselse jagerij, en anderzijds is het 
waarschijnlijk dat die jagerij, wat de kynegetische techniek betreft vooral steunde 
op het beroemdste jachtboek uit die tijd: Gaston Fébus' Livre de la chasse. Dit 
boek was aan Filips de Stoute van Bourgondië opgedragen, en de Bourgondische 
bibliotheek te Brussel bezat er verscheidene exemplaren van 31 . Een tekenend 
voorbeeld van de invloed van dat boek op de Brusselse jachttraditie is het feit dat, 
onder Maria van Hongarije, de jachtkledij van het personeel groen van kleur was 
voor de hertejacht, en grijs voor de jacht op de ever, precies zoals Fébus het 
voorschreef32 . Het baart dan ook geen verwondering dat men Van Or!ey' s Jachten 
van MaximUiaan goeddeels kan beschrijven aan de hand van citaten uit dit jacht
traktaat. Bepaalde jachttechnische elementen die niet (of met minder nadruk) in dat 
boek worden behandeld, blijken, volgens archiefgegevens, typisch geweest te zijn 
voor de Brusselse jagerij, zoals de vangst van het hert te water, het bijeendrijven 
van dieren in een afgespannen arena, en het gebruik van keffende poedeltjes voor 
de everjacht 33 . 

Aangezien Fébus' jachttraktaat blijkbaar het handboek van de Brusselse jagers 
was, kan men niet zomaar uit een parallel tussen die tekst en de iconografie van 
onze tapijtenreeks besluiten dat Van Orley het boek als bron gebruikte: het ware 
ook mogelijk dat hij enkel de aan de hand van het boek uitgebouwde Brusselse 
jagerij geobserveerd had. Eén van die parallelen met het boek is echter zó treffend 
dat ik geneigd ben hier een direct verband tussen Fébus en de tapijtenreeks te zien. 
De lezer vergelijke volgend citaat uit Le Livre de la chasse (hfdst. XLTT) met het 
Boogschutter-tapijt (IX, afb. 6): 'Et à I 'assemblée du sanglier il doit y avoir quatre 
grands feux au moins, l'un pour les seigneurs, l'autre pour réchauffer les hommes, 
un autre pour la cuisine ... un autre enfin pour les chiens et valets de chiens et 
lévriers ... '. Deze vier vuren vindt men in Van Orley's compositie terug: één voor 
de keuken links vooraan (half verborgen achter de stronken), één voor de edellie
den links achteraan, één voor de jagers rechts achter de boom (men ziet de rook 
opkringelen), en een vierde voor de honden en de knechten rechts achteraan. 

Wanneer men nu de illustraties van het beroemdste exemplaar van Fébus' 
jachtboek (Parijs, Bib!. Nat., ms. fr. 616) 34 vergelijkt met Van Odey's tapijten, 

30 Zie A.L. Galesloot, o .c. (noot 27) , en S. Pierron , o .c. (noot 24). 
31 Naast ditjachtboek bezat men te Brussel ook het nauwelijks minder belangrijkeLes livres du roy Modus et de la 
Royne Ratio (zie noot 37) enGace de la Buigne's Le Roman des Deduis (uitgegeven door A. Blomquist inStudia 
RomaniaHolmiensia , !I, 1951) . Fébus' boek is uitgegeven door E. en A. Bossuat ( Gaston Phoebus,Le Livre de la 
Chasse, transcrit en français moderne . . . , Parijs, 1931 ), en er is- naar het schijnt- een kritische teksteditie 
verschenen van de hand van Gunnar Tilander. Aangezien de man zelf met 'Fébus' ondertekende (zie P . 
Tucoo-Chala. Gasion Féhrrs . .. . Bordeaux. 1959). kies ik voor deze schrijfwij ze. 
3 2 Zie Galesloot , o.c. (zie noot 27), p. 66. 
33 Zie Galesloot, o.c., p. 94. In een laat-16de-eeuws jachtboek uit Duitsland wordt ook met zo'n kleine hondjes 
gewerkt, zie Hans Peter von Firdenheim, Waidbuech , ed. K . Lindner in Deutsche Jagdtraktate des 15. und 
16. Jahrhunderts , 1959, II, p. 67. 
34 Zie C. Couderc, Livre de la Chasse, par Gaston Phébus ... , reproduetion réduite des 87 miniatures du ms. 
fr. 616 de la Bib!. Nat., Parijs, 1909. Een facsimile-uitgave verscheen in 1976 als nr. 53 van de Codices selecti. 
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dan wordt men herhaaldelijk getroffen door bepaalde verwantschappen, zoals in de 
manier waarop de honden in twee rijen rond de geweide geschaard zijn (onder de 
Schorpioen, VIII), de man met de strik brakken (onder deStier, II), de hond die blij 
opspringt tegen de hondeknecht (onder de Kreeft, IV, afb. 5), enz. De over
tuigendste overeenkomst is er echter te vinden in de miniatuur die hoofdstuk 
XXVIII begeleidt, het 'assemblée' (afb. 10) voor de hertejacht, en de jachtmaaltijd 
onder deKreeft (IV, afb. 5) zoals die door Van Orley is opgevat. In het ms. fr. 616 
krijgen we een gezicht op een open plek in het woud, waar drie tafels staan 
opgesteld. Mannen zijn aan het eten: aan de eretafel, achteraan in het midden, 
luistert Gaston Fébus naar twee speurders die verslag uitbrengen; ondertussen 
wordt opgediend. Links vooraan worden kruiken in de bron gekoeld. De basis
conceptie van Bernard van Orley's compositie vertoont hiermee overeenkomst: 
vooral de opstelling van de hoofdtafel waaraan een edelman zit, in gesprek met 
twee mannen; de dienaar die een wit doek over de schouder heeft geslagen; de bron 
met de kruiken en de honden ernaast. 

Ook voor het twaalfde tapijt (afb. 11), met het teken van de Vissen, lijkt Van 
Orley, of eerder zijn raadgever, teruggegrepen te hebben naar het jachtboek van 
Fébus, namelijk voor de Latijnse tekst in de cartouche aangebracht in de rechter 
bovenhoek. Deze tekst geeft in acht verzen 35 een apologie van de jacht: wanneer 
men de aanwijzingen volgt van Modus (de Praktijk) en Ratio (de Theorie), of 
anders gezegd, wanneer men de jacht volgens de regels van de Kunst bedrijft, kan 
er niets dan goeds uit voortkomen. 

Reeds in de Oudheid treffen we dergelijke verantwoordingen van de jacht aan 
(Plato, Xenofoon), doch daarnaast ontstond een kritisch afwijzende traditie, met 
bijvoorbeeld Pythagoras' vegetarisch betoog dat wordt aangehaald door Ovidius in 
zijn Metamorfosen (XV): hier wordt het ontstaan van de jacht in verband gebracht 
met het verlaten van het gouden tijdperk. Volgens Augustinus werd de jachtkunst 
uitgevonden na de zondeval, Horatius interpreteerde ze als ijdele verkwisting. 
Sebastian Brant wees op de 'Narrheit' van de jacht, Erasmos dreef de spot met het 
hoofse jachtceremonieel 'als gold het een godsdienstige ritus' (Lof der Zotheid, 
XXXIX). Maar de schamperste kritiek treffen wij aan in de onmiddellijke omge-

Men verwacht van dit manuscript een doorgevoerde kunsthistorische analyse van de hand van C. Nordenfalie 
Onlangs zijn de miniaturen op naam van de ' Adelphoe-meester' gezet (M. Mei ss, French Painting in the Time of 
Jean de Berry. The Boucicaut Master, Londen, 1968, p. 35). Dit exemplaar is niet afkomstig uit de Brusselse 
bibliotheek , maar aangezien het rond 1530 in Ferdinands bezit kwam mag het misschien toch in dit verband 
geciteerd worden (zie noot 20). Het is mij niet bekend of de door mij getrokken parallellen tussen ms. fr. 616en de 
Jachten van MaximUiaan óók gelden voor het exemplaar dat in de Bourgondische bibliotheek vertoefde, en dat 
door Couderc in 1909 nog gesignaleerd werd in Dresden (Landesbibliothek, Oe 61): dit boek blijkt in de oorlog 
vernietigd te zijn. 
35 SI NIHIL ÖMITTAS QVOD RECTV EST. ET BENE VIVENS 

NIL NOCEAS PRESTANS ÖNIBVS OFFICIVM 
QVID MODERATE MODO ET DNA RAT/ONE IVBËTE 

VENANDI STVD/0 PVLCHRIVS ESSE POTEST. 
OCI EX PERS ET GVLE TE STVDIOSVS HONESTI 

INCOLVMEM REDDIS. MËBRA LABORE FOVES 
HOC EXERC/T/0 LETÄTER DVCITVR ANNVS 

TRANS/GIT ET SANOS VITA BEATA DIES. 
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10. Het jachtmaal, miniatuur uit G. Fébus, Le livre de la chasse. 
Parijs, Bib!. Nat., ms.fr. 616, f' 67 

ving van het Brusselse hof, en als het ware op het ogenblik zelf waarop Van Orley' s 
jachtreeks aangezet wordt, nl. in Cornelius Agrippa's De Incertitudine et Vanitate 
scientiarum et artium (1530, hfdst. LXXVII). Hierin wordt, met verwijzingen 
naar de Bijbel, betoogd dat sinds het ontstaan van de wereld slechts de meest 
verdorven mensen zich met de jacht inhielden, dat de jacht aan de basis lag van de 
tyrannie, en de mens tot beest herleidt (zoals Acteon in een hert werd veranderd). 
De jacht is het zaad voor sociale onrechtvaardigheid, en kan slechts in zeer 
uitzonderlijke situaties gedoogd worden, nl. wanneer het erom gaat het land te 
verlossen van een gevaarlijk dier (Meleager), of wanneer enkel voedselwinning 
wordt nagestreefd (Romulus) 36 . Het is tegen dergelijke geschriften dat de Latijnse 

36 Het was door de publicatie van zijn De Incertitudine et Vanitate . .. dat Agrippa met het hof (Maria, Ferdinand 
en Karel; Érard de la Marck nam zijn verdediging op) in onmin geraakte (zie A. Prost, o.c . , II , p. 274 e.v.); het 
zou te ver gaan te beweren dat zijn ontluistering van de jacht daarbij een rol speelde. Tekenend voor de geest 
waarin het debat voor en tegen de jacht gevoerd werd is het feit dat Jost Amman in zijn Künstliche Wolgerissene 
New Figuren von aller/ai Jagt vnd Weidwerck, Frankfurt a.M., 1592 (waarschijnlijk ook reeds in de uitgebreidere 
ed. 1582), op een onbeschaamde manier Agrippa's tekst overnam maar verdraaide tot een verdediging van de 
jacht. Het is vooral in de tweede helft van de 16de eeuw dat de pennestrijd tussen voor- en tegenstanders woedde; 
een typische titel is Accursio Corsini 's Apologetica della caccia ... per conseguir 'ottimo temperamemo di 
complessione, quadratura di corpo, continua sanità, fortezza, ed agilità militare, acutezza dei sensi, sagacità 
d' animo, e longà vita . .. , Bergamo, 1626. Andere titels bij R. Souhart, Bibliographie générale des ouvrages sur la 
chasse , Parijs , 1884, passim. 
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tekst op de Jachten van MaximUiaan stelling neemt, maar niet op een directe 
manier, wel door zich in te schakelen in de apologetische traditie die aanknoopt bij 
Platoen Xenofoon. Alle belangrijke jachtboeken uit die tijd bevatten elementen uit 
die jacht-apologetiek: Fébus' jachtboek, het jachtboek van Modus en Ratio, het 
traktaat vanGace de la Buigne, Maximiliaans geschriften, het latere La Vénerie 
van Jacques du Fouilloux, enz. 

Men heeft erop gewezen dat de namen Modus en Ratio in het twaalfde tapijt 
verwijzen naar het beroemde Les Livres du Roy Modus et de la Royne Ratio, een 
jachttraktaat uit de tweede helft van de 14de eeuw, geschreven door Henri de 
Ferrières . Ook dit boek was zeer beroemd en het was een bron voor vele latere 
geschriften, o.a. Fébus' boek 37 . Het is echter, in tegenstelling tot dit laatste, geen 
zuiver technisch traktaat: het bestaat eensdeels uit een kynegetische verhandeling 
van 135 hoofdstukken, anderdeels uit een moraliserende allegorie, Le Songe de 
Pestilence, met 119 hoofdstukken, waarin koning Modus en koningin Ratio, de 
stichters van de Jachtkunst, zich bij God beklagen over de verdorvenheid van het 
mensdom , een proces inspannen tegen 'Sathan, la Char et Ie Monde', aan de zijde 
van de Deugden een hopeloze strijd voeren tegen de Ondeugden, en zich tenslotte 
terugtrekken in de hemel. Vooral het eerste deel, het eigenlijke jachttraktaat, 
interesseert ons hier. Wij vinden er koningModus aan het woord, antwoordend op 
de vragen van/' aprentis . Hij heeft het achtereenvolgens over de parforcejacht op 
de cinc bestes rouges en op de cinc bestes noires, dan over de minder edele 
jachttechnieken zoals met vallen, netten, enz. Hij spreekt verder over de valkerij en 
de vogelvangst. Tussendoor geeft zijn echtgenote, Ratio, moraliserende be
schouwingen ten beste over de eigenschappen van de verschillende dieren met hun 
exemplarische betekenis: 'Ci moralisse la roine Ration des bestes , especialement 
du cerf' (hfdst. 63) ; 'Ci devise comment les cinc bestes douches sont appropieez as 
preudommes' (hfdst. 74); 'Ci devise les propriétés du leu pour faire essample' 
(hfdst. 78). 

Dit Modus-Ratio-jachtboek werd als bron gebruikt voor de iconografie van een 
wandtapijt dat toebehoorde aan Filips van Cleef, heer van Ravenstein, en waar
schijnlijk teEdingen werd geweven vóór 1513 (afb . 12) 38 . Het compositieveld 
van dit tapijt is in tweeën gedeeld: links, in een gotisch paviljoen, troont Modus; 
rechts, eveneens in een paviljoen, Ratio ('Racio'). Beide zijn omringd door 
edellieden van wie enkele, aan de hand van opschriften, kunnen geïdentificeerd 
worden als allegorische personages: naast Modus herkent men enerzijds 'Forma' 

3 7 Het boek is uitgegeven door Gunnar Tilander (Les Livres du Roy Modus et de la Royne Ratio , Parijs, 1932). Er 
zijn 32 manuscripten van bewaard (een van de beroemdste in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, 
man. 10218-19, afkomstig van de Bourgondische bibliotheek) en het werd in 1486 voor het eerst in druk 
uitgegeven. Zie ook H. Werth , Altfranzösische Jagdlehrbücher nebst Handschriftenbibliographie der abend
liindischen Jat:dlitteratur iiherhaupl , in Zeil.lchrift fiir Romanische Phi/o/of?ie . Xll , 1888 , pp. 146-9 1 en :18 1-
415 ; Xlll , 1889 , pp. 1-34. Opgave van de recente literatuur in C. Nissen,Die zoologische Buchillustration , 11, 10 , 
1972, pp. 97-98. 
38 Zie Joseph Destrée , L' Industrie de la tapisserie à Engkien, Edingen, 1900, pp . 12-16 ; daarnaast A. Wauters , 
Les lapisseries Bruxelloises , Brussel, 1878 , pp . 93-94 ; Göbel , o .c . , I, I, p. 85 ; G.T. van Ysselsteyn, Tapestry . 
The most expensive industry of the XVth and XV!th centuries , 's-Gravenhage-Brussel , 1969, pp . 136 e .v. 



DE 'JACHTEN VAN MAXIMILIAAN' 35 

en 'Mensura', anderzijds 'Noble' en 'Perefarnille'. Ook Ratio wordt geflankeerd 
door een 'Noble', door 'Necessitas' en 'Natura Rerum'. Deze namen komen niet 
Ietterlijk voor in Les Livres du Roy Modus, maar passen wel in de ideologische 
context van de jacht als ars. Beide paviljoenen worden verbonden door een groep 
mensen: een paar discussiërende hovelingen die aansluiten bij de debatterende 
edellieden rond Ratio en een zevental jagers met honden, die naar de andere kant 
zijn gewend. Een van hen is naar voren getreden en richt het woord totModus: 'je 
say grant cerf en ung buisson' (hij heeft dus een hert opgespoord, dat de volgende 
morgen zal gejaagd worden). Een tekst aangebracht op zes banderollen bovenaan 
en op twee cartouches onderaan, borduurt voort op enkele algemene gedachten uit 
Les Livres duRoy Modus: 'Vous qui aves oy parler Modus etRacio par livreiVenes 
vous ei renoveler en nouvea sens que je vous livre'. Modus is de geleerde koning 
die de jachtpraktijk heeft geregeld met vorm en maat (vandaar 'Forma' en 'Men
sura'), 'Racio donne demontrance de toutez choses natureles. Et pourqoy telle et tel 
substance se fait par telesfins et tel es', zodat ze vergezeld gaat van 'Natura Rerum' 
en 'Necessitas'. Zulk een bewogen bijeenkomst van jagers en discussiërende 
edelen voor de troon van Modus en Ratio, zoals hier uitgebeeld, wordt in het 
Modus-Ratio-jachtboek niet opgeroepen 39 : deze dramatische enscenering is een 
vondst van de ontwerper van het Edingse tapijt. 

Van Orley ontleende aan dat oudere Edingse tapijt zowel de iconografie als de 
compositie voor zijn twaalfde tapijt uit de Jachten van MaximUiaan 40 (afb. 11). 
Ook bij hem treffen we het getroonde vorstenpaar Modus en Ratio aan, omgeven 
door redetwistende geleerden, en begroet door een groep dynamische jagers. Het 
Edingse tapijt biedt een verdubbeling van een bekende compositie-figuur, die reeds 
in de klassieke oudheid werd toegepast: nl. de begroeting van een getroond heerser 
door zijn onderdanen, waarbij de rand van het compositieveld waar de troon 
opgesteld staat verzwaard wordt met een aantal rechtstaande figuren, meestal op de 
rug gezien. Van Orley heeft deze compositie overgenomen maar weer ontdubbeld, 
doorModus en Ratio naast elkaar op één troon te plaatsen. Ook bij hem vinden we 
een paviljoenachtige architectuur, een baldakijn, edelen die redetwisten, de 
geanimeerde jagersgroep met honden, en het doorzicht op een kasteel. De gelijke
nis is door te trekken tof in sommige houdingen. De stijl waarin dit alles is 
uitgetekend verschilt natuurlijk grondig met deze van het Edingse tapijt, dat wel 
twintig jaar vroeger is ontstaan. Bij de dood van Filips van Cleef in 1527 kwam dit 
Edingse tapijt bij Érard de la Marck terecht 41 , die wij voordien als eventuele 
opdrachtgever van de Jachten van MaximUiaan hadden aangeduid. Men ziet dus 
hoe Van Orley met het oudere tapijt in contact kan gekomen zijn. 

39 Uit de teksten blijkt dat het geen voorstelling is van het Oordeel van de graaf van Tancarville (hfdst. 117 en 
118 in hetModus-Ratio-jachtboek) zoals Göbel beweert : er wordt niet getwist over de respectieve kwaliteiten van 
de jacht met de hond en de valkerij . 
40 Alfassa nochtans (o.c. , p. 131, n. 3) meende dat er geen verwantschap ('aucune ressemblance') was tussen het 
hier besproken Edingse tapijt en Van Orley ' s twaalfde compositie. 
41 Zie J.K. Steppe enG. Delmarcel, o.c., pp. 48, 50. 



11. B. van Orley (ontwerper), De jachten van Maximiliaan, XII, De hulde aan Modus en Ratio. Parijs, Louvre 
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12 . Edings wandtapijt, Allegorie met Modus en Ratio. Bewaarplaats onbekend 

Het twaalfde stuk uit de Jachten van MaximUiaan lijkt dus bedoeld als een 
moderne heruitgave van het oudere Edingse Modus-Ratio-tapijt. De Latijnse 
verzen van de cartouche hebben nochtans weinig gemeen met de Franse teksten die 
op het Edingse tapijt voorkomen; men zou kunnen veronderstellen dat de opsteller 
van die Latijnse tekst dan rechtstreeks zou teruggegrepen hebben naar het jacht
boek, Les Livres du Roy Modus et de la Royne Ratio, maar dat lijkt niet het geval te 
zijn geweest. Het is veeleer dat andere beroemde jachtboek, Le Livre de la chasse 
van Fébus 42 - waarvan wij hoger al veronderstelden dat zijn miniaturen en ook 
zijn tekst inwerkten op de composities van Van Orley- dat gebruikt werd als bron 
voor de Latijnse cartouche. Aangezien Fébus' boek zelf gedeeltelijk teruggaat op 
Les Livres du Roy Modus, en er bepaalde gedachten van de Latijnse cartouche 
zowel in het ene als in het andere jachtboek (en ook in andere boeken: het betreft 
hier echte gemeenplaatsen) aangetroffen worden, is er een gedetailleerde uiteen
zetting van doen om mijn stelling te bewijzen. Daarom geef ik in wat volgt, vers per 
vers, een analyse van de Latijnse jachtapologie uit de Jachten van MaximUiaan, 
telkens geconfronteerd met de relevante citaten uitLe Livre de la chasse van Fébus 
(F) en uit Les Livres du Roy Modus (M). 

Si nihil o(m)mittas quod rectu(m) est. et bene vivens/nil noceas prestans o(m)nibus 
officium (Indien gij niet verzuimt wat billijk is, en goed leeft, niet schaadt, en uw 
plicht doet jegens iedereen). 
F: 'qu'il se garde de deux choses: l'une qu ' il ne perde la connaissance ni Ie service 
de Die u ... pour la chasse; I' autre qu ' il ne perde Ie service de son maître ou néglige 
certains de ses propres intérêts qui peuvent avoir plus d'importance' (p. 5) 43 . 

42 Zie noten31 en 34. Zieook H. Werth ,o.c . , pp. 401 e .v.; aanvullende bibliografie in Ni ssen , o.c ., pp . 98, 99 . 
43 De referentie is steeds naar de editie van Bossuat , geciteerd in noot 3 1. 
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M: beperkt de menselijke verantwoordelijkheid tot de plicht jegens God : 'Et est 
entendu toutevoies Dieu servir premièrement, que nul ne doit pour son deduit 
meitre en oubli' (p. 12) 44 . 

Quid modera(n)te Modo et D(omi)na Ratione iube(n)te/ venandi studio pulchrius 
esse potest (wat kan er dan mooier zijn dan hetjachtbedrijf zoals Modus het regelt 
en vrouwe Ratio het beveelt?) 45 . 

F: 'que de chasse il peut venir beaucoup de bien' (p. 5); 'les veneurs vivent en ce 
monde plus joyeusement que toute autre gent' (p. 7). Fébus vermeldt nergens 
Modus of Ratio. 
M: 'les deduis sont molt biaux'. Vanzelfsprekend komen in dit boek Modus en 
Ratio doorlopend voor. 

Oei expers et gule te studiosus honestil incalumen reddis (Vrij van leegheid en 
gulzigheid en strevend naar het eerbare, redt gij uzelf) 46 . 

F: een hele redenering met als maior dat 'oisiveté est fondement de toute mauvaise 
imagination' en dat 'imagination est seigneur de toutes reuvres, bonnes et 
mauvaises', en als minor 'que le bonveneurne peut être oisif' en dus ook niet kan 
zondigen: 'on échappe à tous les sept péchés mortels', waaronder 'gourmandise' 
(pp. 5-7); 'Excès de nourriture tue plus sûrement que glaive ou couteau' (p. 9). 
M: het begrip leegheid komt herhaaldelijk voor in het eerste hoofdstuk: 'oysiveté', 
'Et que nous ne fussons oysis Nous fist un livre de deduis'. De gulzigheid wordt 
echter nergens vermeld. 

Me(m)bra laborefoves/ Hoc exercitio leta(n)ter ducitur annusl Transigit et sanos 
vita beata dies (Door de inspanning koestert gij uw leden; met deze oefening gaat 
het jaar in blijdschap voorbij, en uw zalig leven loopt doorheen dagen van 
gezondheid) 4 7 • 

F: 'Maintenant je te prouverai que les veneurs vivent en ce monde plus joyeuse
ment que toute autre gent' (p. 7); 'Je te veux encore prouver que les veneurs vivent 
plus longtemps que nulle autre gent' (met een argumentatie die zich op Hippocrates 
beroept), eindigend met: 'Et on désire en ce monde vivre longtempset sain et en 

44 De referentie is steeds naar de editie van Tilander, geciteerd in noot 37. 
45 Ter vergelijking, hier nog een citaat uit de zeer verwanteRoman des Deduis vanGace de la Buigne (naar de 
editie geciteerd in noot 31): 'ce Deduit est utile au commun proffit' (v. 7813); 'du plaisir C' om puet avoir' 
(v. 7901). 
46 Ook Gace de la Buigne (o .c . ) hamert op het begrip leegheid en tussendoor heeft hij het ook over de gulzigheid: 
'oiseuse' (v. 826), 'oisiveté' (v. 830), 'pechié de la guele ' (v. 1691). Een vermaning tegen de luiheid en de 
gulzigheid was blijkbaar goed toepasselijk op de persoonlijkheid van Karel V, blijkens een passus uit een briefvan 
zijn biechtvader en raadgever Loaysa: 'dat Gij Uw natuurlijke vijanden, het te goede leven en de tijdverkwisting 
leert overwinnen'. Ook in een andere brief waarschuwt hij Karel tegen onmatigheid in het eten (zie Brandi , o.c., 
p. 261 , en voor de referenties het 2de deel van de Duitse ed., QueUen und Erörtungen, München, 1941, p. 208). 
In de moraliserende literatuur van die tijd gingen Leegheid en Gulzigheid vaak hand in hand (zie: K. Renger, 
Loekere Gesellschaft, Berlijn, 1970, pp. 106 e.v.), en onafscheidelijk daarmee verbonden was de Onkuise 
Liefde. Het is niet uitgesloten dat het vrijende koppel in Van Orley's derde tapijt (zie reeds noot 18) in dit 
moraliserend kader moet worden geïnterpreteerd, evenals hetzelfde motief dat tot twee maal toe voorkomt op het 
Edings Modus-Ratio-tapijt. 
47 De idee dat het beoefenen van de jacht gezondheid en een sterk lichaam garandeert, vindt men ook bij Gace de 
la Buigne (o.c., v. 7813) , die er vooral de oefenschool van de oorlog in ziet (het oude idee van Xenofoon). 
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joie, et après la mort sauver son äme; et les veneurs oot tout cela. Soyez donc tous 
veneurs, vous agirez en sages' (p. 9). 
M: heeft het nergens over de 'materialistische' baten van het jachtbedrijf: vermaak 
en gezondheid. 

Wij kunnen als volgt samenvatten: de idee dat de jacht de zonden afweert, en 
speciaal de ledigheid ( oisiveté), aanstookster aller zonden, treft men aan in beide 
traktaten, Les Livres du Roy Modus en Fébus' jachtboek, maar enkel in dit laatste 
vinden wij nog een aparte klemtoon op de gulzigheid, die als Gula ook optreedt in 
het twaalfde tapijt. HetModus-Ratio-traktaat redeneert bovendien in een eenzijdig 
religieus kader, terwijl Fébus bijvoorbeeld naast de plichten jegens God ook wijst 
op de maatschappelijke verplichtingen, en naast de weldaad van het jachtbedrijf 
voor het zieleheil, ook de zuiver lichamelijke geneugten in de verf zet: al jagend 
leeft men aangenaam, gezond en lang. Dit komt mooi overeen met de laatste drie 
regels van Van Orley's Latijnse tekst. Er dient bovendien op gewezen dat al deze 
ideeën bij Fébus ontwikkeld worden in de korte proloog (en wel in ongeveer 
dezelfde volgorde als in de Latijnse tekst), terwijl wij voor de hoger aangewezen 
parallelen uit het Modus-Ratio-traktaat het gehele boek moesten excerperen. 
Fébus' jachtboek beperkt het speculeren tot de hier geanalyseerde proloog, en blijft 
voor de volgende hoofdstukken op het feitelijke, jachttechnische niveau . Het komt 
mij voor dat de Jachten van MaximUiaan zich aan deze structuur gespiegeld 
hebben: een verheven speculatieve-tekst, en voor het overige zo getrouw mogelijke 
kynegetische informatie, weliswaar door de beperking tot de hertejacht en de 
everjacht minder encyclopedisch dan het jachtboek, maar - door het in beeld 
brengen van twee verschillende vangwijzen op het hert bijvoorbeeld - toch 
gekenmerkt door een zekere didactische toon. 

Een encyclopedische strekking is altijd al een kenmerk geweest van de hoofse 
jachticonografie : hetzij dat men in een enkel tafereel jachten op verschillende 
diersoorten bijeenbracht, hetzij dat men (zoals meestal bij wandtapijten die een 
gehele 'kamer' inkleden) in afzonderlijke taferelen een visuele inventaris bood van 
verschillende jachten, soms met een analyse van de opeenvolgende stadia in het 
jachtverloop. Eigenlijk ligt het aanleunen bij de didactische jachtliteratuur voor de 
hand, misschien al reeds voor de Romeinse vloermozaïeken; latere voorbeelden 
van zulke encyclopedische jachtuitbeeldingen leveren de fresco's in de Garde-robe 
te Avignon 48 , de beroemde Devonshire Hunting Tapestries 49 , Cranachs jacht
stukken 50 , en dan ook de Jachten van MaximUiaan. 

Een ander ingrediënt dat in de hoofse jachticonografie courant voorkomt is het 
portret zowel van personen als van gebouwen 51 , met een biografisch oogmerk, of 

48 Zie: R. André-Michel, Avignon. Les fresques du Palais des Papes, Parijs, 1920, pp . 19 e.v. 
49 Zie G.W. Digby en W . Hefford , The Devonshire Hunring Tapestries, Londen , 1971. 
50 Zie o.m.: Kurt Sternelle, Lucas Cranach d. Ä (Die Jagd in der Kunst), Hamburg-Berlijn, 1963 . 
51 Naast de Jachten van MaximUiaan is dat bijvoorbeeld het geval met vele van Cranachs jachtstukken, misschien 
ook met de Devonshire Hunting Tapestri es . In de inventaris van het bezit van Jan zonder Vrees treffen wij aan: 
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misschien eerder bedoeld als lofrede: men verheerlijkt de levenswijze van een 
bepaalde persoon, een familie, een dynastie. Het ophemelen van een geïdeali
seerde hoofse levensstijl gaf ook het ontstaan aan een bepaalde traditie van 
kalender-illustraties, zoals die in Les tres Riches Heures du duc de Berry 52 , waarin 
de biografisch-documentaire tendens duidelijk is. 

In het kader van de hoofse iconografie is de jacht slechts één van de vele 
bezigheden kenmerkend voor de levenswijze van de adel, en in een groep kunst
werken treft men de jacht dan ook niet onvermengd aan: zo vindt men er ook hoofse 
paartjes keuvelend in een liefdestuin , terwijl rondom gejaagd wordt. De laat-mid
deleeuwse adel stileerde haar buiten-leven naar het voorbeeld van de romans, en 
het kan dan ook geen verwondering baren dat in de jachticonografie de amoureuse 
paartjes of de fraai uitgedoste hoofse stoeten zo'n grote rol spelen. In de tapijtkunst 
van de 15de en 16de eeuw ontstaat dan een nogal stereotiep genre van 'chasses et 
volleries' waarin de jachttechnische analyse op de achtergrond geraakt en het 
aandeel van stoeten in statiekledij en het verliefd vertoon meer aandacht krijgen 
dan de dramatische actie 53 . Het is duidelijk dat ook deze traditie ingewerkt heeft op 
de_Jachten van Maximiliaan, wat vooral te merken is aan de stoeten op het tapijt 
met de Stier (II, afb. 1) en met de Weegschaal (VII). Ook Rubens' Wolvejacht 
(New York) en Everjacht (Marseille) knopen nog bij deze traditie aan. 

De Jachten van MaximUiaan bevinden zich op het kruispunt van al deze 
tradities: de iconografie van de maanden (met astrologische bijklanken); de ver
heerlijking van daden van herkenbare hoofse personen; documentaire landschap
pen en sierlijke hoofse stoeten; een visuele jacht-encyclopedie. Zij nemen noch
tans een unieke plaats in wegens de uitermate nadrukkelijke jachttechnische 
acribie, en de bijzondere verwijzing naar het ethische credo van de hoofse jager, 
kortom door de ernst waarmee getracht is een visuele vertaling te leveren van een 
jachttraktaat als dat van Gaston Fébus, maar dan speciaal toegepast op de Brusselse 
jagerij en haar Habsburgse meesters . 

'Neuf grans tapi z . .. de volerie de plouviers et perdriz, èsquelz sont les persannages de feux monseigneur Ie duc 
Jehan et madame la duchesse, sa femme, tant à pié comme à cheval' (A. Pinchart , Histoire générale de la 
tapisserie, III, Pays-Bas , p. 24). Een typisch voorbeeld is nog de Eyckiaanse (?) Partiedepêche, een geaquarel
leerde tekening in het Louvre (F. Lugt, o.c . , nr. 10) . 
52 C. Ceulemans (o .c. [noot Ij, pp. 81 e .v.) veronderstelt zelfs een directe invloed van dit getijdenboek op Van 
Orley 's tapijtenreeks. 
53 Goede voorbeelden van dit stereotiepe genre zijn de nummers 55-58 uit de tentoonstellingscatalogus 
Chefs-d' tEuvres de la tapisserie du 14e au 16e siècle, Parijs, 1973-74. Ook de Brusselse reeks gesigneerd JAN 
VAN ANVERP (ibid . , nrs. 65-68) mag in dit verband worden vermeld. Waarschijnlijk geven zij ons een goed 
beeld van de in documenten vaak vermelde 'chasses et voleries' , die geleverd werden door Pi eter van Aelst en door 
Gabriet van der Tommen (zie S. Schneebalg-Perelman , Un grand tapissier Bruxellois: Pierre d' Engkien dit 
Pierre vanAelst, inDe bloeilijd van de Vlaamse tapijtkunst . Internationaal Colloquium, mei 1961 , Brussel, 1969, 
pp. 304, 306, 313) . 
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Thesetof twelve tapestri es, traditionally called 'The Hunts of Maximilian' was designed by Bemard 
van Orley , and is databie around 1531. The iconography points to the Habsburg court of Brussels, but 
there are reasons to believe that Érard de la Marck, prince-bishop of Liège, took the initiative for the 
commission. Apart from documentary evidence there is the likelihood that the last tapestry of the set 
reflects in its iconography and composition an older tapestry, then in the collection of Érard de la 
Marck. 

A hunting treatise was a nother souree of inspiration , not-as was formerly believed -Les Livres 
du Roy Modus et de la Royne Ratio, but rather the even more famous Livre de la chasse by Gaston 
Fébus. The latin text on the cartouche in the twelfth tapestry seems dependent on this book, and the 
iconography of the ninth tapestry reflects chapter XLII. Moreover the composition of the fourth 
tapestry is very si mi lartoa miniature in the richest copy of Fébus' sLivre de la chasse, ms.fr. 616 of 
the Bibliothèque Nationale, Paris. 

The dependance on the iconography of the months is exp lored, and the popular Scaepherders 
Kalengier is pointed out as a souree for the third tapestry. lt appears that , nevertheless, the twelve 
tapestries were not conceived as traditional calendar illustrations. The presence of Luna (as Diana) 
together with a frieze of aquatic creatures might suggest astrological ideas. 



1. Maarten de Vos , De Vierschaar van de Brabantse Munters . Antwerpen, Rockoxhuis 

.p.. 
N 

c: 
~ 

~ z 
0 
m 
;>::l 

8 
0 
~ 



Juliaan de Ridder 

GERECHTIGHEIDSTAFBRELEN IN DE 15DE EN DE 16DE EEUW, 
GESCHILDERD VOOR SCHEPENHUIZEN IN VLAANDEREN 

Op initiatief van Prof. d'Hulst hebben wij gepoogd na te gaan of er in de 15de en 
16de eeuw in Vlaanderen 1 zogenoemde Gerechtigheidstaferelen in de Schepen
huizen aanwezig waren, en zo ja of er nu nog van terug te vinden zijn. Het is de 
eerste maal dat een dergelijk systematisch onderzoek plaats heeft gevonden, en in 
ons taalgebied ontbreekt de literatuur over het onderwerp dan ook schier volledig 2 . 

Wel bestaan er twee Duitse werken die echter meer dan veertig jaar oud zijn en 
weinig specifieks voor ons te bieden hebben. Ondanks de beperkte tijd en moge
lijkheid waarover wij beschikten, zijn we bij deze eerste poging toch al op het spoor 
gekomen van heel wat Gerechtigheidstaferelen speciaal geschilderd voor Sche
penhuizen . 

Recht en Wet 

Gerechtigheidstaferelen 'behoorden tot de eerste opdrachten van niet-kerkelijke 
aard, die de schilders kregen en als zoodanig zijn ze voor de seculariseering van de 
kunst van het grootste belang geweest', aldus Prof. Dr. H . van de Waal, waar hij 
het in zijn Drie Eeuwen Vaderlandsche Geschied-Uitbeelding, 1500-1800 heeft 
over pseudohistorische afbeeldingen van rechtspraak 3 . 

Wie waren wel die opdrachtgevers uit de wereld van de leken? Niemand minder 
dan de schepenen van de stad, de heren van de Wet. Dit wil dus zeggen, de hoogste 
gezagdragers in onze middeleeuwse steden, die met de rechtsmacht bekleed waren 
door de vrije poorters zelf. En laten we over die schepenen vooral niet te min 
denken, want hun rechtsbevoegdheid omvatte vaak genoeg de lage , de middelbare 
en de hoge justitie over een gebied dat zowel een gewone heerlijkheid, een stad of 
een hele kasseirij kon zijn. Zij waren soevereine rechters, zowel in criminele als in 
civiele zaken. 

Overigens stoelde hun rechterlijke waardigheid op een oeroude Germaans-Fran
kische traditie ('scabini' werden in Vlaanderen voor het eerst vermeld in 768) , toen 
de rechtsbedeling nog in wezen de hoofdtaak was van de schepenen. In de Lex 
Salica werden zij in die specifieke funktie ' racemburgii' geheten, dit is 'oordeel
vinders', omdat zij in hun kennis van het mondeling overgeleverde Frankische 

1 Vlaanderen betekent hier de vijf provinciën binnen het huidig staatsbestel: Limburg, Antwerpen, Vlaams 
Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. 
2 Het enige Nederlandstalige werk dat ook wel ons onderwerp aanraakt , althans op iconologisch gebied, is dat van 
Prof. Dr. H. van de Waal, Drie Eeuwen Vaderlandsche Geschied-Uitbeelding. 1500- 1800 . Een iconologische 
studie, l-Il , 's-Gravenhage, 1952. 
3 O.c., I, p. 261. 
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recht telkens het geëigende oordeel over de behandelde casus moesten zien te 
vinden . Dit recht , dat in Vlaanderen gegolden heeft van de 5de tot de 9de eeuw, 
werd getypeerd door drie eigenschappen: 1. het realisme: het kende enkel rechts
gevolgen en geen rechtsfeiten; 2. hetformalisme: een rechtshandeling was enkel 
geldig als de traditionele uiterlijke vormen in acht waren genomen ; 3 . de irratio
naliteit van de bewijsvoering, bijvoorbeeld bij middel van godsoordelen. Later 
dan, tot in de 11de eeuw, ontwikkelde zich het Kostumiere of Gewoonterecht, dat 
echter eveneens een 'ius non scriptum' bleef. Het is eerst in de 16de eeuw dat men 
deze overgeleverde rechtsbepalingen systematisch begint op te schrijven . Tot op 
het einde van de middeleeuwen bleven de schepenen dus helemaal uitsluitend en 
alleen op zichzelf aangewezen om ongeschreven wetten toe te passen , en om 
eigenmachtig te oordelen en te veroordelen . 

Het ligt derhalve voor de hand dat het voor de poorters een prestigezaak is 
geweest om hun Wet, hun vertegenwoordigers tegenover de vorst en de overige 
wereld , een rijkelijk en representatief onderkomen te bezorgen in een eigen 
'Schepenhuis'. 

Schepenhuizen 

Oorspronkelijk moest alle rechtspraak in open lucht gebeuren, zonder dat er 
evenwel een bepaalde plaats voor was aangeduid . De racemburgii hielden hun 
zitting , hun 'mallus' of ' maal', gewoonlijk op een opvallende plek in het land
schap: op een verhevenheid die 'maal berg' werd genoemd, of ook onder bomen , 
een eik of een linde. Later sprak men recht in de vierschaar, dit is een ruimte 
omsloten door vier scharen , d.w.z. banken waarop de schout, de schepenen, de 
aanklager en de beschuldigde plaats namen. Deze openluchtrechtbank, gewoonlijk 
gesitueerd onder een luifel, was vaak slechts een summier optrekje tegen de 
binnen- of de buitenkant van de stadsmuur, of later tegen het eigenlijke schepen
huis aangebouwd . Op de overbekende pentekening van Pieter Bruegel de Oudere, 
de Iusticia, van 1559 (afb. 2) 4 , bemerken we hoe weinig indrukwekkend zulk 
gerechtsprieel er ook nog in de 16de eeuw kon uitzien . 

Het gebruik de rechtszitting in de open lucht te houden is eeuwenlang blijven 
bestaan, in sommige dorpen tot in de 17 de eeuw 5 . Want, zo citeert Floris Prims: 
' . . . hij (de beschuldigde) campareere voor schepenen, buiten den steen of gevan
genis ... en doe de confessie voor schepenen, onder den blauwen hemel, buiten alle 
banden en hachten (boeien) van ijzer' 6 . 

De behoefte aan een vast onderkomen voor de Wet deed zich dus vrij laat 
gevoelen; ze liep eigenlijk parallel met de drang van de jonge steden naar vrijma
king uit de hand van de vorst. De eerste Vlaamse stad die erin slaagde haar eigen 

4 Koninklijke Bibliotheek, Brussel ; inv. S II 133707. 
5 Prof. Dr. J . Buntinx in WP Encyclopedie van Vlaanderen , V, Brussel, 1974 , p . 192 . 
6 Kan . Flori s Prims, De rechterlijke instellingen. Rechterlijk Antwerpen in de middeleeuwen , Antwerpen, 1936, 
p. 156. 
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2 . Pieter Bruegel de Oudere , lusticia, tekening. Brussel , Koninklijke Bibliotheek 

rechtspraak in handen te krijgen was Atrecht in Artezië, met name in 1111. En in 
1127 dwong Brugge van de graaf het vrij bezit van zijn stadsgrond en zijn 
schepenbank voor eigen rechtspraak af. Het duurt echter toch nog bijna tweehon
derdvijftig jaar alvorens daar in 1376 de eerste steen voor het oudste monumentale 
schepenhuis van Vlaanderen werd gelegd door de graaf zelf, Loctewijk van Male 
(1330-84) 7 . 

De steeds groeiende macht en de uitbreiding van de steden hadden tot gevolg dat 
ook het schepenhuis in de 15de eeuw al enorm was uitgedijd, en dit door de dubbele 
functie die de schepenen er te vervullen hadden, nl. op het gebied van de admini
stratie en op het gebied van het recht. Het is daarbij duidelijk dat er bij de 
verfraaiing van dit indrukwekkendste profane gebouw in de stad ook zeer veel 
schilderwerk te pas kwam, zo voor binnen als voor buiten. En in de zaal waar recht 
werd gesproken lieten de rechters-schepenen al van ouds tonelen afbeelden die wat 
met recht en wet te maken hadden, doch waarvan het hoofddoel was bestendig èn 
rechters èn rechtzoekenden aan hun respectieve plichten en verantwoordelijkheden 
te herinneren. Het zijn deze muurschilderingen , zowel als enkelvoudige panelen, 
tweeluiken en veelluiken, die men gemeenlijk 'Gerechtigheidstaferelen' noemt. 

7 Zie over de vroegere vergaderplaatsen van de schepenen te Brugge bij A. Vandewalle, Stadsarchivaris van 
Brugge, in (Cat. tent.) 600 jaar Brugs Stadhuis, 1376-1976 , Brugge, 1976. 
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Wat zijn Gerechtigheidstafere/en? 

Houden we eerst en vooral voor ogen dat voor de middeleeuwse mens God niet 
enkel immanent en altijd en overal aanwezig was, maar dat Hij zich zelfs actief 
bezighield met het menselijk bedrijf. Aldus werden ook de menselijke gerechts
handelingen a.h.w. gesanctioneerd door de goddelijke gerechtigheid. Vandaar de 
ordaliën, waarvan werd gedacht dat de Heer persoonlijk ingreep om de onschuld te 
'bewijzen'. Deze geestesgesteldheid die in alle lagen van de toenmalige maat
schappij doordesemd was door de christelijke leer, deed de mensen trouwens in de 
rechtspraak van de schepenen niets anders zien dan de toepassing hier op aarde van 
de gerechtigheid Gods. Alle gezag was immers aan de overheid gegeven door God 
zelf. 

Als men zich het begrip gerechtigheid tracht voor te stellen, denkt men aan
stonds aan de stereotiepe allegorie van de Justitia, met of zonder blinddoek 8 . 

Nochtans, dit is geenszins een gerechtigheidstafereel, want zulk tafereel steltaltijd 
iets concreets voor, een echt of echtgedacht verhaal, een ware of legendarische 
gebeurtenis of handeling, en zelfs een al dan niet reëel personage. Vrouwe Justitia 
daarentegen , is enkel maar een poging tot de zintuiglijke voorstelling van de 
abstracte Rechtvaardigheidsidee. 

Overigens stammen de eigenlijke gerechtigheidstaferelen uit wel zeer disparate 
bronnen. Uit het Oude en uit het Nieuwe Testament, de geschiedenis en de 
literatuur van de klassieke Oudheid, de legenden van de middeleeuwen, de eigen 
vaderlandse geschiedenis, en de lokale overlevering. Aldus zijn ze ook al dan niet 
historisch waar. 

Het Laatste Oordeel 

Het veruit meest voorkomend volwaardig gerechtigheidstafereel is het Laatste 
Oordeel, eigenlijk een voorstelling van gerechtigheid in de verhevenste zin van het 
woord. Het beeldt immers de ultieme en onfeilbare rechtspraak uit, waartegen geen 
menselijk verhaal ooit mogelijk is . Wat een impact moet een dergelijk schilderij 
niet hebben gehad, èn op de rechters èn op de beide partijen. Men verlieze immers 
niet uit het oog, dat het Laatste Oordeel voor de mensen van die tijd ook een 
bindende dogmatische voorstelling inhield: het was in waarheid hun eschatolo
gisch credo. 

Trouwens, hetLaatste Oordeel was in alle omstandigheden, overal en altijd, een 
voorstelling van gerechtigheid, of het nu in een sacrale plaats aanwezig was ofwel 
in een profane ruimte zoals de vierschaar in een schepenhuis. Het was en bleef in 
ieder geval een uitbeelding van een rechterlijke beoordeling, en van een bestraffing 
of een beloning. 

8 Volgens E. Panofsky in Iconologie, Antwerpen, 1970, p. 220 , n. 46, duikt die blinddoek voor het eerst op 
omstreeks 1530. 
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Exempla iustitiae 

Dit zijn voorbeelden van rechtvaardige rechtspraak, die zowel aan de profane als 
aan de bijbelse wereld ontleend werden. Als model citeren we: uit het Oud 
Testament, het Oordeel van Salomon; uit de antieke mytologie en de klassieke 
letterkunde, de Gerechtigheid van keizer Traianus ; uit de middeleeuwse legenden, 
de Gerechtigheid van keizer Otto IJ/; uit de vaderlandse geschiedenis, de Gerech
tigheid van Karel de Stoute; en uit de specifiek lokale overlevering, de Hoofdbrug
legende van Gent 9 . 

Uiteraard zijn er talrijke exempla uit al die mogelijke bronnen te putten, doch in 
de practijk zijn er feitelijk maar weinige uitgebeeld, omdat ten slotte een ieder, 
zowel de gedaagden als de rechters, die voorbeelden gemakkelijk moest kunnen 
begrijpen of ze zich eventueel uit de geschiedenis moest kunnen herinneren. 

Wel was de inhoud van menig exemplum iustitiae voor meer dan één enkele 
interpretatie vatbaar. Aldus het verhaal van de Kuise Suzanna, dat zowel kon 
doorgaan voor een toonbeeld van huwelijkstrouw als voor een bewijs van machts
misbruik van rechters. Maar hoe dan ook, opgevat en bedoeld als gerech
tigheidstaferelen, waren de exempla ipso facto enkel geschikt om te prijken in een 
schepenbank, de toenmalige rechtbank . Voor dàt doel werd.:n zij door de stads
magistraat besteld en door de kunstenaars uitgevoerd, met het uitdrukkelijke 
oogmerk de rechters-schepenen en ook de rechtzoekenden op hun wederzijdse 
rechten , op hun plichten en op hun verantwoordelijkheden te wijzen . 

Trouwens, vaak is de dubbele gerichtheid van sommige exempla klaarblijkelijk 
de oorzaak geweest van het feit dat er soms meer dan een enkel gerechtigheidsta
fereel in een vierschaar aanwezig was: hun respectieve inhoud richtte zich echter 
meer direct of tot de enen of tot de anderen. Er waren evenwel ook exempla die per 
se tegelijk op de mannen van de Wet en op de strijdende partijen konden inwerken. 
Zulk tafereel-met-dubbel-effect moet o.a. alvast het Oordeel van Salomon geweest 
zijn. Dit is immers terzelfder tijd een appèl aan de wijsheid en aan de bedachtzaam
heid van de rechter, en tevens een aanmaning tot volkomen eerlijkheid en waar
heidsliefde van zowel de eiser als van de verweerder. 

Symboolpersonen van Gerechtigheid 

Behalve de eigenlijke gerechtigheidstaferelen, met name hetLaatste Oordeel en de 
Exempla Iustitiae, zijn er ook nog de personen die werden geacht toonbeelden te 
zijn geweest (of nóg te zijn) van rechtgeaardheid en daardoor ook van rechtvaar
digheid. Ook zij stammen uit de bijbel en uit profane bronnen, en zijn al dan niet 
reëel. Ze zijn tot gepersonifieerde mytische of echte historie geworden, dus tot 
ware symbolen van het Recht, en ipso facto van de Gerechtigheid. 

De keuze van dergelijke symboolmensen is evenwel en uiteraard zeer tijds- en 
vooral ook plaatsgebonden. Ieder landsheer of machthebber van het ogenblik wil 

9 Zie p. 52 . 
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immers doorgaan als kampioen van de Gerechtigheid. Vandaar dat men niet alleen 
befaamde personages aantreft die iets met recht en wet te maken hadden, maar ook 
en zelfs in hoofdzaak heersers, volksleiders en ... 'helden' 10 . En van deze laatsten 
fungeerden alvast als symboolfiguren van de Gerechtigheid, Josuë en Karel de 
Grote. 

Zulke gerechtigheidssymbolen werden weliswaar veelvuldig aangewend voor 
schepenhuizen, zowel buitenshuis als binnenshuis, maar desondanks zijn ze nooit 
zo direct aansprekend geweest als de Laatste Oordelen en deExempla lustitiae. De 
meeste mensen- ook de rechters- konden immers vaak nauwelijks gissen wiè 
die symbolische persoon nu eigenlijk was en wàt hij ooit mocht hebben gepresteerd 
qua rechtstoepassing, al was het maar door het ontbreken van iconografisch 
vastgelegde attributen; te meer daar zulke persoon steeds totaal inactief werd 
afgebeeld. 

Die hele symbolische voorstelling van de Gerechtigheid door personen bleef 
aldus veel te intellectueel verheven. Het feit van haar aanwezigheid werd echter al 
voldoende geacht om de juiste justitie te doen plaatsvinden 11 . 

Aantal - Typologie - Spreiding 

We zijn op het spoor gekomen, direct of indirect , van negenendertig gerech
tigheidstaferelen, die we hebben kunnen identificeren als zijnde speciaal uitge
voerd voor een schepenhuis resp. vierschaar. Eén ervan dateerde uit de 14de eeuw 
(1388), de achtendertig andere uit de 15de en 16de eeuw. Ze hebben ons in staat 
gesteld de typologie en de spreiding van dergelijke taferelen te bepalen. ~o hebben 
we alvast 6 typologische thema's kunnen onderscheiden. 

I . Het Laatste Oordeel 
2. Bijbelse exempla iustitiae: 
3. Antieke exempla iustitiae: 
4. Middeleeuwse exempla iustitiae: 
5. Lokale exempla iustitiae: 
6. Symbolische personages: 

b.v. Salomon - Suzanna - Ester 
b.v. Traianus- Cambyses 
b.v. Herkenbald- Otto 111 
b.v. Hoofdbruglegende, Gent 
b.v. Filips de Schone - Muntersvierschaar 

Wat de verspreiding van dit veertigtal taferelen betreft, ze zijn gelijkelijk 
verdeeld over vijftien steden van de historische gebieden van het graafschap 
Vlaanderen en van het hertogdom Brabant, en wel als volgt: West-Vlaanderen, 
over zes steden; Oost-Vlaanderen, over vier steden ; Vlaams-Brabant/ Antwerpen, 
over vijf steden (het gaat hier over de huidige benamingen van de gebieden). 

10 De negen helden , ' les neuf preux': Hector, Alexander de Grote, Caesar, Josuë, David , Judas de Mak:kabeeër, 
koning Arthur, Karel de Grote , Godfried van Bouillon. Volgens J. Huizinga in Herfsttij der Middeleeuwen, 
Haarlem , 1963 10 , p. 70, worden deze drie heidenen, drie joden en drie chri stenen als helden voor 'het eerst 
aangetroffen in de Vreux du paon van Jacques de Longuyon omstreeks 13 I 2' . 
11 We vermoeden dat de aanwezigheid van de afbeelding van het regerende staatshoofd in onze gerechtszalen, 
zoals dit nu nog steeds gebruikelijk is, de voortzetting is van die middeleeuwse gewoonte van het aanbrengen van 
symboolpersonen van Gerechtigheid. 
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Dit wijst erop dat het aanbrengen van gerechtigheidstaterelen in de rechtszalen 
van de schepenhuizen tot de zeden behoorde en werkelijk algemeen verbreid is 
geweest. Overigens zijn er nu nog zestien van behouden en in allerlei musea van 
ons land te zien. Drie ervan zijn trouwens ook in situ gebleven 12 . 

Enkele besluiten 

Ons onderzoek heeft ons ten slotte tot de volgende bevindingen gebracht: 1. In 
principe was er in elk schepenhuis in Vlaanderen op zijn minst één geschilderd 
gerechtigheidstatereel aanwezig; 2. Het prijkte steeds in de rechts- of raadszaal; 3. 
In de 16de eeuw was er vaak meer dan één tafereel aanwezig; 4. Het meest 
verspreide tafereel was het Laatste Oordeel ; 5. De andere taferelen waren vaak 
ambi- of multivalent, zodat enkel hun aanwezigheid in een vierschaar ze tot 
volwaardig gerechtigheidstatereel maakte. 

Wij hebben eveneens kunnen vaststellen dat de standaardaankleding van een 
vierschaar waar over halsmisdrijven werd geoordeeld, in elk geval drie objecten 
moest omvatten: (a) een Kruisbeeld; (b) een 'Heilige' (res sacra), waarop de 
getuigen moesten zweren; ( c) een Laatste Oordeel-schilderij. 

Enkele voorbeelden 

Ter illustratie van onze onderzoekingen, bespreken wij hier een trits gerech
tigheidstaterelen iets nader. En wel: een Laatste Oordeel-type ; een Exempturn 
Iustitiae-type; en een Symboolfiguren-type. Alle drie bevinden ze zich in een 
museum. 

Laatste Oordeel (afb. 3) 

Ca. 1425 ; door de Meester van Diest (ca. 1395- ?). 
Paneel: 230: 186 cm. Diest, Stedelijk Museum. 

Dit gerechtigheidstatereel werd omstreeks 1425 uitgevoerd door de anonieme 
Meester van Diest voor het vroegere schepenhuis van Diest, dat omstreeks 1320 
was opgetrokken. 

Zeer origineel van opvatting, getuigt dit Laatste Oordeel van een beslist plas
tisch vermogen, een ongemene beheerstheid en een uitgesproken zin voor even
wichtigheid. Hier is werkelijk een waar kunstenaar met een sterk talent aan het 
werk geweest, een waardig vakgenoot van de Van Eycks en van Campin. Icono
grafisch is de voorstelling zeer persoonlijk en merkwaardig. Vóór een byzantijns
gouden achtergrond waarin rankenciseleringen, zit de Opperrechter Christus in 

12 (a) Frans Sanders ' wandschildering Het Laatste Oordeel in het voormalig Schepenhuis , thans stadsarchief, te 
Mechelen ; (b) E.X. Adriaen Moreels' paneel Het Laatste Oordeel in het stadhuis te Geraardsbergen ; (c) de 
albasten schouwfries met de Kuise Suzanna van Guyot de Beaugrant, in het gerechtshof van het Brugse Vrije , te 
Brugge. 
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rood gewaad op een roodgouden regenboog en met zijn voeten op de driedelige, 
blanke wereldglobe. Met uitnodigende handen beheerst Hij met een milde gelaats
uitdrukking en de vijf goudstralende stigmata, het gebeuren op aarde onder zich. 

Verrassend oorspronkelijk is het feit dat, afgezien van de onontbeerlijke engelen 
met de 'arma Christi' en de bazuinen, en van de aartsengel Michaël, Christusalléén 
in de hemel troont. Hij bevindt zich niet ongenaakbaar hoogverheven, maar vlak 
boven de aarde, waarin rechts de hel met verdoemden opengaapt en links de zaligen 
worden binnengenood in het hemelhuis. De geattitreerde Middelaars, Maria en 
Johannes de Doper, zitten aan de voeten van de Heer, maar op aarde. 

Origineel is bovendien de opstelling van de twaalf apostelen. Ook zij zitten op de 
grond, a.h.w . onder de voeten van hun Hemelse Leider. Ze bevinden er zich tussen 
de opstaanden die uit de geopende graven komen en links naar hun heil of rechts 
naar hun ondergang worden gevoerd. En daar tussenin zijn de discipelen heel 
natuurlijk, heel menselijk geïnstalleerd; een beetje in een links-rechtse diagonaal, 
ongedwongen en vrij, zonder bepaalde indeling. Enkelen kijken niet zozeer ver
baasd dan wel bewonderend op; anderen lijken enigszins beschroomd ; terwijl er 
één meewarig en medelijdend begaan is met het lot van de arme veroordeelden die 
in ' s duivels greep terechtkwamen. Geen van de twaalf evenwel kijkt extatisch. Het 
tafereel doet werkelijk en natuurlijk-gewoon aan. 

Kalme bezadigdheid is overigens typisch voor deze kunstenaar. Zo treft ons de 
verstoting van de verdoemden: geen enkele gruwelscène komt erin voor, ook al 
zijn er overal dierlijk-monsterachtige duivelfiguren in de weer en likken er tussen 
de gelige lichamen rode vlammentongen. De schilder is er om zo te zeggen in 
geslaagd deze hel zó voor te stellen dat ze voor het wereldse oog van de gelovige 
'aanvaardbaar onontkoombaar' wordt. Trouwens, ook links zijn er geen excessen 
uitgebeeld: de opneming van de uitverkorenen in het gotische hemelgebouw 
gebeurt er uiterst rustig. Een engel wijst pausen, bisschoppen , kerkleraren, vorsten 
en gewone gelovigen de trappentoegang aan, terwijl bovenaan nieuwsgierige 
gelukzaligen uit de raampjes komen kijken. 

Eigenlijk gaat er van dit Laatste Oordeel één grote berusting uit, één gelaten 
onderwerping aan de beslissing van de Almachtige. Zoals gezegd, het afschrik
wekkende is er ook noodgedwongen in aanwezig, doch het is getemperd en het 
geeft de oprechte gelovige ondanks alles de overtuiging van supreme rechtvaardig
heid. 

Dat we hier voor een groot en waarachtig kunstenaar staan, blijkt ook uit zijn 
beperkt koloriet dat moeiteloos is uitgebalanceerd, terwijl geen enkele kleur ook 
maar één keer domineert. Over de zacht in elkaar overgaande donkergroenen, 
zachtroden en vaagblauwen, hangt een goudgelig waas dat bijna een intieme sfeer 
schept. 

Op de meeste mantels van de personages zijn de omzomingen beletterd met 
Latijnse, Griekse en Hebreeuwse karakters . Dit heeft de schilder dan alleszins 
gemeen met de allergrootsten als Robert Campin en Jan van Eyck. Inderdaad, bij 
CampinsMadonna der nederigheid en zijnAanbidding der koningen (kopie), zien 
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3. Meester van Diest , Laatste Oordeel . Diest , Stedelijk Museum 

we afwisselend Latijn en Hebreeuws op de kleedzomen van de Maagd en van één 
van de koningen. Bij God de Vader in het bovenregister van Van EycksLam Gods 
is de zoom van het scharlaken gewaad helemaal bestikt met paarlen letters, die door 
een mengeling van Latijnse en Griekse karakters niet gemakkelijk te lezen zijn. 
Merkwaardig genoeg komt er op de zoom van het eveneens scharlaken kleed van de 
Opperrechter te Diest, niet enkel een zelfde menggeschrift voor , doch het is ook 
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vrijwel dezelfde tekst. Hij luidt: PEX PEruH ~QHYNUC 
Dominus; en bij Van Eyck: PEX PErU ~NC ~NANXIN 
Dominus(ans) Dominaotium 13 . 

Rex Regurn 
Rex Regurn 

Dit zou o.a. wel eens kunnen wijzen op het feit dat deze Diestenaar, zo hij 
eventueel geen directe betrekking met onze grootmeesters mocht hebben gehad, 
dan toch in elk geval hun werk heeft gekend. En indien hij zich voor de teksten zou 
geïnspireerd hebben bij Van Eyck, dan is uiteraard zijn eigen Laatste Oordeel 
slechts nà mei 1432 te dateren. 

Hoe dan ook, de naamloze Meester van Diest verdient een rang vèr vooraan 
onder onze beste schilders van de 15de eeuw. 

Legende van de Hoofdbrug te Gent (afb. 4) 

1608; door Pieter Pieters (ca. 1550-1613). 
Doek: 247:215 cm. Niet gesigneerd; niet gedateerd. Gent, Bij1okemuseum; inv. 4098. 

Dit schilderij dat een typische plaatselijke legende uitbeeldt werd voor de Gentse 
Schepenkamer van de Keure, in 1608, uitgevoerd. Prof. Dr. A. de Schryver heeft 
legende en doek uitgebreid beschreven 14 . Een vader en zijn zoon waren beiden ter 
dood veroordeeld. Zij zouden gebalsrecht worden op een brug nabij het 's-Graven
steen. De rechter besliste evenwel dat, indien een van de twee bereid zou zijn zelf 
de andere te onthoofden, hij de vrijwilliger zou vrijlaten. Waarop de vader zijn 
zoon bezwoer dat te aanvaarden. Op het ogenblik echter dat de jongeling met het 
beulszwaard uithaalde om zijn vader te doden, loste de kling uit de greep. Terstond 
werd dit als een klaarblijkelijke tussenkomst van de Heer en als een mirakel 
beschouwd, en werden de beide mannen samen vrijgelaten. 

Het schilderij geeft precies het 'miraculeuze' moment weer waarop de zoon wil 
toeslaan en de kling uit het gevest vanzelf loslaat. Hoewel hij omringd is door vele 
personen, zijn er maar enkelen die het 'wonder' hebben opgemerkt, terwijl de 
neergeknielde en geblinddoekte vader, met een kruisbeeld tussen zijn geknevelde 
handen, gelaten de dodende houw afwacht. De kunstenaar heeft hier werkelijk een 
geniale oplossing gevonden voor een niet zo gemakkelijke opdracht. Op deze brug 
over de Lieve stonden reeds sedert 1371 aan de noordkant een 'ijseren husekin', 
een Mariakapeli etje, en er tegenover twee koperen figuren: een toeslaande 
scherprechter en een geknielde veroordeelde. De schilder heeft om zo te zeggen 
gewoon de beide beelden van de zuidleuning gehaald en ze 'levend' en in actie 
voorgesteld vóór het devotiekapelletje van de noordbalie. Hij heeft aldus de hele 
legende met omgeving en al vóór de grimmige dwingburcht, zeer precies gerele
veerd. 

Het koloriet van het geheel is vrij ingehouden en sober, en geeft de indruk dat de 

13 Cf. E. Panofsky , Early Netherlandish Painting , New York, 1974, I, p. 215 en n. 215 , I; J. de Baets o.p.,De 
Gewijde Teksten van het 'Lam Gods', kritisch onderzocht , in Verslagen en Mededelingen Kon . Vl. Akad. Taal- en 
Letterkunde, n.r., Gent, 1961, afl. 1, 531-614. 
14 Prof. Dr. A. de Schryver, in Catalogus van de Schilderijen in de Bijloke, Gent, 1972 , pp. 119-24. 
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4 . Pieter Pieters , Legende van de Hoofdbrug . Gent, BijJokemuseum 

meester niet speciaal effect wenste te maken, ook al zou het onderwerp zich daar 
gemakkelijk hebben toe geleend. De beheerstheid is beslist een eigenschap van de 
kunstenaar aan wie dit schilderij wordt toegeschreven , een zekere Pieter Pieters. 
Van hem is weinig meer bekend dan dat hij met zijn vader, Geraard Pieters-een 
schilder-, en met zijn broer in 1590 vanuit Brugge naar Gent is gekomen. Pieter 
heeft er zich gevestigd en stierf er in 1613 als gezworene van het schildersgild. 

Op het schilderij staan drie verschillende tituli: twee in het Nederlands en een in 
het Frans. Van noord naar zuid lezen we eerst, op de zoom van het wambuis van de 
zoon in het zwart: Ripeluple en(de) hare Mccclxxi . Onder de knielende vader, 
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eveneens in het zwart en in gotische letters: Dits de wettelickede der Stede van 
Ghendt/ de boets hem die hier es Ontrent . Ondertekend in lopend schrift: P. 
Heelant. En dan onderaan over de hele breedte van het doek in gouden letters: Ae 
Gandt Le en Fandt Fraepe Sae Pere Se Taete Desuul Maeis Se Heppe Rompe Si 
Grace De Dieu mccclxxi. 

Voor het 'Ripeluple ... ' heeft men nog geen bevredigende verklaring gevonden, 
ondanks alle scherpzinnigheid van de vorsers. De gotische tekst betekent zowat: 
dit is de rechtspraak van Gent, men neme zich hiervoor in acht. Doch de naam van 
de ondertekenaar blijft vooralsnog totaal duister 15 . En voor wat het Frans betreft, 
dit is in wezen het miraculeuze verhaal van de eigenlijke legende 16 . 

Het meest van belang voor onze studie is het feit dat het hier tegelijk gaat om een 
tafereel van Gerechtigheid en van Clementie. Het is immers zo, dat in deze 
voorstelling de hele middeleeuwse opvatting over de bestendige interferentie 
tussen de menselijke en de goddelijke gerechtigheid, duidelijk tot uitdrukking 
komt. Immers, ook al weten we niet wat de oorzaak was van de veroordeling van 
vader en zoon, het resultaat kennen we in ieder geval. En wat constateren we dan? 
Het incident van de lossende zwaardkling wordt door het volk en door de rech
terlijke instantie gezien als een ingrijpen van God en een wijzigen door Hem van de 
menselijke gerechtigheid. Op slag onderwerpt de mens zich aan dit voor hem 
zichtbaar klare, hogere raadsbesluit, wijzigt zijn eigen veroordeling ter dood en 
laat de door God zelf geredden meteen vrij ten leven. 's Mensen clementie is hier 
werkelijk gedicteerd en gesanctioneerd door de Hogere Rechter. Althans naar het 
gevoel van de middeleeuwer. 

We kunnen dus veilig aannemen, dat de Gentse rechters-schepenen van de 
Keuredit schilderij vooral zullen hebben besteld tot eigen voorbeeld en stichting. 
Het moest hun leren èn rechtvaardig èn genadig te zijn . En, voornamelijk, hen 
eraan herinneren dat er boven hen steeds een andere en alvermogende rechter was, 
die hun uitspraken beoordeelde en ze kon sanctioneren of wijzigen naar eigen voor 
de wereldling ondoorgrondelijk inzicht. Bij een dergelijke wijziging gold dan 
zonder discussie voor de menselijke rechters: Deus iudex locutus, causa finita! 

Overigens hing in die zelfde schepenkamer van de Keure al sedert 1589 een 
Laatste Oordeel (afb. 5) van Rafaël Coxcie (1540-1616) . Het verschil echter met 
het nieuwere gerechtigheidstatereel bestond erin dat dit Oordeel een ieder aan-

15 Mevr. Dr. H . de Ridder-Symoens, RUG , suggereerde ons dat Heelant misschien dient gelezen als Steelant. 
Deze zou dan zijn, ridder Philippe van Steelant, heer van Hasselt, driemaal schepen van Gent, gestorven in 1620 
en begraven bij de Reeolietten te Gent. In het Memorieboek der Stad Ghent van 't jaer 1301 tot 1793, UI, Gent , 
1854 (Mij. Vlaamse Bibliofielen , 2de r. , nr. 15) wordt verwezen naar zijn schepenambt in 1608 , opp. 140: 'a" 
1608 Schepen vanGedele Joncheer Philips van Steelandt , heere van Hasselt'. Evenzo wordt hij herhaaldelijk en 
uitvoerig vermeld o.a. bij: P. L'Espinoy , Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, Dowaai, 1631, 
pp. 968, 976, 986; F. Goethals, Dictionnaire général et héraldique desfamilies nobles du royaume de Belgique, 
I, Brusse l, 1849, p. 480: J. Ga i llard. Bmges etle Franc ou leur magistroture er leur noh/esse, I, Brugge, 1857, 
p. 135. De moeilijkheid blijft echter; indien dit inderdaad P. van Steelant zou zijn, dan is de naam van een schepen 
uit de l7de eeuw geplaatst onder een tekst die dateert uit de 14de eeuw. Immers, volgens Prof. De Schryver
o.c., p. 122 -, schrijft GaiBard dat deze tekst woordelijk op èèn van de mannen van de koperen beeldengroep 
prijkte. 
16 Vrije transcriptie: A Gand I' enfantfrappe son père à la téte , mais , gráce à Dieu, son épée se rompt, 1371 . 
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5 . Rafaël Coxcie , Laatste Oordeel. Gent, Museum voor Schone Kunsten 

sprak, zowel de gedaagden, getuigen en rechters, als alle aanwezigen . Gerechtig
heid en Clementie waren in CoxciesLaatste Oordeel weergegeven in hyperdimen
sie en golden er voor het hele mensdom, voor de levenden zowel als voor de doden . 

De Vierschaar van de Brabantse Munters (afb. 1) 

1594 ; door Maarten de Vos (1532-1603). 
Paneel: 157:215 cm. Antwerpen, Rockoxhuis. 

Over dit derde gerechtigheidstafereel moet ik uitvoeriger handelen, omdat dit niet 
gesigneerde noch gedateerde schilderij tot nog toe onder een andere betiteling 
bekend was, en het ook nooit volledig was ontraadseld . Inderdaad, men kent dit 
paneel in de literatuur onder een drietal benamingen: 'Iustitia', ' Justitia van 
Antwerpen' en ' Allegorie van het Recht' (in de huidige catalogus van het Roc
koxhuis). Een en ander duidt op de onzekerheid die men jarenlang heeft gehad om 
het werk te identificeren. Wij zijn daar ten slotte toch in geslaagd. 

Het werk heeft als centrale figuur Vrouwe Justitia, met in haar linkerhand het 
opgeheven zwaard der gerechtigheid en in de rechterhand de weegschaal. Zwe
vende engeltjes houden de vrouw een lauwerkrans boven haar hoofd . Aan haar 
voeten twee gekluisterde, naakte figuren , links een vrouw, rechts een geblind-
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doekte man. Naast de geknielde vrouw op de voorgrond, twee antieke personages, 
en aan de andere kant naast de geknielde man, nog drie antieken onder wie een 
vrouw. Boven al deze personen bevinden zich op de achtergrond, aan beide zijden 
van Justitia, vijf eigentijds geklede mannen, klaarblijkelijk de opdrachtgevers van 
het schilderij. 

Het was geweten dat het schilderij van de hand was van Maarten de Vos, de 
bekende Antwerpse maniëristische meester, en men vermoedde dat hij het om
streeks 1590 zou geschilderd hebben. 

In het Jaarboek 1978 van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen heeft de heer M. Jennes- die gegevens verzamelt over de muntslag 
van de Scheldestad- een artikel gepubliceerd, Een schilderij van Maarten de Vos 
voor de rechtbank van de Brabantse Munters, waarin hij het schilderij van het 
Rockoxhuis behandelt. Hij steunde zich hiervoor in hoofdzaak op notities nagela
ten door de Antwerpse kroniekschrijver en muntverzamelaar Jan Baptist vander 
Straelen (1761-1817). Vander Straelen had o.a. over dit schilderij geschreven:' ... 
eene fraye Schilderye verbeeldende regtveerdigheyd, geschildert a0 1594 door 
Martinus devos; deselve was wederseyds versiert met de portretten vant alsdan 
dienende Serment, alsook hetgene van den schilder; onder stond: J ustitiae S ... ' 
Volgen dan tien namen van de leden van de 'eed' van hetjaar 17 , waarna de tekst 
eindigt met: 'Expec. pub. colleg. monetar. Duc. Brab. P.C. MD XCIII!', hetgeen 
betekent: Gezicht op het openbaar college van de munters van het hertogdom 
Brabant P.C. 1594. 

We leren hier dus uit dat het niet zo maar gaat over een zoveelste allegorische 
voorstelling van het Recht, noch over typisch' Antwerps' recht. Het is daarentegen 
een afbeelding speciaal besteld om in een vierschaar te prijken, en meer bepaald 
betreft het hier de geprivilegieerde rechtbank van de Brabantse munters. Inderdaad 
bestonden er eertijds, behalve de drie officiële rechtsorganen: de burgerlijke, de 
grafelijke of feodale, en de kerkelijke of geestelijke, eveneens verscheidene 
soevereine en geprivilegieerde rechtbanken , waarvan sommige zelfs de 
drievoudige rechtsbevoegdheid bezaten: lage, middelbare en hoge. Aldus was 
omstreeks 1488 door Maximiliaan I van Oostenrijk te Antwerpen de onafhan
kelijke rechtbank van de Brabantse munters, genoemd 'Vierschaar van de Munt', 
ingesteld. Ze bezat eigenrechtige jurisdictie over het hele hertogdom Brabant, en 
ze was voorgezeten door een 'eed' of 'serment' bestaande uit tien man: één 
waradijn of waerdijn (opzichter), twee provoosten en zeven gezworenen. De 
rechtszittingen hadden plaats in de Munt zelf, aan de Kloosterstraat, in de 'recht
camere' genaamd de 'thuyn', een vierkante omheinde vierschaar midden in de 
zaal. Het serment zetelde er driemaal per week. Tegen de beslissing van deze 
rechtbank was geen beroep noch verhaal mogelijk ts. 

17 Die namen zijn: Petrus Borremans, Christophorus Brabants, Michael van Bolenbeke, Joannes van der 
Heyden , Gualteris van Craesbeeck , Joannes Hoons, Georgis Pannis , Petrus van Papevelt, Franciscus van Bijlant 
en Theodorus Everwijns. 
18 Floris Prims, o.c., pp. 97 en 105-07. 
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Wij hebben dit kunstwerk onder onze gerechtigheidstaferelen opgenomen om 
ongeveer dezelfde reden waarom Erwin Panofsky de 'Iusti Iudices' van hetLam 
Gods van Van Eyck als waardige voorafbeelding van een verhaal van Gerechtig
heid heeft willen zien. Volgens hem symboliseren die 'Rechtvaardige Rechters' 
namelijk gewoon de schepenen van Gent 19 . Hier nu op ons schilderij zien we de 
tien opdrachtgevers van het Serment van de Munt van Brabant, niet louter sym
bolisch voorgesteld als de 'iudices' bij Van Eyck, maar ècht naar het leven, in 
hoogsteigen persoon en in hun hoedanigheid van rechters. Wel zijn ze echter 
bescheiden en te halven lijve te zien op de achtergrond, achter de symboolfiguren 
van Gerechtigheid uit de Oudheid, deze grote voorgangers, bij wie de vroede 
rechters-munters bestendig inspiratie wensten te zoeken. 

Het zijn precies die inspirerende voorbeelden die de grootste moeilijkheid 
hebben opgeleverd om het paneel zijnjuiste betekenis te kunnen geven. Vast staat 
natuurlijk, dat al die symbolen iets met recht en wet te maken hadden, anders 
zouden de sermentsleden hen niet hebben laten afbeelden. 

De enige persoon die zonder twijfel tot nog toe kon worden geïdentificeerd, is de 
oudtestamentische wetgever, Mozes. Niet enkel is hij duidelijk herkenbaar aan de 
'horens' op zijn hoofd, maar bovendien wijst hij vóór hem op de openstaande 
traditionele 'Loechot ha-Berit' , de Tafelen der Wet. Hierop prijkt een zeer inge
korte versie van het 'Asseret ha-Diwrot', de Tien Geboden, in ongevocaliseerd 
feilloos Hebreeuws, weergegeven volgens Veëleh Sjemoth (Exodus) 20: 1-17. De 
aanhef (op de rechtertafel) echter is vervangen door de korte titel 'Asseret ha-De
warim', de Tien Woorden 20 . Bij nadere beschouwing evenwel blijkt deze inge
korte Dekaloogtekst eigenaardig genoeg niet te stammen uit de 'Chamisjah 
Choemsje Torah', het Hebreeuwse O.T. dat voor het allereerst in de Nederlanden 
werd uitgegeven door Plantin te Antwerpen in 1566, want dit was geheel gevocali
seerd. Deze zgn . 'rabbijnse bijbel' was uitsluitend bedoeld geweest voor de export 
naar joden van Iberië en Noord-Afrika; het was dan ook een echte 'Tenach', d.w.z. 
dat hij was opgesteld volgens de joodse bijbelcanon 21 . Naar onze mening moet de 
Wettekst op het schilderij rechtstreeks overgenomen zijn van maranen, tot christen 
bekeerde joden uit Antwerpen. Overigens wordt deze beknopte versie (en nog veel 
kortere versies) van de Tien Geboden nu nog gebruikt in joodse geschriften, 
afbeeldingen e.d., alsook in desjoel (synagoog), bv. op de 'Aron ha-Kodesj', de 
Heilige Arke, het schrijn waarin de torarollen worden bewaard. 

De man naast Mozes is Flavius Iustinianus ( 482-565), de Byzantijnse keizer van 
het Romeinse Rijk, die blijvende faam heeft geoogst door zijn codificatie van het 
Romeinse Recht in het zgn. Corpus Juris Civilis. In zijn rechterhand houdt hij een 
perkamentstrook, beschreven en nog gedeeltelijk leesbaar. De aanvang van de 

19 E. Panofsky , o.c., I, p. 217 en n. 217, 3 . 
20 In de Septuagint letterlijk vertaald door 'deka logoi'. 
2 1 De joodse volgorde van de bijbelboeken van het Oude Testament verschilt zowel van de rooms-katholieke als 
van de protestantse bijbel canon. Ze wordt aangeduid in het woord 'TeNaCH', dat de drie hoofdindelingen 
weergeeft, met name: a) Tora= Pentateuch; b) Newiiem =Profeten; c) Chetoewiem =Geschriften. 
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tekst leert ons meteen de identiteit van het personage kennen: 'Imp. Caes . Fl 
Iustinianusl ad senatum et omnes populos ... ' 22 . De verdere tekst is zeer onduide
lijk en doet voor ons ook verder niets ter zake, doch het geciteerde begin suggereert 
klaarblijkelijk het decreet waarmee Iustinianus I zijn hogervermeld Corpus bij de 
Senaat en 'al (zijn) volken' wilde promulgeren. In zijn linkerhand houdt de keizer 
een kleine wereldbol met er bovenop een kruis, zoals een rijksappel. De schilder 
heeft het uiterlijk van deze man enigszins exotisch willen maken, met brokaten 
gewaad, schouderkap en gevoerde beugelkroon waaraan linten. Met het ons 
vertrouwde zesdeëeuwse mozaïek van de San Vitale te Ravenna heeft het geen 
gelijkenis. 

De identificatie van de drie figuren rechts heeft alle vorsers moeilijkheden 
opgeleverd. Een van deze figuren is een zwaargebouwd en gebaard man 23 met een 
lauwerkrans op het hoofd , die een rechthoekig paneel op de knie houdt waarop een 
Latijnse tekst voorkomt. Een vrouw naast hem legt genegen haar linkerarm om zijn 
schouders en fluistert hem blijkbaar iets in zijn rechteroor. Geheel rechts staat nog 
een ander man, gladgeschoren, rijkelijk gekleed in rood en hermelijn. Hij draagt 
een smalle hoofdband met edelstenen. Zijn linkerhand rust op een panelenboek dat 
rechtopstaat en waarop een tafereel met een paar honden en een hert in een woud te 
zien is. De man zelf kijkt de toeschouwer aan en wijst met zijn rechterhand naar de 
gebaarde persoon. 

Voor de identificatie van deze laatste, die klaarblijkelijk het hoofdpersonage is 
van de drie, hebben wij eerst en vooral de tekst gekopieerd die op het paneel 
voorkomt en die verdeeld is in drie paragrafen: VI, VII, VIII. Daar wij ver
moedden dat het om oude Romeinse wetteksten ging, wendden wij ons ermee tot 
Prof. Dr. G. Macours 24 , en het bleek toen dat het zgn. Leges Regiae, Konings
wetten, betrof. Meer bepaald waren het wetten die door de Romeinse traditie 
worden toegeschreven aan de legendarische tweede koning van Rome, Numa 
Pompilius (ca. 715-679 v.Chr.), die door wijsheid en godsvrucht de ruwe zeden 
van de Romeinen heeft verzacht. De Koningswetten zijn enkel fragmentair tot ons 
gekomen en dit door verschillende auteurs, zowel Grieken als Romeinen. De 
wetten die ons hièr bezighouden worden vermeld bij de Romein Festus (2de eeuw). 
We geven hierna de door ons rechtstreeks van het schilderij gekopieerde teksten, 
naast de juiste teksten van Festus en hun hedendaagse vertaling: 

22 Armin Zwei te in zijn dissertatie Studien zu Marten de Vos. Ein Beitrag zur Geschichte der Antwerpener 
Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts , Göttingen, 1974, heeft de volledige tekst niet kunnen 
situeren . Er zijn blijkbaar te veel elementen onontcijferbaar . Maar hij identificeert de persoon wel zoals wij. 
23 Dr. A. Monballieu wil in deze figuur het zelfportret van Maarten de Vos herkennen, door vergelijking met 
diens portret op een gravure vanG. Sadeler. Ze werd afgedrukt bij M. Jennes, o .c . , p. 45.- Inderdaad staat er bij 
Van Manderover De Vos (ed . HannsFloerke, Munchen, 1906 [naar ed . Amsterdam , 1617], 11, p . 96): ' ... en was 
een seer statigh, groot, en swaerlijv igh Man ' . En opp. 93 gelijkt De Vos' portret op de gravure met het Latijnse 
lofd icht van Dominicus Lampsonius, eveneens op dat vanG . Sadeler en gelijkt het ook op de Nu ma Pompi lius van 
het schilderij. Een en ander klopt dus met wat Vander Straelen zegt (zie hoger):' ... versiert met de portretten vant 
alsdan dienende Serment, alsook hetgene van den schi lder' . 
24 Docent Romeins Recht aan de K.U.L. Kortrijk. 
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Tekst schilderij 

VI 

Si quis hominibus libe
rurn Dov' ov sciens. 
Morti : duc it. Paricida e 
estis 

VII 

Pellex aram Iu nonis ne 
tangito 

VIII 

Gel hominem Pul min . 
Iobis. occisce em supra 
genua ne tollito homo sea 
fulmine occi sus esit et 
iusta nulla fieri opor teto 
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Tekst Festus 

16 

Si qui hominem liberurn 
dolo sciens morti duit , 
paricictas esto. 

13 

Paelex aram Iunoni s ne 
tangito ; (s i tangit , Iu non i 
crinibus dernissi s agnum 
feminam caedito.) 

14 

Si hominem fulmen (?) 
occisit, ne supra genua 
tollito. Homo si fulmine 
occisus est, ei iusta nulla 
fieri oportet. 

Vertaling 25 

16 

Wanneer iemand een vrij man met opzet en 
bewust ter dood heeft gebracht, moet hij 
vadermoordenaar zijn . 

13 

Een bijzit mag het altaar van Juno niet aan
raken; (wanneer zij het heeft aangeraakt, 
moet zij met loshangende haren een ooilam 
slachten voor Juno.) 

14 

Wanneer de bi iksem een man heeft gedood, 
zult gij hem boven de knie niet opheffen . 
Wanneer een man door de bliksem is ge
dood, past het niet rouwplechtigheden voor 
hem te houden . 

Daar de leges regiae voornamelijk van sacraalrechtelijke aard zijn, is men van 
oordeel dat de eerste Romeinse koningen deze voorschriften in hun hoedanigheid 
vanpontifex maximus , van hogepriester , hebben uitgevaardigd. Vandaar Numa' s 
lauwerkroon, die inderdaad door de pontifices werd gedragen, zoals we dit nu nog 
kunnen zien te Rome op het monument van de stoet der priesters op de Ara Pacis 
Aug ustae uit de 1 ste eeuw v.Chr. 

Eenmaal de wetgever als Nu ma Pompilius bekend, was het ook meteen mogelijk 
de fluisterende vrouw naast hem te identificeren . Het betreft de nimf Egeria, met 
wie hij gehuwd was en die hem steeds wijze raadgevingen gaf, raadgevingen 
waarnaar hij zijn verordeningen uitvaardigde. Na zijn dood werd Egeria in een bron 
veranderd, en later vereerd als beschermgodin van Rome, tot wie vooral zwangere 
vrouwen hun gebed richtten. 

Wat nu de laatste figuur, uiterst rechts , betreft, dit is Caius Plinius Secundus 
(23-79) bijgenaamd Maior, de bekende Romeinse geleerde en vlootvoogd te 
Misenum, die bij de uitbarsting van de Vesuvius is omgekomen. Hij rust hier 
blijkbaar met zijn linkerhand op zijn tot ons gekomen befaamd werk Naturalis 
Ristaria, bestaande uit 37 boeken, een encyclopedische Summa waarin geografie, 
etnologie, antropologie, zoölogie, mineralogie, landbouw en medische weten
schap worden behandeld. Hij wijst met zijn rechterhand naar Nu ma Pompilius om 
de toeschouwer erop attent te maken, dat hijzelf ook in zijn Natuurgeschiedenis 
Numa's cultuswetten signaleert. Plinius Maior vermeldt inderdaad o.a., dat Numa 
'verordende dat het een heiligschennende daad was wijn van een ongesnoeide 
wijntak te plengen voor de goden', alsook 'Op een brandstapel zult ge geen wijn 
plengen ' 26 . 

25 De Koningswetten , vertaald door Jacoba J.H.M . Hanenburg, Brussel, 1973. 
26 Plinius, Naturalis Historia , 14 , 12 , 88: 'ex imputata uite libari ui na di is nefas (Nu ma) statuit'; en: 'Vino rogurn 
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Aan Iustitia's voeten ligt links de vrouw Fallacia, d.i. het bedrog en de mislei
ding, herkenbaar aan haar masker en haar net: het masker waarmee ze haar ware 
gelaat verbergt, het net waarin ze de lichtgelovige verstrikt. Rechts bevindt zich 
Vis, d.i. het brutale, blinde geweld of de gewelddadigheid, vandaar dat de man 
geblinddoekt is voorgesteld met naast hem zijn zwaard. 

Blijft nog, aan de voeten van de Gerechtigheid, de cartoucheplaat die onbe
schreven is 27 . Opvallend is dat op elk van de hoekzuiltjes ervan !anus-met-het
dubbele-voorhoofd prijkt. Ook dit verwijst nogmaals naar Numa Pompilius. Deze 
heeft immers biezonder geijverd voor de verspreiding van de verering van de god 
van deuren en poorten, er hij heeft zelfs de doorgang van !anus Quirinus op het 
Forum Romanurn doen oprichten, de dubbele poort die nooit mocht gesloten 
worden, behalve als er vrede heerste in het hele Romeinse Rijk. Tot zover de 
iconografische verklaring van het schilderij. 

Dit afwijkend maar overigens volwaardig allegorisch-symbolisch gerech
tigheidstafereel-voor-een-vierschaar, spreekt uiterlijk zeer aan, doch het zal in
houdelijk de sermentsleden van de Brabantse Munt stellig nog directer hebben 
geïmponeerd. Het heeft er hen immers beslist aan herinnerd, dat billijkheid, 
onpartijdige rechtvaardigheid en gerechtigheid in de uitoefening van hun uiterst 
verantwoordelijke rechterstaak 28 al hun besluiten en daden moesten beheersen. 
Buitendien was het eens te meer een voorbeeld van een voorstelling die exclusief 
bedoeld was tot stichting en maning van rechters. 

Nabeschouwing 

Gerechtigheidstaferelen zijn niet enkel kunstzinnige uitingen van onze voorvade
ren doch bieden bovendien een soort waardemeter van de sociale, materiële en 
culturele toestand waarin ons volk zich bevond in een tijdperk waarin de wereld om 
zo te zeggen van aanschijn veranderde. Vooral in de 16de eeuw toen, onder invloed 
van het Humanisme, de Reformatie en de Renaissance, een omwaardering van alle 
overgeleverde waarden plaatsgreep. 

Stellen we bijvoorbeeld als zo'n waardemeter het Laatste Oordeel van de 
Meester van Diest (afb. 3) uit de eerste helft van de 15de eeuw, tegenover een 
zelfde tafereel van Rafaël Coxcie (afb. 5) 29 , uit de tweede helft van de 16de eeuw, 

ne respargito'. In De Koningswetten : 'Leges Regiae', secundum S. Riccobono, p. 14. 
27 M. Jennes vermoedt, dat wellicht hierop de namen van de tien leden van de Munterseed hebben gestaan. Eerst 
onder de Franse overheersing alhier zouden die veiligheidshalve verwijderd zijn.- Volgens ons evenwellijkt dit 
vrij onwaarschijnlijk, gezien de ruimte binnen de cartouche erg beperkt is en de tekst met namen zeer uitgebreid. 
Misschien is er echter onder de cartouche en over de hele lengte van het schilderij nog een tekstband aanwezig 
geweest, die in Jennes' artikel wordt vermeld als 'verdwenen meanders '? 
28 De gebruikelijke straf voor valse munters was ... de dood in ziedende olie!- Cf. L. Th. Maes, Vijf eeuwen 
stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Antwerpen , 1947, p. 340. 
-In de inventaris van het Antwerps stadhuis, opgemaakt op l oktober 1571, vinden we o.a. vermeld: 'Eenen 
ketele van coper wegende 170 ponden ... , den zeiven dienende totter iusticie van den valsschen munters'.- Cf. 
Rouwen en Leven re Antwerpen in de 16de eeuw. cat. tent . 15/3 -6/4/ 1980. Antwerpen. p. 70. 
29 Museum voor Schone Kunsten te Gent ; inv. S-54. 

• 
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dan blijkt dat er tussen beide werkelijk een wereld van verschil gaapt. Doet het 
verheven toneel bij de Diestenaar nog geheel middeleeuws piëteitsvol, zalvend 
moraliserend en berustend onderworpen aan, zo overweldigt ons daarentegen het 
Oordeel van de Mechelaar door zijn uitdagende pronkerigheid: onder al zijn 
prachtmensen ziet niet één er volkomen terneergeslagen of verheerlijkt uit. 

Dit ene voorbeeld toont reeds voldoende welke ingrijpende mentaliteitsveran
dering er in deze revolutionaire tijden had plaatsgevonden. Het pleit voor het 
gezonde inzicht van onze voorouders en voor hun nuchtere zin voor verhoudingen 
in de maatschappij, dat het overgrote deel van zowel de bijbelse als de profane 
exempla iustitiae uitgevoerd in al die jaren, diende tot waarschuwing en stichting 
van de rechters en nièt van de rechtzoekepden. Zulks duidt er immers op, hoe men 
er zich terdege rekenschap van gaf dat het voor een man met zulke macht, 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid als een schepen-rechter, uiterst moeilijk was 
in alle omstandigheden de volmaakte integriteit te bewaren. Daarom moest hij er in 
de uitoefening van zijn bediening en zijn plicht in de vierschaar voortdurend 
worden aan herinnerd. Want, ook al onderging de uiterlijke vorm van de presen
tatie der gerechtigheidstaferelen veranderingen in de loop der tijden, toch bleef de 
innerlijke boodschap immers ongewijzigd dezelfde, zowel voor de rechters van 
eertijds als voor de rechters van de toekomst. Het Recht kwam inderdaad van de 
Heer, zowel nà als vóór de Reformatie. En gèèn wereldse rechter was door enige 
Hervorming zo eigenmachtig gemaakt dat hij zich had kunnen of mogen verheffen 
tegen de Opperrechter! In dàt opzicht waren katholieken en gereformeerden geheel 
gelijk van opvatting gebleven. 

V oor en aleer uiteindelijk het wereldse Recht definitief werd gescheiden van het 
goddelijk Recht, zou het nog ettelijke eeuw~n duren. Er is dan allang geen sprake 
meer van schepenen die rechters zijn , noch van specifieke gerechtigheidstaferelen
voor-Schepenhuizen of voor Vierscharen. 

SUMMARY 

SCENES OF JUSTICE IN THE 15TH AND 16TH CENTURIES, 
PAINTED FOR TOWNHALLS IN FLANDERS 

Main duty of the aldermen since the very beginning of the middle ages, was to be judges over the 
community. Originally they sat in judgment u pontheir fellow citizens in the free, but as soon as the 
first ei ties were founded- about the IOth century-, they got their own courtor town hall. In these 
law courts appear the so-called 'Scenes of Justice' as wal! paintings, and later on as panel paintings. 
Their aim was to edify and to admonish the judges as wel! as the claiming and the defending parties. 
They always represented arealor a real-thought fact, but they originated from very disparate sources. 
The three main subjects are: the Last Judgment, the Exempla lustitiae, and 'Symbolic Figures of 
Justice', among which we ascertain six typological themes. In present-day Flanders we traeed all but 



62 JULIAAN DE RIDDER 

forty 'Scenes', executed especially for a court of aldermen - one of the 14th century. Our 
conclusions were: 1- in every town hall there was at least one 'Scene of Justice' ; 2- always in the law 
court ; 3- in the 16th century there were aften more than one on the samespot; 4- most frequently the 
scene is a 'Last Judgment' : 5- some representations were polyvalent. Moreover, in a law court three 
objects were necessary: a) a crucifix ; b) a 'res sacra' (to swear on it) ; c) a 'Last Judgment '. 

An example of each ofthe three main subjects. A 'Last Judgment' , c. 1425, by theMaster ofDiest, 
one of the outstanding 'Primitives', almast unknown, but he may have been in touch with Van Eyck 
and Campin. Next, an 'Exemp1um Iustitiae', is the 'Legend of the Head Bridge', 1608 , by Pieter 
Pieters of Ghent: an example of Justice and Clemency at the same time. At last, the 'Law Court of the 
Minters of Brabant', 1594, by Maarten de Vos . Until now little was known about meaning and date of 
this painting. We found out that it was made for the Antwerp law court of the Brabantine minters, for 
we identified the ten donors represented as being the masters-judges of that very important 
corporation. Also the other symbolic-allegoric persons we could fix . 



Danielle Tillemans 

BIOGRAFISCHE GEGEVENS OVER DE SCHILDER WILLEM KEY 
(1515-1568) EN ZIJN FAMILIE 

Voor wie enigszins vertrouwd is met de schilderkunst van de Nederlanden in de 
16de eeuw, is de naam van Willem Key wellicht geen onbekende : waar men hem 
als portrettist doorgaans naast Antonio Moro vernoemt, situeert men hem als 
schilder van historiestukken meestal in de context van Frans Floris. Deze studie is 
bedoeld als een samenbrengen van feiten waarvan de meeste voor het eerst aan het 
daglicht kwamen . 

De oudste litteraire bronnen leiden ons naar het spoor voor de afkomst van 
Willem Key. Reeds Guicciardinj vermeldt hem in 1567 als Guglielmo Cai di 
Breda, cittadino d' Anversa 1 . Hiermee wordt de brug geslagen , Breda- Ant
werpen. De archieven van deze beide steden leveren gegevens voor ongeveer drie 
generaties van de familie. Willem Key blijkt het belangrijkste lid te zijn van een 
Bredase familie van kunstambachtslui en kunstschilders. Samen met twee van zijn 
broers, Wouter en Michiel , zou Willem uitwijken naar Antwerpen. 

Van de grootvader, Wouter Keyen, is weinig bekend. Hij leefde nog volledig in 
de 15de eeuw . Uit een document van 1503 , waarin kort na zijn dood de verdeling 
van het bezit geregeld wordt, weten we meteen wie zijn kinderen waren: Michiel, 
Cornelis , Jan, Heilwich, Mechteld enAdriaen (doe . 2). Van de zonen werd er één 
priester. Deze meester Miehiel Keyen kocht in 1504 door bemiddeling van zijn 
broer Cornelis en de kanunnik Peter Cornelisz. Raes een huis gelegen aan de 
Veemarkt (doe . 5) dat zijn familieleden in 1513 weer verkochten aan Hendrik 
Montens (doe. 12) en dat beschreven staat als 'gelegen in de Gasthuysstrate 
omtrent de Veemarct' . Cornelis Keyen is vermeld als gasthuismeester in 1514 en 
1519 (doe. 14 , 19 en 20). Hij wordt genoemd in een acte van 1501 en 1519 (doe . 1 
en 17) . Hij bezat een huis 'Den Hoorn ' dat in vier acten van 1525, 1526 en 1528 
omschreven staat als gelegen aan de Markt tegenover de Vleeshal, achteraan 
uitkomend op de Karrestraat (doe. 23 en 25). In 1513 was er trouwens reeds 
sprake van een huis aan de Karrestraat dat aan de achterkant, namelijk aan de 
oostkant strekte tot aan het eigendom van Cornelis Keyen (doe. 13). In 1525, toen 
hij reeds overleden was, verkocht zijn echtgenote, Heilwich Anthonis Ad
riaensdochter, een lijfrente aan de weduwe van een zekere Jan Montens (doe . 23). 
Van Jan Keyen weten we dat hij in ·1507 betrokken was in een aantal transacties 
van huizen in de Steenbrugstraat (doe. 8). In 1508 staat hij vermeld als 'vuermees
ter' - dit is brandmeester - in de buurt van de Eyndstra~t en de Karrestraat 

1 L. Guicci ardini , Descrittione di Tutti i Paesi Bassi, altramenti detti Germania lnferiora , Antwerpen, 1567 , 
p. 99. 
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(doe. 9). Eén van de zusters, Heilwich, was gehuwd met de metselaar Lambrecht 
Mathijszoon. Door de acte van de scheiding van de huwelijksgemeenschap van 
6 december 1518 vernemen we dat ze vóór deze datum moet zijn gestorven. De 
twee kinderen werden onder voogdij gesteld van Adam Mathijszoon, Adriaen en 
Cornelis Keyen. Lambrecht Mathijsz. blef!k toen te wonen in een huis aan de 
Langebrugstraat (doe. 16). In 1524 staat hij vermeld als kerkmeester (doe. 22) en 
vóór 29 november 1529 was hij reeds overleden, want toen waren zijn bezittingen 
verdeeld geworden (doe. 27). De andere zuster, Mechteld, gehuwd met Jan Mer
bechs was reeds vóór 25 juli 1503 overleden, zodat haar dochter Anna moest 
optreden bij de regeling van de nalatenschap van haar grootvader Wouter Keyen 
(doe. 2). Adriaen Keyen, de vader van de schilder Willem Key(en) was 'goude
smit'. Hij wordt, evenals zijn broer, Jan, die trouwens in 1508 in dezelfde buurt 
woonde, 'vuermeester' genoemd met name in 1503, in 1504 en in 1509 (doe. 4, 6 
en 1 0). Hij bezat twee huizen in de Karrestraat, die hem in 1503 door zijn broers en 
zusters waren toegewezen, bij de erfenis van hun vader. Als tegenprestatie vestigde 
hij hierop voor hen een erfrente (doe. 2). Mogen we hieruit besluiten dat Adriaen 
het atelier van edelsmid van zijn vader zou hebben overgenomen en dat deze aldus 
hetzelfde beroep zou hebben uitgeoefend? Het huis waarin hij woonde lag ver
moedelijk op een hoek, namelijk van de Katerstraat en de 'plaetse voir de borght', 
die men het Kasteelplein noemt (doe. 21), en als buurman had hij een zekere 
Robbrecht, die zilversmid was. Elders in de stad bezat hij nog meer huizen en ook 
had hij inkomsten van renten die hij op huizen had geplaatst. In 1509 kwam hij in 
het bezit van een stuk land en een boomgaard 'achter de nonnen' (doe. 11). Hij was 
overleden vóór 4 juni 1541, wanneer zijn nalatenschap onder zijn drie dochters en 
zijn vier zonen geregeld werd (doe. 33 en 34). Ook in dit document staan weer alle 
namen bij elkaar: Kathelijn, Margriet, Jacopmyne, Frans, Michiel, Wouter en 
Willem. 

Eén van de dochters, Kathelijn, was toen reeds overleden, zodat haar echt
genoot, Frans Jan Gheldolfs Hogenzoon, samen met een voogd optrad in de naam 
van de kinderen. Van de tweede zuster, Margriet, vonden we geen verdere 
gegevens. De derde zuster, Jacopmyne, huwde met de schilder Sirnon Lenaert 
Janszoon. In 1562 kocht ze twee woningen gelegen aan het Gasthuiseinde 
(doe. 59), waarvan ze in 1577 een deel van de grond verkocht. Zoals blijkt uit die 
acte van 4 juni 1541, was hetFrans Keyen die op zijn beurt het ouderlijk huis kreeg 
toebedeeld samen met het 'cleyn huys voir de borcht' dat daarachter gelegen was 
(doe. 33). Het was ongetwijfeld hetzelfde huis dat in 1503 werd genoemd. Ook de 
goudsmederij werd door hem voortgezet en van de vier broers is hij trouwens de 
enige die in zijn geboortestad bleef wonen. Aan zijn zoon Peter Keyen verkocht hij 
in 1568 (doe. 59) 'thuys ende erve met zyne toebehoirte ende metten pleynken daer 
achter liggende'; hieruit blijkt niet duidelijk of het om heel het eigendom gaat of 
slechts om een gedeelte van het complex op de hoek van de Katerstraat en het 
Kasteelplein. 

Van de drie andere zonen van Adriaen Wouterz. Keyen, namelijk van Wouter, 
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Miehiel en Willem vonden we sporen te Antwerpen. We weten zeker dat ze niet 
alle drie samen daarheen zijn getrokken. Trouwens bij de erfenisregeling van hun 
vader in 1541 blijkt dat Wouter en Miehiel in Breda aanwezig waren- misschien 
speciaal voor die gelegenheid- en dat alleen Willemerniet bij was (doe. 33 en 
34). Wouter, die de voornaam van zijn grootvader droeg, was vermoedelijk de 
oudste en meteen de eerste die naar An~werpen trok 2 . Reeds in 1516 vinden we 
hem daar in het St.-Lucasgilde als leerjongen bij Jan de Cock, de vader van 
Hiëronymus Cock (doe. 15). In het gildejaar 1531 werd hij in hetzelfde gilde 
vrijmeester (doe. 29) en in 1532 komt een zekere Symon van Breda bij hem in de 
leer (doe. 30). In 1542 werd hij deken (doe. 35) en in 1544 had hij nog een 
leerling, namelijk Babtista ofte Hansken (doe. 37). In 1538 was Wouter Key 
samen met Cornelis Floris, Pieter Coecke, Joos Van Cleve en Jan Van Wueluwe, 
stichtend lid van de Armenbus van het gilde, opgericht ten voordele van behoeftige 
kunstenaars of hun gezinsleden (doe. 31). Verder zien we hem als busmeester 
optreden in de gildejaren 1544, 1545, 1546, 1547 en 1548 (doe. 38, 40 en 45). In 
1540 kocht hij een huis op de Oude Korenmarkt, genaamd 'De Pellicaen', gelegen 
tussen het huis 'De Fonteyne' en 'Den Wildenman', en dat achteraan grensde aan 
de Handschoenmarkt (doe. 32). In deze acte vernemen we dat hij niet alleen 
schilder was, maar bovendien handelaar of 'creemere' . Hieruit heeft Van den 
Branden geconcludeerd dat hij misschien een 'winkel van schilderijen had' 3 . In 
andere schepenregisters gaf hij zich nu eens als schilder, dan weer als handelaar op. 
In het begin van de veertiger jaren huwde hij met Margaretha Quinget of Coinget, 
een betrekkelijk gefortuneerde vrouw. Ze was de dochter van Jacob Quinget en 
Margaretha Verbiest Door dit huwelijk ontstond er dan ook een familieverband 
met de schilder Gillis Coignet, die een neef was van zijn vrouw. Margaretha 
Quinget had bovendien een zuster, Kathelyne, die gehuwd was met Lodewyck 
Thuenis. De twee zusters met hun respectievelijke echtgenoten waren verschil
lende keren in dezelfde acten betrokken. In 1544 kochten Wouter Key en Mar
garetha Quinget van Lodewyck Thuenis en Kathelyne Quinget een rente over van 
29 karolus gulden op een huis in de Huidevettersstraat (doe. 39). Tweemaal kocht 
Wouter Key een rente van 12 karolus gulden van de schilder Jan Van Wueluwe. 
Eerst in oktober 1547 op dertien huizen in de V ekenstraat (doe. 41) en vervolgens 
in januari 1547 (oude stijl, dus 1548) op een huis met drie achterhuizen op de 
Koudenberg (doe. 43). Op 25 mei 1549 'cedeerden' en 'transporteerden' Lode
wyck Thuenis en Kathelyne Quinget een huis aan zijn moeder, Lysbetten Ghysels. 
Dit huis, dat gelegen was aan de Groendalstraat en de naam 'De Witte Beitel' 
droeg, hadden ze kort daarvoor, namelijk op 18 maart 1549 gekregen van Mar
garetha Quinget en Wouter Key (doe. 47). Opnieuw in 1549, stellen we vast dat 
Wouter Key en Margaretha Quinget, behalve de rente van 29 en 12 karolus gulden, 

2 F. Winckler, in U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler van der Antike bis zur 
Gegenwart , XX , Leipzig, 1927, pp. 230-31. 
3 F .J. van den Branden , Geschiedenis der Antwerpsche Schildersschool , Antwerpen , 1883 , pp. 267-70. 
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dieWouter Key respectievelijk in 1544 en 154 7 gekocht had, ook nog een som van 
17 karolus gulden op het huis 'De Gulden Beitel' in de Buidevetterstraat verkoch
ten aan zijn jongere broer, Willem Key (doe. 48). 

Van Wouter Key kan men blijkbaar geen kunstwerken identificeren. Ver
moedelijk was hij slechts één van de zovele schilders die in ambachtelijk verband 
werkten, zonder ooit hun naam te hebbe11 kunnen verheffen. Bovendien was het 
schildersberoep niet zijn enige bezigheid, want hij was verder actief als handelaar. 
Ook zijn precieze levensdata zijn ons niet bekend 4 . 

Miehiel Key was vermoedelijk de jongste van de broers die naar Antwerpen 
kwamen. In 1541 was hij te Breda aanwezig bij de regeling van de nalatenschap 
van zijn vader (doe. 33 en 34). Pas in 1555 werd hij ingeschreven in het Antwerpse 
St.-Lucasgilde, en wel als diamantslijper (doe. 53), een beroep dat in de lijn lag 
van het familieberoep van edelsmid. Misschien had hij zijn opleiding te Breda 
gekregen, want we zien hem te Antwerpen nergens als leerjongen vermeld. In 1559 
werd hij door de dekens van het Schermersgilde gedwongen om zich bij hun gilde 
aan te sluiten (doe. 55). Dit proces werd verdedigd door de dekens van het 
St.-Lucasgilde, maar werd in hun nadeel beslecht. 

Volledigheidshalve vermelden we ook de schilder Adriaen Thomaszoon Key 5 , 

die tot nog toe in de litteratuur bekend stond als neef van Willem, maar die in feite 
niet rechtstreeks tot de familie behoorde. Willem had geen broer en ook geen oom 
die Thomas heette. In sommige teksten valt 'Key' weg, zodat de patroniem 
Thomaszoon als familienaam gaat fungeren. Nochtans was de geestelijke verwan
tschap groot en al was Adriaen Thomaszoon geen officiële leerling van Willem, 
dan liep hij toch in zijn voetspoor. 

Nu we kunnen overgaan naar Wiltem Adriaenszoon Key( en) 6 trachten we eerst 
zijn geboortejaar een beetje scherper te stellen. Doorgaans wordt dit approximatief 

4 Dit geldt eveneens voor alle andere famjJieleden: de parochieregisters te Breda beginnen maar van op het einde 
van de jaren zeventig. Te Antwerpen kan dit variëren volgens de parochje. De registers van de overlijdens 
beginnen het laatst, namelijk in 1569. 
5 F. Winckler. in U. Thieme en F. Becker. o.c . . XX. Leipzig. 1927, pp. 227-28. 
6 F.J. van den Branden , o.c., Antwerpen, 1883 , pp. 267-70; F. Winkler, Die Altniederländische Malerei, 
Berlijn, 1924, pp. 320-21; Id., in U. Thieme en F . Becker, o.c., XX , Leipzig, 1927, pp . 229-30; M.J. 
Friedländer, Ueber Willem Key, in Pantheon , 1929, lll, pp. 254-56 ; ld. , Willem Key als Porträtmaler , in 
Pantheon, 1934, XIV, pp. 230-36; Id., Die Altniederländische Malerei , XIII , Antonio Moro und Zeitgenossen , 
Leiden, 1936, pp. 94-106; G .J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, Ill , 's-Gravenhage, 1939, 
pp. 17 , 415 ; IV , 1941, pp. 289, 443, 587; Id ., Werken van Willem Key , in Belgisch Tijdschrift voor 
Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis , XVII, 1947-48, pp. 41-49 ; P. Philippot, Le Maniérisme et I' art du portrail 
dans les Pays-Bas , (doctoraatsthesis), Brussel , 1956, pp. 161-64, 234 ; Id. , LePortrail à Anvers dans la seconde 
moitié du 16e siècle , in Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, XIV, 1965, 
pp . 163-89 ; G. Faggin, La Pittura adAnversa nel Cinquecento , Firenze, 1968 , pp. 50-51; P. PhiUppot, Pittura 

fiamminga e Rinascimento italiano, Turijn , 1970, pp. 167, 168 , 190, 195, 197 , 198, 218, 227, 239; M.J. 
Friedländer (ed. Henri Pauwels) , Early Netherlandish Painting, X lil , Antonio Moro and his Contemporaries, 
Brussel-Leiden, 1975, pp. 51-56, pl. 131-42, afb. 267-91. 
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aangeduid 'tussen 1515 en 1520' . De datum 1515 is afkomstig van Carel Van 
Mander 7 , doorgaans meer geloofwaardig dan J .B. Descamps, die 1520 als ge
boortedatum opgeeft 8 . Van Goor schrijft in 1744 dat W. Key vijftigjaar oud was 
toen hij stierf9 . We weten dat hij in 1568 overleden is, zodat hij volgens Van Goor 
in 1518 zou geboren zijn. Misschien heeft deze schrijver de leeftijd bij benadering 
afgerond. Friedländer en Hoogewerff deden ook een poging om de geboortedatum 
te schatten aan de hand van een gedateerd of te dateren portret, maar een dergelijke 
hypothese blijft natuurlijk altijd wankel. Het gegraveerd portretje door Jan Wierix , 
gepubliceerd in 1572, in een bundel epigrammen van D. Lampsonius 10 , is volgens 
Friedländer gebaseerd op een zelfportret van de meester 11 . Deze schrijver meent 
dat hij er op dit gegraveerd portretje ongeveer 55 jaar oud uitziet, zodat hij kort na 
1515 zou zijn geboren. Elders schrijft Friedländer in verband met het Jong 
Zelfportret te Berlijn 12 , dat hij de schilder in 1542 ongeveer 23 jaar oud schat 13 . Er 
valt hierbij op te merken dat geen van deze twee gegevens 'zeker' zijn. Dat 
Friedländer in het vage tast , merken we wanneer hij op diezelfde bladzijde schrijft 
dat het eerstvermelde zelfportret, dat door de gravure wordt weergegeven , kort 
vóór 1568 is ontstaan; dit zou volgens hem de mogelijkheid niet uitsluiten dat hij er 
'25 ' jaar vroeger, uitzag zoals op hetlong Zelfportret te Berlijn 14 . Ook Hooge
werff waagt zich aan een dergelijke schatting. Op het door hem aangehaalde 
zelfportret van de meester van 1566 , ziet W. Key er volgens hem bij benadering 
48 jaar oud uit 15 . De schrijver heeft misschien in zijn achterhoofd de vermelding 
van Van Goor, waarop hij zich trouwens baseert in hetzelfde artikel , zonder dit 
expliciet te vermelden 16 . Wij hebben nu een archieftekst gevonden die vermoede
lijk een oplossing biedt voor dit probleem . Bij de regeling van de nalatenschap van 
Willems vader, Adriaen Keyen, in de akten van 5 juni en 11 juni 1541 (doe . 33 en 
34) staat respectievelijk vermeld dat: 

' .. . de voirgen. Wouter Frans ende Miehiel gebmederen samentlick inde name 
van Willemen Adriaen Keyen sone honnen brueder buyten slants zynde die de 
voirs. Wouter Adriaen Keyen sone hier inne verving' 
' . .. de voirgh. Wouter Adriaen Keyen sone noch inde name van Willem Adriaen 
Keyen sone syn(e) brueder buyte(n) slants zynde die hij hier innen vervanct . .. ' 

Indien we mogen interpreteren dat zijn broers en in ' t bijzonder Wouter een 
volmacht hadden om in naam vanWillemop te treden, dan moet deze meerderjarig 

7 C. van Mander , Het Leven der Doorluchtig he Neder/andische en Hoogduytsche Schilders , Haarlem , 1604, 
f' 232 v• . 
8 J.B. Descamps, La vie des peintresflamands, al/emands et hol/andais, I, Parij s, 1758 , pp. 133-34 . 
9 Th. E. van Goor, Beschryving derStadt en Lande van Breda , ll , ' s-Gravenhage, 1744, p. 306 . 
10 D. Lampsonius, Pictorum aliquot ce/ebrium Germaniae !nferiores effigies, Antwerpen, 1572 , nr . 20. 
11 M.J . Friedländer, o.c., 1936, p. 95 . 
12 Catalogue of Paintings 13th-18th Century, Berlijn , 1978 , pp . 219-20 , nr. 633 A. 
13 M.J . Friedländer, o.c. , 1936, p. 103 . 
14 Ibid. 
15 G.J . Hoogewerff, Werken van Willem Key, o.c . , p. 43. 
16 Ibid . , p. 41. 
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zijn geweest dat wil zeggen minstens 25 jaar oud. Indien dit niet het geval was, dan 
zou er uitdrukkelijk vermeld staan, wie de voogd of de momboor was, zoals voor 
de kinderen van Frans Jan Gheldolfs Hogenzoon en Kathlijn Keyen. Omdat hun 
moeder overleden was in 1541 moest hun oom, Frans Keyen, samen met Anthonis 
Willems Anthonissone voor hen als voogd optreden (doe. 33 en 34). Hieruit kan 
men dus besluiten dat Willem Key ten laatste in 1516 geboren is, zodat Van 
Mander de meeste kans heeft om het bij het rechte eind te hebben. We stellen dus 
dat Willem in de jaren 1515-16 geboren werd te Breda. 

Wellicht mag hij geïdentificeerd worden met 'Willem van Breda', die in het 
gildejaar 1529 te Antwerpen in de leer ging bij Pieter Coecke van Aelst (doe. 28). 
Hierover zijn bijna alle auteurs het eens 17 . Dat hij naar Antwerpen kwam om het 
schildersberoep te leren, lag voor de hand, vermits zijn oudere broer, Wouter, hem 
hierin was voorgegaan. Terloops kunnen we opmerken dat onder andere ook 
Nicolaas van Neûchatel, Hans Vredeman De Vries en Pieter Breugel bij deze 
meester in de leer gingen. In ieder geval had W. Key zijn leertijd bij P. Coecke 
beëindigd in 1531, wanneer deze naar Italië vertrok. Friedländer echter laat zijn 
leertijd eindigen in 1535 18 . Wat hij daarna ondernam is niet bekend, maar ver
moedelijk bleef hij te Antwerpen. Of hij- zoals Hoogewerff beweert 19 - in het 
atelier van zijn broer, Wouter, zou gewerkt hebben , die in 1531 vrijmeester is 
geworden, is niet te bewijzen. Van Mandervermeldt dat W. Key een' medediscipel 
van Frans Floris by Lambert Lombardus van Luyck is geweest' 20 . Meestal neemt 
men aan dat hij rond 1540 te Luik moet hebben gewerkt. In de reeds geciteerde 
archiefteksten van 1541 kunnen we hiervan - mits enige interpretatie - een 
bevestiging lezen (doe. 33 en 34) , omdat W. Key toen 'in ' t buytenland' was. 
Antwerpen zou men niet als het buitenland hebben beschouwd , omdat het evenals 
Breda in het hertogdom Brabant lag. De afstand was niet onoverkomelijk vermits 
zeker Wouter en misschien ook Miehiel Key voor de gelegenheid van het overlij
den van hun vader van Antwerpen naar Breda waren getrokken. Het prinsbisdom 
Luik daarentegen zou misschien niet meer als het binnenland beschouwd zijn 
geworden. Een andere mogelijkheid zou natuurlijk zijn datWillemop dat ogenblik 
in Italië was, maar hierover is niets bekend. We kunnen veronderstellen dat hij pas 
na 1538 te Luik was , namelijk nadat Lombard uit Italië was teruggekeerd . Met 
Friedländer kunnen we dan ook aannemen dat hij daar tussen 1538 en 1542 (1543) 
werkte, dus tot hij vrijmeester werd 21 . Dat Willem Key precies bij Lombard in de 
leer ging, zou nochtans niet zo voor de hand hebben gelegen, omdat deze op dat 
ogenblik te Antwerpen nauwelijks bekend kan geweest zijn 22 . Het is echter zo dat 

17 Uitgezonderd F. Winkler, in U. Thieme en F. Becker, o.c., XX , p. 229: 'Schwerlich rnit dem 1529 als 
Lehrling bei P.C. van Aelst in Antwerpen, angemeldeten Wilhelm von Breda identisch'. 
18 M.J . Friedländer,o.c., 1936, p. 94. 
19 G.J. Hoogewerff, Werken van Wiltem Key, o.c., p. 42. 
20 C. van Mander, l.c. 
21 M.J. Friedländer, o.c., 1936, pp. 94-95. 
22 C. van de Velde, Frans Floris, l , Brussel, 1975 , p. 28 . 
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de figuurschilderkunst met religieuze onderwerpen na de Antwerpse maniëristen in 
deze stad op het achterplan was geraakt. Ook Quinten Massys' navolgers, als Joos 
Van Cleve die tot 1540 een atelier leidde te Antwerpen, leverden geen baanbrekend 
werk meer. Willems oude leermeester, Pieter Coecke, die nog tot in de veertiger 
jaren te Antwerpen gevestigd was, schijnt zich in die periode niet meer met 
schilderen te hebben beziggehouden 23 . Misschien was Willem Key op het idee 
gekomen om naar Luik te gaan door zijn relatie met de Florissen. De oudere broer 
van Willem Key, Wouter, en de oudere broer van Frans Floris, Cornelis, moeten 
elkaar als collega's hebben gekend, vermits ze allebei betrokken waren bij de 
stichting van de Armenbus van het gilde in 1538. Cornelis Floris moet Lambert 
Lombard gekend hebben te Rome 24 . Het is trouwens door Van Mander bekend dat 
Willem Key en Frans Floris gelijktijdig te Luik waren. Het atelier van Lombard 
was heel stimulerend voor jonge kunstenaars, die er dan ook van heinde en verre 
door aangetrokken werden: bijvoorbeeld Lambert Suavius van Luik zelf, Jean 
Ramey, Pierre Dufour, Hendrik Goltzius van Venlo, Dominicus Lampsonius van 
Brugge en Frans Floris van Antwerpen. Floris moet reeds eerder dan Key naar 
Antwerpen zijn teruggekeerd, waar hij in het gildejaar 1540 vrijmeester werd. Kort 
daarop vertrok hij dan naar Italië 25 . 

Hetjaartall540 dat Van Mander opgeeft voor Key's intrede in het gilde is wel 
degelijk fout 26 . Hij werd vrijmeester in het gildejaar 1542, dus tussen 18 oktober 
1542 en 18 oktober 1543 (doe. 35). We kunnen hierbij opmerken dat hij nog geen 
poorter was, en dat bleek nochtans uitdrukkelijk vereist te zijn in het reglement in 
het jaarboek van het gilde. Hierin stond ook vermeld welke som men respectieve
lijk aan het gilde en aan de O.L.V.-Kerk verschuldigd was, en dat men, tenzij met 
een bijzondere toelating, vier jaar in de leer moest geweest zijn bij een vrijmees
ter27. In het gildejaar 1543 had Willem Key een leerjongen, Hansken Spruyt 
(doe. 36). 

In 1547 kocht Willem Key van Franchois Stuydelyn De Jonge Franchoisz een 
rente van 32 karolus gulden op een huis genaamd 'De Mane' op de Dries (doe. 42). 
Op vijf huizen, eveneens op de Dries, kocht hij in 1547 (oude stijl, dus 1548) van 
Gîllis Vanden Baren een rente van 7 ponden groten Brabants (doe. 44). Zoals 
reeds vermeld, is Willem Key in 1549 betrokken bij een transactie met zijn broer, 
Wouter, en diens echtgenote Margriete Quinget. Op 17 augustus van dat jaar 
verkocht Wouter drie aandelen van een rente, afkomstig uit het familiebezit van 
zijn vrouw, op het huis 'De Gulden Beytel' in de Huydevettersstraat. Willem kocht 
behalve 17 karolus gulden, ook nog de som van 29 en 12 karolus gulden die 
Wouter respectievelijk in 1544 en in 1547 had gekocht (doe. 48). Pas in het jaar 
1549-50 werden Willem en Miehiel Key als poorter ingeschreven (doe. 49). In het 

23 !bid. ' pp. 27-28 . 
24 !bid.' p. 28. 
25 Ibid. , p. 29. 
26 C . van Mander, l.c. 
27 J.B. van der Stralen, Jaarboek der Gilde van St-Lucas (1434 tot 1795) , Antwerpen, 1855, p. 7. 
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gildejaar 1552 werdWillemals deken gekozen (doe. 50). In datzelfde jaar kwam 
een leerjongen bij hem, zoals hij afkomstig van Breda: Dieriek Aertsen van 
Bredael (doe. 51). Eveneens in het gildejaar 1552 zien we hem vermeld staan in het 
'busboek' van de Armenbus van het St.-Lucasgilde (doe. 52) . 

Het is opvallend hoe weinig sporen we van Willem Key in de jaren vijftig 
vinden. Ondertussen was hij wellicht gehuwd met Johanna Reyns en misschien 
waren er reeds sommige van zijn vier kinderen geboren: Steven, Susanna, Elisa
beth en Lucretia. Uit het dubbelportret dat Hoogewerff publiceerde als voorstel
lend Willem Key en zijn echtgenote, meende de auteur te mogen besluiten dat ze in 
1566- datum die men op het mansportret aantreft- 25 jaar gehuwd waren 28 . 

Jammer genoeg weten we niet waar hij dit gegeven vandaan haalde. Twee van de 
meisjes waren gehuwd: Elisabeth met Hans IJkens en Susanna met de schilder 
Huybrecht Beuckeleer. Van deze laatsten weten we meer precies dat ze huwden op 
19 november 1577 , in de O.L.V.-parochie. Van den Branden weet bovendien te 
zeggen dat Steven Key in 1593, op 25-jarige leeftijd, kruidenier was en dat 
Lucretia ongehuwd overleed. Verder vernemen we van hem dat Johanna Reyns op 
3 januari 1571 hertrouwd was met Maarten Peeters en in 1579, evenals haar 
jongste dochter , Lucretia overleed 'vande gave des Heeren' (een haastige of 
besmettelijke ziekte), nadat een predikant haar bijgestaan had; ze overleed dus als 
een protestantse 29 . De kinderen hadden na de dood van hun ouders enige inkom
sten van de erfelijke renten op huizen (doe . 62 , 63 , 64, 65) . Omdat ze aanvankelijk 
nog minderjarig waren, werden ze bij de regeling van de erfenis vertegenwoordigd 
door hun wettige voogden en werd er tevens in 1582 een samenvattende akte te 
boek gesteld door de weesmeester van de stad (doe. 69). 

In 1562 duikt de naam van Willem Key weer op in de schepenregisters . Op 
6 december van dat jaar kocht hij van heer Balthasar Schetz 'een huys metten hove 
( ... ) gestaen ende gelegen in de nyewe strate lopende vander nyewer horssen 
naerde cle(ren) strate toe I tusschen der we(duwe) ende erfgenaemen wijlen 
Franchois Anthonis huys ende erve ex una oostwaerts ende des voors . erfgevers 
ande(re) huys(inge) ende erve ex altera westwaerts ende ook achter noortw(aer)ts' 
(doe. 57). Deze nieuw aangelegde straat die hier omschreven wordt, werd aanvan
kelijk afwisselend Tapytseriestraat of Oosthorsestraat genoemd en ten slotte defi
nitief Korte Klarenstraat genoemd. In de rij van zes huizen aan de noordzijde, 
tussen de beurs en de Pruynenstraat was dat van Willem Key het vierde vanaf de 
beurs. Van de huidige bebouwing is niets meer af te leiden van het oorspronkelijke 
huis. In andere akten vonden we een meer gedetailleerde beschrijving van de 
woning al s zijnde 'een huys metten achterhuyse , pletsen , bomeputte, regenbacke, 
twee dwersse kelderen , dwersse voor ende achtercamere(n) ... ' (doe. 66 en 67). 
Willem Key moet toen werkelijk 'gesettled' zijn geweest en de typering die Van 

28 G.J. Hoogewerff, Werken van Willem Key, o.c., p. 44 . 
29 F.J . van den Branden, o .c., p. 268 . 
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Mander geeft moet wel degelijk slaan op deze laatste periode van zijn leven 30 : 

'Willem Key van Breda, een Man die van treflijeken aensien was, puntighen 
heerlijck in zyn cleedinghe , woonende 't Antwerpen en 't schoonste oft herte van 
der Stadt, by de Beurs, in eenseer groot schoon huys, ghelijckende van ghelaet 
meer een Raets-heer als een Constenaer' . 

De beurs moet inderdaad in die tijd het economisch brandpunt van de stad zijn 
geweest en was bovendien van groot belang voor de kunsthandel, want de leden 
V:ïLn het St.-Lucasgilde hadden de toelating om kraampjes met schilderijen in de 
beurs op te stellen 31 . Bovendien was het gildelokaal 'Den Boom' gelegen aan de 
Meir, dus vlak in de buurt van de beurs en de Klarenstraat 32 . 

· Na het overlijden van Johanna Reyns in 1579, neemt de schoonzoon, Huybrecht 
Beuckeleer, het op zich om de onverdeeldheid van de erfenis van het ouderlijk huis 
op te lossen (doe. 66, 68). Het erfdeel van zijn vrouw , Susanna omvatte slechts één 
derde van de waarde. Om de overige twee derden van de nog in leven zijnde 
erfgenamen, Steven en Elisabeth Key, af te kopen, moest hij een overeenkomst 
sluiten met hun ooms , Wouter Reyns en Miehiel Key, die als voogd optraden voor 
deze minderjarige kinderen. Kort daarop verkocht hij dan het eigendom in zijn 
geheel aan een zekere Hendrik Van Uffelen en zijn echtgenote (doe. 67). 

Op de vraag of Willem Key ooit een Italiëreis zou ondernomen hebben is 
moeilijk een definitief antwoord te geven . We bezitten er alleszins geen enkel 
concreet gegeven over. Dat hij evenwel vóór 1542 naar het zuiden zou zijn gereisd 
is een zuivere veronderstelling. Het is vooral uit de aard van zijn werk dat men 
geneigd zou zijn voor een argumentatie pro. Haast bij geen enkele van zijn 
Nederlandse tijdgenoten vinden we een zo goed geïntegreerde Italiaanse vor
mentaal. 

Uit documenten of oude bronnen vernemen we dat Willem Key enkele officiële 
opdrachten kreeg die in zijn loopbaan cruciale punten betekenen; de meeste van 
deze werken gingen echter teloor. Zo schilderde hij voor de rentmeesterkamer van 
het nieuwe (1561-64) stadhuis van Antwerpen , in opdracht van de tresorier , 
Christoffel Pruym, een tafereel met een naakte Christus aisSalvator Mundi, waarin 
hij de raadsheren van de stad 'conterfeyte'. Het werk werd vernield tijdens de 
Spaanse Furie in 1576 33 (doe . 61). Voor de Antwerpse kathedraal had hij enkele 
altaarstukken voor gildekapellen geschilderd . V ooreerst een altaarstuk voor de 
kramers , die behoorden tot het gilde van de meerseniers . Het tafereel beeldde een 
scène uit, waarin Christus de kramers die zwaar beladen zijn , tot zich roept. Dit 
tafereel is vermoedelijk vernield tijdens een beeldenstorm van 1581 34 . C. Van 

30 C. van Mander , l. c . 
3 t P .J. van den Branden, o.c . , p. 231 . 
32 Ibid ., p. 133. 

33 C. van Mander , l.c. 
34 E. Geudens, Het Hoofdambacht der Meerseniers, Godsdienst en Kunstzin , Antwerpen, 1891 , pp . 70-73, 84 , 
121. 
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Mander vermeldt in de kathedraal eveneens een Victorie ofTriomfvan Christus 35 . 

Als portrettist heeft Willem Key zowel kardinaal Granvelle als de hertog van 
Al va naar het leven geschilderd. Voor het portret van Granvelle werd er nog geen 
bevredigende identificatie geopperd 36 . Het originele portret van Al va wordt be
waard in het bezit van de familie de Berwick y Alba in het Palacio de Liria te 
Madrid en is verder bekend via verschillende kopieën. 

Willem Key is de geschiedenis ingegaan met een anekdote die we aan Van 
Mander danken 37 : 

'Naer dat hy veel wercken en conterfeytselen binnen zijnen tijdt hadde ghedaen/ 
heeft hij eyndlijck gheconterfeyt Duck d' Alba: hier over doende, alsoo hy hem 
gheliet gheen vreemde spraeck te verstaent hoorde hy en verstondt door eenighe 
redenen tusschen Duck d' Alba en yemandt van den Bloed-raedt/ dat het vonnis 
den Graef vanEgmondten ander Heeren was besloten/ datse mosten sterve(n): 't 
welck hy als een beminder des Edeldoms so heel ter herten soude hebben 
ghenomen/ dat hy 't huys comende is sieck gheworden en ghestorven/ op den 
selven dagh dat den Graef van Egmont en Hooren zijn ghestorven/ in ' t Jaer 
1568, den vijfden Junijl op den Pincxster avondt Sommige meenen/ hy waer 
een i ge dagen te voor ghestorven/ niemandt de verhaelde oorsaeck zijns doots/ als 
een trouw vriendt die swijgen con/ openbarende. Ander segghen/ dat hy soo 
verschrickte van ' t wreet uytsien van Duc d ' Al ba, dat hy daer van sieck werdt/ en 
starf: den acht het versiert is'. 

Zoals van Mander het voorstelt is het alsof Key zó onder de indruk was van het 
bericht van het vonnis van de graven, dat dit de rechtstreekse aanleiding zou zijn 
geweest tot zijn overlijden of dat althans bespoedigde. Misschien was het een 
toevallige samenloop van omstandigheden, tenzij er niet die ene zin stond die 
evenwel stof tot nadenken geeft: 'niemandt verhaelde de oorsaeck zijns doots/ als 
een trouw vriendt die swijgen con'. Het feit dat Key op dezelfde dag zou zijn 
overleden als de graven, neemt van Mander zelf met een korrel zout. Het jaartal, 
1568 , lijkt te kloppen . Dat Floris Prims als archivaris twijfelt aan deze correspon
dentie is logisch 38 , omdat de vroegste registers van de overlijdens van de St.-Ja
cabskerk (Key 's parochiekerk) , net één jaar later beginnen . Er wordt evenwel 
enige houvast geboden over het jaar van het overlijden van Key door de vermelding 
van Lampsonius op het gegraveerde portretje van J. Wierix 39 . 

35 C. van Mander, l. c. 
36 H. Hymans , Care/ van Mander, Le livre des peintres, Parijs, 1884, p. 296 , n. 2; deze auteur stelde een 
identificatie voor met een portret uit het museum te Besançon. 
37 C. van Mander, l.c. 
38 F . Prims, Portrettengalerij , 22 sept. . 1938. 
39 D. Lampsonius, o.c ., nr. 20. 
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DOCUMENTEN 

1. 1501. -Jan Dieriek Lemmensz. moest Cornelis Keyen een som van JO rijns
gulden, 40 gr. Vlaams betalen. 

Ydem scabini quam Jan Dieriek Lem(m)ensz. Cornelisz. Wout( er) Keye(n)z(oon) ullatori thien rijns 
guld(en) tstuc +XL gr. Vleems dand(um) mede(?) Laure.cy p .x io ende dand(er) helft bynne(n) eenre 
mae(n)t d. naiste (?) of pande 

actum ut sup(ra) 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 415, anno 150 I, f' 205 V0
• 

2. 1503, 25 juni. -Na het overlijden van Wouter Keyen wordt zijn nalatenschap 
geregeld onder zijn kinderen Michiel , Jan, Cornelis, Heylwich, ( ) Mechteld en 
Adriaen. Deze laatste krijgt twee huizen aan de Katerstraat en als tegenprestatie 
vestigt hij hierop een erfrente voor zijn broers en zusters . 

Eynde Hoghe qua(m) meest(er) Miehiel Keye(n) p(rie)st(er) met Jan De Ledege syn(re) voigt Jan 
Keye(n) Cornelis Keye(n) Heylwich Keye(n) Wout(er)s docht(er) ende Anna Jans docht(er) daer 
moeder afwas Mechtelt Wout(er)s Keye(n) docht( er) salig(er) ged(achte) mett(en) voirs. Jan Keye(n) 
huer beyder voigt kend(en) ende l(e)d(en) dat Adriaen voirs . oik voirs Wouter Keyen s(one) tegens 
hen gescheyden ende geeist na doode wylen des voirs. Wouters Keye(n) huers vaders ende moeders 
ende oude vaders ende oude moeders ende voirs. omen op twee huysen ende erve(n) met haere 
toebeh(oirten) die gestaen ende gelegen syn inde Katerstrate acht(er)een nevens de hofstad voir de 
borcht aen deen syde ende Johanna Woute(r) tsuster docht(er) huys ende erve op dandre syde 
streekende van der strate voir achterwerts totaen Robbrecht silver smits huys ende erve [ ... ) 

actum anno xvc ende drie XXV in junio 
Idem scabini quam Adriaen Keye(n) bekent jaerlicx ende erflicx vuttereycke(ne) heere meester 
Miehiel Keye(n) p(rie)st(er) drie rijns gulde(n) ende vyff st[ uivers) erf! i( ck) XL gr vl(eems) ( ... )Item 
noch Jan Keye(n) acht ende dertich st[ uivers) erflick. Item noch Cornelise synre broeder twee rijns 
gulden vyff st[ uivers) erfl(ick) Item noch Heylwyge syner sust( er) achthien dalve st[ uivers) erlick [ ... ) 

actum ut sup(ra) 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 415, anno 1503 , f' 256 r". 

3. 1503.-Ghysbrecht Jan Broxzoon moet jaarlijks aan Cornelis Key een zester rogs 
geven. 

Mathys De Vale ende( ... ) scepenen in Ghinnike(n) doen condt al len luyden also Ghysbrecht Jan 
Broxz(one) jairlicx ende erf! ie vuttereycken is Cornelis Keyen van een ses(ter) rogs erflic na vutwysen 
eene scepen brief d(aer) af synde op selve onderpande tot Lyndonck gelegen [ ... ) 

Actum ut sr(i)p(tum) 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 415, anno 1503 , t" 147 r". 

4. 1503. - Adriaen Keyen wordt vermeld als brandmeester in de Katerstraat. 

De vuermeesters vand(e) plaetse 
De Katerstraat 
Adriaen Keyen 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 415 , anno 1503, t" 245. 
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5. 1504, 9 juli. - Cornelis Keyen koopt van Heer Raes Cornelisz. priester en 
kanunnik, een huis ten behoeve van zijn broer Miehiel Keyen, ook priester. 

Zelbach eynd(e) q(uam) heer Raes Cornelisz. priester ende can(n)onick tot Breda met Jan De Ledege 
syne voigt vercost heeft Cornelisen Wouter Keye(n)z. tot behoef van heer meester Michiele Wouter 
Keyenz. priester syns brueders die huysinge hovinge ende erfenisse met alle hue(nne)n toebehoirten 
die gestaen ende gelegen syn opte Veemerct neve(n) Peter Rombout Theeus huys ende erve opdeen 
si de ende nevens erfenisse Heinricx Blocx erfg(oed) [ ... ] 

anno xvc ende vier negen dagen in julio 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 416, anno 1501-05, t" 177. 

6. 1504. - Adriaen Keyen wordt vermeld als brandmeester in de Katerstraat, 
Huybrecht Keyen in de Gasthuisstraat. 

De vuermeesters vande plaetse 
De Katerstraat 
Adriaen Keyen 
De gasthuysstrate 
Huybr(echt) Keyen 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank , R 416 , anno 1501-05 t" 163 r". 

7. 1506, 11 augustus. -Het huis van Adriaen Keyen tn de Katerstraat wordt 
vermeld. 

Hoghe Nyspen quam Margriet Aert Mertens dochter met Jan de Le(de)ge huer(e)n man ende voight 
ende de selve Jan de Le(de)ge voir hem selve brueder kenden ende lyden dat hy in recht(e) erf(?) 
jaerlicx ende erf! i ex schuldich syn te gelden ende te reycken [ . .. ]Item noch vut ende op een huys ende 
erve me synre toebehoirten dat gestaen ende gelegen is inde Katerstrate neven Adriaen Wout(er) 
Keyenz(oon) huys ende erve op deen syde ende Cornelien Will(em)s docht( er) van Os huys ende erve 
op dander syde streekende vande strate voir acht(er)w(aarts) tot aen des voirs Adr(iaen) Keyen erve 
[ ... ] 

act(um) an(n)o xvc ende sesse den xren dach Augusti 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank , R 417, anno 1506, t" 297 V0
. 

8. 1507, 30 januari. -Jan Key treedt op in de naam van zijn huisvrouw Diaene. 

Dussen Daesdonck quam Lysbeth wedue wylen Cornelis Henriek Huybr(echts)z van Emelenberge 
met Gerden hue(ne)n zoon ende voigt ter eenreside/ Ende voirs. Gerit voir hem selven ende Jan 
Wout( er) Keyenz. als mo(mber) ende voight van Dine syner huysfr(ouwe) [ ... ] Ende voirs . Jan 
Wout( er) Keye(n)z. inde name ende als gemechticht synde van Jan Van Bergen [ . .. ] gestaen ende 
gelegen syn tegen de Vleeshal over geheyten den(?) neven thuys geheten den Hoorn op den syde/ Item 
noch op een huys ende erve dat gestaen ende gelegen is in de Steenbrugstrate neven Adriaen Van 
Gents huys ende erve op den syde/ [ . .. ]Item hier tegens is de voirs . Jan Keyen inde name van Diae'ne 
synder huysfr. gedeelt op vyf virendeel buynder beemden lutt. gelegen in Batholomeus nevens de 
selve stege op den syde/ ltem noch is de selve Jan gedeelt opde nyew(e) schu(er) ende erve die gestaen 
ende gelegen is inde Heystrate metten erve d(aer) aen gelegen [ ... ] Item hier tegens is noch de selve 
Jan Keyen als gemechticht ende tot behoef Lysbetten Cornelis Henriek Huybrechtsz. gedeelt op een 
buynder beemden lutt. gelegen in den dyck daer [ ... ] Item noch is deselve Jan Keyen tot behoef der 
selve Lysbeth gedeelt op de helft sceydinge vander huyse ende erve staende opten hoeck vande 
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Steenbrugstrate daer de selve Jan Keyen nu ter tijt woont [ ... ] Item noch is de selve Geertruyt met 
hueren voigt gedeelt op de huysinge schur. ende erfenisse met hunnen toebehoirten die gestaen ende 
gelegen syn inde Heystrate neven Cornelis Keyen als piekarts erve op den syde ende de nyew(e) schur 
voirscr. op dander syde [ ... ] 

actum an(n)o xvc ende VII XXX dage in januario 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 417 , anno 1506-08 , f" 153 r" en v". 

9. 1508. -Jan Keyen wordt vermeld als brandmeester in de Eindstraat en de 
Karstraat . 

De vuermeesters vand(e) plaetse 
Inde Eynstrate ende Karstrate 
Jan Keyen 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 417 , anno 1506-08 , f" 3 r0 

10. 1509. - Adriaen Keyen wordt vermeld als brandmeester in de Katerstraat. 

De vuermeesters 
Katerstrate 
Adriaen Keyen 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 418 , anno 1509 , f" Ir". 

11. 1509, 30 april. - Adriaen Keyen koopt van Cornelis Buys een stuk grond. 

Nyspen Daesdonck quam Cornelis Buys heeft vercost Adriaen Wout( er) Keyen zone Een stuck lants 
houdende tsestich roeyen [ ... ] 

actu(m) a(nn)o xvc nege(n) ul(ti)ma aprilis 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 418 , anno 1509 , f" 21 r" . 

12. 1513, 1 maart. -Jan, Adriaen, Cornelis, Heilwich, kinderen van Wouter Keyen 
en Anna, de dochter van hun overleden zuster Margriet, verkopen het huis van hun 
broer en oom, Miehiel Keyen, aan een zekere Hendrik Montens. 

J Bruhoze Boeykens quam Jan Keyen Adriaen Keyen ende Cornelis Keyen gebrude(re)n wittige 
sonen wylen Wout(er) Keyen Heilwich des voirs. wylen Wouter Keyen docht(er) met Lambrecht 
Mathijsz. hu eren wittige man ende voight ende Anna Jan Merbechs dochter daer moeder af was wijlen 
Margriet Wouter Keyen dochter met Matheuusen V i nek de wittighe man ende voight/ hebben vercast 
Henrieken Montens ( .. . )tot Diest die huysinghen selve(n) hovingen ende erfenissen met allen beuren 
begrypen ende toebehoirten gelyck die hen gebleven syn van wijlen meester Miehiel Keyen priester 
brued(er) vanden vorige Jan Adriaen Cornelis ende Heilwich ende oom vande voirs . Anne ende byden 
selve heren omschreven voirtyts gecoebt waren van heer Raes Cornelisz. factor ende vandrich tot 
Breda welcke huysingen schue(r) hovingen ende erfenissen gestaen ende gelegen syn inde Gasthuys
strate omtrent de Veemarct neven Peter Rombout Theeuwsz(one) huys ende erve ende neven Jan 
Lodewycxz(one) van Bruickel hof ende erve gelegen opte oostzyde/ ende neven Cornelis Keyen 
diemen naempt Pickaert huys ende erve [ ... ] 

actu(m) a(nn)o xvc derthien opten jersten dach in meerte 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank , R 421, anno 1513, f" 17a v". 
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13. 1513, 13 september.- Miehiel Keyen koopt van Adriaen Corneliss. Van Hagel
donek een half huis, dat aan de oostkant grenst aan het huis van zijn broer Cornelis 
Keyen. 

Boeykens Halmale quam Adriaen Corneliss . Van Hageldonck heeft vercast Miehiel Wouters Keien 
sone tot behoef van Kathelynen van Haechten een half huys ende erve met synre toebehoirten dat 
gestaen ende gelegen is inde Karstrate binnen Breda aen Jans Van Dongen half huys ende erve op de 
noortzyde ( ... )ende achterw(aerts) te weten oostw(aerts) aen Cornelis Keyen huys ende erve[ ... ] 

Actu(m) a(nn)o xvc derthien XIII daghe in septembris 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 431, anno 1513 , f' 58 v0
• 

14 . 1514. - Cornelis Keyen wordt vermeld als gasthuismeester. 

Gasthuysmeesters 
Cornelis Wouter Keyensz . 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 425, anno 1514, f' 1 r0
• 

15. 1516. -Wouter Key gaat in de leer bij Jan de Cock. 

De leerjongens die gheleert hebben by vrijmeesters int selve jaer Wouter Key die heeft gheleert by Jan 
de Cock . 

Antwerpen , Kon. Acad. Schone Kunst. , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1516, 
f' 73 r" (zie P. Rombouts en T. Van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der 
Antwerpsche Sint-Lucasgilde, I, Antwerpen, [ 1864-1875], pp. 86-87). 

16. 1518, 6 december. - Adriaen en Cornelis Keyen treden op als voogd voor de 
minderjarige kinderen van hun zuster Heylwich Keyen en Lambrecht Matthys de 
metser, Mathysken en Lynken, na het overlijden van hun moeder. 

Dyemen Redervene quam Lambrecht Matthys sone de metser indeen p(ar)thye ende Adam Mathys 
sone als oom ende geboren voight van Mathysken ende Lynken wittige onmondige kynderen des 
voirs. Lambrecht Mathys dair moeder af was wylen Heylwich Wouter Keyen docht(er) des voirs. 
Lambrechts huysfrou was ende Adriaen Wouter Keyen z. ende Cornelis Wout(er) Keyen ende 
toesienders vande selven onmondigen kynderen [ ... ] 

Actum a(nn)o xvc XVIII opten sesten dache decembris 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 425, anno 1518 , 6 december, f' 3 r0 en v0
• 

17 . 1519, 25 juli.- Cornelis Keyen treedt op aan de kant van Adriaen Adriaensz., 
Adriaen Cornelisz . en Dyrc Cornelisz . tegen meester Laureis (?) . 

Kieffel Rener quamen Jan Boghe ende Cornelis Wouter Keyen sone poorteren tot Breda kenden ende 
lyden alsoo Adriaen Adriaensz Adriaen Cornelis ende Dyrc Cornelisz oft heure vriend(en) tegens 
m(eeste)r Laureis Onbhoul (?) Greffier vander Oerden binnen gulde blyeft als baliuw van Reymer
zwale [ ... ] 

Act(um) a(nn)o xvc XIX XXV dage in julio 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank , R 426 , anno 1519, f' 61 r". 
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18. 1519, 7 november. - Godele, de dochter van Cornelis Keyen Pickaerts en de 
vrouw van Cornelis Peterszone, verkoopt samen met haar vader en haar voogd een 
half huis in de Karstraat in de naam van haar kinderen Peter, Adriaen, Grietken en 
Neelken. 

Dyemen Krijser (?) quamen Godele Cornelis Keyen Pickaerts dochter wedue wylen Cornelis Peters 
z(one) met Adriaen Dyricxzone hueren voight Peter ende Adriaen gebruederen wittige sonen wylen 
Cornelis Peters voirs. voir henselven ende Cornelis Keyen Pickaerts s(one) als oom ende voight ende 
van Grietken ende Neelken des voirs wylen Cornelis Keyen Pickaerts z(one) dochteren ende Adriaen 
Dyricx s(one) voirs. als toesiender vanden selven onmondigen kynderen hebben vercost Peteren 
Gielis Robbens sone een half huys ende erve met zynre toebehoi(ren) metten torfhuys (?)ende metten 
hove daerachter aen staende ende liggende ende met zynen weghe achter u ut wegende tot inde steghe 
aende Karstrate [ ... ] 

Act(um) a(nn)o XU XIX VII dage in novembris 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 426, anno 1519, t" 74 r0
• 

19. 1519, 18 november.- Cornelis Wouterz Keyen treedt op als gasthuismeester en 
een rente op in naam van het gasthuis. 

Halmale Kieffel quam(en) Cornelis Wout( ers) Keyen s(one) als gasth(uy)smeest(er) inde name vande 
gasthuyse van Breda ende heeft met recht bedingt ende gewonnen als voir des voirs. gasthuys 
cloost(er) erfenisse van huysen jaers te weten voir twee oude gro(ten) erflic [ ... ] 

Act(um) a(nn)o xvc XIX XVIII dage in novembris 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 486, anno 1519, t" 75 r" en V0
• 

20 . 1519. - Cornelis Keyen wordt vermeld als gasthuismeester. 

Gasthuysmeesters 
Cornelis Wout(er) Keyen 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 426, anno 1519, t" 2 r0
• 

21. 1524, 8 augustus.- Tussen Adriaen Keyen de goudsmid en Frans Corneliszone 
wordt een geschil beslecht in verband met een scheidingsmuur en de afwatering 
tussen twee aangrenzende eigendommen. 

Nederven Halten qu(a)m Adriaen Keyen de goudesmit in deen parthye ende Frans Cornelis zone de 
boecvercooper in dande(r) kend(en) ende lud(en) dat zy om processen ende resten van gedinge te 
schouwene ende vrientscap te onderhouden ( ... ) ende minlic zyn veraccoordert van alle alsulcke 
geschillen als zy hadden( ... ) hier nabeschr(even) volght aengae(nde) heur beyder huysen ende erven 
neven ende aeneenstaende aende plaetse voirde borcht ende den ganck oft wech tusschen de zelve 
huysen liggende te weten dat de voirg . Adriaen Keyen geconsenteert heeft dat de voirs . Frans Cornelis 
sone den suyden muer van zyn(e) huyse comen(de) aend(e) ga nek voirs. ( ... )sullen moghen timmeren 
oft metsen noch de voirs. ganck met enige becommernissen oft beletzele brengen oft benauwen/ noch 
yet daer buyten een moesgat neffens de eerden gelyc de voirs . Frans dat vutgesteken heeft daer doir hy 
ende zyne nac(omelingen) leyden ende ghieten sullen moghen schotelwater ende allerleye reyne 
wate(re)n mids met tgheene vuyle oft onreyne wate(re)n/ ( ... )Item dat de voirs. Adriaen Keyen voir 
aen zijnde ganck oft wech voirs . sal moghen hangen ende houden een poorte/ ( ... )Item date de voirs. 
Frans Cornelis. den achtermuur van zyne huyse voirs. aen doosteynde een( en) voet boirdes vutgeset 
heeft die hy plach te staen ten erve wairt vande voirs. Adriaen Keyen weleken muer opgaende ghevel 
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is ende sa! moeten blive(n) soe dat de voirs . Frans Cornelis buyten den selven ghevel oft muer eghen 
erve noch ocseldroppen ende heeft noch hebben en sa! met de nocken vande ancker(en) zullen moghen 
blive(n) buyten der zeiven muer(en) ( ... ) 

act(um) anno xcc XXIlil VIII dage in augustus 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 430, anno 1524, f' 84 r" en V0
• 

22. 1524. - Lambreekt Mathysz. wordt vermeld als kerkmeester. 

Kerkmeesters 
Larnbrecht Mathysz. 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank , R 430 , anno 1524, f' 1. 

23 . 1525, 8 augustus . -Heylwich, de weduwe van Cornelis Wouter Keyen verkoopt 
met de goedkeuring van haar voogd Aerden Aert Noydens, een lijfrente van 
JO Rijns gulden aan Kathelijne, de weduwe van Jan Montens, ten voordele van 
haar dochter Symone die kloosterzuster is. 

Aertsz. Broeckov(en) scepene(n) in Breda ende wij Rombout Jan Petersz. ende Jan Peter Nys sone 
scepenen in Ghinneken quarn Heilwich wedue wylen Cornelis Wouter Keyen z. met Aerden Aert 
Noydens sone heuren voight heeft vercost Kathelyne dochter professe nu tertyt in sinte Agneesen 
dooster tot Gorinchem een Jaerlixe lyrfrente van thien Ryns tstuc tot XL gro(ten) Vleems . . . op heure 
helft vande huysinghe hovinge ende erffenisse met heure toebehoirten geheyten den Hoorn gestaen 
ende gelegen tot Breda aende merct tegens de vleeshalleover Jan Mathysz(oon) huys ende erve opte 
suytzyde ende Jan Keyen huys ende erve opte noortzyde acht(er)waert u ut comen(de) aende Karstrate 
[ .. . ] 

act(um) a(nn)o xvc vyfentwintich acht dage in augusto 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 43 I , anno 1525, f' 89 r0 en v0 

24. 1526, 22 december. - Lysbeth, Jenneken, Wouterken, Nielken, Severynken en 
Heylken worden na het overlijden van hun vader, Cornelis Wouter Keyen, onder 
voogdij gesteld van o.a . hun moeder Heylwich Anthonis Adriaenss., hun oudere 
broer Anthonis, hun zuster Kathelijn , haar echtgenoot, en hun oom Jan Woutersz. 
Keyen. 

Marius Vinck quam(en) Heylwich Anthoni s Adriaenss dochter wedue wylen Cornelis Wouter Keyen 
z(one) met Aerden Aert Noydens z(one) hueren voight is in deen parthye Anthonis wylen Cornelis 
Keyen s(one) Kathelijn Cornelis Keyen dochter met meester Gheryt Jan Eerthels s(one) hueren man 
ende voight ende Jan Keyen Wouters s(one) als oom ende voight ende inde name van Lysbeth 
Jenneken Wouterken Nielken Severynken ende Heylken wittige kinderen wylen Cornelis Keyen voirs 
noch onbejairt zynde ende Adriaen Keyen oic als oom ende toesiender vande kynderen voirs [ ... ] 

opten xxnen daghe in decembris a(nn)o xvc sessentwintich 

Gemeentearchief Breda, Schepertbank , R 432 , anno 1526, f' 122 ro en V0
• 

25 . 1528, 9 september. - De weduwe van Cornelis Keyen verkoopt een huis. 

Clincker Aertss(ens) quam(en) Heilwich Anthonis Adriaens . docht(er) wedue Cornelis Keyen met 
Hughe Jacops zone voight heeft vercost Jannen Willems zone Van Ondracker tot behoef van Joosse 
De Bye wedue wylen Willems Van Overacker synre moeder de huysinge hovinge ende erffenisse met 
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alle huere toebehoirten gen(aempt) Den Hoorne die der voits Heilwighen tegens heure kynderen 
aendedelt zy(nde) na uutwysen des scep(enen) deylbriefs van Breda dair af zynde mette stallinghe 
ende came(ren) daer acht( er) stae(nde) ende metten weghe tot de selve acht(er)huyse behouden( de) 
vutcomen(de) tot inde Karstrate [ ... ] zoe de voirs. Heilwich de huysinghen hovingen ende erfenisse 
voirs . gestaen ende gelegen tot Breda( . .. ) neven Jan Keyen halfhuysse ende erve opte noortzyde ende 
Jan Willems z(one) Vander Beind(en) half huys ende erve op~e suytsyde acht(er) vut mette voirs. 
comen(de) weghen tot inde Karstrate voirs. [ ... ] 

Actum a(nn)o xvc XXVIII IX dage in september 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 433, anno 1528, f" 97 v0
• 

26. 1529, 6 augustus. - Gielis Peter Cheensz. en Pauwel Gherytsz. verkopen Jan 
Vanden Strepen een rente. 

Raphael quam(en) Gielis Peter Cheens z(one) in deen partye ende Pauwels Gherytsz(one) in dander 
kenden ende lyden aengaende de twintich r(ijns) gul( den) tstuck tot XL groo(ten) vleems erftic ter 
quitinge den penninck zesthien die zy samentlick meester Jan Vanden Strepen vercost hebben [ .. . ] 

actum a(nn)o xvc XXIX VI dage in augusto 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 434, anno 1529, f" 106 v0
• 

27. 1529,29 november. -De nalatenschap vanLambrecht Mathysz. wordt geregeld 
tussen zijn vrouw, Cornelie , zijn kinderen, Mathys en Kathelyn en hun respectieve
lijke voogden. 

Cor(nelis) Anthoniss(one) quam(en) Cornelie wedue Laestmael wylen Larnbrecht Mathyss met 
Cornelisen Scheyf hueren voight is in deen parthye ende Mathys Lambrecht Mathys sone ende 
Kathelyn Lambrecht Mathys s(one) dochter met Jan vanden Broeck heuren man ende voight in 
dandere kenden ende lyden dat sy luyde minlick van maleander gescheyden ende gedeelt zyn van alle 
alsulcke goeden beyde haeffelick ende erffelick als de voirs . wylen Lambrecht Mathys s(one) ende 
Cornelie zyn huysfrou op zyn(re) sterfdach hadden ende dair dezelve Larnbrecht vutgestorven was 
[ .. . ] 

Actum a(n)no xvc XXIX XXIX daghe in Novembris 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 434 , anno 1529, f" 153 r" en v0
• 

28. 1529. - Willem Key gaat in de leer bij Pieter (Coecke) van Aelst. 

De leerjongens die hier gheleert hebben by vrymeesters int se1ve jaer 
Willem van Breda gheleert by Pieter van Aelst 

Antwerpen , Kon. Acad . Schone Kunsten, De Liggeren van de St .-Lucasgilde, 70 (3), anno 1529, 
f" 86 r" (zie P. Romboutsen T . Van Lerius , o.c. , p. 113). 

29. 1531.- Wouter Key wordt vrijmeester. 

Als men screef dusent CCCCC ende XXXI waren dekens ende regerders van Sinte Lucas gulde Aerdt 
Terlinck en Cornelis van Brecht, alias Stoel. Dese navolgende guldebroers hebben sy ontfangen voer 
vrymeesters in de gulde van Sint Lucas 
Wouter Key scildere 

Antwerpen , Kon. Acad. Schone Kunsten, De Liggeren van de St .-Lucasgilde, 70 (3), anno 1531, 
f" 87 V0 (zie P. Romboutsen T. Van Lerius, o.c . , pp . 116-17). 
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30. 1532. -Wouter Key ontvangt een leerjongen, Sirnon van Breda. 

Hier na volghen de leerjonghers die gheleert hebben by vrymeesters dit jaer voorsereven 
Symon van Breda gheleert by Wouter Key (schilder) 

Antwerpen, Kon . Acad . Schone Kunsten, De Liggeren van de St .-Lucasgilde, 70 (3), anno 1532, 
f" 89 r" (zie P. Romboutsen T. Van Lerius , o.c., pp . 118-19) . 

31. 1538.- Wouter Key wordt ingeschreven in de Armenbus. 

Ende ten selven daghe soe was vanden deeckens ende gemeijn guldebeuers gecozen Joos Van Cleve 
om voorts te dienen met Actriaenen Tack voors. 
Wouter Key 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten, Der Bussen Boeck van St-Lucas Gulde, 243 (4), anno 
1538 , f" 8 r". 

32. 1540. -Wouter Key koopt van Anthonis Paeshuys het huis op de Oude Koren
markt, 'De Pelikaan' . 

Anthonis Paeschuys vercocht Wouteren Keyen creemere een huys cu(m) f(un)do et omnibus per
tinentibus gheeten nu ter tyt den Pellicaen en dwelck doude Poorte te heeten placg/ gestaen upte oude 
core(n)merct alh(ier) tusschen thuys geheetende Fonteyne ex u(n)a thys geheetenden Wildeman ex 
altera come(nde) achter aenden muer vanden hantscoenmakers winckels staen(de) op onser liever 
vrouwen kerckhoff/ gelyk ende in alle der manieren dat opten xrxen dach in ja(nua)rio a(n)no xvc 
ende XXIX tegens Agnesen Raes wed(uwe) wylen Hermans vanden Wijere cum tutoreendeden 
momboren van sieren kinderen gecregen ende tervegenomen heeft [ ... ]dat de voors . Wouter Keijen 
et sui onder de twee hantschoenwinkels die welcke de voors. Anthonis Paeschuys gemaect heeft 
gestaen achter dit voors . huys geheten den Pellicaen selen Lysbeth Herman eius uxor/ ende Lysbeth 
Paeschuys hueren beyden dochters oft de lancxt leven( de) van hen leven z(ullen) [ ... ] 

Prima Sept(embris) a(nn)o xcc 82 

Stadsarchief Antwerpen , Schepenregisters , nr. XXX, Rijt en Halle, anno 1540, f" 325 r• en v• . 

33. 1541,4 juni. -Na de doodvan hun vader Adriaen Keyen wordt zijn nalatenschap 
geregeld door zijn zonen Wouter, Frans, Miehiel en zijn dochters Margriet en 
Jacopmyne, die onder de voogdij staan van Jacoppen van Hasselt. De drie zonen 
treden op in de naam van hun broer Willem die in 't buitenland is. 

Coene Corput quamen Wouter Frans ende Miehiel gebcuederen wylen Adriaen Keyen z(onen) 
Margriet ende Jacopmyne gesusteren wylen Adriaen Keyen dochteren met Jacoppen Van Hasselt 
honbeyder voight voir hen zeiven ende de voirgen. Wouter Frans ende Miehiel gebmederen sament
lick inde name van Wilieme Adriaen Keyen zone honnen brueder buyten tslants zynde die de voirs. 
Wouter Adriaen Keyen zone hier innen verving/ ende de voirs .' Frans Adriaen Keyen zone als oom 
ende voight van Frans Jan Gheldolfs Hogen zoons kinderen daer moeder af was wylen Kathelyn 
Adriaen Keyen dochter ende Adriaen Wiltens als toesiender vanden selve kynderen met recht gestelt/ 
[ ... ] . 

actum a(nn)o xvc XLI vyer dage in junio 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 446, anno 1541, f" 107 r• en v• . 

34. 1541, 11 juni. -Na het overlijden van Adriaen Keyen op 8 juni 1541, wordt zijn 
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nalatenschap geregeld onder zijn kinderen: Wouter, Frans, Adriaen, Michiel, 
Jacopmyne, Margriet. Wouter treedt op in de naam van Willem, omdat deze in het 
buitenland was. 

Philips Cor Corput quam(en) Wouter ende Frans gebmederen wylen Adriaen Keyen sonen Margriet 
ende Jacopmyne gesusteren wylen Adriaen Keyen dochteren met Jacoppen Van Hasselt honnen neve 
ende voight ende voir hen solven Mathijs Lambrechts Mathys sone als gerechtigd inde name van 
Miehielken Adriaen Keyen sone daer af hy deser procuratien daer af voir scep(en)en in Breda 
gepassertin date opten achtsten dach van Junio anno xvc een en veertich lestl(ede)ne de voirs Wouter 
Adriaen Keyen noch inde name van Willem(e) Adriaen Keyen sone synre brueder buyte(n) tslants 
zynde die hij hier inne vervanct ende Frans Jan Gheldolfs Hogensone de vader ende Andries Wiltens 
Anthonis sone beydeals mombers ende inde name vande onmondige kinderen des voirs Frans Jan 
Gheldolfs daer moeder af was wylen Kathelyn Adriaen Keyn docht( er) kenden ende lyden dat syluyde 
minlic ende vroomlic bij rechtsgedinghe cavele die zij daer af hadden doen maken ende hij in 
tegenvoidicheyt van ons schepenen voirs gedaen hebben van maleander gescheyden ende gedeelt syn 
van alle de goeden erve pachten ende rente sculden ende wedersculden die hen nade doet van wylen 
Adriaen Keyen ende Lysbeth syn huysfrou was hon(nen) vader ende moeder toecomen ende aenbes
touwen syn inde manieren hierna volgens te weten inde uersten soe is de voirs. Wouter Adriaen Keyen 
sone by cavelinge gevallen gedeelt op eersten drie viertelen rogs erf(lic) [ ... ]Item noch op thien rijns 
gul( den) ende achthiendalve stuivers erflyck [ ... ]die hem de voirs Frans J(an) Adriaen Keyen sonen 
syn bruederen jaerlicx sculdich sa! syn in rechten deylinge te gelde ende vut te reyck(en) alle jaer op 
Sint Jansdach Baptisten injunio te betaelen vut ende op syn huys ende erve met syn toebehoirten ende 
uten hove achter huysken ende pleyncken daer achteraen liggende ende noch op een ander huys ende 
erve met syn toebehoirten daerachter aende plaetse voir de borcht geleghen in al der manieren ende met 
alle den recht soe de vairschreven Frans Adriaen Keyen sone daer op gelegen ende gestaen ende 
gelegen thuys ende erve voors. tot Breda inde Katerstrate neven de plaetse van de borcht opte 
westzyde ende Heirwich Anzesdonck huys ende erve was opte oostzyde achter te weten noortwaarts 
comen(de) metten huysen voirde borcht staende van aen Peeters van Belloy ende Jacop Coenraets van 
Offenbach weduwe ende erfgen(aemen) vute ende westwaerts aen des vestsPeters van Belloy ende 
Jacop Gheverts huysen ende erven evengelys vutgaende met noch drie rijns gulden ende vyff stuivers 
erflick verlost den peninc zestien dan de voirs. Jacopmyne Adriaen Keyen docht(er) op verdeelt is 
naest drie rijns gulden ende seven st( uivers) erf(li)ck ende noch 29 st( uivers) ende twee oert stuivers 
erf in verscheyden parcelen daer jaerlicx vutgaende [ . .. ]Item hier tegens is de voirs. Frans Adriaen 
Keyen sone gedeelt opt huys ende erve inde Katerstrate metten hove ende achterhuysken daer achter 
ende oic opt huys ende erve voirde borcht gelijc den sce(pen)brief onlanx geleden voir scep(enen) in 
Breda gepassert breder begrypt/ Daer de voirs. Frans Adriaen Keyen sone boven den onder Oversom
men voirs. jaerlicx vutreycken sa! den voirs. Wouter syne brueder de thien stuivers ende der voirs. 
Jacopmyne syn susteren der rie rijns gulden ende vyff (?) Item hier tegens is de voirs. Miehiel 
Adriaenss erf. losr. voirs. Mathys Larnbcechts sone als gemechtich ende tot behoef van Miehielen 
Adriaen Keyen sone byde cavelen gevallen ende gedeelt opt helft van eenen stuc buynder int geheel 
houdende omtrent anderhalf buynder [ ... ] Item hier tegens is de voirg(enoemde) Wout( er) Adriaen 
Keyen sone tot bescheet van Willem syne brueder voirs. byder ca velen gevallen ende gedeelt op twee 
zestinen rogs erfpachts die Jorijs Wouters sone vanden Avert jaerlicx vutreyct vurschr(even) onder
pandeover Ghinniken gelegen/ [ ... ]Item noch op achten tsestich rijns gulden ende achtalve st( uivers) 
eens die de voirs. Willem hebben sa! ute gemeyne goed( eren)/ Item hier tegens is de voirgh. Margriet 
Adriaens Keyen dochter beydecavele gevallen ende gedeelt op een stuckl antsoft weyde houdende 
omtrent/ [ ... ] Item noch op drie rijnsgulden ende vyf stuivers erf! ie den pe(n)ninc zestien die Frans 
Adriaens Keyen (honne brueder) jaerlicx vutreycken sa! op Sint Jans Baptist uut ende hier so erven 
inde Katerstrate voir sijn hoyrs ende( ... ) voirde borcht ende uten hove daer achter aen liggende in 
alder manieren gelyc de voirs. Frans daer op gedeelt is evenghelijc uutgaende met de thien rijns gulden 
ende XVII stuivers erfflic die de voirs. Wouter Adriaen Keyen sone heffen sal/ [ ... ] Item noch op 
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drieentwintich rijns gulden ende st( uivers) eens die de voirs. Jacopmyne hebben sal ute gemeyne hav. 
(?)/Item hier tegens de mombers tot behoef vander onmondighen dochteren van Frans Jan Gheldolfs 
zijn voirs byder cavelen gevallen ende gedeelt opte wederhelft vanden stuck bunderen voirs. int 
geheel houdende omtrent anderhalf buynder gelegen inde Vecht( ... ) commer vut ende gaet ten ware 
huren chijns [ . . . ] 

actum anno xvc XLI elf dage in junio 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 446, anno 1541 , f' 116 r" en v•, f' 117 r" en v•. 

35. 1542.- Wouter Key wordt deken, Willem Key wordt vrijmeester. 

In 't jaer ons Heeren x cc en XLII soe waeren Dekens ende Regerders van St Lucasgulde, Willem 
Vorsterman ende Wouter Keyen I ende hier na volgen haer vrymeesters 
Willem Key schildere 

Antwerpen, Kon . Acad. Schone Kunsten, De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1542, 
f' 98 v• (zie P. Romboutsen T . Van Lerius, o.c., p. 142). 

36 . 1543. - Willem Key ontvangt een leerjongen, Hansken Spruyt. 

Hier na volgen die leerjongens die hier binnen by vrymeesters gheleert hebben ende betaelt elck twee 
gouwe guldens Hansken Spruyt (schilder) (gheleert by) Willem Key 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1543, 
f' 100 r" (zie P . Romboutsen T. Van Lerius, o.c . , p. 146). 

37. 1544.- Wouter Key ontvangt een leerling, Babtista ofte Hansken . 

Dit sijn (de) leerjongens ende hebben betaelt XIII se Babtista oft Hansken geleert by Wouter Key 
(schilder) 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1544, 
f' 101 r" (zie P . Romboutsen T. Van Lerius , o.c., p. 151) . 

38 . 1544. -Wouter Key treedt toe tot de Armenbus. 

Ende ten setven daghe was van deeckens ende guldebruers gecozen om voort te dienen met Meerten 
Tijmus 
Wouter Key 

Antwerpen, Kon. Acad . Schone Kunsten,Der BussenBoeck van St Lucas Gulde, 243 (4), anno 1544, 
f' 10 v•. 

39. 1544, 23 november. - Kathelijne Quinget en haar man Lodewyck Thuenis verko
pen Wouter Keyen en Margaretha Quinget een rente van 29 karolus gulden. 

Katlijne Quinget Jacabsdochter met Lodewycke Thuenis eius marito et tutore vercochtet Wouter 
Keyen ende Margrieten Quinget eius uxore die negenentwintich karolus gulden erflick [ ... ] 
daerom(m)e Vincent De Smit als momboer vande voors. Katlijne Quinget met hueren confortenopten 
eenentwintichsten dach aprilis a(nn)o xvc ende tweenveertich terve gegeven hebben Eustase van 
Boulois et eius uxor een huys(e) metter coeckene neerearoer plaetse borneputte achterhuysse hove 
(cum) f(un)do et p(ertinentibus) gestaen ende gelegen inde Huydevetters strate tussche(n) Frans 
Marcel is huys ende erve aen deen syde ende thuys geheten dMoelenyser ex altera [ ... ] 

XXIX novembr(is) a(nn)o XLilil 
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Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters, nr. 214, Wesenbeke en Grapheus , anno 1544, f" 269 r" 
en v0

• 

40. 1545-47. - Wouter Key wordt busmeester. 

Item vant Jaer XV< ende XLV XLVI XLVII deede Merten Tijmus ende Wouter Key rekeningheden 
x v en dach Julii opde schilderscamere daer Merten voors. synen megeselle overtelden Wouter Keijen/ 
de somme van VI Lb XIX st VId. Ende ten selven daghe was van deeckens ende guldebroers gecozen 
om voort te dienen met Wouter Keijent Peeter De Vos 

Antwerpen, Kon . Acad. Schone Kunsten, Der Bussen Boeck van St Lucas Gulde, 243 ( 4) , anno 1545, 
1546, 1547, f" 11 r0

• 

41. 1547, 20 oktober. -Jan Van Wueluwe (schilder) en Anna Mandekens verkopen 
Wouter Key (schilder) een rente van 12 karolus gulden op 13 huizen in de V eken
straat. 

Jan Van Wueluwe schildere ende Anna Mandekens eius uxor/ vercochten anne eene so(m)me gelts 
Wouteren Keye oyck schilderel tsiaers erflick tweelve karolus gulden goet vangoude st(aende) op 
derthien huysen metten gronde ende toebehoirten gestaen ende gelegen inde Vekenstrate achter 
tgulden Vlies alhier daer af de sesse huysen voir aent strate ende de resterende sevene achter de selve 
sesse huysen met eender plaetsen gestaen sijn tusschen Henricx van Duysborch huys(e) ende erve ex 
u na ende Jans Ghoos huys ende erve ex altera [ ... ] 

den xx· octobr(is) 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters, nr. 228, Wesenbeke en Grapheus Il, anno 1547, 
f" 331 r". 

42. 1547. - Franchois Stuydelijn verkoopt Willem Key een rente van 32 karolus 
gulden. 

Franchois Stuydelijn De Jonge Franchoiss vercocht Wilieme Keij schilde(r) tsiaers erflic tweendertig 
karolus gulde(n) goet van goude/ Op een huysinge metter ververijen aleme der setver plaetse hove 
(cum) fundo et omnibus pertinentibus geheetenDe Mane gestaen ende gelegen upten Driesch achter 
de Veechtessche tusschen des voors . Franchois Stuydelyn des ouden huys ende erve ex una ende der 
wed(uwe)n Jans Mathys huys ex altera [ ... ] 

Stadsarchief Antwerpen,Schepenregisters , nr. 225,Rijt en Halle I, anno 1547, f" 178 v0
, f" 179 r0

• 

43. 1547,23 januari. -Jan Van Wueluwe (schilder) verkoopt Wouter Key (schilder) 
een rente van 12 karolus gulden op een aantal huizen en achterhuizen naast de 
hoek van de Koudenberg. 

Jan Van Wueluwe schilder vercocht Woute(re)n Keij oyc schilde(r) ts(iaers) erflic tweelve karolus 
gulde(n) op gegeven huysen voeraent strate gestaen geheetendeene daer af Melieken met noch drije 
huysen daer acht( er) in een ganck gestaen gronde ende allen den toebehoerten gestaen neffens een Int 
Winckelcken opten hoeck vanden Coudenbergh alh(ier) [ ... ] 

XXIII• Ja(nuario) a(nn)o XLVII 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters, nr. 225, Rijt en Halle I, anno 1547, f" 208 r". 
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44. 154 7, 13 februari. - Gillis Van den Baren Diericxz verkoopt Wiltem Adriaensz 
Key een rente van 7 ponden gr.br . op vijf huizen op de Dries. 

Gillis Van den Baren Diericxs(one) vercocht Wyl(l)em(e) Keye Adriaenss(one) die sevene ponden 
groten brabantserflik die Pi eter Shoys als executeur vanden testamente wylen Barbara Vanden Baren 
opten XXI•" dach novembris a(nn)o xvc [ ... ]ende alsoe dat de voors. Wyllem Keye aut sui de voirs. 
seven ponden groten brabants erflic binnen middelen tijden voer de voors. lossinghe v(er)coopen oft 
yemanden anders transporteren wilde soe geloefde de voors. Wyllem Keye den voirs adverterene 
wedersy de voors. rente weder souden willen lossen oft quyten als vore ende by alsoo de voors Gillis 
Vanden Baren[ ... ] de voors. seven pond(en) gr(oten) br(abants) erflic tsyhen hoochsten meesten en 
eygen(den) proff(ite) sal mogen v(er)coopen ende tra(ns)portere(n) sonder weder seggen vander 
voirs. Gilli sse Vanden Baren oft van synen nacomelingen sonder argelist 

XIII" Febr(uari·s) a(nn)o XL VIT 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters, nr. 228, Wesenbeke en Grapheus IT, anno 1547, 

f' 302 r". 

45. 1548. -Wouter Key treedt op als busmeester. 

Item vant Jaer xvc ende achtenveertich soe deeden Wouter Keijen ende Peeter De Vos heur 
rekeninghe opde schilderscamere den vm•n dach septembris daer Wouter Keij Peetere(n) De Vos 
sijnen megeselle overtelde de somme van XIII Lb XVI st Illd 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten , Der BussenBoeck van St Lucas Gulde, 243 (4), anno 1548, 

f' IJ v". 

46. 1549. - Cornelis Key wordt vrijmeester. 

Int Jaer ons heeren Alsmen screef xvc hondert negenenveertig soe waeren dekens ende rhegeerders 

va(n) S. Lucasgulde Phelips Elisaert ende Jan Andriaensz. hier na volgen huer vrij m(eeste)rs die zij 
ontfange(n) hebben in vors. Jaer 
Cornelis Key schilder 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten , De Liggeren van de St .-Lucasgilde , 70 (3), anno 1549, 
f' 105 (zie P . Romboutsen T . Van Lerius, o.c., p . 164) . 

4 7. 1549, 25 mei. - Lodewijck Thuenis en Kathelijne Quinget schonken een ach
terhuis in de Groendalstraat aan Margriet Quinget en Wouter Key. 

Lodewyck Thuenis ende Katline Quinget eius ux(or) gaven over cedeerden ende transporteerden bij 
dese sine revocatione Lysbetten Ghysels voorgaende synre moeder een huys vanden twee huysen met 
plaetstiene gemenen gange daer Lenaerdt Van Parys syn duerganck heeft ende seker ander persoonen 
vander straten heuren toeganek hebben totten borneput inden selven ganck staende genaempt tselve 
huys den Witten Beytel gestaen ende gelegen int Groendalstraetken alhier tusschen thuys geheeten 
Den Swerten Beytel ex una ende thuys geheeten Den Blauwen Beytel ex altera welcke voirgaende 
twee huysen den voors . Lodewyck et eius ux(or) opten XVIllen dach in meerte lestleden jegens 
Margriet Quinget met Wauteren Keye gecregen ende inne genome(n) hebben [ ... ] 

XXV Maij a(nn)o XLIX 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters, nr. 235, Wesenbeke en Grapheus I , anno 1549, f' 119 r" 

en v". 

48. 1549, 17 augustus.- Wouter Key en Margaretha Quinget verkopen Wiltem Key 
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aandelen van erfrenten, respectievelijk van 17, 29 en 12 karolus gulden. 

Wouter Keye schilde(r) ende Margriete Quinget eius uxor vercochten Wilieme Keye oyc schilder des 
voors . Wouters brueder De percheelen van erfrenten nabescr(even) terst de seventhiene karolus 
guld( en) erflic [ ... ] 

xvnen Augustus a(nn)o 49 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters, nr. 233 , Rijt en Halle I, anno 1549, t" 193 r" en v0
• 

49. 1549-50.-Willemen Miehiel Key worden te Antwerpen als poorter ingeschreven. 

Ander ontfanck van nyewen poirters die binnen den tyde deser rekeninghe poirters zijn geworden ende 
de poirterien van Antwerpen aengenoemen hebben 
Miehiel Keye 
Willem Keye 

Stadsarchief Antwerpen, Poorterboeken, anno 1549-50, t" 342 r" en 344 v0
• 

50. 1552. - Willem Key wordt deken. 

In ' t Jaer ons Reeren als men screefxvc ende tween vyftich soe waeren Dekens ende Rhegeerders van 
St.Lucasgulde Heynrick Smit ende meester Willem Keye die Dekens waren van der gulden voor
schreven, anno 1552 ende hier na volgen de vrymeesters En eerst te boeck gestelt a(nn)o 1590, dat se 
vergeten waren 

Antwerpen , Kon . Acad . Schone Kunsten , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1552, 
t" 108 V0 (zie P. Romboutsen T . Van Lerius, o.c., p. 179) . 

51. 1552. - Willem Key ontvangt een leerling, Dieriek Aertsen van Bredael. 

Hier na volgen die leerjongens die hier binnen gheleert hebben by vrymeesters ende hebben betaelt 
elck 2 goude guldens Ende noch sommighe meesters soonen 
Dieriek Aertsen van Bredael, by Willem Key (schilder) 

Antwerpen, Kon. Acad . Schone Kunsten , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1552, 
t" 109 r" en v0 (zie P. Romboutsen T. Van Lerius, o.c., p. 181) . 

52. 1552.- Willem Key wordt busmeester. 

Dese navolghende persoonen waren dit Jaer inde bussen ontfanghen M'" Willem Key Oudedeken 

Antwerpen , Kon. Acad. Schone Kunsten ,Der BussenBoeck van St Lucas Gulde, 243 (4), anno 1552, 
t" 13 V0

• 

53. 1555.- Miehiel Key wordt vrijmeester, Wouter Reyns eveneens. 

Hier naer volghen de vrij meesters die sy ontfanghen hebben in dit voors. jaer 1555 
Wouter Reyns (lakenverkoper) 
Machiel Key (diamantsnyder) 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten, De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1555 , 
t" 112 (zie P. Romboutsen T. Van Lerius, o.c., pp. 191-93). 

54. 1553, 27 april. - Cornelisken, Anthonis ken, Lynken, Lysken en Anneken worden 
als minderjarige kinderen van Claes Claesz. Van Eynde en Lysbeth Cornelis 



86 DANIELLE riLLEMANS 

Wouter Keyen, na de dood van hun moeder onder voogdijschap gesteld van 
Severyn Cornelis Keyen, Wouter Lambrechts en Hendrik Claesz . vanden Laer. 

Cor(nelis) Corput quam(en) Claes Claes zone van Eynde voir hem zeiven in deen partbye ende 
Severyn Cornelis Wouter Keyen zone als oom ende voyght ende Wouter Lambrechts ende Hendrick 
Claes zone vande(n) Laer beyde als toesienders al byde weesmeesteren in Breda gestelt samentlick 
inden name van Cornelisken Anthonisken Lynken Lysken ende Anneken des voirs. Claes Claes 
z(one) Van Eynde onbejaerde kynderen daer moeder af was wylen Lysbeth Cornelis Wouter Keyen 
dochter ende met hen oick Heylwich Cornelis Wouter Keyen wedue de oudemoeder ende Jenneken 
Cornelis Wouter Keyen dochter de moye vande kynderen voirs. mede inden name vande zelve 
kynderen in dandere kenden[ ... ] 

Actum a(nn)o xvc LIII zevenentwintich daghe in Aprille 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 458, anno 1553 , f" 70 r0
• 

55. 1559, 24 november. - Miehiel Keyen wordt door de dekens van de Scher
mersgilde gedwongen om zich bij hun gilde aan te sluiten. De dekens van de 
St.-Lucasgilde nemen de verdediging voor hem op maar verliezen het proces. 

Acte voor de dekens van de schermers 
Miehiel Key ende methem gebrocht de dekens van de violieren ofte schilders 24 nov . 1559 
Uitspraak van de vethouderen in voordeel van de dekens van de schermers tegen de dekens vanS. 
Lucasgilde 24 nov. 1559 ( ... ] 

Antwerpen, Kon. Acad. SchoneKunsten,Archiefvande OudeSt.-Lucasgilde, nr. 85 (20) en 86 (21), 
Anno 1559. 

56. 1562. - Wiltem Hendrikz. Vanden Corput verkoopt aan Jacopmyne, Adriaen 
Keyen' s dochter en vrouw van Symon Lenaert lanszoons, een huis aan het Gast
huiseinde. 

Kieffel Hagen/ quam(en) Willem Henricszone Vanden Corput heeft vercost Jacopmynen Adriaen 
Keyen dochter nu ter tijt Symon Lenaert Janszoons des schilders huysfrou Een huys end erve twee 
wooningen wezende metten pleyncken ende camerken daer achter staende en liggen( de) gestaen ende 
gelegen tot Breda gasthuyseynde neven Charys Claeszoons ende Willema zynre huysfrou huys ende 
erve optweestzyde achter( ... ) noortwaert comende aende woninge ende erve die de voirgen(oemde) 
WiUem Henricxzone Vanden Corput hier af behoudt( ... ] 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 467 , anno 1562, f' 8 r" en V0
• 

57. 1562, 5 december. - Balthasar Schetz verkoopt aan Wiltem Key een huis aan de 
'nieuwe straat lopende van de nieuwe beurs naar de (Lange) Klarenstraat': dit is 
de Korte Klarenstraat. 

Heer Balthasar Schetz heer van Hoboken gafterve en( de) in erflycken rechte Willem Key schilder een 
huys metten hove cum fundo et pertinentibus soe tzelve nu ter tijtafgemeten afgepacht is gestaen en 
gelegen in de nieuwe straete lopende vander nieuwe Borssen naerde Cle(re)nstrate toe Tusschen der 
wed(uwe)n en erfgenaemen wijlen Franchois Anthonis huys ende erve ex una oostwaerts ende des 
voors. erfgevers ande(re) huys(inge) ende erve ex altera westw(ae)rts ende ook achter noortw(aer)ts 
[ ... ] 

Die v• decembris 1562 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters , Grapheus en Asseliers, anno 1562 , f' 34 r" en v0
• 
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58 . 1564. -Twee werken van Keye worden vermeld in het bezit van kardinaal 
Granvelle . 

. . . Mr Christian aurait bi en tost achevé la paincture pour Monseigneur IeRhingrave a vee barbeet Ie 
surplus sur les deux de Keye 

Bibliotheek Besançon, Verzameling Granvelle , anno 1564, XC, f' 159 v0 en 160 r". 

59. 1568,26 maart. -Frans AdriaenKeyen verkoopt zijn zoonPeter een huis met een 
pleintje. 

R( om)bout (?) quam Frans Adriaen Keyen zone heeft vercocht Peeteren Keyen zynen zoon thuys ende 
erve met zijne toebehoirte ende metten pleynken daer achter aen liggen(de) gestaen ende gelegen inde 
voirt est in eis transfixis [ ... ] 

Actum anno xvc achtentzestich zessentwintich dage in meerte 

Gemeentearchief Breda, Schepenbank, R 473 , anno 1568, f' 100 V0
, f' 101 r". 

60. 1568. - Adriaen Thomas wordt vrijmeester. 

Doenmen schreef duijsent vijfhondert achtensestich soo was den voorsreven Heijnderick Smidt weder 
deken ende Ambrosius Smidt synen mede deken van der gulden van Sinte Lucasdiemen noempt de 
Violiere , binnen Antwerpen , ende hier volgen de vrije meesteren int eerste Adriaen Thomas schilder 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1568, 
f' 124 V0 (zie P. Romboutsen T . Van Lerius, o.c., p. 235). 

61. 1571, 1 oktober. -In de inventaris van het stadhuis wordt in de rentmeesterkamer 
een tafereel van Wiltem Key vermeld. 

Registre van allen de meublen goede(n) in( . . . )plaetse wesende binnen der voorschreven stadt den 1e 
octobri s 1571 
Opde Rentmeesters Camer -
Inden Eersten zekere groot stuck schildereye op bert Wesende eenen naecten godt met een staende 
cruys in synen arm daer inne geconterfeyt zyn myn heerenden Tresorier ende rentmeestere des voors. 
stadt gemaect by Willem Keye met een saeye gardyne daer voren hanghende 

Stadsarchief Antwerpen, Privilegekamer, nr. 2194, anno 1571, f' 13 V0 (zie C. van de Velde, in 
Antwerpen in de XV/de eeuw, Antwerpen , 1975, p. 437) . 

62. 1571, (1570 oude stijl), 3 januari.- Johanna Reyns, weduwe van Wiltem Key, 
Maarten Peeters, haar tweede echtgenoot, en Miehiel Key en Peter van Com
postelte, momboren van de kinderen van Wiltem Key, sluiten een overeenkomst 
betreffende de onverdeelde erfenis van renten. 

Johanna Reyns wede we van wijlen Mr Willems Kei je den schilder met Mertene Peeters nu ter tyt eius 
marito et tutore pro se et sa Miehiel Keyen ende Peeter van Compostelle als mo(m)boirs mett(e)n 
rechte gelevert van de wettige huysvrouwe des v( oor)s( chreven) Mr Willems Keyen [ .. . ] bekenden 
ende verlijden onderlinge dat sy wel ende minlyk met maleander onvolkomen gepaert geschijden ende 
gedeijlt sijn van alle de goederen ende versterffenisse haef(lyk) ende erfl(lyk) rurende ende on
rur(ende) quetingen [ ... ] a(nn)o 1570 üi• Janu(ary) . 

Stadsarchief Antwerpen , Schepenregisters, nr. 325, Grapheus et Asseliers, anno 1570, f' 391 r", 

391 v0 en 392 r". 
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63. 1572, 23 augustus. -Peter van Compostelle en Wouter Reyns treden op als 
momboren van de kinderen van Willem Key en regelen een rente van 40 Karolus 
gulden. 

Peeter van Co(m)postelle ende Wouter Reyns als momboren vande kinderen Mr Willems Keye [ .. . ] 
bekenden [ ... ] gepaeyt ende gecontenteert te syne [ ... ] van de principaele hooftpenn(inge) van 
veertich carolus gul( den) Tsiaers erffly(ke) renten[ ... ] Jerst op een huys [ ... ] dwelck twee wooning-
hen syn geheeten de vyff haringhen gestaen aende vischmerct alhier [ ... ] Item op noch de twee 
derdendeel en van een huysse geheetenden brie! oyck aende v( oo )rs( chreven) vischmerct gestaen/ met 
twee huysinghen daer achter onder de borchtbrugghe ende den winckele daer boven gestaen/met noch 
seven vischcameren ( ... ] A" 1572 XXIII• Augusti 

Stadsarchief Antwerpen, Certificatieboek nr. 34, anno 1572, f" 354. 

64. 1578, 22 januari. - Jacopmyne Adriaen Keyen' s dochter en haar man Symon 
Lenaert lanszone verkopen een stuk land aan Gerrit Michiels. 

Corneliss. Heynericx quam(en) Jacopmyne Adriaens Keyen dochter met Symon (L)eenaert Jans zone 
schilder heuren man ende voigt heeft vercast ( ... ) Gherit Michielszone een stuck hoofs ende erfs 
houdende omtrent een roede oft alzoo groot ende cleyn alst gelegen is achter der voorgen(oemde) 
Jacopmyne(s) huys hof ende erve opt gasthuyseynde oostwaerts aen wylen Miehiel Thollenaers 
erf gen. erve zuytwaerts aen der voirgen(oemde) Jacopmyne vercoopersse [ ... ] 

Actum Anno xvc LXXVII tweentwintich daghen in januario 

Gemeentearchief Breda , Schepenbank, R 481 , anno 1577, f" 9 v0
, f" 10 r0

• 

65. 1580. - Adriaen Key ontvangt een leerjongen, Peeter Geerady. 

Leerjongens 
Peeter Geerady bij Adriaen Key schilder 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1580, 
f" 138 r" (zie P. Rombouts en T. Van Lerius, o.c., p. 275). 

66. 1581, 10 oktober.- Miehiel Key en Wouter Reyns treden op als momboren van 
Steven en Elisabeth Key en verkopen de helft van het huis aan de Korte Klarenstraat 
aan Huybrecht Beuckeleer. 

Miehiel Keyen ende Wouter Reyns inden name ende als momboren metten rechte alhier gelevert van 
Steven ende Elisabeth Keyen ombejaerden kinderen wijlen Willems Keyen , daer moeder aff was 
Anna Reyns quos susceperunt [ .. . ] Gaven terveende in erfflycken regte Huijbrechte Beuckeleer 
schilder . .. den huyse metten achterhuysse pletse borneputte , regenbacke, twee dwerssche kelderen/ 
dwerssche voor ende achtercameren c(um) fundo et o(mni)bus pertenen(tibus) [ ... ] gestaen ende 
gelegen inde nie(uwe) straete loopende vande nieuwe borsse naer deCleren strate toe I tusschen de 
weduwe ende erffgen(amen) wijlen Franchois Anthonis huys ende erve aen deen syde oostwaerts ende 
heer Balthazar Schetz heer van Hoboken huys ende erve aen dander syde westwaerts ende oick 
noortwaerts waervan de mueren west ende noortwaert gemeyn syn ende gebruijckt mogen worden 
byden v(oor)s(chreven) h(eer) Balthazar Schetz oft syn(re) nacomel(ingen) sonder yet daer vore te 
doenen geven gelyck men gemeyne mueren naer dese stadtrecht gebruycken en besigen mach ende de 
vensters aengaende oft lichtscheppinge staende inden muere westwaerts van desen huyse is te wetene 
dat dieselffshe aldaer syn geshet op gedoochsaemheyt ende anders nyet [ .. . ] Gelyck ende in alle de 
manieren de v(oor)s(chreven) wijlen Willem Keyen tvoors(chreven) huys cum fundo et pertinen(ti-
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bus) et dict. op den vijffden dach decembris anno xvc ende tweeentsestich gekregen ende terve 
genomen heeft jegens de v(oor)s(chreven) heer Balthazar Schetz [ ... ] x• octobris 1581 

Stadsarchief Antwerpen,Schepenregisters nr. 369, 2Kessel, anno 1581, t" 387 r", 387 V0 en 388 r0
• 

67. 1581, 20 oktober. -De schilder Huybrecht Beuckeleer en zijn vrouw, Susanna 
Key, verkopen het ouderlijk huis aan de Korte Klarenstraat aan Hendrik Van 
Uffelen en zijn vrouw. 

Huybrecht Beuckeleer schilder ende Jouffrouwe Susanna Keyen eius uxor gaven terve Mr Henricke 
van Uffelen ( ... ) pro se ende inde name van Jouffrouwe Marie sHertoghen I eius uxor quam 
susceperunt hen daer voore sterckmakende I een huys metten achterhuyse pletsen, bornputte, regen
backe, twee dwersse kelderen, dwersse voor ende achtercamere(n) (cum) fundo et o(mn)ibus 
p(er)t(inentibus), gestaen ende gelegen inde nieuwe straete loopende vander nieuwer horssen naar de 
Clarenstraete toe, tusschen der weduwen ende erffgenamen wijlen Franchois Anthonis huys ende erve 
ex una oostwaerts ende heer Balthasar Schets heere van Hoboken huysinghe ende erve ex altera 
westwaerts ende oyck noortwaerts, waer van de mueren west ende noortwaerts gemeyn syn ende 
gebruyckt moghen wordden byden v(oor)s(chreven) heere Balthasar Schetz off syne nacomelingen 
[ ... ] gelyck ende in alle der manieren sy erffgeveren by Michiele Keyen ende Wouter Reyns inden 
name en als mombore metten rechte gelevert van Steven ende Elisabeth Keyen, de onbjeaerde 
kinderen wijlen Willeros Keyen , daer moeder affwas Anna Reyns , opten x• deser rnaent octobirs inde 
twee derdendeelen van den v(oor)s(chreven) huyse gegoeyt ende geerft syn geweest ende gelyck der 
v(oor)s(chreven) Susanna Keyen tresterende derdendeel toekomen bleven ende verstorven is van 
(den) v(oor)s(chreven) Willeme Keyen haere vader wijlen, die het v(oor)s(chreven) geheel huys opten 
yen octobr(is) a(nn)o xyc LXII gekregen ende terve genomen heeft tegens den v( oor)s(chreven) heere 
Balthasar Schetz [ ... ] Den coop is nc gulden erftl(ijk). Die XX octob(ris) a0 1581. Pontgeit XX 
gulden. 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters , nr. 367, 2 Moy , anno 1581 , t" 36 r", 36 v0
, 37 r0

• 

68. 1582, 15 september. - Elisabeth Key en haar man Hans /Jkens sluiten een 
overeenkomst betreffende de erfenis, met Susanna Key, haar man, Huybrecht 
Beuckeleer, de ooms, Wouter Reyns en Miehiel Key, voogden van Elisabeth en 
Steven Key. 

Elysabeth Key Willemsd( och ter) daer moeder aff was Johanna Reyns met Hans IJkens eius marito et 
tutore ( . .. )/Wouter Reyns inde naeme ende hen sterckmackende vore Susanna Keij der voors. 
Elysabeth sustere huysvr(ouwe) van Huybrecht De Beuckeleer I [ ... ] de voors. Wouter Reyns ende 
Miehiel Keij beydenoch inde naeme ende als wettelycke mo(m)bor(en) over Steven Key I der voors. 
Elysabeth ende Susanna Brueder [ ... ] Bekenden ende verlyd(en) onderlinge in alle zyde: dat sy wel 
ende minnel(ijk) met maleander [ ... ] gepaert gescheyden ende gedeylt hebben[ ... ] ende verstorven 
syn so midts de doot ende afflyvicheyt van wylen Willem Key ende Jouffr(ouwe) Johanna Reyns de 
voors. kinderen vader ende moeder I als van wylen Lucretia Key hen susterei [ ... ] Item noch de 
sessentsestich carolus guld(en) ende vijff stuyvers erff(lijk) met de achterstelle ( ... ) jegens xvc 
LXXXI ( ... )I wesende de helft van Ie XXXII g(ulden) X s(tuivers) erff(lijk) dat omme de voors . 
Miehiel Key ende Wouter Reyns als mo(m)boren van Elysabeth ende Steven Key opten x• octob(ris) 
xvc LXXXI vercocht ende terve gegeven hebben den voors. Mr Huybrecht De Beuckeleer ende 
Susanna Key synre huysf(rouwe) de twee derd(en)d(elen) van een huyse mette achterhuyse gronde 
ende toebehoorten gestaen ende gelegen inde nyewe strate loopende vande nyewe borsse naar de 
Clarenstrate toe/ [ ... ] yya Septembris a(nn)o 1582. 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters, nr. 371, Moy et Meesen, anno 1582, t" 106 r", t" 106 r"-
109 r". 
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69. 1582.- Wouter Reyns en Miehiel Keyen nemen het voogdijschap op zich van de 
kinderen Steven, Suzanna , Elisabeth en Lucretia, van hun respectievelijke zuster 
en broer, Johanna Reyns en Willem Keyen, na de dood van hun moeder. De 
inkomsten van de goederen van moeders en vaders zijde worden beschreven. 

Rekeninge ende bewys van Wouter Reyns als momboer ende regementen hebbende over Steven 
Suzanna Elisabeth ende Lucretia Keyen kinderen wylen meester Willem Keyen des schilders daer 
moedä aff was Jouffrouwe Johanna Reyns die hij vuergeeft ende doet Miehiel Keyen zijne mede 
mom boer/ Ende Hans IJkens als getroudt hebbende Elisabeth Keyen [ ... ] 

Stadsarchief Antwerpen, Weesmeesterkamer, nr. 36, Anno 1582 (juni-april), f" 34 (14 folio's). 

70. 1582. - Adriaen Key ontvangt een leerjongen, Hans Lossaert. 

Hier na volghen die leerjongens hier binnen deser stat by vry meesters gheliert hebbende ende hare 
gherechtichheyt by my betaelt hebben 
Hans Lossaert ghel(eert) bij Adriaen Kaey 

Antwerpen, Kon . Acad. Schone Kunsten, De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1582, 
f" 140 r0 (zie P. Romboutsen T. Van Lerius, o.c., pp . 283-84). 

71. 1588. - Adriaen Key ontvangt een leerjongen, Adam van Putten. 

Hier naer volghen de leer jonghers die by vry meesters (geleert hebben) 
Adam van Puttens by Adriaen Key Schilder 

Antwerpen, Kon. Acad. Schone Kunsten , De Liggeren van de St.-Lucasgilde, 70 (3), anno 1588, 
f" 146 r" (zie P. Romboutsen T. Van Lerius, o.c., p. 328). 

R ÉSUMÉ 

DONNÉES BIOGRAPHIQUES RELA TIVES AU PEINTRE 
WILLEM KEY (1515-1568) ET SA FAMILLE 

Les archives de Breda et d' Anvers tournissent des documents qui permettent de compléter la 
biographie de Willem Key et de reconstruire les liens famili aux d'environ troi s générations. 

Un document testamentaire du grand-père de 1503, nous apprend les noms de ses enfants: 
Michiel, Cornelis, Jan, Heilwich, Mechteld et Adriaan. Cet Adriaan Keyen -Ie père de Willem
était orfèvre. Après sa mort en 1543, c'est son fils Frans qui hérita Ia maison paternelle ainsi que 
I' atelier de l'orfèvrerie. 11 a eu sept enfants: Kathelijn, Margriet, Jacopmeyne , Frans, Michiel, 
Wouter et Willem . Ces trois demiers se sont inscrits à la gilde de St. Luc à Anvers; Wouter et Willem 
étaient peintre , Miehiel diamantaire. 

Willem Key est né à Breda, sans doute en 1515-1516. En 1529 il est apprenti de Pieter Coecke van 
Aalst à Anvers et à partir d' environ 1538 i! poursuit ses études à I' atelier de Lambert Lombard à Liège. 
Retourné à Anvers, il devient franc-maître en 1542. Il accepte des élèves en 1543 et en 1552. En 1552 
i! est choisi doyen. Plusieurs fois son nom est mentionné dans les registres échevinaux, dans des 
transactions de rentes. En 1568 i! devint propriétaire d'une maison à la Courte Rue des Claires. La 
date de son mariage avec Johanna Reyns n'est pas connue. I! a eu quatre enfants: Steven, Susanna, 
Elisabethet Lucretia. Selon Van Mander, la mort de Willem Key coincide avec la décapitation des 
comtes d'Egmond et de Horne, Ie 5 juin 1568 . 



Paul Huvenne 

DE LIEFDESALLEGORIE VAN PIETER POURBUS* 

'Was soli dieses Kunterbunt von Mythologie und Allegorie, diese 
Vereinigung von drei berühmten Liebhabern des griechischen 
Altertums mit dem graubärtigen Weisen?'. G. Glück 1 . 

Pieter Pourbus' Liefdesallegorie, thans in de Wallace Collection 2 (afb . 1) is de 
enige profane voorstelling van deze schilder die totnogtoe is teruggevonden. 
Vooraleer het paneel een pronkstuk werd van de collectie van de Prins van Oranje 
-later Willem IP - leek niemand het te kennen, maar sindsdien werd het een 
alomgewaardeerd en geciteerd werk. Niet zonder reden: het schilderij verbaast 
door zijn artistieke allure en de vrije toets waarmee het geschilderd is. Het draagt 
als Nederlands werk van rond 1550 een progressief cachet en de meeste kunst
historici ervaren het als een verrassing dat het voluit gesigneerd is door iemand als 
Pieter Pourbus 4 • Ongewoon voor deze meester, denkt men, en inderdaad, na de 
vèrgaande devaluatie die deze portretschilder van een weinig geïnspireerde bur
gerij 5 te beurt viel, nodigt dit werk uit tot een herwaardering van de schilder. Daar 
is men het meestal over eens. 

* Dit artikel gaat in essentie terug op een beknopte bijdrage in hetLibellus discipulorum, dat in december 1977 
werd aangeboden aan Prof. Dr. Ir. R.-A. d'Hulst ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Deze herwerkte versie 
is in hoofdzaak gerealiseerd tijdens een studieverblijf in Italië in 1978, waarvoor mijn bijzondere dank aan de 
Nationale Stichting Prinses Marie-José. 
1 G. Glück, Rubens' Liebesgarten, in id., Rubens, Van Dyck und Ihr Kreis, Wenen, 1933, p. 92 (heruitgave van 
het artikel in Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien , XXXV , 1920). 
2 Londen, Wallace Collection, inv. nr. P.531; paneel , 134:207 cm; gesigneerd: 'PETRVS POVRBVS FA
CIEBAT I PiP'. 
3 C.J. Nieuwenhuys, Description de la collection des tableaux qui ornent le Palais de S.A .R. Mgr. le Prince 
d'Orange à Bruxelles, Brussel, 1837, nr. 10, pp. 19-21 ; Id.,Description de la galerie des Tableaux de S.M. Le 
Roi des Pays-Bas, (Brussel), 1834, nr. 57, pp. 129-32. Het schilderij heeft een korte maar merkwaardige 
pedigree: vermoedelijk is het identisch met een aan Jan van Score) toegeschreven werk uit de verzameling Paul 
Methuen , eertijds in Grosvenorstreet, Londen; zie: (Martyn) , The English Connaisseur, ll, 1766, p. 19: 'On the 
first floor, in the first parJour over the doors out ofthe Hall, Thefolly ofspending our livesin the poursuit of Love, 
Wine, Musick and Play , an emblematical picture by Johannes Score!. ' ; Nieuwenhuys, l.c., vermeldt de 
verzameling van de Brusselse bankier Daniël Danoot als herkomst voor het schilderij. Men vindt het paneel echter 
niet terug in de veilingscatalogus wanneer deze collectie op 22 en 23 december 1828 te Brussel onder de hamer 
gaat (Lugt nr. 11890). Een verklaring hiervoor vindt men in het voorwoord van de veilingscatalogus: bij wijze van 
'avertissement' worden er de geruchten gelogenstraft als zou het kruim van de verzameling in kwestie reeds 
verkocht zijn. De inleider schrijft met nadruk dat de collectie nog intact is, met uitzondering evenwel van drie 
schilderijen, 'qui ont été cédés à un illustre personage'. Bedoeld is de Prins van Oranje, zoals blijkt uit de 
genoemde catalogus van Nieuwenhuys waarin uitgerekend voor de herkomst van drie schilderijen naar de 
verzameling Danoot wordt verwezen, terwijl ze in de vei lingscatalogus van 1828 ontbreken. De twee andere 
werken zijn: La Colombine van Leonardo da Vinci en Une Dame de Qualité van Bernard van Orley (nr. 85 en 
nr. 28 in de catalogus van 1843). · 

Bij de veiling van de verzameling van Willem II (Den Haag, augustus 1850, Lugt nr. 19978, nr. 42) wordt het 
gekocht door C.J. Nieuwenhuys, Londen, (voor Pl. 1060); deze heeft het doorverkocht aan Sir Richard Wallace 
(Londen, maart 1872, voor f. 650). 
4 R.-A . d'Hulst,Pieter Pourbus, portretschilder van de Brugse burgerij in de tweede helftvan de zestiende eeuw, 
in Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, Xill , 1951, pp. 209-58. 
5 O.m. M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, XI, Berlijn, 1933, p. 114. Ook L. Van Puyvelde, 
weet weinig goeds van Pourbus te vertellen, in La Peinture Flamande au siècle de Bosch et Breughel, Parijs, 
1962, p. 268. 
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Het schilderij stelt evenwel andere problemen; men weet nog steeds niet wàt het 
juist voorstelt. Wel was het van meet af aan duidelijk dat het over 'de liefde' ging, 
maar de vraag wàt het over de liefde te vertellen had bleef open en men hield het bij 
de vrij algemene benaming 'een allegorisch liefdesfeest' 6 . 

De interpretatie van de voorstelling als een 'feest' kan men best begrijpen gezien 
het otium waarvan de voorgestelde figuren genieten en de gedekte tafel waarrond 
ze zijn geschaard. Als men de nadruk maar op de liefde gevestigd houdt, kan men 
het een feest noemen. Doch de zin van deze benaming reikt verder. Ze verwijst naar 
een iconografische groep 7 , waartoe de voorstelling stellig behoort, en biedt de 
toeschouwer aldus de kans om haar in een brede culturele context te vatten, zonder 
meer. Soortgelijke galante pastorale taferelen, waarbij al dan niet een nar de 
skepter zwaait, waren vrij courant in de 16de-eeuwse Europese schilderkunst 8 . In 
Brugge waren ze zeker sinds Benson goed ingeburgerd 9 . Maar ze waren lang geen 
lokale exclusiviteit: Marlier 10 verwijst bij zijn bespreking van dit schilderij naar de 
esthetische sfeer van Fontainebleau. Hij brengt hierbij deze allegorie in verband 
met andere 'Assemblées galantes', o.m. van de Meester van de vrouwelijke 
halffiguren, Jan Massys, Joos van Cleef en een anoniem Parijzenaar. Dit slag van 
'fêtes galantes' beperkt zich evenmin tot de 16de eeuw: G. Glück 11 en na hem 
Cornette 12 en Evers 13 plaatsen het schilderij in de traditie die aan Rubens' 
Liefdestuin voorafgaat. Glück beschouwt daarbij het schilderij uit de Wallace 
Collection als een 'Reines Sittenbild', m.a.w. een louter genre-tafereel dat zich laat 
verklaren als eender welke 'lockere Geseli schaft' 14 . Dit is een extreme simplifica
tie van het probleem. Maar ook auteurs die het allegorisch karakter van de 
voorstelling erkenden, kwamen niet veel verder 15 . Zo merkte Nieuwenhuys in de 

6 Cf. de opeenvolgende catalogi sinds Nieuwenhuyso.c.: J . Murray Scott, Cat. Bethnal Green, 1872, nr. 120 
(als 'Power of Love'); Cat. Waltace Collection, Sir Claude Philips, 1900 ; D.S . Me Coll, 1920 ; Sir Philip Hendy , 
1928; F.J.B . Watson, 1968, telkens nr. 531. 
7 Over het begrip iconografische groep zie: H. van de Waal, Drie eeuwen vaderlandse he Geschied-uitbeelding, 
's-Gravenhage, 1952, ll, pp. 166-67 . 
8 Zie C.S. Lew is , The Allegory of Love, Oxford, 1936; R. Van Marle,lconographie del' art profane , New York , 
1971, I , pp. 520-25 , ll, p. 473; een verhandeling over 15de-eeuwse 'Garden of Love' door R. Smith Favis werd 
vermeld in de Dissertations Listing van Art Journal , XXXIV, 3, 1975 , p. 286. 
9 Zie de noot van F.J.B. Watson, Cat. Waltace Collection, 1968, p. 245; G. Marlier, Ambrosius Bensonet la 
peinture à Bruges au temps de Charles Quint, Damme, 1957, pp. 229-41. Opp. 235 merkt Marlier op dat 
Pourbus' allegorische bijbetekenis nieuw is en niet voorkomt bij Benson . 
10 G. Marlier , Le Maniérisme dans l' art de Pierre Pourbus, in laarboek der Koninklijke Museums voor Schoone 
Kunsten van België, 1939, pp. 87-89. 
11 G. Glück, o.c., pp. 92, 93, afb. 55; zie ook H. Van de Wael, Tempesta en de Historie-Schilderingen op het 
Amsterdamse Raadhuis, in Oud-Holland, LVI, 1939, pp. 55, 56 . 
12 A. Cornette, in Stan Leurs , Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst , Antwerpen, s.d., p. 713. 
13 H.G. Evers, P.P. Rubens, Antwerpen, 1946, pp. 345, 346. 
14 K. Renger , Loekere Gesellschaft. Zur lkonographie des Verlorenen Sohnes und von Wirthauszenen in der 
Niederländischen Malerei, Berlijn, 1970, pp . 9-16. De ondertitel maakt duidelijk dat Pourbus' allegorie buiten 
het bestek van deze studie valt. Renger gaat ook in op de vraag welke lading de term 'genre' zoal kan dekken ; zie 
verder ook de inleiding van E. de Jongh, (tent. cat.) Tot Lering en Vermaak, Betekenissen van Hollandse 
genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw , Amsterdam (Rijksmuseum), 1976, pp. 14-28. 
15 Veelal komt de interpretatie van de allegorie hierop neer dat de grijzeSaplens zich tevreden moet stellen met 
louter geestelijke liefde terwijl de jonge mannen rondom hem ruime keus genieten tussen de lichamelijke en de 
geestelijke genoegens van de liefde. Vgl. Nieuwenhuys, o.c., (1843) , pp. 127 en 132 : '12 personages ... qui 
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catalogus van de verzameling van Willem II niet zonder humor op: '1' allégorie de 
ce tableau est en quelque sorte transparente' 16 . Maar daarmee is de betekenis van 
het schilderij nog niet doorgelicht. Het is nochtans vatbaar voor een preciezere 
iconografische verklaring. Daarom heeft het zijn nut eens van nabij te bekijken wat 
er precies is voorgesteld. 

Op de voorgrond zitten, rondom een tuintafel, dertien figuren. Ze zijn in 
groepjes verdeeld; op twee na zijn ze met een specifieke naam bedacht. Gans links 
op de voorgrond leunt Cupido aan bij een eerste trio. Rechts vooraan ligt een nar 
naar het publiek toegewend. Centraal aan tafel zit een oudere man Sapiens, 
vertederd bij een jonge vrouw, Fidutia. Rondom hem zitten drie groepjes, telkens 
één man tussen twee vrouwen in. In het eerste, van links naar rechts, heten ze 
Pasithea, Adonis, Affectio; in het tweedeAglaia, (A)contius en Cordialitas; in het 
derde Reverentia, Daphnis en (E)ufrosine. Wie dit nu zijn en wat ze uitrichten, 
daarop kan later worden ingegaan, maar men moet geen kaas van iconografie 
gegeten hebben om de algemene zin van hun handelingen te snappen. Heel wat van 
hun gebaren zijn bovendien stereotiepe symbolen uit de erotica, die men moet zien 
in 'vogelperspektief'. De dertien zijn gezeten rondom een tafel, die gedekt is met 
wijn, brood, gebak en vruchten; daarnaast liggen twee blokfluiten en een partituur, 
die deels leesbaar is: 'UNO GAY BERGIER PRIOIT UNE BERGIERE ij/ FAISANT DU IEU //-ij- /1 
ALLEZ DICT ELLE / DESHONNESTE VOSTRE ij /'. De tafelvoet is versierd met e-en bas
reliëf, waarop men links vooraan een dronken Sileen tegen zijn kruik ziet aan
leunen, een sater houdt hem gezelschap. In het midden op de voorgrond loopt een 
vrouw in een lang antiquiserend gewaad: ze lijkt met een beer te dansen. 

Overziet men opnieuw het schilderij in zijn geheel, dan merkt men dat het ganse 
gezelschap rond de tafel kan omschreven worden door een halve maan vorm, die de 
voorgrond volledig overspant en daarbij de indruk wekt van een ondiepe to
neelscène. Enkele boomstammen scheiden dit toneel van de zeer verzorgde ach
tergrond, die echter alweer doet denken aan een decor: het stelt een breed land-

désignent probablement les différentes phases de !'amour'. In de Cat. Wa/lace Co/lection, 1968, l.c., werd dit : 
'The allegory teaches that Love and Folly are for Youth, but that the Greybeard (Sapiens), must content bimself 
with Loyalty rather than Love'. Behalve Nieuwenhuys en de auteurs van de catalogi van de Wallace Coneetion 
waagden verscheidene anderen zich aan een interpretatie: zo o.m. L. Baldass, Zum Werk des Peter Pourbus, in 
Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België , IX, 1960, pp. 101-03: Baldass suggereert dat de 
koppen portretten zijn; Stella M. Newton, Renaissance Theatre Costume and Sense of Historie Past, Londen, 
(1975), p. 243, veronderstelt hetzelfde van de nar; zie ook Oliver T. Banks, Watteau and the North, Studies in the 
Durch and Flemish Baroque, lnfluence on French Rococo Painting, (Garland outsranding Disserlotions in rhe 
Fi11e Arts). 1977. Chapter V. Norrhern Amecede11t.\' .fin· rhe Fêre Gala11te, pp. 151-230. over het Pourbus 
schilderij, pp. 160, 161, afb. 81 : 'Pourbus ' Allegorical Love-Feast , is a satire on rather than acelebration oflove'; 
G. Marlier, (o.c ., 1939, p. 88) poogt de voorstelling te verklaren in de zin van het veel voorkomend thema van de 
'ongelijke liefde', cf. R. Van Marle, o.c., I, p. 473; L.A. Silver, The ill-matchedPair by QuintenMassys (Studies 
in the Ristory of Art, VI) , 1974, pp. I 04-23 . Terloops kan gewezen worden op een vertaalfout op p. 116: 'Die 
Meyskens van horen segghen si Ieern' werd daar 'The girls say they Iearn from whores' -het verschil tussen 
'horen en hoeren', is hetzelfde als dat tussen 'to hear' en 'whores'. Dergelijke vergissingen kunnen makaber 
worden, zoals bij K.P .F. Moxey, Rejlections onsome unusual subjectsin the workof Pieter Aertsen, inlalirbuch 
der Berliner Museen, XVIIl , I 976, p. 67. Daar werd: 'sterven van (de) kauwen ' - (d.i. 'de koude', 'coldness') 
- 'they ... die of chewing'; dit laatste moet bijzonder pijnlijk zijn. 
16 Zie noot 3. 
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schap voor dat men in fragmenten tussen de boomstammen heen kan zien. Op een 
aantal details die daarbij in het oog springen zal verder in dit betoog worden 
gewezen . 

Het meest opvallend aan de voorstelling is natuurlijk de weinig alledaagse 
kosturnering van de figuren op de voorgrond. Het zijn allesbehalve de dag-dage
lijkse verschijningen uit een genretafereeL Zonder de inscripties met hun namen 
zouden we wellicht alle hoop kunnen laten varen om ooit hun identiteit te ach
terhalen. Zoals verder zal blijken, wordt de betrouwbaarheid van deze opschriften 
bevestigd door de attributen die de figuren meekregen. We beschikken dus over 
een gegronde verwijzing naar een bijzonder programma voor de iconografie van dit 
werk. Om dit te achterhalen komt het erop aan de grondidee die de aanleiding gaf 
tot die mengelmoes van allegorische en mythologische figuren terug te vinden. Een 
niet te verwaarlozen hulpmiddel voor wie dit wil uitzoeken is de overzichtelijke 
groepering van de personages die de voorstelling een bijna mathematische lees
baarheid verleent: het koppel Sapiens-Fidutia zit centraal; de drie trio's in een 
halve cirkel eromheen; de cupido leunt aan bij het eerste en wordt er a.h.w. in 
opgenomen. De nar rechts vooraan vervult een rol op zichzelf: hij wendt zich naar 
het publiek en het lijkt wel of hij de ganse bedoening wil commentariëren. 
Afgezien van Acontius, Sapiens en Fidutia, dragen de voorgestelde figuren allen 
een toneelplunje 17 . In haar boek over het toneelkostuum in de renaissance, be
spreekt Stella M. Newton deze kostuums uitvoerig 18 . Ze brengt ze in verband met 
de kostuums die Pieter Pourbus ontworpen heeft voor de toog van het Vrije bij de 
intocht van Filips 11 in 1549. Deze associatie met het toneelgebeuren uit zijn tijd is 
een niet te versmaden vingerwijzing naar de literaire bron die de allegorie eventueel 
zou kunnen verduidelijken. In Pourbus ' tijd en omgeving was toneel een aangele
genheid van de rederijkers. Slaat men nu een repertorium van hun toneelstukken 
na 19 dan blijkt het al gauw dat zij heel vertrouwd waren met stukken, waarvan de 
rolverdeling een allegaartje was van allegorische en mythologische figuren door 
elkaar. Deze vaststelling maakt de opschriften die de figuren op Pourbus' schilderij 
dragen, betekenisvoller dan Glück van deze 'Kunterbunt' 20 kon vermoeden. Dat 

17 Cf. H. Norris, Costume andFashion , m, The Tudor Period, I , p. 341 , afb. 41 2. Wat degeappliceerde namen 
betreft : vgl. met een detail uit de Allegorie van de matigheid (tekening door P. Bruegel 1560, Rotterdam, Museum 
Boymans-van Beuningen), afb. 4 inW. Gibson , Bruegel , Londen, 1977. Dit detail toont een Rederijkerstoog 
waarbij de toneelspelers hun 'rol' op een banderolletje op hun kledij bevestigd kregen: dit blijkt voor een beeldend 
kunstenaar de voor de hand liggende oplossing om duidelijk te maken wat een akteur mondeling aan zijn publiek 
kon meedelen. ' 
18 S.M. Newton, o.c . , pp. 113, 241-43 , afb . 78; ze merkt erbij op : 'Here is stage dress as it must havelooked in 
the courtly masques and pastorale about 1548' . Een probleem blijft wel dat er geen aanwijzingen zijn dat Pourbus 
contacten onderhield met enig hof. 
19 Zie W.M.H. Hummelen, Repertorium van het Rederijkers-drama 1500-ca. 1620 , Assen, 1968 : b.v. nr. 1 
m. 10 : 'Als swerels gebruueken ijdelheyt ... ' .Men ziet er Werelt aan tafel metLust der Ooghen , Lustder Vleesch 
en Hoogmoet des Levens . .. enz. 
20 'Die Anschauungen der Zeit der Rhetorikergesellschaften vonder Antike sinduns freilich nicht genug bekannt ' 
voegde Glück (1.c. , p. 92) er deemoedig aan toe. De inbreng van de rederijkerij in het verspreiden van het 
renaissance-cultuurgoed in de Nederlanden is overigens niet te onderschatten, cf. G.P.M. Knuvelder, Beknopt 
handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, ' s Hertogenbosch , 1968, (3de ed.) , p . 155, 
voetnoot. 
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ze als geborduurd op kostuums worden weergegeven, ligt volledig in de lijn van 
Pourbus' nuchter realisme evenals trouwens het feit dat zijn signatuur in ·een steen 
'gebeiteld' is. Het gebruik van soortgelijke opschriften om de iconografische 
bedoelingen van een schilderij te verduidelijken was bovendien niet ongewoon in 
de Brugse school van die tijd 21 : maar het voornaamste argument dat voor de 
authenticiteit van de inscripties pleit, is dat ze overeenstemmen met de voorstelling 
en de attributen van hun dragers. Uit wat volgt zal bovendien blijken dat het vrijwel 
uitgesloten is, dat deze namen achteraf uit de attributen zouden zijn afgeleid en aan 
het schilderij toegevoegd. 

DE DRAMATIS PERSONAE 

De nar, met zijn attributen, evenals de Amor met vleugeltjes, pijl en boog, zijn 
probleemloos herkenbaar. Pasithea, Aglaia en Euphrosine zijn namen van drie 
gratiën; weliswaar verwacht men in plaats van Pasithea, de naam Thalia 22 , maar 
dit soort onnauwkeurigheden is eigen aan het rederijkersmilieu en wijst er enkel op 
dat dit minder vertrouwd was met de klassiek geworden bronnen als Cartari 23 . De 
verbastering van Fiducia tot Fidutia en het 'Pourbus facie bat' i.p.v. 'fecit', kunnen 
volstaan om elk bezwaar tegen deze verklaring van de baan te schuiven. Niet alleen 
haar getal en de namen, maar ook haar dunne, doorzichtige kledij maakt duidelijk 
dat deze drie vrouwen, Pasithea, Aglaia en Euphrosine, Venus' kinderen zijn 24 . 

De aanwezigheid van Cupido in haar midden is niet ongewoon 25 , met hen behoort 
hij tot het courant gevolg van hun moeder. In dit opzicht moet het niemand 

21 Vgl.b .v.met het zogenaamde Verdrag vanDoornik door Pieter II Claeissins (D. Devos, Catalogus Groeninge 
Museum, Brugge, 1979, pp. 103-06, nr. 0.24); Het gastmaal bij Ahasverus door Antoon Claeissins (Ibid., 
pp . 112-14, nr. 0.23). 
22 Zie E. Tripp, The Handhook of Classica[ Mythology , Londen, 1970, p. 254; of meer uitgebreid in Pauly, 
Wissowa, Kroll e.a . , Paulys Realencyclopädie der ClassischenAltertumswissenschaft, 1894-, lil, kol. 2150-67. 
Voor de klassieke drie benamingen: Aglaia, vrolijkheid; Thalia, groenigheid ; Euphrosine, vermaak, zie C. Ripa, 
Iconologia (geraadpleegde edities: de uitgave te Venetië 1669 en de vertaling van D. Pieterse Pers, Amsterdam, 
1644, p. 81). Deze trits gaat terug op Hesiodus, Theogonia, 64-65, 945-46. Pasithea is de naam van de jongsteder 
gratiën , vandaar dat zij hier in plaats van Thai ia (groenigheid) staat. De bron voor de gelijkstelling van Pasithea 
met Ag1aia (cf. Cat. Wallace Collection, 1968) is mij niet bekend. 
23 Vicenzo Cartari, Imagini delli dei de gl'antichi, Nachdruck der Ausgabe Venedig 1647, (vroegst bekende 
uitgave: Venetië, bij F. Marcolini 1556), met inl. van Walter Koschatzky, Graz, 1963, pp. 286-90,Le Gratie; op 
p. 289 : 'Imagine delle tre Gratie Dee della bellezza, & gratia: Dee ancora della gratitudine, & del beneficio, 
nominale Eufrosina à giocondità, Aglaia à venustà, Thalia à piaceuolezza; Dee del! a conuersatione, sociabilità, 
& amicitia, & di quella allegra vita, che gli huomini desiderano di viuere' . De andere naamkeuze wijst erop dat P. 
Pourbus op een andere bron teruggaat. 
24 Normaal kan men van de gratiën verwachten dat ze naakt zijn, cf. E. Wind, Pagan Mysteries in the 
Renaissance, Middlesex, 1967, pp. 28-31, n. 4-9; maar de oudere voorstelling waarbij ze gekleed zijn leefde ook 
verder (ibid., p. 31, n. 11). Men ziet de gratiën nóg voorgesteld met deze transparante kledij; o.m. dePrimavera 
van Botticeli i.- Care! van Mander (Uytleggingh op den Metamorphosis Pub. Ovidij Nasonis, Haarlem, 1604, 
f" 31 a en 126b) heeft het over de betekenis van dezedoorzichtigekledij in zijn uitleg over Venus' kledij diedoor de 
gratiën gemaakt is, - mogelijk is dit overdrachtelijk op de kledij van de gratiën zelf. 
25 C. van Mander, o.c., f" 3la; vgl. ook de gravure van Marcantonio Raimondi naar Rafaël Cupidonet trois 
Graces (Bartsch, XIV, p. 137, nr. 344). 
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verbazen dat ze het gezelschap opzoeken van Adonis 26 , Acontius 27 en Daphnis 28 , 

drie vermaarde mythologische minnaars. Ook hun confrontatie met elkaar in één 
scenisch gebeuren is voor de rederijkersliteratuur niet vreemd 29 . Terwijl Adonis 
hier eerder als 'jager' werd afgebeeld, is Daphnis in een herdersplunje gestoken en 
draagt de steedse Acontius een burgerpak. Tot zover is er geen tegenspraak in de 
voorstelling noch in de groepering, maar sterker nog overtuigt de concordantie 
tussen de attributen en de identiteit van de drie resterende vrouwen. Affectie draagt 
een groen kleed en in het haar een diadeem met vleugelen. Met deze attributen 
vindt men ze later nog bij Ripa terug 30 . Affectio is immers in tegenstelling tot de 
duurbare vriendschap (Amicitia), oppervlakkig en vluchtig; ze symboliseert de 
sympathie van het eerste ogenblik. Het gebaar dat de schilder haar laat maken is 
wellicht het 'clockeren onder de kinne ... ', een bezigheid die men ook elders 
terugvindt in een rederijkersvers waar ze aan 'Vrau Venus der vleesscheliker 
Liefde Godinne ' wordt toegeschreven 31 . De volgende vrouwelijke figuur, Cor
dialitas, herkennen we niet alleen aan haar halssieraad, maar ook aan haar 
'openhartige ontboezeming' en het gebaar van haar rechterhand, waarmee ze haar 
hart aanwijst. Deze voorstellingswijze zallater door Ripa gecodificeerd worden als 
'Amicitia' 32 . Ook het karmijnrood van haar gewaad zal wel geen toeval zijn. 
Vreemd is misschien dat ze hier een halve maan - het attribuut van de Incon
stantia 33 - in haar diadeem draagt; de zin van dit attribuut wordt duidelijk door de 
analogie die het vertoont met de vleugels van Affectio en de pluimen op de mouwen 
van Reverentia. 

Hiermee zijn we beland bij een figuur waarvoor niet zo duidelijk een bron ter 
verklaring is aan te wijzen, namelijk Reverentia. Met haar elegante buiging betoont 

26 Adonis, beeldschone Cyprioot, zoon uit een incestueuze verhouding tussen Cinyras en Myrrha (ûvidius , 
Methamorphoses, X, 298 , 519-59) . Door Venus bemind maar door een afgunstige Mars tijdens de jacht op een 
ever gedood. Sindsdien brengt hij het ene jaar in de onderwereld , het andere tussen de goden door. Cf. E . Tripp, 
o.c ., pp. 12, 13; Pauly , o. c ., I, 1894, kol. 384-95 . 
27 Acontius , inwoner van Ceos die door een list de Atheense Cydippe tot een huwelijk dwong. Cf. Ovidius , 
Heroides , 20. 
28 Daphnis, Siciliaans herder, zoon van een nimf en Mercurius ; door Pan in de muziek onderwezen en vermaard 
om zijn smachtende liefdesmuziek. Cf. Diodorus Siculus , Bibliotheca , IV , 84; Theocritus, Idylle , I , 19, 141 ; 
Vergilius, Eclogae , ll, 26 ; V passim ; Vll 7 ; VIn , 60 ; Ovidius, Methamorphoses, IV , 276. Zie verder Pauly , 
o.c., IV, 1901, kol. 2142-46. Prof. Em. Dr. J . Van Gelder wees me in verband met Daphni s naar: J.B. 
Wellekens, Verhandeling van het Herdersdicht , 1715 , (heruitgegeven door J.D.P. Warners , in de reeks Utrechtse 
publicaties voor Algemene Literatuur Wetenschap , VII) , Utrecht, 1965. 
29 Zie b.v. Eduard de Dene, Testament Rhetoricael , Gent , Bibliotheek der Rijksuniversiteit , Hs. 3330 ; de Dene 
sloot zijn bundel af op 24 december 1561; Vooreen beschrijving van het manuscript zie: Eduard de Dene en zijn 
Testament Rhetoricael (/ 561) in Jaarboek , De Fonteine , XIX-XX , 1969-70, pp. 109-243 . Het handschrift is 
intussen gedeeltelijk gepubliceerd o.l.v. A. Van ElsJander door W. Waterschoot, D. Coigneau e.a. in laarboek 
van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 'De Fonteine' te Gent, XXVI, 1975 , IJ , Gent, 1976 (tot 
f" 150v•), en deel XXV In, 1976-77 , IJ , Gent , 1979 (tot t" 3 17r") . Voor verdere verwijzingen naar dit handschrift 
in dit artikel wordt eerst verwezen naar de folio in het origineel en vervolgens naar de pagina in de respectieve 
jaarboeken: I staat voor deel XXVI, 1975 , II ; II voor deel XXVIII , 1976-77, II. 
3° C. Ripa , o.c. , p. 185 (sub Benevolenza e Affettione) . 

3 1 E. de Dene, o.c., t" 284v•. 
32 C. Ripa, o. c . , p. 23 (vert. Pers) p. 575, sub Amicitia. Ripa wijst erop dat de naaktheid hier op een vrij gemoed 
duidt. 
33 C . Ripa, o.c., pp. 276-77 , (vert. Pers) p. 575 ; ook C. van Mander, o. c. , t" 133b, 134a, (sub ' Vande Mane') . 
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ze zich wel haar naam waardig, verder komt men echter niet. Wel staat het buiten 
kijf dat de pluimen op haar mouwen bedoeld zijn als een attribuut en niet zomaar als 
een bevreemdend toneel-accessoire 34 . Hetzelfde geldt voor de bloemenkrans in 
heur haar: een soortgelijke krans wordt, volgens Ripa, eveneens gedragen door 
Affabilità, Amabilità en Venustà (bevalligheid) 35 . Bij Van Mander vindt men dat 
Venus een bloemenkroon draagt en dit 'beteyckent dan de wellust der liefden die 
haest vergaet' 36 . De veren op de mouw kunnen in dezelfde zin worden begrepen. 
Veren zijn een attribuut van de onkuisheid 37 , ze roepen de associatie van licht
zinnigheid op en staan hier bijna zonder twijfel als een zinnebeeld van de trouwe
loosheid. Deze bijbetekenis vinden we sprekend geïllustreerd op een schilderij dat 
aan Pourbus' gildebroeder Hubert Goltzius 38 is toegeschreven en zich thans in het 
Stedelijk Museum te Brussel bevindt (afb. 2). Het stelt de trouweloosheid voor 
onder de allegorische gedaante van een vrouw met een weegschaal. In de ene 
schaalliggen twee in elkaar gesloten handen, symbool van trouwe vriendschap 39 , 

in de andere een grote pluim en die weegt door. Reverentia is dus met de 
hebbelijkheid bezwaard dat ze trouweloos is, een gebrek dat nog erger is dan de 
'vluchtigheid' en de 'veranderlijkheid' waarmee Affectio en Cordialitas res
pectievelijk zijn behept. Of de schilder deze gradatie van kwaad tot erger wel 
expliciet heeft bedoeld , blijft een open vraag. 

Duidelijk is dat de drie allegorische figuren gemeen hebben dat ze onbe
trouwbaar zijn en hiermee staan ze lijnrecht tegenover Fidutia, de enige vrouw uit 
het gezelschap die haar geliefde niet deelt met een derde. Het bloemenruikertje
een trouwboeket? - en de halsketting met een kruisje die ze meekreeg als 
attributen, staan niet in tegenspraak met haar benaming. Het is ook betekenisvol 
dat uitgerekend zij het gezelschap van Sapiens geniet. Onwijs kan men het gedrag 
van deze man met zijn grijze baard niet noemen. Wel is het duidelijk dat hij met het 
gebaar, waarmee hij Fidutia innig tegen zich aandrukt, iets tot uiting wil brengen. 
Hij lijkt ouder dan de andere minnaars uit het gezelschap: zijn aangezicht is door de 
rimpels van ervaring getekend, maar hij is lang geen oude man, zoals men bij 
sommige auteurs kan lezen. Met uitzondering van de Nar is hij de enige figuur die 
de blik naar de toeschouwer richt. Fidutia, van haar kant, zit ingetogen met in haar 
houding de ontvankelijkheid van een Maria bij de Boodschap. Beide figuren 
vormen samen de enige groep die gewone eigentijdse kledij draagt. Ze zitten 

34 S.M. Newton, o.c., p. 248. 
35 C. Ripa, o.c., (vert. Pers) p. 38. 
36 C. van Mander,o.c ., f" 116b ; zie ook: l.S . Held, Flora, Goddessarui Courtesan, inDeArtibus Opuscula, XL 
Essays inHonor oJErwinPanofsky, New York, 1961 , pp. 202 e.v., over de associatieFlora- Luxuria ; zie ook G. 
de Tervarent, Allributs et Symboles dans I' Art profane 1450-1600 . Dictionnaire d' un language perdu, Genève, I, 
1958, kol. 128: 'couronne de fleurs, attribut de la lux ure '. 
37 G. de Tervarent , o.c., kol. 309: 'plumes, attribut de la Lascivité'. Er wordt verwezen naar een prent van 
Aldegrever (Bartsch, VIII, p. 397 nr. 110 ; Hollstein, German Engravings, I, p. 57); zie ook E. de Jongh e.a. in 
Tot Lering en Vermaak (o.c.), pp . 59-61 , afb. Ba: geeft een prent van Cornelis Anthoniszweer waarop de 
'Oncusheit' staat afgebeeld met als attributen: een beer en in de hand een pluim. 
38 Hubert Goltzius (?),De trouweloosheid; paneel , 86:67 cm, Brussel, Stedelijk Museum. 
39 C. van Mander, o.c . , f" 136r", 'Vande Trouw'. 
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2. Hubert Goltzius, De Trouweloosheid. 
Brussel, Stedelijk Museum 
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centraal , iets dichter bij de tafel en daardoor iets meer afgezonderd van de anderen. 
Hierdoor wekken ze de indruk de protagonisten van het toneel te zijn. Ze zijn 
omringd door de drie trio ' s, die fungeren als antagonisten. 

HET TESTAMENT RHETORICAEL VAN DE DENE - EEN BRON ? 

Ons steunend op de aangegeven benamingen kunnen we beter begrijpen hoe deze 
trio's zijn samengesteld: elk van hen bestaat uit een mythologisch minnaar, met 
aan zijn ene zijde één van de gratiën en aan de andere een allegorische vrouw. Als 
men aanneemt dat Sapiens en Fidutia- Wijsheid en Trouw - inderdaad als de 
hoofdvertolkers moeten worden gezien, dan impliceert dit, dat men de ganse 
voorstelling bezwaarlijk nog kan interpreteren als wat Van Marle 40 een 'repas en 
mauvaise compagnie' bestempelde, m.a.w. een genretafereel waar een losbandige 
man de dupe van is ; doch dat men het geheel moet zien als een moraliserende 
allegorie, waarin bepaalde ideeën elkaars tegenspeler zijn . In dit verband zal het 
duidelijk worden dat ook de mythologische namen hier voor allegorische begrip
pen of personificaties staan: Daphnis betekent hier méér een bepaald soort liefde, 
waarvan hij het exemplarisch voorbeeld is, dan de Siciliaanse herder uit de 
mythologie. Het lijkt misschien wat ingewikkeld , doch het hoeft ons niet te 
verbazen in een 16de-eeuwse allegorie: 'An Klarheit des allegorischen Sinnes ist 
der Humanisten Allegorie nicht gelegen' schrijft J. Held in hetR.D .K. 41 Pourbus' 

40 R. Van Marle , o.c . , I , pp . 521-25 . 
41 J .S . Held, Allegorie, inReallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, I, Stuttgart , 1937 , p. 358; over allegorie 
in het algemeen zie Angus Fletcher, Allegory, the theory of a Symbolic Mode, Londen, 1964 . Voor plastische 
kunst : E. Gombrich, Symbolic Images, (Studies in the Art ofthe Renaissance, II), Londen, I 972 , pp. I 9 , I 83 e .v. 
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Allegorie blijkt wel een toepassing op de regel, hetgeen niet wegneemt dat ze 
bedacht is om één kerngedachte uit te drukken: de boodschap die Sapiens en 
Fidutia als de protagonisten van het gezelschap uitdragen. Het ware te mooi 
geweest indien de tekst van het chanson op de tafel hiervoor de sleutel zou 
bevatten, maar dat blijkt duidelijk niet het geval te zijn, zodat men er noodge
dwongen andere literatuur moet bij betrekken. We toonden reeds aan dat de 
Rederijkersletteren hier misschien de aangewezen bron zouden kunnen zijn. 
Brugge kon in Pourbus' dagen bogen op een aanzienlijke rederijkerstraditie: de 
uitgave in 1562 van oude 'Rhetoricale werken' van de Roovere door de Dene is 
hierbij tekenend. Pourbus heeft Edwart de Dene (1505-79) persoonlijk gekend en 
het is best mogelijk dat hij ook de wat oudere Cornelis Everaert (ca. 1480-1556) 
onder zijn bekenden kon rekenen. Het zou natuurlijk ideaal wezen, mocht er een 
tekst van hun hand aan het licht komen waarin onze figuren pasklaar optreden. 
Maar zover kwamen we niet: bij gebrek aan beter moeten we het doen met een tekst 
die ons inziens dezelfde grondidee behandelt als die van het schilderij en zo'n tekst 
is er wel! Hij is bovendien van de zopas vermelde Eduard de Dene, stadsgreffier en 
rederijker, de factor ook van de toog waarvoor Pourbus o.m. kostuums ontwierp in 
1549 42 • Van deze deDeneis een handschrift bewaard, het 'Testament Rhethori
cael', een allegaartje van pennevruchten, waaronder het epitaaf van Lanceloot 
Blondeel, een beschrijving van de glasvensters van de Minderbroederskerk te 
Brugge, een hekeldicht op de beeldernakers (schilders) ... en een refrein dat ons de 
sleutel geeft voor Pourbus' Allegorie 43 . Het gedicht laat een man aan het woord die 
betoogt dat er verscheidene affecten in de liefde bestaan, die allemaal iets aantrek
kelijks hebben, maar waar men uiteindelijk toch niets aan heeft als dat ene aspect 
van de 'amoureusheyt' ontbreekt dat de 'getrauwheid' heet. Omwille van de manier 
waarop het thema is uitgewerkt is het gedicht, voor zover ik kon nagaan, uniek en 
dermate toepasselijk op Pourbus' Allegorie, dat het de moeite loont het hier in 
extenso te geven: 

(f' 287 V 0
) REFEREYN 

1. In reyn nette gheblanckette ghepincheelde heildekens 
als de schoone Hiera van vpziene blydelick 
de manlicke couraidgen anschicken weildekens 
diveersch vreuchdelick int leven tydelick 

5. daer in vynd ick veel speculatyfven strydelick 
my nopende therte tot veel amoureusheden 
zwaer om verdraeghen en qualicker lydelick 

42 Zie Brugge, Rijksarchief, Rekeningen van het Vrije, nr. 288, 1548-49. De Dene wordt er als inventor van de 
toog vermeld. 
43 E. De Dene, o.c., t" 287v0-288v0

. Dank aan W. Waterschoot enD. Coigneau voor inzage van de transcripties 
van het Seminarie voor Middelnederlands, Rijksuniversiteit Gent. D. Coigneau overlas deze transcriptie. Intussen 
gepubl. (o.c., 11, pp. 238-39). 
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de zinlicke erachten gheel rnaeekende tonvreden 
maer als zy damoureuse vrauwelicke leden 

10. zyn schickende onderdaenich ghetrauwe den mans 
daer in vynd ick tresoor der amoureuser zeden (f' 288) 
ende zulcx vervolghen niet ghelaeten ken cans 
maer waeckende onrustich te verwerfvene stappans 
zo amoureux dat mense in als mach betrauwen 

15 . Daer in vynd ick meest de amoureusheyt der vrauwen 

Ghetrauvve in woorden noch veel ghetrauwer int werck 
ghetrauwe in tontlaedene vrau Venus vrechten 
ghetrauwe, mispelschierich niet int ooghemerck 
ende niet doende ieghens darnoureuse rechten 

20. Liefde met wederliefde tsaemen vast vlechten 
ende datse troostbaerich oock zyn van manieren 
Joost bewysende darnoureuse ruters knechten 
veel amoureusheyt vynd ick in zulck hantieren 
datse blydghelatelick hemlieden versebieren 

25 . zoete facondich liefmoederlick van spraecken 
voorzienlich belettende toecammende dangieren 
daer in vynd ick certeyn veel amoureuse zaecken · 
maer wat amoureusheyt zy meer conoen maecken 
datmense als de ghetrauwe Dydo mach schauwen 

30. Daer in vynd ick meest de amoureusheyt der vrauvven 

Int redenlick ghebruucken liefmoedich lichamelick 
vynd ick veel amoureuse tryumpherynghen 
als icker zoo wesen mach mede verzaemelick 
talder amoureusheyt zyn de studerynghen 

35 . de lusten doen rysen tot veel mariolerynghen 
daderkens ontsluutende der inwendigher jueght 
naer tvechtnnen en stryden volghen bancketerynghen 
eerst hebbende der amoureusen dranek ghetueght 
ick vynder inne diveersch amoureuse vruecht 

40. sonderlynghe in moederlicke vraukens vruchtbaer 
zo toufzaemich zynde huut reynjonstegher duecht 
datmer wacht naer tuutjens, noch tghesceelt ghepelhaer 
ick vyndt voor veel vrau Amoureusheden maer 
alsser der ghetrauwicheden gheenssins verflauwen 

45. Daer in vynd ick meest de amoureusheyt der vrauwen 

{j" 288 V 0
) PRINCHE 

Princesselicke reyn ghefatsoende wyfvekens 
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gaeye fiermoedeghe vrauwen en vraukens 
den mans ontstellende fraey huere schyfvekens 
gente van lyfvekens ende steppende naukens 

50. al pronekende ghaende al waerent steen caukens 
al joekende roupende wacht doch ons doucxkens 
diese te naer comt ghevense snaukens 
dese bytebaukens ende meneghe vloucxkens 
tastende stoutelick naer pryckende broucxkens 

55. in zeer doncker houcxkens: zulcdaneghe dreelkens 
int danssen hem wrynghende al waerent snoucxkens 
int ronde keerende als cleene pimperneelkens 
ick vynder inne veel amoureuse deelkens 
en boven dien ghetrauwe zyn in al datse brauwen 

60. Daer in vynd ick meest de amoureusheyt der vrauwen. 

Bij een eerste lezing lijkt dit gedicht al even hermetisch als het schilderij - er 
bestaat bovendien stellig aangenamer poëzie; maar wat ons hier vooral treft is het 
stoc-vers (15, 30, 45 , 60) en vers 9, 10 en 11 waar de auteur het heeft over de 
'tresoor der amoureuse zeden', die dan in tegenstelling staat met de 'amoureuser 
deelkens' (vers 5, 6, 32, 58), die in menig vers worden toegelicht. Dit slag van 
moraliteit doet denken aan de 'Tabula Cebetis' 44 waarin de nadruk wordt gelegd 
voor al wie de levensweg aflegt 'que Vertu seullement estoit Ie but de tout art et 
scavoir. .. en estimant que par elle on parvient ace hault bien, dont tout autre bien 
vie(n)t'. 

In tegenstelling met moraliteiten, mali exempli, waarin een zwakkeling zijn 
ondergang bewerkt, b.v. de verloren zoon, is het principe bij deze voorstellingen, 
dat juist de deugdzame centraal met zijn juiste keuze triomfeert tussen de vele 
andere mogelijkheden die hij had kunnen kiezen. Nu is de deugd die in het 
stoc-vers zo overtuigend wordt bezongen geen andere dan deze die op het schilderij 
van Pourbus door Fidutia wordt gepersonifieerd, en de wijsheid van Sapiens 
bestaat juist hierin dat hij getrouwheid boven alle andere vormen van liefde 
verkozen heeft. Zou men m.a.w. de wijze man het refrein in de mond leggen dan 
vindt men zijn boodschap geresumeerd in de verzen 5-15: 'Int leven tydelijk daar 
in vind ik veel speculatieven strydelyk, mij nopende therte tot veel amoureushe
den, maar als zij d'amoureuse vrouwelijke leden zyn schikkende onderdanig den 
mans daer in vind ik tresoor der amoureuse zeden ... dat men ze in alles mag 
betrouwen, daarin vind ik meest de amoureusbeid der vrouwen'. 

Want getrouwheid is, zoals het refrein leert, het enige aspect van de liefde dat 
blijvend is. Wat ze inhoudt wordt in het begin van de tweede strofe bezongen 
(vers 16-21). Hiermee wordt ons de allegorische betekenis van Fidutia duidelijk. 

44 R. Schleier, Tabu/a Cebetis, Studien zur Rezeption einer antiken Bildbeschreibung im 16. und 17. Jahr
hundert, Berlijn, 1973, p. 170. 
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De wederzijdse liefdesband (vers 20-21) met Sapiens blijkt uit de ganse houding 
van het koppel. De ingetogen blik van Fidutia onderstreept daarbij misschien de 
onderdanigheid, die in vers tien is bezongen. Mogelijk staat ook de steen in haar 
diadeem in verband met het begrip 'tresoor'. Doch dit blijven slechts veronderstel
lingen. 

Zo het niet moeilijk valt het begrip getrouwheid en de woordvoerder van het 
refrein in het koppel Fidutia en Sapiens te herkennen, lijkt het niet zo direkt 
duidelijk hoe men de overige affecten van amoureusbeid met de figuren uit de drie 
trio's moet rijmen. Wel is het klaar dat elk van deze trio's een meer lichamelijk 
aspect van de liefde vertegenwoordigt en dat ze als dusdanig samen de tegenspelers 
vormen van het paar Fidutia-Sapiens. Die indruk wordt niet alleen plastisch in 
beeld gebracht door de houding en handeling- ze zijn voorgesteld als klassieke 
symplegmaten- doch bovendien wordt dit bevestigd, doordat in elk van dietrio's 
één van de drie gratiën haar plaats opeist naast een allegorische vrouw, die zoals 
gezien, een onbetrouwbaar aspect van de liefde vertegenwoordigt. Er is veel voor 
te zeggen dat de gratiën hier het lichamelijk aspect van de liefde vertolken. De 
Dene, om het bij deze bron te houden, haalt de naam van Euphrosine herhaaldelijk 
aan als hij het heeft over lichamelijke liefde 45 . De gratiën zijn als dusdanig het 
tegendeel van de rede en de wijsheid die de mens geestelijk moeten verheffen. In 
één van zijn verzen waarschuwt deDenede jeugd: 'Laat hu ander wysheyt (dan die 
van de vleesschelicke Liefde) omryngen dochters en jonghelynghen want de 
wysheyt des vleesch dat es de doot' 46 . Het komt méér voor dat de gratiën deze 
negatieve rol kregen toebedeeld bij een confrontatie met de deugdelijke liefde. Dit 
werd treffend in beeld gebracht in een prent (afb. 3) uitgevoerd ter illustratie van 
een 17de-eeuwse uitgave van de Philostratos 47 en waarin ook moraliserend gewe
zen wordt op de prioriteit van de geestelijke en bijgevolg hogere liefde op de 
lichamelijke liefde: 'ie conduis au x cieux les sa ges et les vertues' , zegt Venus zelf 
in het onderschrift; haar dochters, de gratiën, blijven erbij in de kou staan. 

Het is dus meer dan waarschijnlijk dat de gratiën op Pourbus' schilderij samen 
met haar allegorische gezellinnen op analoge wijze de rol vertolken van de 
zinnelijke liefde, die het deel was van de beroemde minnaars uit de oudheid. 
Affectio, Cordialitas en Reverentia bepalen daarbij het affect bij de beleving van 
deze liefde nader. Een vraag blijft of de gratiën hier de bijbetekenis behouden die ze 
veelal hebben, te weten: Thalia (hier Pasithea) 'groenigheyt'; Aglaia 'vrolijck
heyd-vreughde' en Euphrosine 'vermaeckelijckheyd'. Dat dit best het geval kan 
zijn, blijkt, als men ze interpreteert in het raam van de grondidee die achter elk van 

45 E. de Dene, o.c ., f' 289v•, vers 31 (Il, p. 241); f' 294r", vers 22 (Il, p. 249); f' 311 v•, vers 20 (Il, p. 281) . 
46 E. de Dene, o.c ., f" 283r" en v• (IJ, pp. 229-30). 
47 Philostratos: Leslimages ou tableaux/de platte peinture / des deux/ Philostrates sophistes Grecs/ et les statues 
de Callistratel Mis en Francois par Blaise de/ Vigenere Bourbonnois. Enrichis d' Arguments et Annotations/ 
revues et corrigez sur I' original/ par un doe te personnage de ce/ tempsen la langue Grecque/ et representez en taille 
douce/ en cette édition/ avec des epigrammes sur chacun diceux par Arthus Thomas Sieur d 'Embry/, Jaspar Isac 
incidit./ A Paris ... Claude Crainoisy 1630, p. 270 'Venus Elephantine' . 
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de trio's schuilt48 . De 'vermaeckelijckheyd' van Euphrosine is wellicht het duide
lijkst te onderkennen vanwege de handelingen die ze stelt. Zij is met Daphnis het 
hevigst aan het 'boeleren' : Daphnis' been over haar schoot49 ; de vingers van zijn 
ene hand verstrengeld met de hare en de fluit in zijn andere hand zijn regelrecht 
coïtussymbolen. Hierbij wijst Euphrosine de wijnkan aan; de ondertekening, die 
onder de drapering van haar onderkleed zichtbaar is, voorzag een tweede wijnkan. 
Dit vaatwerk herinnert ons niet alleen aan het vers 'eerst hebbende der amoureuser 
drank getueght. .. ', een verwijzing naar hetSine Baccho et Cerere-motief, maar het 
brengt ook duidelijk 'Venus' cruycken' in beeld, zoals we het bezongen vinden in 
volgende rijmen: 

'up Vesevusbergh ghynghen wy coelen den moet 
daer de wynen groeyen huuter rnaeten goedt 
die ons Euphrosyne quam blydelick schyncken 
als goddinne van gratien die droufheyt verzoet 
zou ghaf my al dat therte conste ghedyncken 
want wild ick huut Venus cruucxken wel dryncken 
van tliefvelick ghevoel creegh ik tghebueren' 50 

Ook in de klimop achter beide personages kan men een symbool van geilheid 
zien 51 . Bovendien dient de partituur met het lied eveneens op Daphnis en zijn 
gezelschap te worden betrokken. De tekst keurt ogenschijnlijk het gebeuren af, 
doch als men de bedekte gedeelten aanvult, - wat kan omdat de partituur werd 
teruggevonden 52 -, blijkt de inhoud een scabreuze scherts, min of meer in de stijl 
van sommige epigrammen van Martialis, wat meteen geen twijfel laat over de 
bijbetekenis van de bijbehorende fluiten. De liedtekst klinkt als volgt: 

'Ung gay bergier prioit une bergiere-En luy faisant du ieu d'amours requeste. 
-Allez dict elle tirez vous arriere- Vostre parler ie trouve deshanneste- Ne 
pensez pas que feroie tel deffault par quoy cessez faire telle priere: Car tu na pas 
la lance, la lance- qui me fault' (afb. 4). 
Meteen is het duidelijk dat de fluiten en de partituur hier niet louter als een 

attribuut van Daphnis zijn voorgesteld 53 . De muziek heeft hier betrekking op het 

48 E. Wind, o.c . , p. 113; Ripa, o.c. (vert. Pers), p. 81. 
49 L. Steinberg, Michelangelo's Florentine Pieta: The Missing Leg , in The Art Bulletin , L, 1968, pp. 343-49 ; 
p. 343 'the slung leg ... a common and unmistakab1e symbol of sex u al uni on ' ; voor de traditie van het motief zie 
Appendix A : The slung leg, p. 350. Mogelijkerwijs stond Giulio Romano's Psyche (Parijs, Louvre ; zie 
Steinberg, o.c., afb. 22) als plastische bron voor Pourbus' figuur van Euphrosine; ook de houding vanDaphnis 
lijkt erg op deze van Amor in het werk van Giulio Romano. Over de betekenis die de fluit kan hebben zie: 
E. Winternitz, Musical instruments and their symbolism in Western art, Londen, 1967. 
50 E. de Dene, o.c ., I" 249. 
5t Cf. C. Ripa (vert. Pers), o.c., p. 593 ; C. van Mander, o.c. , I" 25 . 
52 In de catalogus van de Wal1ace Collection, o.c. , 1920, p. 230 werd terecht opgemerkt dat het hier de Tenor 
partituur betreft van een vierstemmig chanson door Thomas Crequillon , dat in 1543 door Tielman Susato te 
Antwerpen is gepubliceerd in het Premier Livre de Chansons a Quatref parties auquel sont contenues trente et/ 
Une nouvelles Chansons. Convenables tant a la Voix comme aux lnstrumentz, nr. XVI, Un gay berger; 
geraadpleegd exemplaar: facsimile uitgave, Corpus of Early Music Edition, Brussel, 1970. 
53 Omtrent Daphnis en de muziek zie noot 28. Hij ging door als een der grondleggers van de pastorale muziek. 
Over de connotaties van muziek in dergelijke schilderijen bestaat een uitgebreide literatuur. Zie hierover : Bert W. 
Meijer, Harmony and satire in the workof Niccoló Frangipane , problems in the depietion of mus ie. InSimiolus, 6, 
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ganse trio: er zijn drie instrumenten in het spel en dat herinnert eraan dat Reverentia 
ook nog meespeelt. Haar eigenschap van trouweloosheid konden we reeds aanha
len, zonder evenwel haar betekenis te achterhalen. In de geschetste context kan 
deze, bij wijze van hypothese, nader worden bepaald. Reverentia is een letterlijke 
vertaling van het Oud-Nederlandse woord 'Neyghelijkheit', dat het substantief is 
van 'neigeli-jc' s4 . Dit woord heeft naast zijn letterlijke betekenis van geneigd zijn, 
in de zin van 'een buiging maken', ook de bijbetekenis van 'te verleiden zijn'. In die 
zin kan men de betrokkenheid van Reverentia bij wat Daphnis en Euphrosine 
uitrichten, best begrijpen. Dat deze figuur niet terug te vinden is in de klassieke 
emblemataliteratuur, zal wel hieraan te wijten zijn dat Reverentia een keuken-la
tijn-vertaling is van een uitgesproken nederlandstalig idioom ss. De emblematiek 
van de bloemenkroon en de pluimen-op-de-mouwen zoals ze eerder werd uitge
legd, past sprekend in deze context: de liefdesdaad van Daphnis en zijn gezellin is 
lichtzinnig en mist iedere vorm van trouw; ze behoort tot de amoureusheden die in 
het 'Prinche' van het refrein van de Dene worden bezongen. 

Diepere menselijke waarde ontmoeten we in het trio dat gevormd wordt door 
Acontius, Cordialitas en Aglaia, de gratie van de vreugde, vreugde waarop moge
lijk gewezen wordt door het lachmasker in haar diadeem. Het moederlijk gebaar 
waarmee Aglaia de rechterborst omvat, heeft een gevoelswaarde die best samen
gaat met de openhartige Cordialitas. De amoureusheden die hier aan bod komen, 
kunnen we illustreren met vers 38-40 uit het refrein. Maar Cordialitas is getekend 
door onstandvastigheid, gelet op de maan in haar diadeem en is dus maar waarde
vol als Fidutia's 'ghetrauwicheden geenszins verflauwen ... ', hetgeen de diepere 
waarde van Fidutia nog eens aantoont. In het landschap achter het trio zien we een 
boer op zijn land, - een toeval of een extra allusie op de vruchtbaarheid S6 ? 

Tenslotte is er het trio met Adonis. In tegenstelling tot Acontius en Daphnis, 
richt hij zich tot zijn allegorisch genoemde partner, de vluchtige Affectio. Ook op 
hen zijn een aantal verzen van het refrein toepasselijk, vooral deze bij het begin 
(vers 1-8). Op de betekenis van Affectio hoeven we niet terug te komen. Mogelijk 
is er een verband tussen de 'groene' Affectio en de bijbetekenis van 'groenig
heit' s7 , die de jongste der gratiën in de literatuur heeft. In die zin zouden we dit trio 

1972-73, pp. 94-112, bijz. noot 2. 
54 J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek, 's Gravenhage (herdruk) 1973, p. 382a, neigelijc; vgl. 
ook met J.B. Wellekens, o.c., p. 39: 'Een yder wort hier door zijn neigingen gedreven'. Dit staat als vertaling 
voor Vergilius, Eclogae, Il, 65: 'Trahit sua quemque voluptas'; Vondel vertaalt: 'Zoo wort een iedere van zijn 
zinlijckheyt bekoort' (De Werken van Vondel, o.l.v. Dr. J.F.M. Sterck, Amsterdam, 1932- , VI: Vondels 
Vergilius-vertaling , toegelicht door Dr. A.A. Verdenius, p. 113). 
55 Volledigheidshalve dient hier te worden vermeld dat in het christelijk Latijn Reverentia ook nog de betekenis 
kan hebben van: 'beschaming, schaamte, schande'. 
56 Vlg. ook met de agrarische metaforen die de Dene in zijnA.B.C. van het huwelijk gebruikt: (de Dene, o.c., 
f" 258v0 [II, p. 185]) 'Hogelick die hem thuwelicke voughen moeten ... in gheenen vreimden ackere meer 
plouchen . . . ' ; in zijnZot Refereyn van tsheerders bedryf. .. heeft de rederijker het over: 'de melckeghe es vroylick 
en zoucket Labaeyen/en theerderken wil haeren ackere bezaeyen ' (de Dene, o.c., f" 299v0

, vers 25, 26 [II, 
p. 259J). 
57 Cf. noot 22 ; Over beide betekenissen van het woord (I. de groene kleur , 2. jeugdigheid), zie Verdam, o.c . , 
p. 230b. 
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kunnen interpreteren als de prille ontluikende liefde. Ook is de handelwijze van 
deze personages minder doortastend dan die van de andere trio's. Dit zou ook de 
reden kunnen zijn waarom de jonge Adonis zich eerder naar zijn allegorische 
gezellin wendt dan naar Pasithea. Het is ook geen toeval dat de Cupido zich 
uitgerekend bij dit gezelschap heeft geschaard. Ook dit duidt op de ontluikende 
liefde. 

Dat er drie trio's zijn, moet men wellicht niet verder gaan zoeken dan in het feit 
dat de gratiën traditioneel met z'n drieën zijn. Geen goden konden bete~ de 
aangename diversiteit van de wereldlijke liefde illustreren. Ze zijn, zoals reeds 
gezegd, Venus' gezellinnen, bij uitstek als het er op aankomt de 'amor carnalis' te 
vertegenwoordigen. Maar dit verklaart nog niet waarom deze groepjes waartoe zij 
behoren, trio's zijn terwijl enkel Sapiens en Fidutia een paar vormen. 

POSSEDER SEUL, SANS BRUlT, UNE FEMME FIDELE 

Waarom Sapiens en Fidutia met z'n tweeën zijn is gemakkelijker te begrijpen: de 
grond van hun boodschap gaat terug op de Christelijke huwelijksmoraal. Wat daar 
zoal komt bij kijken vindt men ten onzent uitvoerig uitgesponnen in allerlei 
literatuur die op het onderwerp toepasselijk is, gaande van de werken van Brasmus 
en Vives, over de rederijkers tot Cats. Een kerngedachte daaruit is gewis dat het 
echtpaar door God verenigd, niet meer door de mens te scheiden is: 'het is één in 
vlees' 58 . Het menselijk antwoord op zo'n toestand kan dan ook niet anders zijn dan 
wijselijk een deugdelijke levenswandel te kiezen. Getrouwe liefde staat daarbij 
centraal. 'Ubi proprior animorum conjunctia, ubi certior fiducia, quam in ma
trimonia?' schrijft Brasmus in zijn Christiani Matrimonii I nstitutio en hij gaat 
verder: 'quum uterque volens se tradit in alterius potestatem sibi quodam modo 
adimens jus sui corporis' 59 . Elders, bij Brasmus leest men: 'Adde his, quod est 
biga quaedam conjugium .. . ' 60 . Zowel uit de humanistische als uit de rederijkers
literatuur blijkt dat deze ideeën ruim verspreid waren. Illustratief in dit verband is 
een vers 'posseder seul, sans bruit, une femme fidèle' uit Plantin's beroemde 
sonnet 61 - het zou als motto onder het schilderij kunnen staan. Maar wat meer is, 
in deze thematiek wordt het louter morele voortdurend in verband gebracht met de 
christelijke leer, zodat men mag aannemen dat Sapiens en Fidutia hier impliciet het 
christelijk gehuwde paar voorstellen, m.a.w. de enige vorm van 'amor carnalis' die 
duldbaar was 62 . Een aanwijzing dat die idee erin zit is het kruisje dat Fidutia om de 

58 Een gedachte die teruggaat op Bijbelteksten: Genesis 2.24, Mattheus 19.5 en de brief van Paulus aan de 
Efesiërs 5.31. 
59 Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia, tomus quintus, Leiden, 1704 (facs. ed. Londen, 1962) , kol. 615-
722; voor het citaat, kol. 627. 
60 Erasmus, o.c., kol. 625; vgl. met b.v. J .L. Vives, De coniugii origine et utilitate discursus, z.j., z.p., (gans 
achteraan): 'Sit igitur nobis hoc positum, Conjugium esse unius viri et unius fceminae, ad convicturn communio
nemque vitae totius legitimam conjunctionem' . 
61 Christoffel Plantin , Le Bonheur de ce Monde , Antwerpen, z.j . , f" 1, vers 4. 
62 Vlg. b.v. de Dene, o.c., f" 283v" (11, p. 230): 'Refereynwys waerschuwen/wil ick hulieden gheven/ die 
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5. Omgeving Jean Perréal (?), De keuze van een jonge 
prins bij een psychomachia tussen Susanna en Sensualitas 

hals draagt. Met een gelijkaardig juweel vonden we in een vroeg zestiende-eeuws 
Frans manuscript een Susanna getooid 63 (afb. 5). Zij biedt een jonge prins de 
'Verecundiae typus' aan. Deze aanvaardt haar geschenk en kiest aldus voor haar in 
weerwil van haar tegenspeelster' Sensualitas', die met allerlei menselijke driften en 
affecten te koop loopt en daarbij de jonge man met een snoer rond zijn arm zijn 

zonder huwen/in daghelicxsche oncuusheyt leven/ waer by de meneghe comt in sneven/ die hem meest Venus 
onderdaenich gheven'. 
63 Omgeving Jean Perréal (?),De keuze van eenjonge prins bij een psychomachia tussen Susanna en Sensualitas, 
f' 2 uit de 'Vorstenspiegel van Be rnadino Dardano' , ms. Lyon ca . 1500 (Woodner collection). Lit.: F.G. Schab, 
Woodner collection ll, Old Master Drawings from the XVth to the XVII/th century, (tent. cat. W.H. Schab 
Gallery, N. Y. , 12 okt.-30 nov. 1973); F. Saxl,A spiritual Encyclopaedia ofthe Later Middle A ges, inJournal of 
the Warburg and Courtauld lnstitutes, V, 1942, p. 100, n. I. Het manuscript is intussen uit elkaar gehaald , f' 2. 
Pen in bruin, geakwarelleerd, meet 164: 108 mm. Hierbij betuig ik mijn dank aan Elisabeth Me Grath (Warburg, 
Institute) die mijn aandacht op deze tekening vestigde en me de foto met de gegevens bezorgde. 

Voor het bloemenruikertje van Fidutia kon ik geen sluitende verklaring vinden: gewoon verwijzen naar het 
trouwboeket als volksgebruik lijkt me iets te simplistisch. Misschien kan verder gezocht worden in de zin waarin 
de Tervarent (o.c. , I, kol. 192) de bloemenruiker verklaart als een symbool van de deugd : 'Les vertus que notre 
corps pouvoit avoir en soi durant la vie' (cf. Geoffroy de Tory, Livre Champjleury, f' XLIII) . 
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keuze voor de deugd tracht te verhinderen. 
Vanuit dit perspectief van de christelijke deugd wordt het nu ook duidelijk 

waarom Sapiens als protagonist drie figuren uit de heidense oudheid, Adonis, 
Acontius en Daphnis, als tegenspelers kreeg. Dit verklaart misschien ook waarom 
deze antieke minnaars hun liefde over twee gezellinnen verdelen . Dit is in ieder 
geval een iconografische vondst, waarbij de schilder meteen duidelijk maakt dat er 
slechts één keuze 'zuiver' is: deze van Sapiens. Hem komt geen zinnelijkheid 
onder de gedaante van een der gratiën afleiden, zodat hij zich geheel kan wijden aan 
zijn Fidutia. Het liefdeleven van de antieken daarentegen deugt überhaupt niet 64 , 

want het vleselijke haalt er de bovenhand en geestelijk is het onvolmaakt, daar de 
getrouwheid ontbreekt. Hoe kon de schilder dat gebrek aan getrouwheid beter 
uitbeelden dan door de klassieke minnaar tussen twee gezellinnen te plaatsen? 

De tegenstelling tussen het paar Sapiens-Fidutia en de overige personages is 
aldus duidelijk weergegeven. Toch hebben zij ook iets gemeenschappelijks, dat ze 
delen met de triades die rondom hen zitten , met name hun ' menselijke natuur', die 
vleselijk en zwak is. Twee elementen uit het schilderij maken ons hierop attent : de 
tafel waar ze aanzitten en de nar. Wie het houdt bij een louter formele verklaring 
kan staande houden dat zo ' n tafel in de kunstgeschiedenis een beproefd composi
tie-element is , waarop Pourbus zonder enige bijbedoeling kon beroep doen . Toch 
zijn er heelwat aanwijzigingen om er een bewust symbolish gebruik in te zien . Het 
is immers een bijzondere tafel. Vooreerst is er de beeldversiering op de tafelvoet 
waaraan men , gezien de context, niet voorbij kan gaan . Verder blijkt deze tafel 
nogal mager gedekt om een echte feesttafel te zijn , en tenslotte is er Fidutia' s 
handgebaar waarmede ze de dingen op tafellijkt aan te wijzen. Wat deze tafel te 
bieden heeft is niet zozeer een culinair festijn, dan wel een afgewogen emblema
tisch dieet dat volkomen in verband kan worden gebracht met de klassieke 'Sine 
Baccho en Cerere friget Venus ' : dit geldt niet enkel wat de wijn , het brood en het 
gebak betreft, doch ook , zoals we aantoonden , voor de muzikale attributen . Het 
fruit krijgt in deze context eveneens een bijbetekenis: de Dene gebruikt het beeld 
van fruit een paar keer als metafoor voor de verleiding : 'Schuut. .. oock alle 
Bacchus ende Venus scholieren .. . ' waarschuwt hij , 'ende hoe ghy doolt oft suckelt 
in hu Regieren ongheoorzaemich tast niet naer tverboden Fruut' 65 . En verder: 
'Maer wien oyndt verwough/ Vrau Venus zware vruchten/ Lief! een troost es 
ghenouch/ voor dusentich verzuchten' 66 . 

Met dit alles wordt het erg waarschijnlijk dat Pourbus hier bewust refereert naar 
de 'mensa voluptatis ' of, anders uitgedrukt , naar 'Venus tafelment' 67 . Vanuit die 

64 Cf. o .m. Erasmus, o.c ., kol. 627 : 'O ' matrimoni a non Chri sti ana ! Quid interest/ inter adolescentem ebrium & 
men te capturn ?/ Quid ment is habet puella , cui Baccho/ juncta Venus conduplicavit insaniam ?/ cui lenonum et 
insti gatricum voces/ incantarunt dementiam ?' 
65 E. de Dene, o.c., f" 262v0 (11, p. 192). 
66 Ibid ., f" 27lv0 (11, p. 209). 
67 Vgl. met de voorstelling op een Brugse prent van 1538, cf . R. Schleier , Tabu/a Cebetis, o.c., afb. 66 ; 
interessant in dit verband is de anonieme gravure naar Jan Saenredam, Hercules op de tweesprong, afb . in 
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interpretatie wordt ook de beeldversiering van de tafelvoet begrijpelijk. De dron
ken sileen, de sater- half beest, half mens-, de nimf die met een beer danst zijn 
alle verwijzingen naar de zinnelijke mens die, zo hij zijn rede niet gebruikt, gaat 
gelijken op een beest. Over de sater leest men bij Van Mander: 'Sy worden gheseyt 
seer oncuysch te zijn gheweest. Sy zijn (in eenen eenighe) ghenoemt Satyren nae 
een Griecx woordt Sathe beteyckenende de prickelinge van Venus. Sy waren 
medegesellen van Bacchus ... ' 68 . De beer vindt men terug als een attribuut van 
onkuisheid op een houtsnede van Cornelis Anthonisz uit 1546 69 . Mogelijk wordt 
met de nimf hier de onkuisheid bedoeld. Ze wordt dansend voorgesteld, en dat 
zulks in deze context ook al als een verwerpelijke en liederlijke bezigheid moet 
gezien worden, leert men o.m. uit een toneelspel van Cornelis Everaert, waarin hij 
'Joncheyt' eerst het hoofd laat op hol brengen door 'Zinliche Genouchte' om hem 
daarna door 'Reden' tot wijsheid te laten brengen 70 . De aanwezigheid van een 
dronken sileen ligt in de lijn van eenzelfde gedachtengang: 'Venus ende de wyn 
maecken wijse verblendt/ gheel berooft int verstandt word hij diese beminne' 71 . 

Bij wijze van spreken kan men dus stellen dat Venus' tafelment rust op een basis 
van vleselijke lage driften. Toch is het geenszins verwonderlijk dat een eerbare 
vrouw als Fidutia aan deze tafel aanzit en blijkbaar verwijst naar wat erop staat. 
Haar band met Sapiens is geen platonische en onder haar getrouwheid moet- en 
niet allerminst- het sexueel aspect ervan verstaan worden. Dit vernemen we in 
het vers 17 van het aangehaalde refrein: 'ghetrauwe in tontlaedene vrau Venus 
vrechten'. Een merkwaardig aspect daarbij is toch dat de 'zinlicke erachten' op het 
actief van de vrouw worden geschoven: in het refrein heeft men het immers over 
'de amoureusheyt der vrauwen', over 'al datse (de vrauwen) brauwen' (vers 59), 
'wat amoureusheyt zy' (de vrauwen) meer connen maeken' (vers 28). De man 
daarentegen gebruikt zijn verstand; hij heeft de vrouw nodig, maar hij kan kiezen 
tussen wat zij hem te bieden heeft. Zo heeft elk een specifieke weg tot de deugd of 
de ondeugd. We vinden deze gedachte herhaaldelijk uitgewerkt in het Testament 
Rhetoricael maar een der meest treffende passages is volgend Prinche : 72 

'Byden man verstaen wy Redene 
Ende byden wyfne de zinlichede 
om zyne ghenouchte mee te bestedene 
hem zeiven der mede wel te bevreden 
Zoo mueghzy tsamen winnen góe vruchten mede 
Twyf blyft tsmans hulpe van ouder zeder 
als twee zielen in een Lichaemelyk Lijf'. 

E. Panofsky , Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der Neueren Kunst, Leipzig, 1930, 
afb . 60, pl. XXXIV; voor 'Venus' tafelment' zie: de Dene, o.c., f" 266v•, vers 22 (11, 199). 
68 Van Mander, Wtlegginge op den Metamorphosis Pub. Ovid. Nasonis, Haarlem , 1604, f" 116. 
69 Afb.cf.noot 37; de beer staat als attribuut van de Luxuria vermeld bij G. de Tervarent , o.c., I , kol. 292. 
70 J.W. Muller en L. Scharpé, Spelen van Cornelis Everaert, Leiden , 1920, pp. 477-86: nr. XXX , Joncheyt 
ende Redene; spelers zijn : Joncheyt, Zinneliche Ghenouchte, Redene. 
71 E. de Dene, o.c., f" 284r" (II, p. 232). 
72 E. de Dene, o.c., f" 275v• (II, p. 216) . 



DE LIEFDESALLEGORIE VAN PI ETER POURBUS 111 

Manlijke 'Redene' en vrouwelijke 'Zinlicheden' laat zich in het Latijn der 
deugdzamen moeiteloos vertalen als 'Sapiens' en 'Fidutia' en hiermee wordt het 
nog maar eens duidelijk dat de voorstelling van dit paar berust op een algemeen 
gangbare idee die men had over de man-vrouw verhouding. Sapiens' kijk op de 
zaak vindt men trouwens- weinig veranderd- jaren later terug bij vader Cats, 
waar hij in zijnProteus ofte minnebeelden, verandert in zinnebeelden 73 volgende 
verzen berijmt: 

'Op, op ghy menschen kint, klimt tot de wyse Reden/ op, op ghy Christen mens 
klimt tot de reyne Seden/ want die niet op en stijgt uyt kracht van den Geest/leeft 
niet als voor het vlees, gelyck een ander beest'. 
Dat men de ganse allegorie in eerste instantie als een moraliserende vingerwij

zing moet zien wordt nog eens onderstreept door de aanwezigheid van de nar. 
Niemand zal zich over zijn aanwezigheid hier verbazen: de nar is zowat de vaste 
klant bij de voorstellingen van dergelijke moraliserende esbattementen. Ook in de 
literatuur van de tijd is hij een vertrouwde getuige als het er op aankomt de 
mensheid van haar zwakke kant te tonen: Brandt' sNarrenschip 74 en Erasmus' Lof 
der Zotheid 75 zijn er de bekendste voorbeelden van. Er bestaat bovendien een 
uitgebreide literatuur omtrent deze figuur 76 . Iets moeilijker wordt het wel als men 
poogt de preciese rol van de nar in Pourbus' allegorie te bepalen: in de refreintekst 
die ons op de weg zette om de metaforen achter de andere personages te achterha
len, komt hij niet voor. We hebben hem ook niet zo direct nodig om de zin van de 
allegorie te vatten: waar de overige figuren duidelijk op elkaar inspelen, lijkt hij 
wel een afzonderlijke rol te vervullen. Weliswaar in een veel minder verheven 
functie, zit hij er zowat bij als de 'interpres secretorum' zoals de Mercurius-figuur 
op de Primavera van Boticelli 77 . Dit is in vele gevallen de verklaring voor zijn 
aanwezigheid op zestiende-eeuwse afbeeldingen. Een duidelijke illustratie ter 
staving is een prent van Lucas van Leyden 78 waarop een kroegscène staat afge
beeld: terwijl een man zich laat bestelen door een lichtekooi, commentarieert de 
nar via een banderol 'Wacht hoet varen zal'. Ook op een schilderij uit 1605 van de 
monogrammist G. V. S. kreeg de bij een musicerend gezelschap aanwezige nar zijn 
commentaar ten dele leesbaar op een blaadje mee: 'Een nieu Liedeken, Ghy 
gekkekens .. . ' 79 . 

73 Cats, geraadpleegde uitgave: Alle de wercken van Jacob Cats (bezorgd door J. Van Vloten), Zwolle, 1862. 
74 Sebastian Brant, Das Narrenschiff, Bazel, 1494, (facs . ed. H.A. Junghans en H.J . Mähl, Stuttgart, 1975). 
75 Desiderius Erasmus,EncomiumMoriae i.e. Stultitiae Laus, Bazel , 1515, (facs. ed. door H.A . Schmid, Bazel, 
1931 , 2 dln .) . 
76 Zie V. Bourgy , Le Bouffon sur la Scène Anglaise au XV/e siècle, (Collection Synthèse O.C.D.L.), Parijs, 
1969, en B. Barbara Könneker, Wesen und Wandlung der Narren-Idee im Zeitalter des Humanismus, Brant
Marner - Erasmus, Wiesbaden, 1966. 
77 Edgar Wind, o.c., p. 123 , met een verwijzing naar Boccaccio's uitleg over Mercurius in zijn Genealogia 
deorum, XII, 62. 
78 Afb. in Rik Vos, Lucas van Leyden, Bentveld , 1978, p. 186, afb. 193. 
79 Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München, inv. nr. 2763. Afb . in J .R. Judson, Dirk Barendsz ex
cellent Painter from Amsterdam, Amsterdam, 1970, cat. nr. 30(a). 
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Tenslotte past zo ' n nar als moraliserend commentator heel goed in de rederijker
straditie, waarin we het programma van het schilderij hebben trachten te verklaren . 
De 'zot' wordt er niet zelden aangevoerd wanneer het thema van de zinnelijke 
liefde wordt behandeld ; dit is zowel het geval voor het toneel als voor de lyriek. De 
refreinen in het 'zotte ' vormden bij de rederijkers een apart genre naast deze in het 
'vroede ' of in het 'amoureuse'. De refreinen in het ' amoureuse' haakten veeleer in 
op een hoofse traditie . Al te duidelijke toespelingen op erotische praktijken zijn 
eerder voorbehouden aan het genre in het 'zotte' . De nar vergoeilijkt de krasse taal 
en zijn aanwezigheid of de woorden 'gek ' of 'zot' in de prologen van deze poëzie 
kondigen dan ook niet zelden een kluif erotiek aan 80 . Mogelijks is de nar ook hier 
bedoeld om de aanverwante toonaard van het schilderij aan te geven. Men zou hem 
dus ook kunnen zien als de spreker van de proloog. 

Er is trouwens meer in dit schilderij dat de toeschouwers aan toneel doet denken. 
De kostuums werden in dit verband al vermeld en het is ook opvallend dat de ganse 
groep a.h.w. op een ondiepe scène is opgesteld , zodat men de achtergrond als een 
decor kan bekijken . Links heeft men een doorkijk op een wijds landschap; land, 
zee, gebergte, akkers, weiden , hoeven , dorpen en steden vormen er samen een 
groot 'Welt-Landschaft' 8 1 , en hoogst waarschijnlijk is hiermee dan ook 'de we
reld ' bedoeld. Men vindt dit begrip overigens herhaaldelijk in de rederijkerslitera
tuur terug en alweer kunnen de voorbeelden uit de Dene' s werk worden aangehaald 
met verzen als 'Lief in des weerelts foreest. . . ' 82 en 'Oock ghy Jongheskens met 
teerste wambaeys gecleedtl steppende ter weerelt maer over de zillel wiens bloedt es 
tot quaeder wulpsheyt heet. .. ' 83 of nog : 'Die mensschen levende in tsweerelts
breedenl mueghen vanden wyfve niet zijn verscheeden ' 84 . 'De wereld' staat er 
telkens als een synoniem van de mensheid , met haar wel en wee. Meteen wordt de 
universaliteit van de morele boodschap die de allegorie wil brengen aangegeven: 
' want vul vrauwlicke figueren zijn Tsweerelts Landauwen ' en 'dies blijft talder 
spatiën I vul onreyne gratiën I Vrau Venus der vleesschelicker liefde godinne I die 
over al vlieght met een zoet venijn, onder een veiendelick schyn I Gheel de Weerelt 
bedrieght' 85 . 

Naast- mogelijk- een beeld op de ' wereld ' biedt de achtergrond nog een 
aantal details, waarmee waarschijnlijk méér is bedoeld. Over de klimpop achter 
Daphnis hadden we het reeds en de vraag of de boer achter Acontius als metafoor 

80 Over het 'zotte' zie Dirk Coigneau, Beschouwingen over de Refreinen in het Zotte uit de bundel van Jan van 
Styevoort , in l aarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer vanRetorica 'De Fonteine' te Gent , XIX-XX, 
(1969-70)' pp. 40-42. 
81 Cf. L. Bal~ass, Zum Werke ... (o.c.), p. 101 ; vgl. ook JuslUs Müller Hofstede,Zur Interpretation von Bruegels 
Landschaft. Asthetischer Landschaftsbegriff und Stoische Weltbetrachtung, in Pieter Bruegel und Seine Welt , 
(Colloquium Berlijn , 13 , 14 nov. 1975), Berlijn , 1979, pp. 73-142 , meer bepaald pp. 125-42. 
82 E. de Dene, o.c . , f" 291v0

, vers I (11 , p. 244) of ook f" 150v0
, vers 37 (I, p. 279) . 

83 E. de Dene, o .c . , f" 260v0
, vers 25-27 (11, p. 189). 

84 E. de Dene, o.c., f" 275r" , vers 17 , 18 (11, p. 215). 
8s E. de Dene, o.c . , f" 296v0 (11 , p. 252) en f" 284, vers 30 e.v. (11, p. 23) en dat het begrip ' wereld ' hier staat 
voor de tal loze hinderlagen, die de vrome mensenziel bedreigen, blijkt duidelijk uit een vers als: 'Mijn God ick 
thuwaerts keere/ haelt my huut tsweerelts forreest' E. de Dene, o.c., f" 150r", vers 36, 37 (I , p. 279). 



DE LIEFDESALLEGORIE VAN PI ETER POURBUS 113 

bedoeld kan zijn is ook gesteld. Maar er is meer: boven het hoofd van Sapiens staan 
twee knotwilgen die zozeer een mensengestalte benaderen dat de graveur A.L. 
Zeelander ze als figuren heeft afgebeeld in zijn staalgravure voor de veilingscatalo
gus van 1850 86 . Een allusie op Philemon en Baucis 87 zou hier best op haar plaats 
zijn. Een ander onopgelost probleem wordt gesteld door de twee ruiters die van 
links uit de achtergrond naderen, de een op een wit paard, de andere op een donker. 
Samen zijn zij net iets té opvallend om gewoon decorum te zijn. Mogelijk vormen 
ze een allusie op een allegorische voorstelling van de keuze van de levensweg, een 
thema dat nog voorkomt in de 16de-eeuwse iconografie en uitgebeeld wordt door 
twee' ruters knechten' beiden 'viateurs et pelerins de ce monde' 88 , waarvan de ene 
de slechte weg opgaat, de andere de goede. Hoe dan ook, ze zijn hier nog samen 
voor de tweesprong- in druk gesprek gewikkeld. Waarover ze het hebben kunnen 
we niet weten, maar misschien gaat hun gesprek juist over wat men zoal van de 
vrouwenliefde kan verwachten en wat bepalend is voor een man als hij daarbij moet 
kiezen. Hoe dan ook deze vraag vormt de kern van de allegorie, die men voortaan 
ernaar kan noemen : 'De allegorie op de amoureusheid der vrouwen', of treffender: 
'De allegorie van de getrouwe liefde '. 

Dat hiermee niet alle problemen die het schilderij stelt zijn aangeraakt, laat staan 
opgelost, is evident 89 . Het zou zeker de moeite lonen om, met deze vernieuwde 
iconografische kijk op de voorstelling, de allegorie nog eens te toetsen aan de grote 
groep liefdesgezelschappen, waaraan ze compositorisch zeker verwant en schat
plichtig is. 

86 Cf. noot 3, de veilingscatalogus, Lugt nr. 19978. 
87 Traditioneel verwacht men dan wel een eik en een linde (b .v . C. Van Mander, o.c., f" 72b), maar er bestaat 
eigenlijk geen iconografische traditie van de metamorfose zelf; cf. W. Stechow, The Myth ofPhilemon and Baucis 
in Art, in Journat of the Warburg and Courtauld lnstitutes, IV , 1940-41 , pp. 103-13. 
88 R. Schleier, o.c., p. 170 en afb. 72. 
89 Wat de datering betreft toch dit: wij hebben een datum post quem : 1543, d.i. het verschijnen van het liedboek 
(zie noot 52) en een houvast aan de modegebonden kledij op het paneel: d .i. tweede helft van de jaren veertig. De 
stilistische kwaliteit van het werk laat toe het eveneens in de voornoemde periode te dateren. 
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SUMMARY 

THE ALLEGORICAL LOVE-FEAST BY PIETER POURBUS 

This artiele deals with the iconography of Pieter Pourbus's Allegorical Love-Feast in the Wallace 
Collection (London). U ntil now the meaning of this painting was only vaguely explained referring the 
composition to a large group with similar subjects. Nevertheless one can decipher the subject 
consictering it against its cultmal background, namely the 'Rederijkers' in the Netherlands. 

In this context the jumble of allegorkal and mythological narnes which the painter affixed to the 
personages becomes acceptable . Moreover the figures are provided with attributes that do confirm the 
labelled inscriptions. It is also important to notice that the figures are wearing theater-costumes . This 
is a key to interprete the picture as a 'Rederijkerstoog' (a rhetoricians play) . 

The show is introduced by the Fooi, on the right hand, who is indicating the moralistic key-note of 
the act ('in het sotte') . A man , Sapiens is sitting at a table (a mensa voluptatis) with his true love 
Fidutia . The coup ie is surrounded by three mythologicallovers ,Adonis, Acontius andDaphnis . Each 
of these sits between two women : at one side an allegorical figure, (respectively Affectio, Cordialitas, 
Reverentia) , representing a kind of affection in love: at the other side is one of the Three Graces, 
symbolising carnallove (Pasithea- Thalia is more usual -, Aglaia, Euphrosine) . 

The act of the whole company can be understood in the light of a poem by Eduart de Dene, a 
rhetorician , living in Bruges in Pourbus's days. In his poema man alleges that there are many kinds of 
wo men' s-love but that above all he prefers her true love, for only this love is everlasting. These verses 
fit toSapiens who is manifesting his choice for only one kind of women' s love: Fidutia . Thus he 
contrasts with the three classic heroes of love whose loves are graceful but inconstant. 

In a larger context one can interprete the Sapiens-Fidutia couple as a symbol of Christian 
matrimony as the only acceptable form of carnal love. 

Consictering this iconographical analysis the painting can be called The Allegory of True-love. 



E. Duverger 
Onderzoeksleider N. F. W. 0. 

ENKELE GEGEVENS OVER GASPARD REM (1542-1617), 
EEN ANTWERPS SCHILDER IN VENETIË 

Sinds de publikatie van G.T. Faggin, in 1964, over Gaspard Rem, een Antwerps 
schilder die in Venetië verbleef\ werd meer en meer aandacht aan die kunstenaar 
besteed. In 1966 wijdde J. Duverger in het tweede deel van hetNationaal Biogra
fisch Woordenboek een korte notitie aan hem 2 . Enige jaren later, in 1969-70, vroeg 
A. Rizzi de aandacht voor een cyclus van vijf schilderijen met het Leven van de 
Heilige H elena, die in de Sint-Silvesterkerk te Venetië wordt bewaard. De stukken 
dragen de signatuur van Gaspard Rem en zijn 1611-16 gedateerd 3 . 

De recente vondst van een briefvan Gaspard Rem, die op 28 december 1607 van 
uit Venetië naar Sieur Hans Goyvaerts in Antwerpen werd verstuurd (doe.), brengt 
er ons toe nog eens de aandacht te vragen voor die niet onbelangrijke kunstenaar. 

Er is geen zekerheid dat die schilder voortspruit uit het bekende Augsburger 
koopmansgeslacht Rem, dat geheel de 16de eeuw door een belangrijke internatio
nale rol heeft gespeeld en tot in Antwerpen drukke handelsrelaties onderhield 4 . Op 
10 september 1534 kocht zelfs een Hiëronymus Rem, koopman uit Augsburg, het 
poorterschap te Antwerpen 5 . Is hij soms de stamvader van de Antwerpse tak van de 
Rems, die een artistieke bedrijvigheid aan de dag hebben gelegd? 

Daar is in de eerste plaats Joris Rem, ook Joris Reyn gespeld, die in 1533 
leerknaap was bij Thomas Thomasessone , schilder 6 . In 1543 werd hij vrij meester 
in het ambacht 7 en in 1584-85 woonde hij als huurder in een huis op de hoek van de 
Lange Nieuwstraat en van de Cellebroedersstraat. De schilder Joris Rem stond toen 
aangetekend als lutheraan 8 . Aan de juiste schrijfwijze van zijn familienaam en 

1 Cf. G.T. Faggin, Su Gaspar Rem e a/tri pittori neerlandesi-veneziani del Cinquecento, in Emporium, 1964, 
pp. 243-46.- In een latere studie over de Antwerpse schilderkunst in de 16de eeuw wijdt diezelfde auteur slechts 
twee lijnen aan die schilder (Cf. G.T . Faggin, La pittura ad Anversa nel Cinquecento, Firenze, 1968, p. 94). 
2 Cf. J. Duverger, in Nationaal Biografisch Woordenboek, 11 , 1966, kol. 237-39, s.v. Rem, Gaspard. 
3 A. Rizzi, Un ciclo Veneziano di GaspardRem , inAtti dell'lnstituto Veneto di Scienze, Lettere edArti. Classe di 
Scienze Morali, Lettereed Arti, CXXXVITI, 1969-70, pp. 463-77. 
4 J . Strieder, Aus AniWerpener Notariatsarchieven. QueUen zur deutschen Wirtschaftsgeschichte des 16. Jahr
hunderts, in Deutsche Handelsakten des Mittelalters under der Neuzeit, IV, 1930, passim. - Over de han
delsfmna Remcf. Das Tagebuch des Lukas Rem, 1494-1541 (26. Jahresbericht des historischen Kreisvereins im 
Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg), Augsburg, 1861. -Een ander lid van de familie, Laux Rem , is 
voorgesteld op een 1500 gedateerd schilderij van een anoniem meester uitbeeldende een' Augsburger Geschlech
tertanz' (cf. Ausstellung Maximilian /. , lnnsbruck, 1969, p. 110, nr. 419). 
5 Cf. Antwerpse Poortersboeken , 1533-1608 , Antwerpen, (s .d.], I , sub dato et nomine. 
6 Cf. Ph. Romboutsen Th. Van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint 
Lucasgilde , Antwerpen, 1872, I , p. 121. 
7 Ibid ., p. 144. 
8 Cf. J. Van Roey, De Antwerpse schilders in 1584-1585. Poging tot sociaal-religieus onderzoek, in laarboek 
van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen , 1966, p. 127. 
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over zijn beroep werd toen blijkbaar niet getwijfeld. Doch in 1545 9 en in 1561 10 , 

bij het aanvaarden van nieuwe leerjongens, wordt hij telkens als huisschilder 
vermeld. Joris Rem wordt in 1585-86 nog eens in de Antwerpse liggers als schilder 
opgetekend 11 . Na de reconciliatie heeft hij de Zuidelijke Nederlanden verlaten. Hij 
stierf in Kampen 12 . 

Zijn zoon Hans Rem werd omstreeks 1567 te Antwerpen geboren en verwierf op 
22 april 1594 het poorterschap te Amsterdam. Hij is bekend als landschap- en 
marineschilder, als graveur en schilder van behangsellinnen 13 . Hij was ook bedrij
vig op het gebied van de kunsthandel en betrok herhaaldelijk zijn koopwaar uit de 
Scheldestad 14 . Aan hem wordt het groot gezicht van Amsterdam toegeschreven. 

Julius Rem, misschien een broer van Joris Rem, was te Antwerpen als goud- en 
zilversmid bedrijvig geweest. Daar zou hij ook een losbandig leven hebben geleid . 
Ongeveer drie maanden vooraleer hij zijn echtgenote Cornelia Sconincx definitief 
in de steek zou laten, liet hij 's nachts alle meubelen uit zijn huis weghalen en op de 
Vrijdagmarkt openbaar verkopen. Tot en met de huik van zijn vrouw werd toen 
geroepen, die nauwelijks nog twee hemden bezat. Alles gebeurde onder het 
voorwendsel dat Julius Rem zekere schuld voor zijn broer moest betalen, voor wie 
hij zich borg had gesteld. Omstreeks 1562-63 diende Julius o.m. ter wille van de 
vele schulden die hij alom had gemaakt, de stad Antwerpen te verlaten . Hij reisde 
naar Lübeck, maar in 1578 vertoefde hij opnieuw in de Scheldestad. In dat jaar 
spande hij een proces in tegen Jaspar Meys, eveneens goud- en zilversmid, aan 
wiens echtgenote hij enige meubelen , wat gereedschap en patronen 15 in handen 
zou hebben gegeven 16 . 

Tielman Rem, een zoon van Julius , was omstreeks 1560 in de Scheldestad 
geboren. In 1582 was hij als goud- en zilversmid bij zijn vader in de leer 17 . Op 
1 augustus 1587 woonde hij reeds in de Kalverstraat in Amsterdam en werd zijn 
huwelijk met Leona de Groot, eveneens uit Antwerpen, afgekondigd. Hij overleed 
vóór 28 oktober 1607 18. 

9 Cf. Ph. Romboutsen Th. Van Lerius , o.c., l , p. 154. 
10 Ibid. , p. 228. 
11 Ibid ., p. 303 . 
12 Cf. U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XXVIII, 1934, p. 145, s.v. Rem, 
Gaspard. 
13 Over die meester zie ook de doctorale dissertatie van J.G.C .A. Briels, De Zuidnederlandse immigratie in 
Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630, Utrecht, 1976, passim . 
14 Cf. J .G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, in 
Rijksgeschiedkundige publicatien, grote serie , LXXVIII, Amsterdam, 1933 , nr. 1184. 
15 Wij citeren het navolgende uit die 'Specificatie voor Julius Rem van syn gelaeten goeden': 

'Item noch alle syn wercktugen met alle syne toebehoorten van dyen 
Item noch een once werckgouts 
Item noch alle syne patroonen soo van printen, van geboutcheert was ende patroonen van loot estimerende 
tsamen tseifde op tweehonderf guldens' . 

16 Zie in verband met dat alles: Stadsarchief Antwerpen, Proceszakje M 10353 (1579). 
17 Cf. D. Schlugleit,Alphabetische naamlijst op de goud- en zilversmeden te Antwerpen voor 1600, in Bijdragen 
tot de geschiedenis , 27e jrg, 1936, p. 52. 
18 Cf. J. Briels, Zuidnederlandse goud- en zilversmeden in Noordnederland omstreeks 1576-1625. Bijdrage tot 
de kennis van de Zuidnederlandse immigratie, in Bijdragen tot de geschiedenis, 54e jrg, 1971, p. 128. 
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I. Gaspard Rem, Zelfportret . W..:n..:n, Kunsthistorisches Museum 

Gaspard Rem , een andere zoon van Julius, was naar Venetië uitgeweken. Op 
zijn zelfportret, dat eertijds in het kunstkabinet van Aartshertog Leopold Wil
helm 19 prijkte en thans in het Kunsthistorisches Museum te Wenen is onderge
bracht, staat volgend opschrift te lezen: 'Anno Domini MDCXIIli Effigie GASPAR REM 

AETAT. suE LXXII' (afb. 1). Daaruit leiden we af, dat de kunstenaar in 1542 werd 
geboren. Indien de aantekeningen van 1590 in de liggers van de Antwerpse 
Sint-Lucasgilde op de juiste plaats werden ingelast 20 , dan zou Gaspard Rem op 
twaalfjarige leeftijd bij Willem van Kleef in de leer zijn gegaan 21 . 

19 Het schilderij wordt in de inventaris van Aartshertog Leopold Wilhelm als volgt beschreven: 'Ein Contrafait 
von Öhlfarb auf Leinwath eines alten Mahns mit einem braidten weissen Barth , blossen Haubt, kleinen 
Überschlägl vnndt schwartzen Rockh mitt Pelcz gefüttert; in der Höche stehet geschrieben: A" Dni.M.D.C.XIII. 
Effigies Gaspar. Rem . Aetatis suae LXXII. In einer vergulden Ramen met Oxenaugen , hoch 3 Span 3 Finger 
vnndt 2 Span 9 Finger braidt' (Cf. A. Berger, Inventar der Kunstsammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm von 
Österreich, in Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, I, 1833 , 
p. CXXVI) . -Zie ook: K. Garas, Das Schicksal der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm, in Jahrbuch 
der kunsthistorischen Sammlungen in Wien , LXIV , 1968 , p. 242 , nr. 211. 
20 Het blijft eveneens een open vraag of in 1554 naast de 'goymannen ' ook de leerjongens werden vergeten en of 
ook zij eerst in 1590 tè boek werden gesteld. Zie P. Romboutsen Th. Van Lerius, o .c . , I, p. 186, n. 6. 
21 Ibid. , p. 188. 
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In de registers van het ambacht werd hij nooit als vrij meester opgetekend. Hij 
vertrok naar Italië en was omstreeks 1574 reeds te Venetië werkzaam, alwaar de 
Keulse schilder Hans van Aachen in zijn atelier trachtte binnen te geraken 22 . Dat 
wijst o.m. op zijn vermaardheid benoorden de Alpen. Van 1584 tot 1615 was 
Gaspard Rem lid van de gilde van de schilders te Venetië 23 en in 1612 kwam een 
zekere Baldi bij hem in de leer 24 . Tot aan zijn dood is Gaspard Rem in Italië 
gebleven. Met zekerheid weten we, dat hij vóór 21 februari 1617 het tijdelijke met 
het eeuwige verwisselde. Op die datum gaven immers de kinderen van wijlen 
Tielman Rem, een broer van Gaspard, opdracht aan een schoenmaker in Venetië 
om hun zaken in het sterfhuis van hun oom te behartigen 25 . Uit de verzamelde 
gegevens kunnen we niet afleiden ofGaspard Rem al dan niet gehuwd was 26 . Wel 
weten we dat hij kinderloos is gestorven ! 

De brief van Gaspard Rem van 1607 was gericht aan zijn zeer goede vriend Hans 
Goyvaerts in Antwerpen. Deze laatste werd in 1600 als vrij meester in de liggers 
van de Sint-Lucasgilde ingeschreven 27 . Jammer genoeg werd toen niet opgetekend 
welk beroep hij uitoefende. Wel weten we dat hij de zoon was van een vrij meester. 
Maar vooralsnog hebben we geen vaste aanduiding of hij nu een zoon was van 
Steven Goyvaerts, die in 1558 als schilder het vrij meesterschap verwierf28 of van 
Jacques Goeyvaert alias Yken, die in 1554 samen met Gaspard Rem leerknaap 
werd in het ambacht 29 . 

Wij zijn echter geneigd te veronderstellen dat Hans een kind was van Steven 
Goyvaerts, die zich ook met de kunsthandel inliet. Op 27 april 1567 'Steven 
Godevaerts, schilder, bekende ende verclaerde dat hy in meyninge is te reisene met 
syne schilderye ende coopmanschapen nae Parys ende elders in Vrancryck omme 
syn saken, affairen ende negotiën te doene' 30 . Bij het overlijden van zijn echt
genote, vóór 27 november 1616, wordt ook Hans Goyvaerts in de registers van het 
ambacht als koopman van schilderijen vermeld 31 . Ook hij heeft op zijn beurt veel 
kunstwerken naar Parijs geëxporteerd. Wellicht werkte hij eertijds samen met zijn 
neef David I Ryckaert en trachtte hij na diens dood in 1607 voor rekening van de 

22 Cf. C. van Mander,Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche enHooghduytsche schilders, Alkmaar, 1604, 
f" 289.- Zie ook: R.A. Peltzer, Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit , inJahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses , XXX, 1912, pp . 62-63. 
23 Cf. T. Pignatti, Lafrag/ia dei pittori di Venezia, in Bollettino dei Musei Civici Veneziani, X, 1965, nr. 3, 
p. 34. 
24 Ibid., p. 20. 
25 Cf. J . Briels , l.c., p.l28. 
26 Te Antwerpen verbleef nog een Sara Rem, misschien een zuster van Gaspard . Zij was in 1610 meter van een 
van de kinderen van de kunsthandelaar Adriaan Delen (Cf. E. Duverger, Nadere gegevens over de Antwerpse 
periode van Jan Porcelis, in Jaarboek 1976 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, p. 275). 
27 Cf. Ph . Rombouts en Th. Van Lerius, o.c., p. 411. 
28 !bid. , p. 208 . - Steven Goyvaerts was in 1552 in de leer gegaan bij Jan Vloodorp , schilder (!bid. ,-p. 181). 
29 Ibid . , p. 188. -Hij werd niet als vrij meester in de registers van het ambacht opgetekend. 
3° Cf. Stadsarchief Antwerpen, Schepenbrieven SB 312 (1567), f" 354 v•. 
31 Op 27 november 1616 werd de doodschuld of het pellengeld aan de gilde van Sint-Lucas uitbetaald over 'de 
huysvrouwe van Hans Godevaerts , coopman van schilderyen' (Ph. Romboutsen Th. Van Lerius, o .c . , p. 533) . 
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nagelatene echtgenote Catharina Rem de zaken in het sterfhuis te beredderen. Zij 
was een nicht van Gaspard Rem en wellicht de dochter van Joris Rem. 

Ten huize van Catharina Rem was Hans Goyvaerts voor zijn correspondenten 
altijd bereikbaar. Daar kwam ook zijn briefwisseling toe, o.m. die uit Venetië. 
Maar zelf verbleef hij veelal in Parijs. Op 25 februari 1612 was hij daar gelogeerd 
bij een zekere Sieur Symonnet in de rue Neuve-Saint-Lambert in Saint-Germain
des-Prés. Hij sloot toen een contract af met Amielle Simon, schilder, geboren te 
Hoei, maar toen eveneens te Parijs in het gevolg van Goyvaerts . Amielle ver
plichtte er zich toe drie jaar lang voor die kunsthandelaar te werken. Daarvoor zou 
hij alles bijeengeteld 1000 pond ontvangen: op het einde van het eerste en van het 
tweede jaar telkens 300 pond en op het einde van het derde en laatste jaar 
400 pond. Van zijn kant verbond Hans Goyvaerts er zich toe zijn galeischilder 
onderdak te verlenen, hem te voeden en te kleden en al het nodige schildermateriaal 
te zijner beschikking te stellen. Amielle Sirnon beloofde hem al de fooien te 
overhandigen die hij bij de verkoop van de schilderijen zou ontvangen; daaren
tegen mocht hij wel het geld behouden van de verkochte doeken en panelen, die hij 
's zondags had geschilderd 32 . 

In een document van 26 februari 1615 wordt Hans Goyvaerts gekwalificeerd als 
'marchand peintre privilégié suivant la Cour' . Hij bekende toen 1800 pond schul
dig te zijn aan Jean de Lamare, pourpointsteker, en gaf hem daarvoor meer dan 
honderd schilderijen in pand 33 . De namen van de schilders van al die kunstwerken 
worden niet medegedeeld. Steunend op de voorstelling van bepaalde stukken, lijkt 
het o.i. niet uitgesloten dat sommige van die werken uit het atelier van Gaspard 
Rem kwamen. 

Hans Goyvaerts was wellicht ook als contactpersoon opgetreden tussen Gaspard 
Rem en David I Ryckaert. Doch er waren ook rechtstreekse contacten geweest 
tussen Gaspard Rem en de Antwerpse brouwer Ryckaert, die in 1585 lid was 
geworden van de Sint-Lucasgilde om zich vrij met de kunsthandel te mogen 
inlaten 34 . Kort vóór zijn overlijden in november (?) 1607 was Ryckaert nog in 
Venetië geweest. Hij was toen wellicht vergezeld van zijn vertrouwensman Peter 
Vergouts, misschien de vader van Artus Vergouts, schilder, die in 1625-26 als 
leerknaap in de liggeren werd opgetekend 35 . De wederzijdse betrekkingen tussen 
Ryckaert en Rem waren nochtans niet altijd zeer hartelijk en vertrouwelijk. 'David 
houdt zijn zaken voor mij verborgen, hij vlucht mij', schreef Rem in 1607. Hij 
voegde daar echter aan toe: 'zijn dood is mij zeer leed en God alleen weet welke 
grote affectie ik voor hem koesterde'. Na het afsterven van Ryckaert ontving 

32 Cf. Documents du Minutier Central concernani Les peintres, Les sculpteurs et Les graveurs au XVlle siècle 
( /600-1650), Parijs , 1969, p. 267 . - De naam wordt hier ten onrechte Goynart in plaats van Goyvart gespeld. 
33 Ibid ., pp. 267-71. 
34 Over David I Ryckaert zie o.m. F.J. van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, 
Antwerpen, 1883, pp. 601-03.- De inlichtingen die K. Zoege von Manteuffel in de Mitteilungen aus den 
Sächsischen Kunstsammlungen (VI, 1915, p. 53) over het geslacht David I Ryckaert verschaft, hebben we in 
geen Belgische bibliotheek kunnen raadplegen. 
35 Cf. Ph. Romboutsen Th. Van Lerius , o.c., I, p. 619. 
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Gaspard Rem een bestelling voor zijn nicht Catharina. Hij schreef echter niet 
rechtstreeks aan haar, maar wel via zijn goede vriend Hans Goyvaerts. Ook zijn er 
geen aanduidingen dat Catharina correspondeerde met haar neef in Venetië. 

In het schrijven van Gaspard Rem uit Venetië is ook sprake van een zekere 
Mijnheer Theodoor de Vries . Hij is misschien te vereenzelvigen met de gelijk
namige Antwerpse clavecimbelbouwer, die in 1628-29 overleed 36 . Het is echter 
niet uit te maken of onze schilder handelsrelaties met die man onderhield. In elk 
geval kende hij hem , al of niet toevallig, en had hij voor hem een brief ontvangen, 
die op 16 november uit Antwerpen was verzonden en pas op 28 december ter 
plaatse aankwam. 

Wie is tenslotte Cognet, die in het document van 28 december 1607 als een 
hovaardig man wordt gepresenteerd, met wie kwalijk was huis te houden? Hier 
wordt wellicht de schilder Gillis 11 Coignet of Congnet bedoeld, die in 1607 als 
meesterszoon in de gilde werd opgenomen 37 . Blijkbaar was hij in hetzelfde jaar 
nog naar Venetië gereisd. Maar in 1609 vertoefde hij opnieuw in de Scheldestad, 
waar Andries Cerstiaens in zijn atelier werd opgenomen als leerling 38. 

Van de hand van Gaspard Rem bleven een aantal werken bewaard, andere 
worden in de literatuur vermeld 39 . Het schrijven van de kunstenaar van 28 decem
ber 1607leert ons ook enige stukken kennen , die hij op naam van David I Ryckaert 
of voor rekening van diens vrouw Catharina Rem heeft geschilderd. 

Vooreerst zijn er de beeltenissen van de heilige Hiëronymus en van de heilige 
Franciscus op koperplaten. Voor beide schilderijen vroeg de kunstenaar. zestien 
dukaten. In het Kunsthistorisches Museum te Wenen bleef een heilige Hiëronymus 
van zijn hand bewaard (afb. 2). Het werk werd in 1603 door Rafaël Sadeleer 
gegraveerd 40 . 

In een adem worden dan drie koperplaten vermeld voorstellende eenBoodschap 
van de Engel, een Kerstnacht en een Hofken. De totale kostprijs van die stukken 
bedroeg vijftien dukaten. De Boodschap en de Kerstnacht zijn twee marlale 
onderwerpen, zodat men mag veronderstellen dat ook het derde schilderij, nl. het 
Hofken, een mariaal thema inhield . Het verbeeldde ongetwijfeld Onze-Lieve
Vrouw met het Kindje Jezus op de schoot in een besloten tuin, ook hortus 
co nelusus genaamd. Het motief van de hortus conclusus was in het begin van de 

36 Ibid., p. 668.- Zie ook J.A. Stellfield , Bronnen tot de geschiedenis der Antwerpsche clavecimbel-en 
orgelbouwers inde XV/de enXVIIde eeuwen , in Vlaams Jaarboek voor Muziekgeschiedenis, IV, 1942, p. 100.
Op 23 oktober 160 I gaf Ferdinand de Surco, zoon van Gaspard de Surco uit Antwerpen, in zijn eigen naam en in 
naam van zijn broer Antoon procuratie aan Johannes Oliviers, koopman te Harlingen in Friesland, om aan de 
gebroeders Nikolaas en Theodoor de Vries een rente van tweehonderd gulden te overhandigen, die zij op de 
dorpen 'de Bildelanden' bezaten (Cf. W. Brulez, Marchands jlamands à Venise, Brussel-Rome, 1965, p. 399, 
nr. 1208). Op 8 februari 1602 gaf zij aan Gaspard Quingetti een gelijkaardige procuratie (Ibid., p. 411, 
nr . 1248). 
37 Ph. Romboutsen Th. Van Lerius, o.c., I, p. 442. 
38 Ibid . , I , p. 456. 
39 Een vrij volledige lijst daarvan vindt men in de biografische notitie van J . Duverger (l. c . , pp. 737-38), die met 
de studie van A. Rizzi (l .c., pp. 463-77) aangevuld moet worden. 
4° Cf. U. Thieme und F. Becker, o.c ., XXIX , 1935, p. 301. 
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2. Gaspard Rem, Heilige Hiëronymus. 
Wenen, Kunsthistorisches Museum 

17de eeuw nog niet volledig uitgestorven. De Wierixen hebben o.m. een paar 
dergelijke voorstellingen van Albrecht Dürer gekopieerd 41 . Dat wijst misschien 
nog op de belangstelling voor dat onderwerp. Of was het veeleer uit interesse voor 
het reuvre van Dürer dat zij die kopieën hebben gemaakt? Gaspard Rem had er zich 
ook toe verbonden voor zijn neef nog een tweede fraai Hofken op toetssteen te 
schilderen. Het diende wel een mooi stuk te worden, want hij vroeg er 12 dukaten 
voor. Hij moest eveneens een tweedeKerstnacht leveren 'met eenen openen hemel 
met enghelen ende met carobyntiens'. Met de open hemel wordt hier waarschijnlijk 
een massa wolken bedoeld met middenin een lichtstraal om aan te duiden dat de 
engelen uit de hemel nederdaalden. De engelen werden in het schilderij als 
volwassen personages voorgesteld, de cherubijnen als Italiaanse putti of als ge
vleugelde engelenkopjes. Het stuk zou eveneens twaalf dukaten kosten. Wat een 
verschil met het toetssteentje met De drie Maria' s bij het graf, waarvoor de 
kunstenaar slechts drie dukaten vroeg. 

Tenslotte moest Gaspard Rem voor zijn nicht Catharina de Twaalf Sibyllen 
schilderen tegen twaalf dukaten het stuk. Een Sibylle met een porseleinen vaas in 
de hand wordt in 1642 in de nalatenschap van de Antwerpse kunsthandelaar 
Herman de Neyt vermeld 42 • Volgens de inventaris was het een kopie naar een werk 
van Gaspard Rem. De kunstenaar beloofde verder nog uit te zien naar de afbeelding 
van de Twaalf Keizers. 'Slechte Keizers vindt men genoeg', schreef hij naar 
Antwerpen, 'maar ik weet niet waar ik goede stukken zal vinden'. 

41 Voor twee gravures van Johannes Wierix voorstellende een hortus conclusus zie: M. Mauquoy-Hendrickx, 
Les estampes des Wierix conservées au cabine! des estampes de la bibliothèque royale Albert I", Brussel, I 978, I, 
nrs. 745-46. In diecatalogus worden alle gelijkaardige voorstellingen niet altijd als eenhortus conclusus vermeld. 
Dat is o.m. het geval met drie kopieën van Wierix naar werken van Albrecht Dürer (nrs. 728,748 en 769) . Op de 
achtergrond is zeer duidelijk een afrastering met takken te zien, alhoewel de kunstenaar er geenszins de nadruk 
wilde leggen op de hortus conclusus. 
42 Cf. J. Denucé, De Antwerpsche 'Konstkamers'. Inventarissen van Kunstverzamelingen te Antwerpen in de 
16de en 17de eeuw (Bronnen voor de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, 11), 1932, p. I JO. 
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DOCUMENT 

1607, 28 december. - Schrijven van Gaspard Rem uit Venetië aan Hans 
Goyvaerts, ten huize van de weduwe David I Ryckaert, in Antwerpen. 

Laus Deo Semper den 28 desember 1607 in Veneghien . 
Eersamen en zeer ghoeden vriendt Sieur Hans Gioijwaerts . 
UI sa! believen te weeten als dat ie als heden eerst haren brief ontfanghen hebbe maer ie gheloove dat 
den brief een rnaent hier gheleghen heeft. Want de cooplieden en achten op de brieven niet, sij worpen 
se in den hoeck ende soo verliesen veel brieven. Ie ben vremt aen den brief ende aen dien van Sieur 
Theodore de Vriese gheraect, want wij en weten van de brieven niet. Wij en connen der niet nae 
vernemen ende eenen hooverdighen Cognet daer can men qualijeken met huijshouden. 
Soo UI verrnaent mij van de doot van mijnen cosijn, hetweleken ie van over een maendt hebbe 
gheweten, hetwelcke mij zeer !eet is voor alle sijne huijsghesin; maer den Almachtighen Godt, die 
alles doet geschieden, 'sij ghelooft ende ghedanct in der eewichheijt van alle zijnen weldaden . 
UI verrnaent mij van den coomans den handel die Davit met hem hadde. Daer en weete ie niet af te 
spreken, want Davit hiel hem seer seckreet met mij; hij en woudeniet dat ie sijn saken wisten. Hij 
vluchtte mij. UI mach een woert schrijven aen Sieur Peeter Vergouts die heeft met Davit op veel 
platsen gheweest, daer hij wat gheordeneert heeft; dieselve is ghoet vrient van den jonghen Davit die 
sa! UI meer bescheets weten te schrijven als ie doe. Maer mij dunct dat Davit voor sijnen doot 
behoorden aen zijnen zoone alle dijnghen te segghen ende doent hem opschrijven om niet te 
vergheten . 
Ie hebbe M[ynheer] de Vriese sijnen brief ooc ghegheven ende waeren alle beijde de brieven open. UI 
brief is gheschreven den 16 november ie en M[ynheer] Theodore hebbenen ontfanghen den 28 de
sember te weten als heden. 
UI vermaendt mijn ooc van het werck dat ie ghemaect hebbe op den naem van Davit mijn cosijn. In 
den eersten hebbe ie ghemaect eenen Sinte-Gheronimus ende eenen Sinte-Franciscus , die twee 
beloopen 16 ducaten, ende noch drij copers van eender grooten: een Botschap ende een Hofken, eenen 
Kersnacht die bedraghen 15 ducaten . Nu isser noch een cleijn toetsteentien daer op ghemaect is de 
Drij Marijen dat bedraecht drij ducaten. Nu isser noch eenen Kersnacht met eenen openen hemel met 
enghelen ende met carobijntiens dat beloopt 12 ducaten ende nu isser noch eenen grooten toetsteen 
die groot is drij vierendeel en drij vingheren breet daer is ooc een fraij hofken op gheschildert dat 
bedraecht 12 ducaten . Soodat alle de somme bedraecht 58 ducaten . 
Nu eer Davit van hier ghinck soo ordeneerden hij de lijstens aen de copers ende aen den grooten steen ; 
veraccordeerden den prijs in drij croonen ende hij gaf vier pont op de hant ende daer over ghinck hij 
wech ede die lijstens en noit ghemaect gheweest. UI sa! hem daerin bedeneken hoe ie mij daerin 
hebben te ghoeverneren. Davit hadde mij belooft den cooman bij mij te brenghen [om de] kunste te 
comen sien, maer hij en heeften noit willen brenghen bij mij .. . 1 ie en wete niet . 
UI schrijft mij dat sij desidereert 12 Sebillen ... 1 ghedaen. Ie sa! se maken van de groote van vijf 
vierendeel. .. 1 den prijs wesende van 12 ducaten het stuck ende dat sal UI .. . 1 wesen . 
UI schrijft mijn van de 12 keijsers daer ie na sa! vraghen, want ie niet en weete waer ie die sa! vinden 
die goet sijn . Want slechte keysers vint men ghenoech. Daerommen ie sa! der na vernemen. 
Ie recomandere mij zer hertelijcken aen UI ende zoo sa! UI believen mij zeer hertelijcken te groeten 
aen mij nichten ende bedroeven UI met haer van mijnenweghen ende met alle hare huijsghesint. Want 
sijn doot is mij zeer !eet, want ie hem in groote affectie hadde ghenomen, dat kenne Godt Almachtich . 
Hiermede blijft den Heere bevolen. Van Venegien datum als boven 

1 Document hier beschadigd. 

UI dienaer ende vriendt 
[get. :] Jaspar Rem 
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(Rug:] Eersamen ende disereten Sieur Hans Goijvaerts 
Ten huijse van de Weduwe van Davitt Rijckarts 
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Stadsarchief Antwerpen, Insolvente Boedel Musson, nr. 231. 

RÉSUMÉ 

NOTES SUR GASPARD REM (1542-1617), 
PEINTRE ANVERSOIS A VENISE 
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D'après son autoportrail au Kunsthistorisches Museum à Vienne Gaspard Rem naquit en 1542. IJ était 
Ie fils de Julius Rem, maître orfèvre à Anvers. Il n'est pas certain qu'il soit issu de la lignée des Rems, 
une familie de commerçants à Augsburg qui entretenait jusqu'à Anvers des relations de grande 
envergure . 

A l'äge de douze ans Gaspard Rem entra dans I' atelier du peintre Willem van Kleef. Plus tard i! 
partit pour Venise ou il résida et travaiUajusqu 'à sa mort en 1616 ou 1617. Vers 1574, Hans van 
Aachen, artiste de Cologne essaya d'entrer en apprentissage chez Gaspard Rem. Ce qui prouve sa 
renommée au-delà des Alpes. 

A Venise Gaspard Rem continua à entretenir de bonnes relations avec ceux d' Anvers, e.a. avec 
David I Ryckaert et son épouse Catherina Rem, et avec Hans Goyvaerts, marchand de tableaux. Ce 
dernier était souvent l'intermédiaire entre Ryckaert et Rem, dont les relations familiales et com
merciales ne furent pas toujours très cordiales. Dans sa lettre du 28 décembre 1607 Gaspard Rem se 
plaint même que Ryckaert Ie fuit et lui fait des cachotteries. 

Ce document nous renseigne en outre au sujet de quelques reuvres que Gaspard Rem a peintes sous 
Ie nom de David Ryckaert ou qu'il doit encore exécuter pour sa cousine Catherina Rem . Il s'agit de 
deux portraits sur cuivre deSaint Jérome et deSaint François. Le Kunsthistorisches Museum à 
Vienne possède un tableau représentant unSaint Jérome de Gaspard Rem, qui fut déjà gravé en 1603 
par R. Sadeleer. Ensuite il est question dans cette lettrede trois tableaux sur cuivre représentant une 
Annonciation, une Nativité et un Hortus Conclusus. Enfin Rem aurait promis à sa cousine de lui 
peindre les Douze Sibylles et de s'informer de I' effigie des Douze Empereurs. 
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I. F. Pourbus, Adam en Eva met Kain en Abel. 
Salzburg, Residenzgalerie 

2. F. Pourbus , Christus onder de schriftgeleerden 
(Vigliustriptiek: midden paneel). Gent, Sint-Baafs 



C. Van de Velde 
Onderzoeksleider N. F. W. 0. 

NIEUWE GEGEVENS EN INZICHTEN OVER HET WERK VAN 
FRANS POURBUS DE OUDERE* 

Van de drie leden van de familie Pourbus die een naam hebben verworven in de 
geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst is de tweede, Frans Pourbus de 
Oudere, de minst bekende. Zijn vader Pieter (1523/24-84) wordt beschouwd als dé 
portretschilder van de Brugse burgerij van zijn tijd 1 , al is zijn activiteit heel wat 
ruimer geweest dan dat 2 . Zijn zoon Frans de Jongere ( 1569-1622) kreeg Europese 
beroemdheid als schilder, ook voornamelijk van portretten, aan diverse vorstenho
ven: dat van de aartshertogen Albrecht en Isabella te Brussel, dat van Vincenzo 
Gonzaga te Mantua en dat van koningin-moeder Maria de' Medici te Parijs 3 . 

Wellicht is de vroege dood van Frans Pourbus de Oudere ( 1545-81) er niet vreemd 
aan dat zijn figuur wat meer in de schaduw is blijven staan. Ook hem kent men 
voornamelijk als portretschilder 4 en zijn historietaferelen zijn slechts sporadisch 
en fragmentair bestudeerd 5 . Dit verklaart waarom enkele werken uit zijn toch al 
niet omvangrijk reuvre op naam zijn komen te staan van beter bekende tijdgenoten 
zoals Adam van Noort, Otto van Veen of Maarten de Vos en dat, ondanks de 
aanwezigheid van een aantal gedateerde schilderijen, er ook nog problemen zijn 
blijven bestaan betreffende de kronologie van zijn werk. 

Het begin van de loopbaan van Frans Pourbus wordt in Van Manders Schil
derboek als volgt beschreven: 'Frans Pourbus, zijn soon en Discipel', -hij heeft 
het eerst over Pieter Pourbus gehad- 'en namaels Discipel van Frans Floris, is den 
Vader seer verre te boven ghegaen in de Const, en is wel den besten die uyt den 
Winckel van Floris is voort ghecomen, en was sulcx, dat Floris half wel uyt ernst t' 
somtijts seyde: Dit is mijn Meester, oft, daer gaet mijn Meester: en was soo 

* Een eerste versie van deze bijdrage is verschenen onder de titel Niet Joris maar Balthazar: enkele beschouwin
gen over het portret van de familie Hoefnagel door Frans Pourbus de Oudere, in het Libellus Discipulorum, 
aangeboden aan R.·A. d' Hulst op 20 december 1977 ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Antwerpen, 
1977, pp. 35-46. 
1 R.-A. d'Hulst, Pieter Pourbus, portretschilder van de Brugse burgerij uit de tweede helft der 16de eeuw, in 
Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, XIII, 1951 , pp. 209-58. 
2 Drs. P. Huvenne legt de laatste hand aan een monografie over Pieter Pourbus als doctoraalsthesis voor de 
R.U.G. 
3 L. Burchard, in U. Thiemeen F. Becker,Allgemeines Lexikon der bildendenKünstler, XXVII , Leipzig, 1933 , 
pp . 3 15- 19. 
4 M.J. Fried1änder, Frans Pourbus der Aeltere, in Oud-Holland , LXII, 1947, pp. 60-67. 
5 S. Bergmans, Le triptyque de Viglius d' Aytta de François Pourbus 'van die beroerlycke tyden', in Belgisch 
Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, ITI, 1939, pp. 209-23; E. Dhanens,Het portret van Viglius 
Aytta of de chronologische waarde van de ikonografie, in Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België, XIII, 1964, pp. 197-204 ; S. Bergmans, Deux ceuvres retrouvées de François Pourbus !'Ancien. 1. Volet 
de triptyque, au revers: Saint-Légier. /1. La première version du triptyque de Viglius d' Aytta , in Belgisch 
Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, XXXVI, 1967 , pp . 3-16. Een korte bespreking van Frans 
Pourbus' tekenstijl is gegeven door E. Haverkamp-Begemann (Frans Pourbus the Elder as Draughtsman , in 
Miscellanea J.Q . van Regteren Altena, Amsterdam, 1969, pp . 65-66). 
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vriendlijck en lieflijck van omgang, dat hy de beleeftheyt self ghemeent mocht 
wesen. Hy is ghecomen in 't Schilder-Gildt t' Antwerpen, in 't Jaer ons Heeren 
1564'6. Behalve deze laatste datum, waarover zo dadelijk meer, blijkt de be
trouwbaarheid van dit verhaal uit een document in het Stadsarchief te Antwerpen, 
waarin Frans Pourbus zelf verklaart bij Frans Floris in de leer te zijn geweest. 
Samen met een andere oudleerling van Floris, Frans Francken de Oudere, kwam 
Pourbus op 7 januari 1576 voor notaris Dirk van den Bossche getuigen betreffende 
een schilderij waarvan de toeschrijving aan de intussen overleden Floris in twijfel 
werd getrokken. Frans Francken herkende in het bewuste paneel een werk dat hij 
Floris zelf had zien schilderen, meer dan elf jaar geleden, en waarvan hij zelf in 
diens opdracht een kopie had gemaakt. Pourbus was daarbij niet tegenwoordig 
geweest, maar hij herkende wel de signatuur van Floris op het schilderij en die 
kende hij goed, want hij had 'metten vorseiden wijlen meesteren Franchoyse Floris 
gewoont ende sijn ambacht bij hem geleert' 7 . Jammer genoeg voegt hij daar geen 
tijdsbepaling aan toe, maar vermits uit het vervolg van Van Manders relaas blijkt 
dat de jongeman reeds in 1566 in het huwelijk trad met het nichtje van zijn 
leermeester 8 moet het begin van zijn leertijd vroeger hebben gelegen, misschien 
wel in 1564, het jaar dat Van Mander aangeeft als dat van zijn toetreden tot het 
Antwerpse Sint-Lucasgild. Een dergelijke datum wordt niet tegengesproken door 
de leeftijd van Pourbus, die in het hoger geciteerde document van 7 januari 1576 
dertig jaar oud beweerde te zijn en dus in 1564 ongeveer achttien was, dus wel wat 
jong om al meester te worden. In de Eerste Ligger van het gild staat 'Franciscus 
Pourbus schilder' pas als nieuw vrijmeester genoteerd voor hetjaar 1569-70 9 . Er 
zijn echter wel meer gevallen bekend vanjonge schilders die , na een eerste leertijd 
bij een ander meester , in het geval van Frans Pourbus dus bij zijn vader, in Floris' 
atelier werden opgenomen als gezellen en dus niet verplicht waren in eigen naam 
het meesterschap te kopen 10 . Anderzijds moet worden opgemerkt dat de meesters
en leerjongenslijsten voor 1569-70 behoren tot de groep die pas in 1590 door 
Abraham Grapheus werd aangevuld 11 , zodat de mogelijkheid van een vergissing 
niet mag worden uitgesloten. Men kent immers een tweetal portretten van de hand 
van Pourbus die reeds in 1567 en in 1568 tot stand zijn gekomen 12 . 

6 C. Van Mander, Het Schilderboeck, Haarlem, 1604, F 257 v0
. 

7 Stadsarchief Antwerpen, Not . , 3868, F 2 v0
; gepubliceerd in C. Van de Velde, Frans Floris (1519 /20-1570), 

Leven en Werken, I, Brussel, 1975 , pp. 472-73 , doe. 78. 
a C. Van Mander, l. c. 
9 P. RomboutsenT. Van Lerius , De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde, 
I, Antwerpen, 1864, p. 237. 
10 C. Van de Velde , o.c., I, pp. 99-119. 
11 ' Dese sijn eersten te boeck gestelt bij consente vande Dekens int iaer 1590. Wantse vergeten waren ' (P. 
Romboutsen T. Van Lerius,o.c., I, p. 239). Zieoverdit laattijdig invullen van de Liggeren: C. Van de Velde,De 
Schilderkunst , in Antwerpen in de XVlde eeuw , Antwerpen, 1975, p. 421. 
12 Het Portret van Jan van Hembyse te Wenen (i nv. nr. 1041 ; paneel , 45:33 ,5 cm, gesigneerd en gedateerdF. 
POVRBVS . F. 1567; L. Van Puyvelde, La peinturejlamande au siècle de Bosch et Breughel, Parijs-Brussel, 
1962 , pp. 281-82, pl. 34) en het Portret van een Vrouw eertijds in Dresden (inv. nr. 833: paneel, 79:54 .5 cm , 
gesigneerd en gedateerd F.P. 1568 ; A. Mayer-Meintschel, Gemäldegalerie Afte Meister. Katalog I . Niederländi
sche Malerei 15 . und 16. Jahrhundert, Dresden, 1966, p. 57). 
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3. F. Pourbus, De opwekking van Lazarus. 

Doornik , Kathedraal 

Dit zijn echter uitzonderingen. Het merendeel van de gedateerde werken van 
Frans Pourbus die bewaard zijn gebleven dragen data van na het tijdstip waarop hij, 
indien de Ligger correct is ingevuld, meester is geworden te Antwerpen. Zo vindt 
men het jaartal 1570 op een gesigneerde Orpheus temidden van de dieren in het 
Palazzo Pitti te Florence 13 en op een klein paneeltje in de Residenzgalerie te 
Salzburg datAdam en Eva met Kain en Abel (afb. 1) voorstelt 14 . Uit 1571 dateert 
de triptiek met Christus onder de schriftgeleerden, de zogenaamde Vigliustriptiek 
in Sint-Baafs te Gent (afb. 2) 15 , uit het volgende jaar de reeks van veertien 
taferelen van de Geschiedenis van de heilige Andreas, geschilderd voor het 
koorgestoelte van dezelfde kerk en daar nu nog in het dwarspand bewaard 16 . De 
Opwekking van Lazarus in de Kathedraal te Doornik (afb. 3) draagt het jaartal 

13 Paneel , 129: 188 cm , gesigneerd en gedateerd Fr. Pourbus 1570 (JCat . tent.] Arte Fiamminga e Olandesedei 
Secoli XV e XVI, Florence, 1947, p. 110, nr. 7; G.T. Faggin, La pittura ad Anversa nel Cinquecento, Florence, 
1968, p. 63, n. 68, afb. 164). 
14 Inv. nr. 273; paneel, 33:4 7 cm ; gesigneerd en gedateerd F.P. 1570 (C. Van de Velde , Frans Floris ... , o.c., 
I, pp. 332-33) . 
15 Middenpaneel , 2 16 : 183 cm, gesigneerd en gedateerd F. POVRBVS INVENTOR ET PICTOR 1571; zijpane
len 230:86 cm (E. Dhanens, Inventaris van het Kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, V, Sint-Baaiska
thedraal Gent , Gent , 1965, pp. 193-94, nr. 440, afb. 177 en 7). 
16 Panelen, alle ongeveer 70:57 cm , twee ervan gesigneerd en gedateerd F. POVRBVS N. ET PICTOR 1572 (E. 
Dhanens, o. c., pp . 194-97, nr. 441 , afb. 174-76) . 
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4. F. Pourbus , De heilige Mattheus en de engel. 
Brussel. Koninklijke Musea voor Schone Kun
sten van België 

5. F. Pourbus , Kalvarie . 
Doornik , Bisschoppelijk Seminarie 

1573 17 , evenals De heilige Mattheus en de engel (afb. 4) in het museum te 
Brussel 1B. Eveneens te Doornik, maar dan in het Bisschoppelijk Seminarie, kan 
men nog een reeks panelen zien, bestaande uit een Kalvarie (afb. 5), acht Passie
taferelen (afb. 6) en acht scènes in grisaille uit het leven van de Heilige Martinus 
(afb. 7), die in 1574 werden geschilderd voor de Sint-Martinusabdij aldaar 19 . Een 
1577 gedateerde triptiek voor het Sint-Jorisgild te Duinkerken (afb. 8-10) is nog 
slechts gedeeltelijk bewaard gebleven in het plaatselijk museum 20 . Een laatste 
gesigneerd en gedateerd werk van Pourbus is het 1581 gedateerde Vrouwen
portretje in het museum te Gent (afb. 11) 21 . Uitzondering gemaakt voor dit laatste 
en voor de vroegste twee, waarvan de herkomst niet bekend is, en misschien ook 
voor de Heilige Mattheus van Brussel, die mogelijk identisch is met een schilderij 

17 Paneel , 100:90 cm ; gesigneerd en gedateerdF. POVRBVS.IVE. ET PINXIT 1573 (en niet 1575 zoals men 
b.v. leest bij Kervyn de Volkaersbeke, Les Pourbus, Gent, 1870, p. 57). 
1B Inv . nr. 360; paneel , 187: 133 cm; gesigneerd en gedateerd F. POVRBVS !NV. ET PICTO. 1573. 
19 L. Van Puyvelde, o.c., p. 280. 
20 De zijluiken (paneel , 340: 121 cm) berusten nog in het museum te Duinkerken (J . Foucart , {Cat . tent.} Le 
seizième siècle européen. Peintures et dessins dans les collections publiques françaises, Parijs , 1965-66, 
pp. 180-81 , nr. 226). Het middenpaneel, dat in 1940 door brand vernietigd is, was gesigneerd Franciscus 
Pourbus IV invenit en 1577 gedateerd (J. Foucart, o.c., p. 181). 
21 Inv . nr . 1907-E; paneel, 41:34 cm; gesigneerdF. POVRBVSfc en gedateerdANNo DN/ 1581 ([Cat . tent.} De 
Vrienden van het Museum van Gent 65 jaar op de bres, Gent , 1963-64, p. 28, nr. 66, pl. XLVI). 
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6. F. Pourbus , Bewening van Christus. 
Doornik, Bisschoppelijk Seminarie 

7. F. Pourbus , De barmhartigheid van Sint 
Martinus. Doornik, Bisschoppelijk Seminarie 

dat in 1621 en in 1663 tot een Antwerpse verzameling behoorde 22 , stelt men vast 
dat deze werken voor opdrachtgevers buiten Antwerpen, namelijk te Gent, te 
Doornik en te Duinkerken, zijn uitgevoerd. Opmerkelijk is ook dat de gedateerde 
werken voor het grootste gedeelte samenvallen in de vroegste jaren, tot 1574. Voor 
de latere periode zijn de gegevens schaarser. In deze leemte wil deze bijdrage 
trachten te voorzien. 

Aangaande de werken uit de laatste jaren van het korte leven van Frans Pourbus 
kunnen inderdaad nieuwe conclusies worden getrokken aan de hand van een 
gecombineerd onderzoek van de bewaarde schilderijen en van de beschikbare 
archivalia. Merkwaardig genoeg is het belangrijkste document in dit verband al 
bijna een eeuw bekend. Het staat namelijk gedeeltelijk afgedrukt in P.J. Van den 
Brandeos Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool uit 1883 23 . Het was voor 
de Antwerpse archiefvorser echter toen niet mogelijk de verbanden te leggen met 

22 In de nalatenschap van Ni colaas Cheeus, die op 31 maart 1621 te Antwerpen overleed, bevond zich 'een groot 
stuc schilderye in vergulde lyste, figure van den Evangelist Sint Matheus , gedaen by Francisco Pourbus, 
geestimeert op vyf hondert gulden ' (J. Denucé, De Antwerpsche Konstkamers, Antwerpen, 1932, p. 33). Bij de 
verdeling van de nalatenschap van Cheeus' weduwe in 1663 viel het schilderij ('Sint Matheus van Purebus') toe 
aan Nicolaas Cheeus de Jongere (Ibid., p. 237) . Het onderwerp en de signatuur maken de identificatie met het 
paneel in Brussel plausibel. De veronderstelling dat Caravaggio het schilderij te zien zou hebben kunnen krijgen 
(1. Lavin, A Further Noteon the Ancestry ofCaravaggio' s First Sa int Matthew , in The Art Bulletin , LXII , 1980, 
p. 113) moet dus worden betwijfeld. 
23 F.J. Van den Branden. Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool , I , Antwerpen, 1883 , pp. 282-84. 



8. F. Pourbus , Sint-Joristriptiek (zijluiken: voorzijde) . 9. F. Pourbus , Sint-Joristriptiek ( zijluiken: achterzijde). 
Duinkerken , Musée des Beaux-Arts Duinkerken, Musée des Beaux-Arts 
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10. F . Pourbus, Sint-Joristriptiek (middenpaneel). Eertijds Duinkerken , Musée des Beaux-Arts 

schilderijen die pas later zijn ontdekt of geïdentificeerd. Het document waarop ik 
zinspeel is de inventaris van de nalatenschap van de schilder, die op 22 november 
1581 werd opgesteld door de Weesmeesters van Antwerpen (doe. II). Pourbus was 
inderdaad, zoals Van Mander weet te vertellen, schielijk overleden, aan de gevol-
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11. F. Pourbus, Portret van een vrouw. 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

gen van iets als een longontsteking 24 • Op 17 september 1581 kwam notaris Jan 
Dries ten huize van de schilder in de Everdijstraat, waar deze ziek te bed lag, het 
testament van Frans Pourbus en zijn vrouw optekenen (doe. I) en twee dagen later 
overleed de kunstenaar, nauwelijks zesendertig jaar oud 25 . 

Uit zijn beide huwelijken liet Pourbus minderjarige kinderen na, uit dat met 
Suzanna Floris een zoontje, Frans de Jongere, de latere schilder, en twee doch
tertjes, Suzanna en Sara; uit dat met Anna Mahieu of Mahuysens enkel een 
zoontje, Mozes genaamd. Het was dus de taak van de Weesmeesters, een verdeling 
van de nagelaten goederen tussen de verschillende rechthebbenden te bewerken. 
Dat veronderstelde uiteraard het opstellen van een inventaris van alle baten en 
lasten van de nalatenschap. Dit document omvat dan ook een eerste afdeling 
'proffyten ende ontfanghe' en een tweede 'de vuytgeven ende lasten', met ten
slotte, als een soort appendix, een lijst van schilderijen die nog in het sterfhuis 
waren bevonden. Ieder van deze drie secties bevat interessante gegevens over het 
werk van de kunstenaar. 

De baten van nalatenschap beliepen in totaal 787 gulden 15 stuivers en één 
penning. Slechts een kleine som aan baar geld was in het sterfhuis aanwezig, 
7 gulden en 4 stuivers, maar bij een aantal schuldenaars kon nog wat geld worden 
gerecupereerd: 18 gulden voor portretten van een Italiaan, 6 gulden voor een klein 

24 'Franciscus Pourbus was Vaendrager onder de Borghers van Antwerp : op eenen tijdt hadde hy hem seer verhit 
met t' vendel te swieren, op treekende ter wacht: daer nae in de Cortegaerde ligghende, en ontfanghendeeen quade 
locht uyt een gevaeghde vuylstinckende gote, gingh t'huys, wert sieck, en sterf seer haestlijck, in ' t Jaer ons 
Heeren 1580' (C. Van Mander, o.c., f" 257 v•-258). 
2s Zie doe. 11. 
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portretje van een vrouw (zou dit het 1581 gedateerde portret in het museum van 
Gent zijn?), twee sommen van respectievelijk 15 en 13 1/2 gulden die leerjongens 
nog verschuldigd waren, een klein bedrag van 'monsieur de Court' voor niet nader 
bepaald werk en betalingen voor een drietal portretten, dat van de vrouw van Frans 
Spierinckx, dat van een inwoner van de Zilversmidstraat en een post mortem 
portret van Willem Dries. De verkoop van de roerende bezittingen van de overle
dene bracht een vrij aanzienlijke som op en tenslotte werden als baten nog 
genoteerd de bedragen die twee klanten van Pourbus nog verschuldigd waren en die 
men nog niet had kunnen ontvangen. 

De eerste van die twee schuldenaars was Peter Panhuys, de bekende koopman, 
die herhaalde malen aalmoezenier te Antwerpen was geweest, in 1580 tresorier van 
de stad en in 1581 kandidaat voor het kolonelschap 26 . Hij was het sterfhuis nog 
114 gulden schuldig voor een schilderij met De prediking van Johannes de Doper. 
Hoewel dit onderwerp niet noodzakelijkerwijze moet uiting geven aan de hervor
mingsgezindheid van de besteller, mag men dit in het geval van Peter Panhuys, een 
notoir Calvinist, die na de val van Antwerpen naar Amsterdam uitweek, wel als 
vaststaand beschouwen. Enkelejaren tevoren , in 1574, had Maarten de Vos voor 
zijn woning al een groot tafereel vol portretten van zijn familieleden geschilderd, 
Mozes de taferelen der wet vertonend (Den Haag, Mauritshuis), dat in dezelfde zin 
moet worden geïnterpreteerd 27 . 

Te oordelen naar de hoge prijs die Panhuys ervoor moest betalen mag men 
aannemen dat het schilderij van Pourbus een belangrijk werk was , en gezien het 
nog niet betaald was mag worden verondersteld dat het niet lang voor de dood van 
de schilder voltooid was. Kan men dit stuk nog identificeren? Vóór enkele jaren 
heeft J. Foucart een Prediking van Johannes de Doper (afb. 12), die het museum 
van Valenciennes in 1969 op de Londense kunstmarkt had gekocht als een werk 
van Maarten de Vos, overtuigend aan Frans Pourbus toegeschreven 28 . Dit stuk 
lijkt echter wat te vroeg te zijn ontstaan- J. Foucart dateert het vóór de Sint-Jori
striptiek van Duinkerken uit 1577- om voor identificatie met het schilderij van 
Panhuys in aanmerking te komen. Meer kans maakt een ander tafereel met 
hetzelfde onderwerp (afb. 13), dat in 1973 te Londen werd geveild als werk van 
Adam van Noort 29 , maar dat ik hier aan Frans Pourbus zou willen toeschrijven. 
Men vindt er dezelfde typische grote repoussoirfiguren in terug als in de Sint
Joristriptiek, die daarenboven ook types van figuren bevat die in de Prediking van 
Johannes terugkeren: de kop van de oude vrouw rechts van Johannes, boven het 
hoofd van de herder, ziet men ook op het linkerluik van deSint-Joristriptiek. De 

26 F. Prims , Geschiedenis van Antwerpen, XX, Antwerpen, 1942, p. 261; Idem, De Kolonelfen van de 
'Burgersche Wacht' van Antwerpen , Antwerpen, 1942, pp. 139-41 . 
27 Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis. Schilderijen en beeldhouwwerken 15de en /6de eeuw, 
Catalogus 1 , Den Haag, 1968, pp . 51-53 , nr. 249, afb. 
28 Paneel, 128 : 180 cm ; J. Foucart, Tableaux et dessins des écolesdu Nord, XV Ie et XVI/e siècles, in La Revue du 
Louvre et des Musées de France, XXII, 1972 , p. 285 , afb . 4 . 
29 Paneel, 119 : 118 cm ; veiling Londen (Sotheby), 25 juli 1973 , nr. 92 (als Adam van Noordt , afb. in de cat.). 
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12. F . Pourbus, Prediking van Johannes de Doper. Valenciennes, Musée des Beaux-Arts 

armgebaren van Johannes en de typische lange vingers vindt men terug bij ver
schillende figuren aan de buitenzijde van dezelfde triptiek. In vergelijking met het 
schilderij van Valenciennes kan men deze tweedePrediking van Johannes iets later 
plaatsen, zodat zij meer kans maakt om het tafereel van Panhuys te zijn. Daarvoor 
bestaan nog andere aanduidingen : de inventaris van Pourbus' sterfhuis wijst uit dat 
een tweede versie van de Prediking onafgewerkt in het atelier was blijven staan 30 . 

Nu bevindt zich in het Rockoxhuis te Antwerpen een tweede versie van het hier 
besproken schilderij (afb. 14) 31 , eveneens belast met een verkeerde toeschrijving 
aan Adam van Noort. Verschillen in de kwaliteit van de uitvoering maken duidelijk 
dat het schilderij in het Rockoxhuis mogelijk de atelierrepliek is die in de inventaris 
wordt vermeld. Eén van beide versies was in ieder geval - en ook dat kan voor de 
identificatie pleiten- in 1628 nog te Antwerpen, want men vindt een dergelijk 
stuk afgebeeld in de Kunstkamer van Cornelis van der Geest (afb . 15) , zoals zij in 
dat jaar door Willem van Haecht werd geschilderd 32 . 

30 Zie doe. Il . 
3 1 Paneel, 122: 123 cm ; inv. nr. 5 . 
3 2 Paneel, 104 : 139 cm ; F. Baudouin , De 'Constkamer' van Cornelis van der Geest, geschilderd door Willem 
van Haecht, in Antwerpen , XV , 1969, pp . 158-73 . De vergroting naar boven toe van het tafereel is blijkbaar een 
fa ntazietje van Van Haecht. Het is moeilijk uit te maken welke van de twee versies bij Van der Geest is geweest ; 
men is geneigd te denken de originele, omdat in het schilderij van het Rockoxhui s onderaan links een hondje 
voorkomt en rechts, boven de kale kop van een toehoorder, een portretje van een jonge knaap , details die 
ontbreken in de andere versie en op de Kunstkamer . Dit zou echter impliceren dat Panhuys bij zijn vertrek uit 
Antwerpen in 1584 het schilderij daar heeft achtergelaten of dat het later uit het Noorden is teruggekeerd. 
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13 . F. Pourbus, Prediking van Johannes de 
Doper. Bewaarplaats onbekend 

14. Naar F . Pourbus, Prediking van Johannes de 
Doper. Antwerpen, Rockoxhui s 

15 . W. VanHaecht , Dekunstkamervan 
Cornelis van der Geest (detail). 

Antwerpen, Rubenshuis 

Het kan geen verwondering wekken dat Panhuys een beroep had gedaan op 
Frans Pourbus om een religieus tafereel van Calvinistische inslag te schilderen : de 
kunstenaar behoorde zelf tot de gereformeerde religie . Dat blijkt ten overvloede uit 
zijn testament 33 , waarin een legaat van zes gulden was voorzien 'voor den armen 
vande gereformeerde religie alhier'. 

Naast Peter Panhuys was ook Balthazar Hoefnagel nog geld verschuldigd aan 
Pourbus' nalatenschap, en wel om twee redenen: enerzijds 150 gulden voor een 

33 Zie doe. I. 
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17 . J. Sadeler, Portret van Joris Hoefnagel, prent 

tafereel dat een reeks portretten bevatte, anderzijds nog 18 gulden voor twee 
portretten van hemzelf en van zijn echtgenote. Deze laatste twee pendants zijn 
verloren gegaan of althans niet geïdentificeerd, het grote groepsportret kan geen 
ander zijn dan het Familieportret in het museum te Brussel dat doorgaans de 
(verkeerde) benaming draagt van De bruiloft van Joris Hoefnagel (afb. 16) 34 . 

Dit doek kwam voor het eerst in de belangstelling in 1886, naar aanleiding van 
zijn aanwezigheid op een tentoonstelling te Brussel 35 . Het droeg toen al de titelHet 
huwelijksfeest van Joris Hoefnagel. In een bespreking van de tentoonstelling 
merkte Henri Hymans echter op 36 dat het wellicht eerder om de verloving dan om 
het huwelijk van Hoefnagel ging en dat, vermits dit huwelijk plaats had gehad op 
12 november 1571 37 , het schilderij in dat jaar was ontstaan. Hymans meende 
daarenboven een zekere gelijkenis te kunnen herkennen tussen een jongeman 
achteraan links op het schilderij, die een stuk taart aanbiedt aan een vrouw die naast 
hem staat, en het door Johannes Sadeler in 1591 gegraveerde portret van Joris 
Hoefnagel (afb. 17). In hoeverre deze gelijkenis overtuigend is mag voorlopig in 
het midden blijven. 

34 Cat. 1959, nr. 944 ; doek, 157 :213 cm. Vermoedelijk was het schilderij oorspronkelijk op een paneel 
geschilderd van ca. IlO cm hoog of iets meer. 
35 Exposition de tableaux de maîtres anciens, Brussel, 1886, nr. 17 1. 
36 H. Hymans, Correspondance de Belgique. L' exposition rétrospective de Bruxelles, inGazette des Beaux-Arts, 
XXVIII, 1886, p. 336. 
37 Stadsarchief Antwerpen, Par. reg., 229, f" 26; gepubliceerd door L. Alvin, in Biographie Nationale de 
Belgique, IX, Brussel, 1886-87 , kol. 411. 
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Een nieuw element werd enkele jaren later in de discussie gebracht door E. W. 
Moes 38 , die een inventaris publiceerde van de schilderijen die in 1785 te 's 
Gravenhage deel uitmaakten van de nalatenschap van Suzanna Louisa Huygens, de 
laatste rechtstreekse afstammeling van Constantijn Huygens. Onder de 'familie 
pourtraiten' vond men daarin , en nog wel bovenaan de lijst , ' het groote stuk 
verbeelende het geheele Familie van HOEFNAGELE' . Het was niet moeilijk om de 
verbinding te maken tussen de collectie van Suzanna Louisa Huygens en de 
eigenares in 1896 van het groepsportret van Pourbus dat later in het museum te 
Brussel zou belanden. Dat was namelijk de weduwe van ridder Hyacinthe Cam
berlyn d' Amougies, wiens oom Joseph Guillaume Jean Camberlyn tussen 1815 en 
1827 verschillende portretten had verworven uit de verzameling der Huygensen te 
's Gravenhage 39 . Daarenboven vestigde Moes de aandacht op een geschrift dat 
toeliet de pedigree van het schilderij tot nog een kleine eeuw vroeger te volgen : uit 
een passus in het dagboek van Constantijn Huygens de Jongere, op datum van 
28 augustus 1696, bleek dat hij op die dag met zijn neef Hoefnagel te Brussel een 
merkwaardige transactie had uitgevoerd: 'Smergens was tot neef Hoefnagel , die 
mij was komen besoecken , en verreuylde aen hem peerden tegen schilderijen , te 
weten : mijn Engelsch rij-peerd , dat verleden voorjaar te Londen gekocht hadde 
met een sael , voor een schilderije van Pourbus, van het geslacht van Hoefnagels, 
daer grootemoeder Huygens in quam , hebbende een papegaey op haer hand, ende 
oudt omtrent 15 à 16 jaeren. Het conterfeytsel van Pourbus self, spelende op een 
luyt etc . etc . Het peerd had mij , naer onthoud , 200 gl. gekost ' 40 . 

Tot zover geen problemen. Het staat buiten twijfel dat het schilderij dat Huygens 
in 1696 te Brussel in zijn bezit kreeg hetzelfde is dat in 1785 door zijn nakomelinge 
Suzanna Louisa Huygens werd nagelaten en later aangekocht door Joseph Cam
berlyn. Uit de verzameling Camberlyn d ' Amougies kwam het in 1923 in de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel 41 . 

Geen van deze oudste twee beschrijvingen van het schilderij , noch die van 1696, 
noch die van 1785 , gewaagt van een huwelijk of een verloving of ook van Joris 
Hoefnagel. Er wordt enkel gezegd dat het stuk de familie of het geslacht Hoefnagel 
voorstelt. Pas op het einde van de negentiende eeuw duikt de naam Joris Hoefnagel 
op , volgens Hymans op grond van een in de familie overgeleverde traditie 42 , 

waarbij echter dient te worden opgemerkt dat het stuk al twee eeuwen uit de familie 
Hoefnagel en één eeuw uit de familie Huygens verdwenen was . Men kan zich de 

38 E. W. Moes, Een verzameling Familieportretten der Huygensen in 1785, in Oud-Holland, XIV , 1896, 
pp. 177 , 181. 
39 E. W. Moes, o.c . , p. 183. 
40 Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, van 21 October 1688 tot 2 Sept . 1696, II , Utrecht , 1877 , 
pp. 628, 629 ; de passus is o .m . ook geciteerd door H. Hymans (Biographie Nationale de Belgique, XVIII , 
Brussel, 1905 , kol. 120), J. Gessier (Le 'Journaal' deC. Huygens, le jeune, New York , 1933, p. 35) en H.E. van 
Gelder (Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen , 's Gravenhage , 1957, p. 7) . 
41 Zie S. Bergmans, in {Cat. Tent.] De Eeuw van Bruegel , Brussel, 1963, pp. 157, 158, nr. 198, afb. 240. 
4 2 H. Hymans, o.c., kol. 11 9. In zijn vroegere bespreking (zie noot 36) werd deze traditie niet uitdrukkelijk 
vermeld . 
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18. F . Pourbus, De familie Hoefnagel (detail). 
Brussel, Koninklijke Musea 

vraag stellen of de zogenaamde familietraditie niet alleen de familienaam Hoefna
gel had bewaard en dat achteraf de voornaam van de beroemdste telg uit het 
geslacht, de schilder en miniaturist Joris Hoefnagel, eraan is toegevoegd. Zo 
argwanend schijnt echter sedert de tijd van Hymans niemand te zijn geweest, want 
tot op heden wordt het schilderij unaniem betiteld als De bruiloft van Joris 
Hoefnagel en wordt impliciet of expliciet gesteund op deze verklaring van het 
portret om het te dateren. 

De door Hymans in 1886 voorgestelde datering van 1571 , op grond van de 
huwelijksdatum van Joris Hoefnagel, is door de meeste auteurs geaccepteerd 43 . 

Nochtans stuitte deze datering onmiddellijk op een ernstige moeilijkheid: de 
beschrijving in het dagboek van Huygens van het meisje met de papegaai (afb. 18) 
als grootmoeder Huygens op de leeftijd van vijftien of zestien jaar. Zij was dus 
Suzanna Hoefnagel, de latere echtgenote van Constantijns grootvader Christiaan 
Huygens. Een in 1851 verschenen publicatie over de familie Huygens gaf als haar 
geboortedatum: Antwerpen, 28 oktober 1561 44 . Hoe was dit te rijmen met een 
datum 1571 voor het schilderij? 

43 B.v . door A. von Wurzbach (Niederländisches Künstler-Lexikon , l , Wenen-Leipzig, 1906, p. 695) , M.l. 
Friedländer (Frans Pourbus der Aeltere, in Oud-Holland, LXII , 1947, p. 62), H.E. van Gelder (l.c.), H. Gerson 
(inH. Gerson en E.H. ter Kuile ,Art and Architecture in Belgium 1600 to 1800 , Harmondsworth, 1960, p . 55) en 
A. Glang-Süberkrüb (P.P . Rubens, Der Liebesgarten, Bern-Frankfurt a.M., 1975 , p. 71). 
44 A.D. Schinkel , Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie, I, [ s. l.], 185 1, 
p. 17 ; zie ook A.J. Van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden , Vill , 2 , Haarlem, 1867 , p. 1505. 
Deze moeilijkheid werd opgemerkt door J. Gessier (o.c . , p. 34). Waar Schinkel deze datum heeft gehaald is niet 
duidelijk. In de Antwerpse parochiearchieven komt hij niet voor. Voor een mogelijke verklaring, zie verder, 
noot 64. 
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De verklaring werd in twee richtingen gezocht: volgens sommigen was het 
meisje geen vijftien of zestien, maar slechts tien jaar oud op het schilderij 45 ; voor 
anderen was het groepsportret rond 1576 geschilderd als een soort aandenken aan 
het huwelijk van Joris Hoefnagel in 1571 46 . Nog moeilijker zou het probleem 
geworden zijn als men aandacht had geschonken aan een in 1855 gepubliceerd 
document uit het Archief van Amsterdam, waaruit bleek dat op 26 augustus 1592, 
de dag van haar huwelijk met Christiaan Huygens, Suzanna Hoefnagel had ver
klaard zesentwintig jaar oud te zijn 47 , wat een geboortejaar 1565 of 1566 oplevert. 
Dit gegeven bleef echter onopgemerkt. Verwonderlijker is echter dat ook de 
publicatie door F.J. Van den Branden 48 van uittreksels uit de hier in extenso 
afgedrukte inventaris (doe. II) niet heeft geleid tot een nieuwe benadering van het 
schilderij te Brussel. Slechts één auteur, P. Wescher, heeft in 1933 het toch voor de 
hand liggende verband gelegd tussen de schuld van Balthazar Hoefnagel en het 
Groepsportret te Brussel 49 , overigens zonder er de conclusie uit te trekken dat de 
identificatie van het onderwerp en de datering van het schilderij daardoor op losse 
schroeven kwamen te staan. Inderdaad, als men aanneemt datBalthazar Hoefnagel 
in september 1581 nog honderdvijftig gulden verschuldigd was voor een niet nader 
beschreven groepsportret, dan wordt het wel onwaarschijnlijk dat het zou gaan om 
de betaling van een tafereel ter gelegenheid van he~ huwelijk van Joris Hoefnagel 
uitgevoerd, en nog wel vijf of zelfs tien jaar eerder! 

Vooraleer echter de implicaties van deze gelijkstelling worden onderzocht moet 
eerst worden vastgesteld of de geciteerde archieftekst wel degelijk in verband mag 
worden gebracht met het schilderij in het museum te Brussel. Wij hebben de 
pedigree van dit stuk al kunnen reconstrueren tot in 1696, wanneer Constantijn 
Huygens het koopt te Brussel van 'neef Hoefnagel'. Zoals gezegd zijn de banden 
tussen de beide families ontstaan in 1592 door het huwelijk van Suzanna Hoefnagel 
met Chris ti aan Huygens 50 . Haar oudere broer Balthazar is de man die aan Pourbus 
een groepsportret van zijn familie bestelde, waarop o.m. Suzanna als meisje van 15 
à 16 jaar voorkomt. Hun ouders, de Antwerpse koopman Jacob Hoefnagel en 
45 Dat was de stelling van H.E. van Gelder (l.c.). 
4 6 Deze hypothese werd verdedigd door S. Bergmans (l .c.). 
47 '26 aug . 1592. CHRISTIAEN HUYGENS, Secretaris van den Raed van Staten van de Vereenichde Provin
ciën, oud 40 jaren, en SUSSANNA HOEFNAGEL van Antwerpen, oud 26 j. woont op de N.Z. Agterburgwal , 
geassisteerd met Mr. JACOB SUERIUS, haer swager' (W.C.J. Rammelman Elsevier, in De Navorscher, V, 
1855, p. 218. Zie ook T. Jorissen, Constantin Huygens , Studiën, l , Arnhem, 1871 , p. 5) . 
48 Zie noot 23. 
49 P. Wescher , in U. Thieme en F . Becker, o.c., XXVII, Leipzig, 1933, p. 314. 
50 De genealogische lijsten die in 1872 in het bezit waren van Mr. E.C. Van Baerle te Amsterdam en waarop T. 
Jorissen zijn Genealogie van Hoefnag ie baseerde (De Navorscher, XXII, 1872, pp. 260-69), zijn niet meer te 
lokaliseren. Evenmin bereikbaar waren de dossiers in het archief van het Kasteel van Schutbourg, dat berust in het 
Rijksarchief van Luxemburg, waarvoor a!Jeen de in 1908 gepubliceerde beschrijving kon worden gebruikt 
(P . Lamort, Archives du Chiîteau de Schutbourg, données à la Section historique de l'lnstitut Grand-Ducal, in 
Publications de la Société pour la recherche et la conservalion des monuments historiques dans Ie Grand·Duché 
de Luxembourg, LV, 1908, pp . 341-474). Interessante gegevens konden worden gehaald uit hetMemorie Boeck 
van ons Geslachten beginnende van het Jaar 1578 en eyndige met het jaar 1646 in het Stedelijk Archief te 
Amsterdam (zie G . W. Kernkamp, Zweedsche archivalia. I. Brieven van Samuel Blommaert aan den Zweedsehen 
Rijkskanselier Axel Oxenstierna, 1635-1641, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 
Utrecht, XXIX , 1908 , pp. 3 e.v.) en uit diverse documenten in het Antwerpse Stadsarchief. 
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Elizabeth Vezeleers, hadden twaalf kinderen, die echter niet alle tot vol wassenbeid 
zijn gekomen 51 . Baltbazar werd geboren vóór 1554, vermits hij op 15 september 
1579 als voogd, dus als meerderjarige, kon optreden voor de kinderen van zijn 
moeders zuster Margareta 52 . Zijn huwelijk met Anna van Lieffeit moet ten laatste 
in 1581 hebben plaatsgevonden, vermits Frans Pourbus nog portretten van het 
echtpaar heeft kunnen schilderen. Later vestigde Baltbazar Hoefnagel zich te 
Mechelen, waar hij het ambt uitoefende van secretaris van de Grote Raad. Hij 
overleed op 6 mei 1608 53 . Een van zijn zonen, Alexander Hoefnagel, maakte een 
militaire carrière en was bij zijn dood in 1678 goeverneur van het Sint-Margareta
fort op de Schelde. Uit zijn huwelijk met Maria van Gindertalen, die behoorde tot 
een aanzienlijke Brusselse familie, werden drie kinderen geboren, een jonggestor
ven meisje en twee zonen, Alexander Jacob (1632-96) en Karei-Baltbazar 
(ca. 1633-1707). Vermits de oudste van hen op 11 maart 1696 overleed 54 moet het 
Karei-Baltbazar zijn geweest die het schilderij dat hem van zijn grootvader was 
overgeërfd later in dat jaar kon verkopen aan Constantijn Huygens. De man 
woonde inderdaad te Brussel en was sedert 1672 'conseiller et controleur général 
des fortifications de Bruxelles et Vilvorde' 55 . Het kan geen toeval zijn dat Karei
Baltbazar op 7 september 1696, tien dagen na de ruil, aan Huygens nadere 
inlichtingen omtrent zijn familie toestuurde, onder de vorm van een 'Memorie 
geformeert door den heer Hoefnagle te Brussel, en toegezonden aan Constantijn 
Huygens den zoon, 7 en Sept. 1696' 56 , die echter jammer genoeg verloren gegaan 
is. Ten overvloede kan nog worden aangevoerd dat geen afstammelingen van Joris 
Hoefnagel, die al vroeg de Nederlanden verlaten had 57 , nog in Brussel te vinden 
waren op het einde van de zeventiende eeuw, evenmin trouwens als van de andere 
broers van Baltbazar, Melchior of Daniel 58 . 

Het bewijs is hierdoor geleverd dat in de inventaris van de nalatenschap van 
Frans Pourbus de Oudere van 1581 wel zeker hetFamilieportret in het museum te 
Brussel wordt beschreven, dat dit niet De bruiloft van Joris Hoefnagel voorstelt en 
dat het omstreeks 1581 mag worden gedateerd in plaats van 1571 of1576. Achteraf 
gezien komt die latere datering trouwens veel aannemelijker voor. Om te beginnen 
doet zij recht wedervaren aan de bewering van 'neef Hoefnagel' dat zijn groot
moeder, die in 1592 zesentwintig jaar was 59 , hier als meisje van vijftien of zestien 
jaar is afgebeeld. Ook de leeftijd van de schilder Frans Pourbus zelf, die zich links 

st T . Jorissen, o.c., p. 261. 
Sl Stadsarchief Antwerpen, Cert . , 40 , t" 171. 

s3 Zie zijn grafschrift inF. Sweertius, Selectae Christiani Orbis Deliciae, Keulen, 1625, p. 707. 
s• T. Jorissen, o.c . , p. 266; P. Lamort, o.c., p. 418. 
ss T. Jorissen,l.c.; P. Lamort , o.c., p. 415. 
s6 T. Jorissen, o.c., pp. 265, 267. 

s? S. Killerman , in U. Thieme en F. Becker, o.c., XVII, Leipzig, 1924, pp. 194-95. 

ss Reeds op 31 december 1594 geven Daniel en Joris Hoefnagel te Wenen volmacht aan hun zwager Jacob 
Alowijnsom voor hen in een proces op te treden (Stadsarchief Antwerpen, Processen, A 305, stuk vi). In 1602, 
als een huis uit de nalatenschap van Jacob Hoefnagel wordt verkocht, blijken zijn kinderen en kleinkinderen meest 
in Wenen of in Den Haag gevestigd te zijn (A. Thys, in Bulletin de la Propriété, 1890, p . 104). 
s9 Zie hoger, noot 47. 
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19. H. Hondius, Portret van Frans Pourbus 
de Oudere, prent 

achteraan heeft geportretteerd met een luit in de hand - men vergelijke met de 
gravure van Hendrik Hondius (afb. 19) 60 -lijkt eerder rond de vijfendertig dan 
rond de vijfentwintig te liggen. De kledij van de vrouwen lijkt merkwaardig goed 
op die van het 1581 gedateerde Vrouwenportret door dezelfde Frans Pourbus in het 
museum te Gent (afb. 11). Een laatste detail dat nu een plausibeler verklaring 
krijgt: de initialen B H die men ziet tussen de rankwerkversieringen van het spinet 
op de tafel zijn wel eerder die van Baltbazar Hoefnagel dan die van de clavecim
bel bouwer Hans Bos, die men er heeft willen in herkennen 61 . De inversie der 
initialen is moeilijk te verantwoorden en daarenboven signeren clavecim
belbouwers in de zeventiende- en vermoedelijk ook in de zestiende eeuw- hun 
instrumenten op een van de constructieve bestanddelen ervan, niet op de uitwen
dige beschildering 6 2 . 

60 In de catalogus van de tentoonstelling De Eeuw vanBruegel (Brussel , 1963, p. 159) is het portret bij vergissing 
geïdentificeerd als dat van Pi eter Pourbus, vermoedelijk ten gevolge van een slordig raadplegen van H. Hymans' 
Franse Van Mander-uitgave. Het voorstel van J. Müller Hofstede om in de gravure van Hondius het portret van 
Frans Pourbus de Jongere te zien ({Cat. Tent.} Peter Paul Rubens 1577-1640 , Keulen, 1977, p. 82, noot 2, afb. 
E 49) is niet geloofwaardig. 
61 Zie b.v. [Cat. Tent.} De Eeuw van Bruegel , Brussel, 1963, p. 158, onder nr. 198. 
62 Weliswaar voorzag de ordonnantie van 1557 , waarin de voorwaarden van de opneming van de clavecimbelma
kers werden vastgesteld , dat de meesters verplicht waren op elk instrument hun merk, teken of wapen aan te 
brengen (J.B . Van der Straelen, Jaerboek der vermaerde en kunstryke Gulde van Sint Lucas, Antwerpen, 1855 , 
p. 49) . Over de manier waarop de zestiende-eeuwse clavecimbelbouwers hun stukken signeerden zijn echter 
weinig of geen gegevens voorhanden. Naar analogie met de toestand in de zeventiende eeuw mag men aannemen 
dat zij hun merken aanbrachten op een van de constructieve elementen van het instrument, niet op de uitwendige 
beschildering. Daarentegen zijn voor de zeventiende en de achttiende eeuw wel gevallen bekend waarbij de 
eigenaar zijn naam of wapen op zijn clavecimbel liet aanbrengen (vriendelijke mededeling van mw. J. Lam
brechts , Antwerpen). 
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Het dient echter te worden erkend dat niet alle problemen in verband met het 
Portret van de familie Hoefnagel opgelost zijn. Uit de omstandigheid dat Baltbazar 
Hoefnagel behalve dit grote stuk ook nog twee portretten van hemzelf en van zijn 
vrouw aan het sterfhuis van Pourbus moest betalen mag met enige voorzichtigheid 
worden verondersteld dat de besteller zichzelf en zijn vrouw naar aanleiding van 
hun huwelijk had laten portretteren en dat ook het grote familieportret met zijn 
huwelijk verband houdt 63 . Mogelijk ziet men dus rechts inderdaad een bruidspaar, 
maar gaat het om het huwelijk van Balthazar, niet van Joris. Dit zou kunnen 
geverifieerd worden indien de twee portretten van het echtpaar nog te identificeren 
waren, wat vooralsnog niet het geval is. Wie de overige personages zijn is ook niet 
uit te maken. Behalve Pourbus zelf kunnen er nog meer zijn die niet tot de 
Hoefnagels behoren. Anderzijds is het zeer de vraag of alle familieleden wel 
aanwezig zijn. Voor zover de samenstelling van de familie Hoefnagel op het 
tijdstip van het ontstaan van het schilderij kan worden bepaald had Baltbazar 
Hoefnagel dan nog drie broers, waarvan twee vermoedelijk ongehuwd en vier 
zusters waarvan er twee getrouwd waren 64 . Behalve Baltbazar zelf met zijn vrouw 
en Joris, waarover wij het al hadden, en die sedert 1571 gehuwd was met Suzanna 
van Oncen 65 , waren er Melchior 66 en Daniel 67 . Elizabeth Hoefnagel was op 
17 februari 1573 getrouwd met Jacob Alewijns 68 , Margareta op 4 juli 1575 met 
Loctewijk Blommaert 69 . De andere twee meisjes, Catharina en Suzanna, waren in 
1581 nog ongehuwd 70 . Suzanna, zoals wij gezien hebben het meisje met de 
papegaai, houdt op haar schoot een jongetje, blijkbaar het kind van een van haar 

63 Een merkwaardige theorie, die uitgedacht is door J .L.A .A. M. Van Rijckevorsel (De Bezoar en zijn doos, in 
Historia, lil, 1937 , nr. 5, p. 146) en overgenomen door S. Bergmans (l.c.) wil doen geloven dat het ontbreken 
van een reukappel aan de kettingen die de vrouwen om het middel hebben zou betekenen dat zij de bezoar die zij 
daar anders in een doosje meedragen speciaal voor het huwelijksfeest hebben afgelegd, omdat zij aan de bezoar de 
eigenschap toeschreven zwangerschap te voorkomen. Het dragen ervan zou dus bij een bruiloft misplaatst zijn 
geweest. Dat vrouwen in de zestiende eeuw, al dan niet bij huwelijksfeesten, een talisman zouden hebben 
gedragen om zich voor zwangerschap te behoeden, is uiteraard ondenkbaar. 
64 T. Jorissen (o.c., p. 261) spreekt van vijf kinderen die of jong of ongehuwd zijn gestorven: Gillis, Jacob, 
Gaspar, Melchior en Suzanna. Vermoedelijk zijn Gaspar en Suzanna, die nergens vernoemd worden, inderdaad 
nog als kind gestorven. Dit zou tevens verklaren waarom er voor Suzanna Hoefnagel twee geboortedata 
overgeleverd zijn, 28 oktober 1561 (zie noot 44) , en daarnaast 1565 of 1566 : de eerste kan die van het 
jonggestorven kind zijn, de tweededie van de latere 'grootmoeder Huygens'. Gilli s Hoefnagel wordt als overleden 
vermeld op 7 september 1580 (Stadsarchief, P.k. , 658 , f" 87 v") . Jacob Hoefnagel de Jongere, die op 4 juli I 575 
getuige was bij het huwelijk van zijn zuster Margareta (Ibid ., Par. reg. , 192, f" 66), was op 23 maart 1577 
woonachtig in Londen (Ibid., Sch. reg. , 351, f" 227 v"). In een schepenbrief van 16 januari 1581 wordt hij 
vermeld als 'onlancx geleden gestorven' (Ibid., Sch . reg. , 366, f" 393) en volgens een andere bron (Ibid., P.k., 
658, f" 87 v•) zou hij vóór zijn vader overleden zijn, dus vóór 27 oktober 1579 (zie noot 74). Melchior kan 
inderdaad ongehuwd gestorven zijn, maar hij was zeker nog in leven op het ogenblik dat Frans Pourbus stierf: op 
16 januari 1581 verkocht Melchior Hoefnagel aan zijn broer Balthazar zijn aandeel in de nalatenschap van hun 
broer Jacob (Ibid . , Sch. reg .. 366. f" 393). 
65 Zie hoger, noot 37. 
66 Zie noot 64. 
67 Deze had op 19 november 1583 nog een schuld aan zijn broer Balthazar, waarvoor hun moeder zich borg stelde 
(Stadsarchief Antwerpen, Sch . reg., 373, f" 91). 
68 Ibid. , Par. reg., 192, f" 31. 
69 Ibidem , f" 66; S. Blommaert , Memorie Boeck, o.c., p. 5. 
7° Catharina Hoefnagel huwde later Jacob Sweertius, die in 1592 getuige was bij het huwelijk van haar zuster 
Suzanna met Chrisliaan Huygens (zie noot 47). 
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zusters of broers. Men kan het echter niet identificeren, temeer daar het duidelijk is 
dat niet alle kinderen uit de familie Hoefnagel aanwezig zijn 71 . Een andere netelige 
vraag is of de ouders van Baltbazar Hoefnagel nog in het tafereel zijn voorgesteld. 
De oude vrouw in de achtergrond, die een stuk kaas aandraagt, zou Elizabeth 
Veseleers kunnen zijn, die pas in 1595 overleden is 72 • Maar is de man aan haar 
zijde, die met beide handen een schaal vasthoudt waarop artisjokken liggen, dan 
haar echtgenoot? De voorgestelde man lijkt jonger dan J acob Hoefnagel de 
Oudere, die geboren was omstreeks 1509-10 73 en op 27 oktober 1579 overleed 74 . 

Indien deze man inderdaad de pater Jamilias is kan men deze datum als een 
terminus ante quem opvatten voor het schilderij, maar indien b.v . de oudste zoon 
(Melchior ?) naast zijn moeder is afgebeeld, zoals dat b.v. op Floris' F amiliepor
tret uit 1561 te Lier het geval is 75 , zou men er eerder een terminus post quem 
kunnen in zien. Dit laatste lijkt mij meer waarschijnlijk. 

Een laatste opmerking betreffende het groepsportret: de inventaris van de 
weesmeesters geeft de verschuldigde som van 150 gulden aan als het resultaat van 
een schatting door de dekens der schilders. Dit doet vermoeden dat er over de prijs 
nog geen akkoord was bereikt tussen de schilder en zijn opdrachtgever, ofwel dat 
om een of andere reden (b.v. omdat het oorspronkelijk opzet niet geheel was 
voltooid) de overeengekomen prijs moest worden aangepast. Ook hier is er stof 
voor verdere speculatie. 

De uitgaven die het sterfhuis van Pourbus werden aangerekend bevatten slechts 
schaarse posten die voor de studie van zijn werk interessant zijn. Het gaat meest om 
schulden voor voedingswaren, klederen en medicijnen. Een niet genoemde tafe
reelmaker had nog meer dan 25 gulden tegoed. De 'Guillaume die tafereelen 
stoffeerde' en daarvoor nog op 8 1/2 gulden loon recht had is vermoedelijk de 
'Guillem van Hersile stoffeerder' die Pourbus mede als zijn testamentuitvoerder 
had gekozen 76 . Hij behoorde blijkbaar tot de vriendenkring van Frans Pourbus, 
evenals de andere kunstenaars die nog in het document voorkomen: Cornelis ill 
Floris, zwager van de overledene en eigenaar van het huis Sint-Joris in de Ever-

71 Uit het huwelijk van Lodewijk Blommaert met Margareta Hoefnagel waren vóór 1581 behalve een na vijftien 
dagen gestorven dochtertje twee zoontjes geboren, Lodewijk (26 juni 1576) en Jacob (8 januari 1579), die beiden 
op dezelfde dag, 4 december 1583 , aan de pest overleden (S. Blommaert, o.c., pp. 7, 11, 17). Deze twee 
kinderen staan blijkbaar niet op het portret; ook Joris Hoefnagel had al sedert 1575 een zoon Jacob (S . Killerman, 
o.c., p. 195). . 
72 Op 20 april 1595 verklaarden enkele van haar erfgenamen, Jacob Alewijns en Melchior en Balthazar 
Hoefnagel, dat zij 'onlancxs deser weerelt overleden' was (Stadsarchief Antwerpen, Processen , A 305, stuk vj). 
73 Op 30 januari 1568 verklaart hij 58 jaar oud te zijn (Stadsarchief Antwerpen, Not. , 547, f' 36) . 
74 ' Op den 27 octobris 1579 in den heerengerust Sr. Jaques Hoefnagel , mijne huysvrouwe vader als hij nu out 
geworden was omtrent 70 jaeren en heeft bij testamente gelaten alle syne achtergelatene goederen aen sijn 
huysvrouw, sijne moedere' (S. Blommaert, o.c., p. 7). Het bedoelde testament, dat vermeld wordt in twee 
schepenbrieven (Stadsarchief Antwerpen, Sch. reg ., 356, f' 27 v" en 362, f' 85) werd op 21 oktoóer 1579 
verleden voor notaris Isaac van der Roeren. Diens protocol is echter niet bewaard gebleven. De eerste der twee 
schepenbrieven, die dateert van 2 decemberl579, vernoemt Elizabeth Veseleers reeds als weduwe, wat de 
juistheid van de door Blommaert verstrekte datum aantoont. 
75 C. Van de Velde, o.c., I, p. 291, onder nr. 150 ; Il , afb. 78. 
76 Zie doe. I. 
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20. Testament van Frans Pourbus (fragment). Antwerpen , Stadsarchief 

dijstraat waarin Pourbus woonde 77 ; Apert Franssen van der Hoeven, Pourbus' 
medeleerling bij Frans Floris 78 ; Gillis van Coninxlo, die niet alleen geld had 
geleend maar die ook, samen met de goudsmid Paul Dries, voogd was over 
Pourbus' zoontje Mozes, en op 19 juni 1582 getuige was bij het huwelijk van 
Pourbus' weduwe met Hans Jordaens 79 . 

Pro memorie werd onder de uitgaven genoteerd dat de twee nagelaten zoontjes, 
Frans en Mozes, samen 'zekere pampieren consten' uit het atelier van hun vader 
bekwamen. In Pourbus' testament was dit legaat uitdrukkelijk voorzien. Aanvan
kelijk waren zelfs de nog aanwezige schilderijen daarin begrepen, maar die werden 
er terug uit geschrapt (afb. 20) . Een tweede correctie bestond uit een clausule die 
enkel in werking zou treden als Mozes Pourbus niet het schildersvak zou leren. In 
dat geval zou zijn halfbroer, voor wie die keuze blijkbaar al gemaakt was, hem voor 
zijn aandeel in geld vergoeden. Het jaar tevoren had de kleine Frans reeds een kopie 
geschilderd naar een compositie van zijn vader en ze fier voorzien van de inscriptie 
'DIT WAS GHEMAECKT INT JAER 1580 VAN MY FRANSKEN POVRBVS ALS ICK OVT WAS 

IOJAER' 80 . 

De uitgaven van het sterfhuis omvatten een som van vijftig gulden die de 
overledene als voorschot had ontvangen op een tafereel (het onderwerp is niet 
genoemd) voor 'die van Sinte Nicolaes in Vlaenderen', dat hij echter niet had 
kunnen uitvoeren. Waarschijnlijk gaat het om een altaarstuk dat aan Pourbus was 
besteld voor de Hoofdkerk van Sint-Niklaas-Waas. De opdracht dateerde wellicht 
van kort voor 10 maart 1579, toen de beeldenstormers de kerk vernielden en de 

77 Dit huis behoorde al in 1550 toe aan Cornelis Il Floris (Stadsarchief Antwerpen, Sch. reg . , 242 , f" 75 v•; zie 
ook R. Hedicke, Cornelis Floris und die Florisdekoration, I, Berlijn, 1913 , p. 104). 
78 C. Van de Velde, o.c., I, p. 116. 
79 Stadsarchief Antwerpen, Nat., 1330, f" 171 ; zie ook F.J . Van den Branden, o.c., I , p. 284 . 
80 Le Puy , Musée Crozatier; E. Verheyen, An early painting by Frans Pourbus the Younger, in Joumal ofthe 
Warburg and Courtauld Institutes, XXXIV, 1971 , pp . 360-62, afb . 58b. 
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geestelijken werden verjaagd 81 . Een onderzoek in de voor die periode onvolledig 
bewaarde rekeningen van de kerk 82 en van de parochie 83 leverde echter geen 
resultaten op. 

De inventaris besluit met een lijst van schilderijen die zich nog in Pourbus' 
atelier bevonden en die nu toekwamen aan de weduwe. De lijst omvat een 
twintigtal stukken, voor meer dan de helft portretten. Eén daarvan beeldde de 
Antwerpse oudschepen Gaspar Sanders uit 84 , andere zijn te vaag beschreven om 
met enige kans op succes een identificatie te beproeven. Een merkwaardige groep 
wordt gevormd door een aantal portretten van Fransen uit de omgeving van de 
hertog van Anjou, in de eerste plaats van hem zelf ('d'ucq d' Alençon') en van 
andere edellieden ('Prince de Condé', 'monseigneur d' Amboise') maar ook van 
personages van lagere rang ('den cousmaecker van d'uc d' Alençon'). In dat 
verband kan men zich verschillende vragen stellen : wanneer heeft Pourbus deze 
portretten uitgevoerd, eventueel waar, en met welke bedoeling? Weliswaar was de 
hertog van Alençon of Anjou van in 1580 door de Staten als landvoogd aanvaard, 
maar zijn Intrede te Antwerpen had slechts plaats in februari 1582 85 . In de loop van 
1581 was hij in beslag genomen door de krijgsverrichtingen en door zijn reis naar 
Engeland waar hij vergeefs naar de hand van koningin Elizabeth dong 86. Indien 
Pourbus hem naar het leven portretteerde - wat waarschijnlijk is, gezien de 

81 J. Schietekat, De hoofdkerk te St·Niklaas , in Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas , 
LXXII , 1969, p. 221; zie ook J . Schietekat, Over verdwenen Muurschilderingen in de hoofdkerk te Sint-Niklaas, 
Ibid., LXXV, 1972, p. 157 en H. Kerckhaert, Hoe het groeide ... rond en in Sint-Niklaas, in De Stad 
Sint-Niklaas, Gent-Leuven-Brussel , 1971, pp . 30-31. 
82 Stadsarchief Sint-Nik:Jaas, nrs . 1497-1499. Deze rekeningen beslaan de jaren 1577 , 1581-82 en 1584-90. 
Daaruit blijkt dat het niet ongebruikelijk was om zich tot Antwerpse kunstenaars te wenden. Na de Reconciliatie 
van 1584 werden verschillende werken daar in opdracht gegeven. In 1586 kwamen schrijnwerkers uit Antwerpen 
de maten nemen voor het altaarstuk in het koor: 'Item betaelt Guldiaem de Ryck voordat hy verschoten hadde voor 
de schrynwerckers van Andtwerpen als zylieden de mate quamen nemen vande taffel vanden hooghen coor, üi st. 
iii gr.' (Nr. 1499, 1586, f' 11); Bartholomeus Jacobs, die meester te Antwerpen geworden was in 1577 en er in 
1592 nog een leerjongen aannam (P . Romboutsen T. Van Lerius, o.c., I, pp. 263, 369) leverde werk in de kerk 
van Sint-Niklaas in I 586 en 1587: ' Item betaelt Bertelmeeus de schildere voor de casse te schilderen, x st. gr.' 
(Nr. 1499, 1586, f' 12) ; ' betaelt a en Eertheirneus de schilder over !voornoemd paneel te hale ende gade te slaan, 
üi st. iiii gr. ' (Nr. 1499 , 1587 , f' 22); 'betaelt Eertheirneus de schilder omme tweede paneel te brenghen ende 
verwe te coopen, xii s.gr. ' (Nr. 1499, 1587, f' 22 v"); ' betaelt aan Eertheirneus schildere op minderinghe van 
tghone hem compt over zynen arbeyt ende te goede bevonden, xxiii f. iiii st. x i gr.' (Nr. 1499,1587, f' 29 v"). In 
1589 had hij echter zijn werk niet voltooid en intussen was hij te Diesteen ander werk begonnen: 'Item de 
Procureur postulerende voor die vande stede van Diest van dienst ghedaen in bedwinghe van Bartholomeus 
Jacops, schilder, tot volcammen van zyn ontgonne werck, v. s.gr.' (Nr. 1499 , 1589, f' XIX). Hieruit mag men 
echter niet afleiden dat Bartholomeus Jacobs uit Di est afkomstig was (F. De Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis 
der Stad St.-Nicolaes, I, Gent, 1881, p. 232). In 1589 schilderde Jaspar Sanders, hoewel pas meester te 
Antwerpen in het volgende jaar (P . Romboutsen T. Van Lerius , o.c., I, p. 359) in de kerk van Sint-Niklaas een 
Laatste Oordeel (Stadsarchief Sint-Niklaas, nr. 1499, 1589, f' XVIII). 
83 Stadsarchief Sint-Niklaas, nr. 452 (dubbels parochierekeningen 1576-1588). 
84 F . Prims, Geschiedenis van Antwerpen , XIX , Antwerpen, 1941 , p. 291. 
85 A. Bousse, Het historisch gebeuren, in Antwerpen in de XV/de Eeuw, Antwerpen, 1975, p. 29. Enkele 
maanden tevoren, namelijk in augustus en september l 581, werden al maatregelen genomen door het Stadsbestuur 
om het Sint-Michielsklooster in gereedheid te brengen om als residentie voor de nieuwe landvoogd te dienen 
(yerzameling getiteld: Collegiale Actenboecken van 1577-1583, inAntwerpsch Archievenblad, XVlii, pp. 402 , 
403 , 420) . 
86 Nouvelle Biographie Générale, I, Parijs, 1855, kol. 787; Dictionnaire de biographie française, Il, Parijs , 
1936, kol. 1275. 
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samenhang van de groep en vooral gezien de techniek waarin het portret werd 
uitgevoerd, met zwart krijt op papier -, moet men veronderstellen dat de kun
stenaar zijn model ergens buiten Antwerpen is gaan opzoeken. Hetzelfde geldt ook 
voor de andere Fransen, al is de een of de andere bij gelegenheid ook wel te 
Antwerpen geweest87 . Men kan moeilijk aannemen dat al deze Fransen hun portret 
door Pourbus wilden doen schilderen en het lijkt waarschijnlijker dat het opzet om 
van de nieuwe landvoogd en zijn entourage een reeks portretten aan te leggen van 
de schilder zelf uitging. Het ligt haast voor de hand te veronderstellen dat Pourbus 
deel heeft uitgemaakt van het gezantschap van de Staten-Generaal dat in augustus
september 1580 onder leiding van Filips Marnix van Sint-Aldegonde te Plessis-lez
Tours met Anjou is gaan onderhandelen over zijn aanstelling tot soeverein 88 . 

Naast de portretten waren nog een aantal historietaferelen onvoltooid gebleven 
of nog niet afgeleverd geworden. Peter Goetkindt, de bekende Antwerpse schilder 
en kunsthandelaar, wordt in dit verband tweemaal genoemd, voor een paneel dat 
nog maar in de doodverf stond en voor een patroon met de vier Evangelisten. De 
Antwerpse pestmeester Jan Michielssens 89 had een schilderij op doek laten uit
voeren met Mozes en Aaron, dat hem nog niet afgeleverd was. Een triptiek met 
Christus aan het kruis die voor het klooster van het Begijnhof van Antwerpen was 
besteld stond nog onafgewerkt in het atelier, allicht omdat op 5 juli 1581 de 
kapelan en bevel hadden gekregen te vertrekken 90 . Zoals bij het tafereel voor 
Sint-Niklaas had de schilder al een voorschot van 50 gulden ontvangen. Een 
dergelijke triptiek van Pourbus is niet bekend en de kans is groot dat ze nooit 
voltooid is. Het is moeilijk om uit te maken wat er met deze nagelaten schilderijen 
gebeurd is. De weduwe van de kunstenaar heeft vermoedelijk doen afwerken wat 
nog verkoopbaar was . Zij hertrouwde kort na Pourbus' dood met een ander 
schilder, Hans Jordaens 91 , die eventueel de handel kon voortzetten. 

Bij de bespreking van de Prediking van Johannes de Doper voorPieter Panhuys 
is er al op gewezen dat dit werk en de kopie die nog in het atelier was achterge
bleven thans nog kunnen worden aangewezen . Dat is mogelijk ook het geval voor 
het 'onvolmaect taffereel wesende de historie van Abigael' dat samen met een 
eveneens onvoltooide kopie ervan op paneel in de lijst voorkomt. In het Kunst-

87 Zo b.v. Henri , prins van Condé, die in mei 1580 vanuit de Palts naar de Nederlanden kwam (Dictionnaire de 
biographie française, IX, Parijs, 1960, kol. 439) en aan wie op 12 juli 1580 te Antwerpen een banket werd 
aangeboden (Verzameling getiteld: Collegiale Actenboecken van 1577-1583 , in Antwerpsch Archievenblad, 
XVII, p. 478). 
88 R. Van Roosbroeck, in Nationaal Biografisch Woordenboek, V, Brussel, 1972, kol. 599. 
89 Hans Michielssens werd op zijn eigen rekwest op 9 september 1580 tot pestmeester aangesteld en legde de 
volgende dag de eed af. In de stadsrekeningen komt hij als houder van dit ambt ook nog in 1582 en 1583 voor 
(A.-F.-C . Van Schevensteen, Documents pour servir à /'étude des maladies pestilentielles dans Ie Marquisat 
d'Anvers jusqu'à La chute de /'Ancien Régime, I, Brussel, 1931 , pp. 173-75, 191-93, 195, 201. 
90 Verzameling getiteld: Collegiale Actenboecken van 1577-1583, in Antwerpsch Archievenblad , XVIII, 
pp. 370-71. 
9l F.J. Van den Branden, o.c., I, p. 284. 

I 
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21. F. Pourbus , David en Abigael. Wenen , Kunsthistorisches Museum 

historisches Museum te Wenen wordt een David en Abigael (afb. 21) bewaard 92 , 

die in weerwil van een toeschrijving aan Maarten de Vos die teruggaat tot de 
zeventiende eeuw 93 , mijns inziens de kenmerken vertoont van een Iaat werk van 
Frans Pourbus de Oudere. Ter vergelijking kan worden verwezen naar de Sint-Joris
triptiek van 1577 (afb. 8-10). De figuur van de heilige op de buitenzijde van het 
drieluik is naar fysionomie, houding en gebarentaal zeer verwant aan de David. De 
gelaatsuitdrukkingen van de omstaanders, met halfgeopende monden en gefronste 
voorhoofden, zijn ook erg gelijkend. De overeenkomsten kunnen worden doorge
trokken tot details zoals de paardekoppen, de arm van de soldaat met de lans 
vooraan en die van de gemartelde Sint-Joris op het verloren middenpaneel en tot 
meer algemene kenmerken zoals de opbouw van het landschap met een vergezicht 
in het centrum, dat men in ditzelfde middenpaneel ziet. 

Zoals voor De prediking van Johannes de Doper was ook van de David en 
Abigael een onafgewerkte kopie in het atelier blijven staan. Nu is een kopie van het 
schilderij te Wenen vóór enkele jaren op de Nederlandse kunstmarkt gekomen 94 , 

. wat kan doen vermoeden dat dit het in de inventaris beschreven tweede exemplaar 

92 Paneel , 158:208 cm ; inv . nr . 1096. 
93 Namelijk tot de inventaris van de verzameling van aartshertog Leopold Wilhelm (nr. 534) . 
94 Paneel, 102:156 cm ; veiling ' s Gravenhage (Van Marle & Bignell) , 13-16 maart 1973 , nr. 202 (als Abram 
van Noort ; afb. in de cat.). 
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was. Indien dit zo is, dan kan dit slechts de hypothese bevestigen dat de David en 
Abigael in Wenen het bedoelde late werk van Pourbus is. Opdat men in het atelier 
met het aanmaken van een kopie zou kunnen beginnen moet het originele schilderij 
in principe voltooid zijn, of nagenoeg. Het in Den Haag geveilde paneel, dat alle 
kenmerken van een kopie vertoont, komt tot in details met het tafereel in Wenen 
overeen. Het is echter moeilijk uit te maken of het ontstaan is nadat de originele 
versie nog met bepaalde elementen of figuren was aangevuld en dus buiten het 
atelier en na Pourbus' dood is uitgevoerd, dan wel of het origineel slechts in zeer 
beperkte mate nog moest worden afgewerkt bij de dood van de schilder, b.v. nog 
moest gevernist worden. Het stuk in Wenen maakt niet direct de indruk in twee 
fases te zijn ontstaan, wat de tweede mogelijkheid tot de meest waarschijnlijke 
maakt 95 . 

Met de aanvullingen op het ceuvre van Frans Pourbus de Oudere en de gedeelte
lijke kronologische herschikking ervan die hier worden voorgesteld hoop ik een 
constructieve bijdrage te hebben geleverd tot de herwaardering van de schilder die 
Van Mander 'den uytnemenden Frans Pourbus van Brugghe' noemt. De kunstenaar 
verdient dit niet alleen om zijn intrinsieke kwaliteiten maar ook om zijn historisch 
belang. Hij is immers een van de meest aktieven geweest onder de schilders die de 
Florisstijl vanuit Antwerpen over de rest van de Nederlanden heeft uitgezaaid. 

95 Slechts de twee portretkoppen links, die echter ook in de kopie voorkomen, lijken in de factuur wat af te 
wijken, maar deze indruk kan gewekt zijn door het feit precies dat het om portretten gaat (V oor een verhelderende 
gedachtenwisseling in dit verband ben ik dr. W. Prohaska, Wenen, dank verschuldigd). 

DOCUMENTEN 

I 

1581, 17 september. - Testament van Frans Pourbus en Anna Mahieu. 

Inden naem ons Heeren amen. Bij desen jegenwoirdigen openbaren instrumente sy condt ende 
kennelijk eenen yegelicken dat inden jaere desselffs ons Heeren alsmen screeff duysent vyffhondert 
ende Eenentachtentich opden seuenthiensten dach Septembris compareerden voor my Janne Dries, 
openbaer notaris byden raede van Brabant geadmetteert totter exercitien van notarischape, t Ant
werpen residerende ende in presentie vanden getuygen ondergenaamd in propre persoonen Deersame 
Franchois Pourbus, schilder, ende Jouffrouw Anna Mahieu lansdochtere wylen, syn wettighe 
huysvrouw, ingeseten poirter ende poirtersse deser stadt van Antwerpen, my Notario wel bekent 
wesende, heurer sinnen, memorie ende verstant ouer al wel machtich synde ende te herwaerdene 
hebbende soet scheen, hoe wel de voorschreven Franchois eranek was inden lichame; de welcke 
verclaerden dat sy, aenmerckende ende ouerdenckende der menschelicker natueren broosheyt ende 
datter nyet sekerder en is op deser werelt dan de doot ende nyet onsekerder dan de vre der seluer, 
hebben daeromme vuyt heuren vrijen eygenen wille, onbedwongen ende onverleyt wesende van 
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yemanden, midts sekere groote ende pregnante redenen, middelen ende motiuen hen respectiue in 
heurer conscientien daer toe porrende ende mouerende soe sy verclaerden, gemaect, geordineert ende 
gesloten, maken, ordineren ende sluyten mits desen hen testament ende vuytersten wille inder 
manieren naervolgende. 
Inden iersten soe beuelen sy testaleuren hennesiel en altyt Gode van hemelryck almachtich; Geuende, 
latende ende makende elck van hen den armen vander gereformeerde religie alhier sesse carolus 
guldens eens tot xx stuivers tstuck; Item den voorschreven testateur geeft, laet ende rnaeet Franchois 
ende Moyses Pourbus , synen twee sonen ' gelyckelijk alle ende yegelijke syne papieren vanden 
consten ende schilderyen (geschrapt). Ende co mende als oe voorts de voorschreven te sta (geschrapt) 
indien de voorschreven Moyses hem nyet en begaue oft en leerde de conste vande schilderen, soesa! 
de voorschreven Franchois syn broedere hem van deen helft moeten verlyken ende recompenseren 
met gelde. Ende comende alsoe voorts de voorschreven testaleuren totter dispositie van alle ende 
yegelicke heure andere goeden, ruerende ende onroerende, haeffelijke ende erflijke, quocumque et 
ubicumque, geene vuytgenomen oft gereserueert als sy te stateuren na hen doot eenichsins achterlaten 
selen bouen alle wettige schulden, legaten ende andere lasten, Soe willen sy testaleuren dat de 
lancxtleuende van hen beyden voor vuyte sa! hebben de somme van twee hondert der voorschreven 
Carolus guldens eens ende daer en bouen noch alle ende yegelijke heure (geschrapt) syne oft heure 
cleederen, lynnen ende wullen, riemen , ringen ende juweelen tsynen oft heuren lyue ende rugge 
eenichsins behoorende, Ende de reste paerten ende deyJen na deser stadt recht van Antwerpen 
tusschen den lancxtleuenden van hen beyden ende den kinderen vanden iersten affliuigen van hen 
beyden, behoudelijk dat de 1 (geschrapt), den seluen lancxtleuenden ende heure kinderen daer inne 
instimerende met rechte van institucien, Behoudelijk dat de lancxtleuende van hen beyden mette 
bladinge vanden seluen goeden den voorschreven heuren kinderen sa! onderhouden van etene, 
drinckene , deederen lynnen ende wullen ende van allen anderen nootdruften ende behoeffelicheden, 
sieck ende gesont, redelick ende tamelick na heuren staet ter scholen houden gaende ende den 
knechtkens een ambacht oft andere neringe te doen leeren tot dat sy heurs broots weert selen wesen, 
ende soe soen ende schielijk als sy respectiue gecomen selen wesen tot houwelieken state oft totten 
ouderdom van xxv jaeren elcken van hen te laten volgen syn paert ende portie hem vanden 
voorschreven goeden als voere comende ende competerende. Ende waert dat de voorschreven 
testatrice de lancxtleuende waere, soe sal sij binnen eenen haluen jaere nade doot van hem testateur 
moeten scheyden vande goeden den voorkinderen competerende, soe wel vande vaderlijke als 
moederlijke goeden. Ende waert oock soe dat yemandt vande voorschreven kinderen hem jegens dit 
jegenwoordich hen testament ende vuytersten wille opponeerde, seyde oft dede oft oock den 
lancxtleuenden van hen beyden molesteerde oft inquieteerde tsij int possessoir, petitoir, directe oft 
indirecte oft oock anderssinsin wat manieren dattet waere, dat die nyet meer en sa! hebben oft mogen 
pretenderen te hebbene dan sijne legittime portie, latende al tgene dat hem anderssins meer gecom
peteert soude hebben den anderen kinderen dit testament obseruerende ende achtervolgende. Voor
dane hebben de voorschreven testateuren gecosen, geordineert ende genomen, kiesen, ordineren ende 
nemen mits desen tot executeuren van desen heuren testamente ende vuytersten wille ende testamen
telijk momboeren van heuren kinderen ierst den lancxtleuenden van hen beyden ende voorts de 
voorschreven testateur Peteren Pourbus sijnen vader ende Guillem van Hersile, stoffeerdere, ende de 
voorschreven testatrice Jacques Dries , heuren schoonvadere ende Pauwelse Dries, goutsmit, gevende 
henlieden ende de twee van hen volcomen macht ende auctoriteyt om dit jegenwoordich hen 
testament ende vuytersten wille te steilene tot behoorlicken executien, heuren voorschreven kinderen 
ende heure goeden te regerene ende te administrerene, ende voorts al te doene dateenige executeurs 
ende testamentelijke momboeren doen mogen , met macht dat de lancxtleuende sa! mogen kiesen ende 
nemen eenen anderen executeur ende testamentelieken momboer, de selue ende gelijke macht 
hebbende in stede vande bouen genoempden binnen middelen tijde affliuich wordende oft den last 
weygerende taenveerden . Ende tot meerderen effecte vanaltgene des voorschreven is, soe hebben de 
voorschreven testaleuren wederroepen, gecasseert ene te nyete gedaen, wederroepen, casseren ende 
doen te nyete midts desen alle andere testamenten, codicillen ende makagien bij hen tsamen oft 
besunder voor datum van desen eenichsins gemaect ende geordineert, willende ende vuyterlijk 
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begeerende dat ditjegenwoordich hen testamente ende vuytersten wille sy ende blyue gestentich ende 
van weerden tallen dagen, het sy vuyt crachte ende rechte van testamente, codicille, donatie oft 
anderssins soe tselue best van weerden sa! mogen wesen, nyet jegenstaende eenige stadt oft lant 
rechten ter contrarien eenichsins dicterende, disponerende oft wesende. Begeerende oock voorts de 
voorschreven testateuren hen van notario voorgenoemd hier aff gemaect te wordene een openbaer 
instrument oft meerinder bester formen. Aldus gedaen binnen der voorschreven stadt van Antwerpen 
ten daghe ende jaere als bouen, ten huyse vanden voorschreven testateuren genaamd Sint Joris inde 
Euerdeystraete alhier gestaen, daar mede by ende ouer waren deersame persoonen Symon Mid
delgeest, diamantsnydere ende Henriek Hoeye, cleermakere, ingeseten poorters deser stadt, als 
getuygen daartoe geroepen ende sunderlinge gebeden. 
Et ego Johannes Dries publicus sacra imperia! i auctoritate notarius per consilium brabantiae actmissus 
Antuerpiae residens u na cum prenotatis testibus praesens interfui ad praernissam rogatus et requisitus 
attestor ma nu propria in fidem eorundem . J . Dries notarius actmissus 
Present Symon Middelgeest ende Henriek Hoeye testes xviien septembris lxxxi . 

Stadsarchief Antwerpen, Not., 1330, f" 106-107 V 0
• 

II 

1581, 22 november. -Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus. 

Inventaris, staet, rekeninghe ende bewijs van allen den goeden bevonden inden sterffhuyse van wijlen 
Franchoys Pouribus, schildere, die welcke Anna Mahuysens syne achtergelatene weduwe, met 
Pauwels Driessen ende Gillis van Conincxloo als testamentelycke momboiren over de naerkinderen 
des voorschreven Franchois Pouribus, die de zelve doende ende overgevende syn aen Peeter Pouribus 
ende Cornelis Floris als momboiren metten rechte gelevert over de voorkinderen desselfs Franchoys 
Pouribus ende Susanna Floris zyne huysvrouwe was, achtergelaten hebbende vanden voorbedde drye 
kinderen , namentlijk Susanna, Sara ende Franchoys Pourbus , vander administratien, regemente ende 
beweynde van ontffangen ende vuytgeven dat zy gehadt hebben over der voorschreven kinderen 
vaderlycke goeden, Inder manieren alsoe ende gelyck hier naer volght. 

Ende ierst vande proffyten ende ontffanghe 

Inden iersten alsoe de voorschreven Franchoys 
deser werelt is overleden opden xix•" Septembris 
anno xvc ende eenentachtentich, soe is in synen 
sterffhuyse bevonden in gereeden silveren gelde 
vier staeten tot xxxvj stuivers tstuck, compt 
tsamen 

Item noch ontffangen van zekeren geleverden 
wercke, wesende conterfeytsels van zekeren 
ltaliaen , de somme van 

Item insgelycx ontffangen van een jouffrouwen 
cleyn troniken byden zeiven geconterfeyt, de 
somme van 

vij gulden iiii stuivers 

xviij gulden 

vj gulden 
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Item ontffangen van eenen leerjongen die ten 
huyse vanden afflyvigen de conste van conterfeyten 
quamp leeren 

Item noch van gelycken ontffangen van eenen 
anderen leerjongen die welcke belooft hadde voor 
zyn leeren twee vierendeelen boteren, waarvoor alhier 
te rekening gebracht wordt de somme van 

Item ontffangen van monsr de Court van zekeren 
geleverden wercke de somrne van 

Item ontffangen van een conterfeytsel vande 
huysvrouwe van Franchoys Spierincx de somme van 

Item van gelycken ontffangh van een conterfeytsel 
inde Silversmedtstraete 

Item insgelijks ontffangen van Willem Dries 
conterfeytsel, zynde gemaect nae de doot 

Item voorts soe hebben de voorschreven momhoiren 
mette weduwe alle de meuble goeden inden zeiven 
sterffhuyse bevonden doen vercoopen by Willem 
vanden Wimpel ende Jan van Immerseel , beyde 
gesworen oudecleercopers deser stadt van Antwerpen, 
die int geheele bedragen hebben, naer luyt vanden 
vercoopboecke, ter sommen van 

Item noch soe competeert de weduwe ende rendante 
voor haer voordeel naer .deser stadt recht ende 
costuyme, waeraff alhier ontfanck gemaect wordt, 
zynde haer aengescat byde voorschreven oudecleercoopers, 

xv gulden 

xiii gulden x stuivers 

i gulden xit stuivers 

viij gulden 

iiij gulden 

viij gulden 

iUCxxxii gulden i blank 

bedragende int geheele ter somrne van xcij gulden ix stuivers 

Item noch soe competeert den sterffhuyse van een 
stuck schilderyen, wesende St. Jans predicatie, 
dwelck de overledene gemaect hadde Peeter Panhuys, 
waeraff men alhier ontfanck maect, compt i<xiiij gulden 

Item noch soe competeert den voorschreven sterffhuyse 
van Baltazar Hoefnagel van een stuck schilderyen 
waerinne dat staet zeker getal van conterfeytsels, 
zynde gescat by de Dekens vande Schilders op xxv pont 
vlems, compt in guldens ter somme van iel gulden 

Item noch soe competeert den sterffhuyse vanden 
zeiven Baltasar Hoefnagel van twee conterfeytsels , 
te wetene den voorschreven Hoeffnaegel ende syne 
huysvrouwe , tsamen 

Somma, compt vanden geheelen ontffanck, compt de 
somrne van 

xviij gulden 

vij<lxxxvij gulden xv stuivers i ort 
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Vuytgeven ende lasten des voorschreven tsterffhuys 
tegens den voorschreven ontffanck 

Item inden iersten verteert inden voorschreven 
tsterffhuyse binnen den tyt van sesse weken dat de 
weduwe metten kinderen ende momboiren het voorschreven 
sterffhuys hebben open gehouden om de meublen te 
vercoopen ende anderssints, dwelck alhier voor 
vuytgeven gestelt wordt , bedragende tsamen, volgende 
de specificatie daeraff zynde , de somme van 

Item gegeven aenden backer van gehaelden broode 

Item gegeven ende betaelt int Suelleken van gehaelden 
biere de somme van 

Item noch is het sterffhuys sculdich aen eenen 
tafereelmaecker, dwelc alhier voor vuytgeven gestelt 
wordt, de somme van 

Item insgelijks ismen sculdich aenden schoenmaecker, 
dwelck voor vuytgeven wordt gebracht , de somme van 

Item gegeven aenden appoteeckaris van zekere medecijnen 
byden afflyvigen doen halen de somme van 

Item gegeven aenden cleermaeckere van tfatsoen van 
zekere cleeren die hy voorden afflijvigen hadde gemaect, 
compt 

Item gegeven voor gehaelde verwe 

Item gegeven aen eenen creemer van een hoeijt te 
stofferen 

Item gegeven aen Guillame die tafereelen stoffeerde 
van verdienden loon de somme 

Item inde herberge genaempt de Papegaeykens betaelt 
van verdroncken biere 

Item gegeven aen Cornelis Floris van huyshuere ende 
geleenden gelde tsamen 

Item gegeven aen het joncwyff van heur huere de 
somme van 

Item betaelt aen gehaelt lynwaet totten lywatier 

Item gegeven aen gehaelde botere inde vetwarye 

Item gegeven aen fluweel ende tryp tsamen 

Item aen Apart Francken van geleenden gelde de somme 
van 

Item insgelijks gegeven van geleenden gelde aende 
vrienden tot Middelborch 

Item gegeven aen zekere goudt van een ketene dat het 
joncwijff genomen hadde, den huyse nyet toebehoorende , 
de somme van 

lxxij gulden ii stuivers 

viij gulden 

xj gulden 

xxv gulden xij stuivers 

vj gulden xij stuivers 

iij gulden vi stuivers 

xxij gulden viH stuivers 

xxviii stuivers 

xxiiij stuivers 

viij gulden x stuivers 

xiiiH stuivers 

iclxxij gulden ij stuivers 

x gulden x stuivers 

xiiij gulden 

i gulden xvj' stuivers 

v gulden 

vj gulden 

xij gulden 

ij gulden viij stuivers 
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Item gegeven aen Hans van Onchen van geleenden gelde 

Item gegeven om zekere eragen die d' afflyvige hadde 
doen maecken 

Item aen vermillioen aenden vermillioenmaecker 

gegeven 

Item in den vuytroep gecocht de somme van 

Item duerende den tyt datmen tsterfflmys heeft open 
gehouden , soe heeft men geleent van Gillis van 
Conincxloo tot diversche reysen de somme van 

Item wordt alhier noch voor vuytgeven gebrocht 
tgene de voorschreven Franchoys Pouribus zynen 
voorkinderen schuldich is van heure moederlycke 
goeden, de somme van 
(in marge : blyckt byden vuytcoop by hem gethoont 
de dato den ven januarij XV0 lxxvj) 

Item gegeven aen gehaelde hontscoten sayen inden 
Ruese opt hoecxken achter onser vrouwen thoren 

Item noch betaelt aenden hacker van zekeren gehaelden 
broode voorde afflyvicheijt des voorschreven Pouribus 
de somme van 

Item noch aen gehaelden bier voor d' afflyvicheyt 
des voorschreven Pouribus de somme van 

Item gegeven aen Jouffrouwe Martselaers vande reste 
van huyshuere 

Item gegeven aen schoolgeit voor Sara , de dochtere, 
metten montcosten tsamen 

Item wordt alhier voor vuytgeven gebracht zeker 
taffereel dwelck de voorschreven Franchoys aengenomen 
hadde te maecken voor die van Sinte Nicolaes in 
Vlaendere, dwelck hy nyet en heeft gedaen , waer op 
hy hadde ontffangen de somme van 

Item gegeven van geleenden gelde aen broeder Pauwels 
tot Brugge 

Item wordt alhier voor vuytgeven gebracht tgene hier 
voren inden ontffanck wordt gestelt voor het voordeel 
den lancxtlevenden campeterende naer stadt recht , de 
somme van 

Item gegeven den oudecleercopere voor synen Salaris 
met tgene mynen heere dem Amptman competeerde ende 
thoon vanden clerck tsamen 

Item noch soe competeert de weduwe tgene haer by 
testamente vanden overledenen is gelegateert, dwelck 
alhier voor vuytgeven wordt gestelt de somme van 
(in marge : blyckt byden testamen te gepasseert voer Jan 

vj gulden 

x stuivers 

xxviij stuivers 

xv stuivers 

xxvj gulden xi stuivers 

ie gulden 

xix gulden i stuiver 

xxvgulden 

ix gulden ix stuivers 

iiij gulden x stuivers 

xxiiii gulden 

I gulden 

xiigulden 

xcij gulden ix stuivers 

xvj gulden x stuivers 

iic gulden 
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Dries, notaris, de dato den xvij 0
" octobris xcc 

lxxxj by hen gethoont) 

Item .insgelycx is den twee soonen byden voorschrevene 
gelegateert zekere pampieren consten , dwelck alhier 
wordt gestelt pro 

Item gegeven mynen heeren weesmeesteren van 
extraordinaris te vergaderen tot passeeringe van 
desen staetende rekeninge, metten loon vanden 
griffier ende cnape, naer oude coustuyme 

Somma van desen vuytgeven ende lasten des 
sterffhuys compt tsamen ter sommen van 

Ende hier aen gecort de somme van vijclxxxvij gulden 
xv stuivers i ort, 'synde den geheelen ontffanck, ende 
dit deen tegen dander gecort, zoe blyft meer vuytgegeven 
dan ontffangen de somme van 

Hier by noch gevuecht tgene de voorschreven weduwe heeft 
gelooft ende gelooft mits desen, de drye guldens eens 
die sy elcken vanden voorschreven drye voorkinderen 
huytreycken ende betalen sa!, rnaeekende tsamen negen 
guldens eens, ter saecken van heure vaderlycke goeden 
ende verstervenissen, waermede sy sullen vuytblyven 
mits meer dan te vol len syn voldaen (mits behoudende de 
voorschreven twee sonen de consten hiervooren pro 
memoria gestelt). Dwelck de momboeren by presentie van 
mynen heeren weesmeesteren hebben geaccepteert. 
Soe compt tsarnen meer vuytgegeven dan ontfaen de somme 
negen hondert drye en tachtentich gulden vier stuivers 
eens 

Dit naervolgende zyn zekere schi lderyen ende wercken 
die den voorschreven sterffhuyse alnoch zyn goet 
commende, berustende in handen vande achtergelaten 
weduwe ende rendante in desen, alsoo hier naer 
volght ende gestelt wordden voor memorie . 

Item een gedootverft panneel voor Peeter Goetkindt 

Item vier Evangelisten met een patrooneken voorden 
zeiven Goetkindt 

Item een conterfeytsel op een tronye panneel, zynde 
myn heere Jaspar Sanders 

Item een conterfeytsel op een tronye panneel 
genaempt Garnelle 

Item noch een tronye op panneef 

Item een vrouwen troijnye op panneef 

Item een tronie panneef met eenen royen baert, onbekent 
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Memoria 

xxviij gulden 

ixclxxvij gulden iiii stuivers 

ie xlv gulden i ort 

Memoria. 
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Item noch eenen franchoys op een charte 

Item noch een tronye op een charte wesende den 
cousmaecker van d' uc d' Alençon 

Item de tronye vanden Prince de Conde op doeck 

Item noch een conterfeytsel van een franchoys met 
swert haer 

Item noch een conterfeytsel van eenen anderen 
franchoys met een pluyme 

Item noch t' conterfeytsel vande tronye van 
monseigneur d' Amboise op doeck 

Item een ander conterfeytsel , metter colen gemaect 
op pampier, van d'ucq d' Alençon 

Item een conterfeytsel op doeck gemaect by hem 
hebbende eenen hont 

Item eenen doeck van Moses ende Aaron, gemaect 
voor meester Jan de Pestmeester 

Item noch een taffereel, zynde onvolmaect, wesende 
een crucifix met deuren, toebehoorende t'clooster 
vanden bagynhoff alhier, waerop d' overledene eertijts 
ontffangen heeft de somme van I gulden 

Item een onvolmaect taffereel , wesende de historie van 
Abigael, waerop d'overledene meer ontffangen heeft dan 
goet soude co.mmen 

Item noch twee onvolmaecte copyen op panneel van 
St. Jans predicatie ende de hi storie van Abigail, 
welcke voorschreven perceelen sal de voorschreven 
weduwe behouden, mits de voldoeninge hier vooren 
gestelt ende mits de geloofte van heuren kinderen 
te houden ende onderhouden in forma ende ... 

Actum xxij"" novembris anno 1581. J . De Vos 

(in marge: Passatum den xxijen Novembris 1581 , praesenles vt in prehernia ... ) 

Stadsarchief Antwerpen, Weesmeesterskamer, 33, stuk 18 (niet gepagineerd). 
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RÉSUMÉ 

NOUVELLES DONNÉES ET NOUVELLES VUES SUR L'CEUVRE DE 
FRANÇOIS POURBUS LE VIEUX 

François Pourbus Ie Vieux (ca 1545-1581) est sans doute Ie moins bien connu des trois peintres de ce 
nom. Pour évaluer plus correctement eet artiste i! convient de lui restituer quelques tableaux attribués 
jusqu ' ici à d'autres peintres et de revoir la chronologie de son o:uvre, surtout en ce qui concerne les 
dernières années de sa vie . L'examen combiné des sourees écrites (notamment du testament et de 
l'inventaire après décès de Pourbus, publiés en appendice) et de plusieurs tableaux importants , qui 
peuvent lui être nouvellement attribués ou dontJa date peut être corrigée, permet de mieux connaître 
cette période tardive de sa vie . 

UnePrédication deSaint-JeanBaptiste (collection privée) attribuée jusqu ' ici à Adam van Noort 
est identifiée ici avec un tableau dont Ie payement par Ie marchand anversois Pierre Panhuys était 
taujours dû à Ja mort de Pourbus . 

LePortrait de la familie Hoefnagel du musée de Bruxelles , que I' on a erronément mis en rapport 
avec Ie mariageen 1571 de Georges Hoefnagel et parconséquent daté fautivement 1571 ou 1576, a en 
réalité été commandé par Balthasar Hoefnagel , Ie frère de Georges, et exécuté vers 1581. 

David et Abigael , un tableau du Kunsthistorisches Museum de V i enne, qui était attribué à Martin 
de Vos depuis l'inventaire de la collection de l'archiduc Léopold-Guillaume de 1659, est lui aussi une 
o:uvre tardive de François Pourbus . Laissé inachevé par la mort du peintre , il fut hérité, avec d'autres 
tableaux et dessins, par sa veuve. 
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I. G. de Crayer, De verschijning van de profeet Samuel aan Saül . Brugge, Groeningemuseum 

2. G. de Crayer, Christus aan het kruis, 
met Maria en Magdalena. 

Brussel, Refuge der Ursulinen 



Hans Vlieghe 
Onderzoeksleider N.F.W .O. 

GASPAR DE CRAYER: ADDENDA ET CORRIGENDA 

In deze bijdrage wil ik op de eerste plaats mijn in 1972 uitgegeven cxuvrecatalogus 
van Gaspar de Crayer 1 aanvullen, met de bespreking van een aantal schilderijen en 
tekeningen van zijn hand, die sinds het verschijnen van mijn boek werden ontdekt 
in kerken en museumdepots, of gewoon zijn opgedoken in de kunsthandel en op 
veilingen. Sommige van deze werken kwamen overigens al voor in de aan mijn 
cxuvrecatalogus toegevoegde lijst van niet teruggevonden, maar in oudere bronnen 
vermelde schilderijen. 

Een aantal van deze 'ontdekkingen' zijn gewoon te danken aan het toeval. Een 
niet onaanzienlijk deel echter is aan het licht gekomen, dank zij de sedert een aantal 
jaren door de wetenschappelijke staf van het Louvre te Parijs systematisch doorge
voerde naspeuringen naar vooral sinds de Revolutie verloren gewaande kunst
werken in Frankrijk. Dit onderzoek bracht o.m. reeds belangrijk werk van Rafaël, 
Rembrandt en Rubens aan het licht. Het speurwerk haar Hollands en Vlaams werk 
wordt sinds geruime tijd met veel élan en scherpzinnigheid geleid door Jacques 
Foucart en een aantal gelegenheidsmedewerkers. Aan diens met systeem doorge
voerde navorsingen dankt men o.m. ook de herontdekking, in diverse Franse 
kerken, musea en andere overheidsgebouwen, van een aantal schilderijen van De 
Crayer. De resultaten van dat onderzoek werden onlangs medegedeeld in de 
monumentale catalogus van de ter gelegenheid van het Rubensjaar 1977 te Parijs 
georganiseerde tentoonstelling van Vlaamse zeventiende-eeuwse schilderijen 2 en 
in een artikel, speciaal gewijd aan de publicatie van een aantal zeventiende-eeuwse 
Vlaamse altaarstukken 3 . 

Op de tweede plaats wou ik in deze bijdrage, onder de hoofding Corrigenda, ook 
een overzicht brengen van de wijzigingen die mijn catalogus van 1972 inmiddels 
heeft ondergaan, met betrekking tot de plaats en toestand van bewaring van een 
aantal werken , evenals wat betreft hun historiek. 

ADDENDA 

A. Historietaferelen op groot formaat 

Tot De Crayers vroegste cxuvre , te situeren vóór zowat 1619, behoort het in het 
Groeningemuseum te Brugge bewaarde paneel met een voorstelling van De ver-
1 H. Ylieghe, Gaspar de Crayer. Sa vie et ses reuvres, I-11 , Brussel , 1972 ; hierna afgekort als Vlieg he . 
2 Le siècle de Rubens dans les collections publiques françaises, Parijs (Grand Palais) , 1977-78 . 
3 J . Foucart en J . Lacambre, En marge de l' exposition 'Le siècle de Rubens' : grands tableaux d' au tel flamands 
inédits ou peu connus, conservés en France, in La Revue du Louvre et des Musées de France, 1978, pp. 6-11; 
hierna afgekort als Foucart-Lacambre. 
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schijning van de profeet Samuel aan Saül (afb. 1) 4 • In beeld gebracht is de passage 
in I Samuel, waarin wordt verhaald hoe Saül te Endor een geestenbezweerster de 
geest van de overleden profeet Samuellaat oproepen. Dit werk heeft de voor die 
vroege periode in De Crayers stijlontwikkeling zo typische stroefheid in de opbouw 
van de compositie en de uitbeelding van de personages, evenals wat betreft hun 
integratie in het ruimtelijk verband. Ook de veeleer kleine, zowat half levensgrote 
schaal van de personages is karakteristiek voor De Crayers vroegste manier 5 . Deze 
al bij al betrekkelijk onhandige schildertrant treft men nog aan in andere composi
ties uit zijn vroegste tijd, zoals bij voorbeeld het drieluik met De geschiedenis van 
Johannes de Doper, in het museum te Brussel 6 , enDe maagschap van Maria, in de 
Sint-Kwinteoskerk te Leuven 7 . Doch buiten deze algemene stijlverwantschap is er 
in dit werk ook in de detailbehandeling een concrete overeenkomst vast te stellen 
met ander werk van De Crayer. Hier bedoel ik speciaal het realistisch getekende 
gelaat van de profeet, dat bijna letterlijk herhaald werd in de uitbeelding van de 
figuur wan God de Vader, in de overigens enkele jaren later, namelijk in 1623, 
uitgevoerdeHemelvaart en kroning van Maria, thans in het museum te Dijon 8 . In 
De verschijning van de profeet Samuel aan Saül is Rubens' invloed reeds te 
bemerken. De bewogen figuur van de geestenbezweerster werd als motief recht
streeks ontleend aan het linker zijluik van Rubens' Kruisoprichting van 1610-11 9 , 

datum die hier dan ook als terminus post quem moet worden beschouwd. Anders 
dan bij Rubens echter, werd in De Crayers schilderij dat motief niet geïntegreerd in 
een dramatisch geladen compositieverband. Het contrast met de andere veel 
stroever getypeerde personages is dan ook frappant. Pas in een volgende faze, na 
1619, zou De Crayer Rubens' stijl beter gaan begrijpen en, meer bepaald, diens 
nieuwe monumentaliteit in zijn eigen wijze van schilderen overnemen. 

Vanaf dan immers werd De Crayers werk gekenmerkt door meer harmonie en 
evenwicht in de compositieopbouw, door de grootsere en meer plastische statuur 
van de personages, door het op dramatische contrastwerking berekende lokale 
koloriet en de fel modellerende belichtingswijze 10 . In de vroegste jaren van deze 
nieuwe periode in De Crayers stijlontwikkeling zou ik werk willen situeren als 
Christus aan het kruis, met Maria en Magdalena (afb. 2), in de kapel van het 
'Refuge der Ursulinen' te Brussel 11 . De personages zijn helemaal geconcipieerd 
naar het voorbeeld van de plastisch-monumentale trant van Rubens' reuvre uit de 

4 Brugge, Groeningemuseum, inv. nr. 0. 1362.1 ; olieverf op paneel, 114 :130 cm. 
5 Zie over deze stijlontwikkeling: Vlieghe, pp. 59-61. 
6 Zie Vlieg he, nr. A 13, pl. 2-6. 
7 Ibid . , nr. A 2, pl. I. 
8 Ibid., nr. A 15, pl. 18. 
9 ZieR. Oldenbourg, Rubens. Des Meisters Gemälde (Klassiker der Kunst), Stuttgart-Berlijn-Leipzig, 1921 , 
pl. 36. 
10 Zie over deze stijlontwikkeling: Vlieghe, pp . 61-65. 
11 Olieverf op doek ; ca. 350: ca. 220 cm. Afgebeeld zonder verdere commentaar, in: R. Van Malderghem, Le 
refuge des vieillards aux Ursulines à Bruxelles, Brussel, 1909, pl. t. o. p. 120. 
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jaren omstreeks 1615 12 . In sommige details echter stelt men nog wel enige 
verwantschap vast met het reuvre dat De Crayer vóór 1619 heeft uitgevoerd. Dat is 
het geval met de figuur van Magdalena: als een wat geforceerd aandoend repous
soirmotief is zij rechts op het voorplan gedrongen en als zodanig lijkt zij zeer 
verwant met de gelijkaardig gesitueerde figuur van de knielende koning in de van 
vóór 1619 daterende Aanbidding van de Koningen, in de Sint-Maartenskerk te 
Kortrijk 13 . Het lijkt mij niet uitgesloten dat dit werk te vereenzelvigen is met een 
Christus aan het kruis, met Maria en Magdalena van De Crayer, die zich tot het 
einde van de achttiende eeuw bevond in de Sint-Goedelekerk te Brussel en 
oorspronkelijk, zoals kon worden aangetoond door M. Smeyers, deel uitmaakte 
van de persoonlijke verzameling van de infante Isabella 14 . Volgens de beschrij
ving door J. B. Descamps bezat het werk de stijlkenmerken, eigen aan De Crayers 
vroege reuvre 15 . Ook stemmen zijn maten, althans de hoogte, bij benadering 
overeen met die van het doek in het 'Refuge der Ursulinen'. Een en ander sterkt 
mijn eigen vermoeden dat De Crayer, in tegenstelling tot wat De Maeyer meende, 
wel degelijk heeft gewerkt in rechtstreekse opdracht van Albrecht en Isabella 16 . 

Verder in deze bijdrage zal ik, in een ander verband, nog op deze aangelegenheid 
terugkomen. 

Tussen 1621 en 1623 schilderde De Crayer eenKruisafneming voor het hoogal
taar van de Jezuïetenkerk te Gent. Het doek werd daar tentoongesteld gedurende de 
Paascyclus van het Kerkelijk Jaar. Tijdens de Kerstcyclus ruimde het de plaats voor 
Theodoor van Loons Geboorte v.an Christus. Later, in 1633, werd het hoogaltaar 
van de kerk nog verrijkt met een derde schilderij, nl. Rubens' Marteldood van 
Sint-Livinus, dat enkel zichtbaar gesteld werd tijdens het octaaf van deze heilige 17 . 

In 1777 werden deze drie afwisselend boven het hoogaltaar opgehangen doeken 
geveild, als gevolg van de opheffing van de Jezuïetenorde, die in de Zuidelijke 
Nederlanden werd doorgevoerd tijdens het bewind van keizerin Maria-Theresia. 
Rubens' schilderij werd toen verworven voor de verzameling van de Franse koning 
Loctewijk XVI; later kwam het terecht in het Museum te Brussel. De schilderijen 

12 Zie hierover vooral de indringende beschrijving door R. Oldenbourg, P.P. Rubens , Munchen-Berlijn , 1922, 
pp. 58 e.v. 
13 Zie Vlieghe, nr. A 6, pl. 9. 
14 G. P. Mensaert (Le peintreamateur et curieu.x , I, Brussel , 1763 , p. 78) enJ. B. Descamps (Voyage pittoresque 
de laFlandre et du Brabant , Parijs, 1769, p. 59) vermelden dit werk. Naar alle waarschijnlijkheid is het identiek 
met Christus aan het kruis met Maria en Magda/ena , een tafereel van 12 voet hoog, dat in 1639-41 wordt 
beschreven in de inventaris van de kunstvoorwerpen uit het privé-oratorium van de inmiddels overleden Infante 
Isabella, in het Coudenbergpaleis te Brussel. In 1652 werd dat schilderij overgebracht naar de Sacramentskapel in 
de Sint-Goedelekerk (vriendelijke mededeling van Prof. Smeyers, Leuven, die een extensieve publicatie van deze 
inventaris in voorbereiding heeft ; cfr. in dit verband ook M. Smeyers,Schi/derijen van KwintenMetsys in het bezit 
der Aartshertogen Atbrecht en /sabel/a , in Miscellanea Jozef Duverger, I, Gent, 1968, pp. 139-52) . 
15 Descamps (/ .c .) noemt het schilderij ' bien dessiné ' en ' lourd de couleur', stijlomschrijvingen die van 
toepassing zijn op het benadrukt plastische en de gesatureerde lokaalkleurigheid van De Crayers vroege werk. 
16 Zie M. De Maeyer , Atbrecht en /sabel/a en de schilderkunst , Brussel , 1955 , p. 134. Ik had reeds eerder de 
gelegenheid om op te merken dat De Crayer in elk geval tijdens de jaren vóór Isabella ' s dood werkte aan 
portretopdrachten voor een aantal mensen, die behoorden tot de engere hofkringen (zie Vlieghe, pp . 43, 44). 
17 Zie over deze opdracht : H. Vlieghe, Rubens' s Activity f or the Ghent Jesuits, in The Burlington Magazine , 
CXI , 1969, pp . 427-35. 
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3. G . de Crayer, De kruisafneming . Millau , St. Martin 

van Van Loon en De Crayer echter bleven spoorloos sedert de dag van de veiling. 
Doch onlangs konden Jacques Foucart en Jean Lacambre althans het doek van De 
Crayer terugvinden, en wel in de kerk van St. Martin te Millau, in het Zuid-Franse 
departement Aveyron (afb. 3). Inderdaad komen afmetingen en voorstelling vol
komen overeen met de beschrijving in de veilingscatalogus van 1777. Na de veiling 
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4 . G. de Crayer, Caritas Romana. 
Madrid, Prado 

dook het voor het eerst weer op in 1820: in dat jaar werd het te Parijs aangekocht 
door de priester Gaston de Sambucy , die achtereenvolgens ceremoniemeester van 
de hofkapellen van Napoleon en Ladewijk XVIII en aalmoezenier van Karel X 
was . Eerder bleek het doek zich nog te hebben bevonden in de beroemde verzame
ling van de Parijse kunsthandelaarLeBrun ; misschien had deze het schilderij wel 
verworven op de veiling van 1777. In 1830 echter trok De Sambucy zich terug in 
zijn geboortestad Millau en bij die gelegenheid heeft hij het werk geschonken aan 
de kerk, waar het thans nog te zien is 18 . De Rubensiaanse inslag van dit schilderij is 
duidelijk: het is evident dat Rubens ' Kruisafneming in de Antwerpse kathedraal 19 

het voorbeeld is geweest. De stijlverwantschap met andere door De Crayer uitge
voerde religieuze composities uit de eerste jaren na ca 1'619-20 is opvallend. Meer 
bepaald bestaat er in de behandeling van de personages een meer dan opper
vlakkige overeenkomst met de naar thema verwante Bewening, thans in het 
Museum te Dijon 20 . 

Nog uit het derde decennium van de eeuw lijkt mij Cimon en Pero (Caritas 
Romana) te zijn, een schilderij dat in het Prado te Madrid hangt, als een anoniem 
Vlaams werk uit de zeventiende eeuw (afb. 4). In een eerder verschenen bijdrage 
heb ik reeds getracht te argumenteren, waarom naar mijn mening dit doek moet 

18 Olieverf op doek , 460:346 cm; zieFoucart-Lacambre, p. 6, fig. I en Vlieg he, nr. A 10 (als verloren). Reeds 
ca 1958 werd in een mij overigens onbekend gebleven brochure door G. Girard (La 'Descente de Croix' de Milia u, 
Gaspar de Crayer) de aandacht gevestigd op dit werk. Deze auteur vermoedde niet dat het schilderij uit Gent 
kwam ; hij heeft echter wel de gegevens betreffende de geschiedenis van het doek na 1820 samengebracht. 
19 ZieR. Oldenbourg, o.c. (noot 9) , pl. 52. 
20 Zie Vlieg he, nr. A 26, pl. 28 . 
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5. G. de Crayer, Christus aan het kruis, 
met Maria , Johannes en Magdalena. 

Bewaarplaats onbekend 

worden toegeschreven aan De Crayer 21 . Het is immers, door de monumentale en 
sterk plastisch geprononceerde behandeling van zijn personages, goed in te scha
kelen in het overige werk dat De Crayer in de jaren 1620 heeft uitgevoerd. Heel 
speciaal is er bovendien een verwantschap tussen de gelaatsbehandeling van de 
Perofiguur en die van de Moeder Gods in de van ca 1627 daterende Bewening, in 
het Museum te Brussel 22 . 

Vanaf zowat 1631 treedt opnieuw een kentering aan de dag in Gaspar de Crayers 
stijlontwikkeling. Meer bepaald wordt een meer sentimentele en emotionele bena
dering van de godsdienstige thematiek bemerkbaar. Daarbij is vooral de invloed 
van Antoon van Dijck treffend, de schilder die precies tussen 1627 en 1632 een 
grote activiteit aan de dag legde gedurende zijn tweede en betrekkelijk kort verblijf 
te Antwerpen en die toen zelfs enigszins Rubens' invloed wist te overschaduwen, 
vooral wegens diens lange afwezigheid uit de Nederlanden tussen 1628 en 1630. 
De sterk plastisch behandelde personages en de lokaalkleurigheid bleven daarbij 

21 Olieverfop doek ; 144 : 128 cm. ZieM. DiazPadrón,Museodel Prado . CatálogodePinturas, Madrid , 1975, 
I, pp. 448 , 449, nr . 127; Jl , pl. 310; in mijn recensie van dit boek, verschenen in The Art Bulletin (CXI, 1979, 
p. 653), heb ik reeds een toeschrijving aan De Crayer voorgesteld . Eerder was dit schilderij tentoongesteld op de 
expositie Caravaggio y el naturalismo espanol, Sevilla, 1973 , nr. 59. Een kopie, duidelijk van mindere kwaliteit, 
hangt in het Museum voor Schone Kunsten te Boedapest: zie de afbeelding in 8. Nicolson, The International 
Caravaggesque Movement, Oxford , 1979, p. 92, pl. 167 (als M. Stomer (?]) . 
22 ZieVlieghe, nr. A 19 , pl. 20. 
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voorlopig nog wel behouden: pas in latere jaren zou ook De Crayer tot een meer 
vloeiende schildertechniek komen, die zowel met de stijl van Van Dijck als met 
deze van Rubens' late reuvre in eenklank zou zijn 23 . 

Karakteristiek voor deze periode is de Christus aan het kruis met Maria, 
Johannes en Magdalena, die in 1905 te Berlijn werd geveild (afb. 5), overigens als 
een werk van Antoon van Dijck 24 . Die toeschrijving was wellicht gesteund op het 
feit dat het schema van de compositie duidelijk geïnspireerd is door Schelte a 
Bolswet:ts prent naar Van Dijcks gelijknamig schilderij van 1629-30, in de Sint
Miebielskerk te Gent 25 . Vooral de Mariafiguur, met haar typisch gebaar van 
overgave, en de omkijkende ruiter links zijn zeer getrouw aan Van Dijcks com
positie ontleend. Factuur en lijnvoering evenwel zijn, voor zover te beoordelen aan 
de hand van een oude foto, zeer kenschetsend voor De Crayer: diens plastisch 
weergegeven personages zijn als een signatuur van de meester. Een motief als het 
paard links spreekt ook voor zichzelf: het is nagenoeg een herhaling · van de 
schimmel, die voorkomt in de iets vroegereA/exander en Diogenes, in het Wallraf
Richartz-Museum te Keulen 26 . Maar ook de gegevens over de herkomst van het 
schilderij bevestigen de toeschrijving aan De Crayer. De catalogus van de op 1 en 
2 maart 1905 te Berlijn gehouden veiling van de Franse verzameling Mersch 
vermeldt immers dat het stuk afkomstig was van een 'Sammlung der Gräfin von 
Delft' te Brussel en dat het eerder gehangen zou hebben in een 'Schloss St. Loew 
bei Brüssel, für dessen Kirche es gemalt wurde ' . Bedoeld werd hier ongetwijfeld 
het kasteel van Sint-Pieters-Leeuw, waar sinds 1771 de graven Van der Dilft 
woonden, als heren van Sint-Pieters-Leeuw 27 . Hoe het schilderij op dat kasteel 
terechtgekomen is, weet men niet, doch men kan vermoeden dat het gebeurde na 
1763. In dat jaar immers vermeldt Mensaert nog een Kruisiging van De Crayers 
hand in de parochiekerk van Sint-Pi eters-Leeuw 28 , een werk dat later uit de kerk 
verdwenen moet zijn , aangezien het in recentere beschrijvingen van de inboedel 
niet meer voorkomt. Mijn vermoeden is dan ook dat de eertijds voor de kerk 
bestemde Kruisiging identisch is met het in 1905 te Berlijn geveilde schilderij. In 
deze veronderstelling zou men zich verder tenslotte ook kunnen afvragen, of dit 
doek soms tijdens de Franse Revolutie op het kasteel van Sint-Pieters-Leeuw in 
veiligheid is gebracht. 

Uit dezelfde tijd lijkt mij ook de Heilige Martinus (afb. 6) te zijn, die vóór de 
laatste Wereldoorlog als een aan Jan Boeckhorst toegeschreven werk hing in de 

23 Voor een beschrijving van deze stijlontwikkeling, zie Vlieghe, pp . 65-67. 
24 Veiling Dr. Paul Mersch (Parijs) , Berlijn (Keiler-Reiner) , 1-2 maart I 905, cat. nr. 24 (afb . , alsAntonius van 
Dijck); olieverf op doek ; 343:238 cm. 
25 Zie G. Glück , Van Dyck. Des Meisters Gemälde (Klassiker der Kunst), Stuttgart-Berlijn, 1931 , pp. 247 (ill. 
van het schilderij), 545 (o.m. over de prent) . 
26 Zie Vlieg he, nr . A 14 , pl. I 7. 
27 Zie over de familie Van der Dil ft en de heerlijkheid Sint-Pieters-Leeuw: A. Wauters , Histoire des environs de 
Bruxelles , I, Brussel, 1855 , p. 101 . 
28 G. P. Mensaert , o .c., II , p. 85. 
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Martinikirche te Münster in Westfalen 29 . De wat stroeve ruiter lijkt mij goed te 
vergelijken met bij voorbeeld de grote compositie Karel V en de Kardinaal-Infant 
F erdinand te paard , één van de in 1635 tot stand gekomen taferelen voor de 
decoraties van de Blijde Intrede in Gent van de Kardinaal-Infant 30 . Net als daar
en trouwens ook in ander vroeg werk van De Crayer- treft in het doek te Münster 
de voorkeur voor pittoreske en kleurige details in gelaatstypering en kostumering . 
De realistische behandeling van de bedelaars vooral is hiervan een goed voorbeeld. 
Ook in dit geval heeft De Crayer gekeken naar Antoon van Dijck, zij het dan ook 
naar een van diens vroegere werken , de beroemde Sint-Martinus in de kerk van 
Zaventem 31 , een werk dat hij ongetw,ijfeld vanuit het naburige Brussel gemakke
lijk kon gaan zien. Overigens was De Crayer zeer bekend met het Brabantse 
platteland, getuige het enorm aantal altaarstukken dat hij heeft uitgevoerd voor 
talloze dorpskerken in het gebied tussen Aalst en Leuven . Vergeleken bij Van 
Dijcks beroemde schilderij, is er een verschil in de houding van de heilige. De 
kosturnering echter, vooral de bepluimde baret en het kuras, en ook de gelaatsty
pering zijn in beide composities dermate onderling verwant, dat hier zonder enige 
twijfel moet worden gedacht aan directe beïnvloeding. De juiste herkomst van het 
doek te Münster is niet gekend 32 . Het zou mij echter niet verwonderep indien het 
op het einde van de achttiende of in het begin van de negentiende eeuw gekocht zou 
zijn van de inmiddels opgeheven en afgebroken abdij van Affligem. Voor de kerk 
van deze vermaarde Brabantse abdij heeft De Crayer immers een 'Saint Martin à 
cheval' geschilderd, een werk dat Mensaert daar in 1763 nog had gezien boven een 
deur in het koor 33 . Voor deze kerk schilderde De Crayer overigens een ganse reeks 
taferelen, waarvan er nog een aantal bewaard zijn . Al deze werken dateren uit de 
jaren 1630 34 . Mede qaarom kan het hier besproken schilderij wel tot de Affligemse 
reeks hebben behoord . In elk geval is het door Mensaert vernoemde schilderij de 
enige voorstelling van de heilige Martinus, die mij van De Crayers hand bekend is. 

Tot de genoemde Affligemse reeks behoorde ook een schilderij Sint-Benedictus 
ontvangt zijn eerste volgelingen Sint-Maurus en Sint-Placidus. Dit schilderij werd 
grotendeels vernield, ten gevolge van de beschieting van Dendermonde in 
1914-18 ; sinds het begin van de negentiendeeeuw bevond het doek zich immers in 
de Sint-Pieters-en Pauwelsabdij aldaar. Slechts een fragment, met het hoofd van 

29 Olieverf op doek; 250: 160 cm. 

30 Zie Vlieghe, nr. A 50, pl. 50. 
31 Zie G. Glück, o.c., p. 24. 
32 Voor bibliografische inlichtingen dank ik ten zeerste Dr. Helmul Lahrkamp, stadsarchivari s te Münster. De 
oudste vermeldi ng in de Martinikirche stamt uit 1836. De toeschrijving aan Boeckhorst is niet ouder dan 1928, het 
jaar waarin G. Dehio het schi lderij in zijn Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler (V, Berlijn , 1928, p. 372) 
voor het eerst aan deze schilder toeschreef. Ongetwijfeld liet hij zich daarbij leiden door een andere Sint-Mar
tinusvoorstelling in dezelfde kerk en inderdaad een werk van Boeckhorst (zie daarover M. L. Hairs, Dans Ie 
sillage de Rubens , Luik , 1978 , afb . 18 , die overigens terecht het hier aan De Crayer toegeschreven werk niet met 
Boeckhorst in verband wilde brengen) . 
33 G. P. Mensaert , o.c., l , p. 154 (Vlieg he, nr. B 36). Oorspronkelijk boven het altaar van Sint-Martinus in de 
abdijkerk : zie daarover Dom Bernard, Geschiedenis der Benedictijnerabdij van Affligem, Gent , 1890, p. 242. 
34 Zie Vlieg he , nr. A 38-A 40. 
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6. G. de Crayer, St.-Martinus verdeelt zijn mantel onder de armen. 
Vernield; eertijds Münster, Martinikirche 

Benedictus, bleef bewaard en is nog steeds in de abdij te Dendermonde te zien: de 
stilistische overeenkomst van dit fragment met de Benedictusfiguur in de eveneens 
voor Affligem uitgevoerde Sint-Benedielus ontvangt Totila laat immers toe het 
fragment te situeren rond de ontstaansdatum van laatstgenoemde compositie 35 . 

Spijts de verregaande vernieling vanSint-Benedictus ontvangt zijn eerste volgelin
gen Sint-Maurus en Sint-Placidus kan het oorspronkelijke uitzicht van het tafereel 
toch nog goed beoordeeld worden, dank zij een achttiende-eeuwse kopie van dit 
werk (afb. 7), die thans hangt in de kerk van de cisterciënzerabdij te Bornem 36 . 

Mijn vermoeden, op grond van het bewaarde fragment, dat het origineel in de jaren 
1630 moet gedateerd worden, wordt door deze kopie volledig bevestigd. De wat 
uitgelengde figuren en, in het algemeen, het accentueren van het plastische en 

3s Ibid ., nr. A 41 , pl. 45 . 
36 Op het ogenblik dat ik mijn monografie voorbereidde kon ik het schilderij in de kerk te Bornem niet zien 
(olieverf op doek; 251:164 cm) . 
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7. Naar G. de Crayer, St.-Benedielus 
ontvangt zijn eerste volgelingen. 

Bornem, kerk van de cisterciënzerabdij 

lokaalkleurige zijn volkomen in eenklank met die datering. Maar ook in de 
compositieopbouw vertoont de kopie te Bornem heel wat overeenkomst met het 
werk uit de jaren dertig. Meer bepaald kan hier goed vergeleken worden met 
Sint-Nicolaas ontvangt de huldebetuigingen van drie Romeinse officieren, bekend 
in twee versies uit 1638-39, die zich respectievelijk bevinden in de Sint-Pauluskerk 
te Opwijk en de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen 37 . In beide composi
ties, maar nog meer uitgesproken in de kopie te Bornem, blijkt de contrapostisch 
opgevatte opbouw geïnspireerd te zijn door Rubens' Sint-Ambrosius weigert keizer 
Theodosius de toegang tot de dom van Milaan, een werk dat kort vóór 1620 werd 
uitgevoerd 38 . 

Vanaf zowat 1638 kwam er opnieuw een wijziging in het reuvre van De Crayer, 
ditmaal evenwel vooral in het koloriet. De bonte lokaalkleurigheid en de bena
drukte plasticiteit van de voorgaande jaren gingen gaandeweg plaats maken voor 
zachter vloeiende overgangstonen . Daarbij werd vooral het late werk van Rubens, 
alsmede het daarmede enigszins gelijkgestemde reuvre van Titiaan en Veronese 
een voorbeeld 39 . 

3 7 Zie Vlieg he, nr. A 70, A 71, pl. 74, 75. 
38 Zie over dit kort vóór 1620 ontstane schilderij en zijn onduidelijke herkomst : W. Prohaska, in (cat. tent.)Peter 
Paul Rubens , Wenen, Kunsthi storisches Museum , 1977, nr. 21 , pl. 31. Een open vraag blijft waar De Crayer 
deze compositie, die zich, voor zover bekend , niet bevond in een Zuidnederlandse kerk of in een ander openbaar 
gebouw , kan hebben gezien. 
39 Zie Vlieg he, pp. 68-71. 
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8. G. de Crayer, De marteldood van St.-Dionysius en zijn gezellen . 
St. Denis, Maison d'Education de la Légion d'Honneur 

Een zeer karakteristiek werk uit deze periode is De marteldood van Sint-Dionysius 
en zijn gezellen, een schilderij dat zich thans bevindt in het Maison d'Education de 
la Légion d'Honneur te Saint-Denis nabij Parijs (afb. 8), doch dat tot 1945 was 
opgehangen in het transept van de voormalige abdijkerk aldaar40 . Het doek is daar 

40 Olieverf op doek ; ca 400: ca 300 cm. Gepubliceerd door Foucart-Lacambre, pp. 6, 8, afb. 3; reeds eerder als 
werk van De Crayer vermeld in Brière en V i try , L' église abbatialedeSaint Denis et ses tombeaux, Parijs , 1908, 
p. 76 . 
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echter pas in 1867-68 gekomen en bevond zich naar alle waarschijnlijkheid vóór de 
Franse Revolutie in de benedictijnenabdijkerk van Saint-Denis nabij Bergen 41

. 

Het schilderij moet gesitueerd worden rond 1645. Het is immers duidelijk verwant 
met èen groep gelijkaardige marteltaferelen van die tijd, die vooral gekenmerkt 
worden door een uitgesproken dynamisch opgevatte compositiestructuur, waarvan 
de opbouw wordt bepaald door mekaar oversnijdende diagonalen. Zeer eng ver
want is het schilderij met De marteldood van Sint-Petrus 42

, een werk uit die jaren, 
waarin behalve de genoemde diagonale opbouw, ook enkele losse motieven 
voorkomen, die a.h.w. letterlijk uit het doek te Saint-Denis werden overgenomen. 
Vooral bedoel ik hier de opmerkelijke repoussoirfiguren, zoals de op de rug 
geziene krijgers en de standaarddrager. 

Uit de jaren veertig dateren ook een tweetal Mariale devotieschilderijen. Een 
hiervan, de Onbevlekte Ontvangenis (Maria gepresenteerd door Joachim en Anna) 
(afb. 9), bevindt zich in het Jezuïetenklooster te Krakau 43 en is een herhaling van 
een in meer dan één exemplaar bekende compositie uit het jaar 1644 44 . Links 
bemerkt men het wapen van bisschop Antonius Triest, wat er op wijst dat het doek 
naar alle waarschijnlijkheid bestemd was voor een kerk in Gent. Vóór het einde van 
de achttiende eeuw bevond er zich overigens een dergelijk werk in Gent: het werd 
er geveild in 1797 45 . 

Het Mystiek Huwelijk van Sint-Catharina (afb. 10), in een privéverzameling te 
Kieldrecht46 , is compositorisch, en ook inzake de figuren behandeling, zeer ver
want met een doek, als De kroning van Sint-Rosalia , een werk uit 1646, dat zich 
bevindt in het Museum te Gent 47 . Ook met een ander werk uit de latere jaren 
veertig is er opmerkelijke verwantschap: het Kind Jezus is als type en ook door zijn 
houding een herhaling van het Kindje in de Madonna met Heiligen in het Louvre te 
Parijs 48 . 

Vanaf ca 1649 is De Crayer blijven stagneren in een zoeterig-sentimentele 
formulekunst, waarbij tot in den treure alsmaar dezelfde motieven worden herhaald 
in steeds andere schikkingen en waar het late , sterk emotioneel geladen werk van 
Van Dijck een dominerende invloed op heeft uitgeoefend. Ook koloristisch is er 

41 In de achttiende-eeuwse beschrijvingen van dit werk is er sprake van de heilige Dionysius , die zijn eigen hoofd 
in zijn handen heeft (zie Vlieghe , nr. B 15). Wellicht hebben Foucart en Lacambre om die reden gemeend dat het 
door hen ontdekte schilderij niet identiek kan zijn met het eertijds in de abdijkerk van Saint-Deni s bewaarde 
altaarstuk. Op het voorplan is inderdaad het moment van de executie zelf voorgesteld. Foucart en Lacambre zagen 
evenwel over het hoofd dat helemaal op het achterplan , uiterst klein weergegeven, het populaire mirakel van de 
heilige, die met zijn hoofd in zijn handen gi ng wandelen , toch is uitgebeeld. 
42 Zie Vlieghe, nr . A I 13 , pl. 112. 
43 Olieverf op doek ; ca 200: ca 160 cm; gesigneerd . Gegevens werden mij vriendelijk medegedeeld door Dr. J. 
Chroscicki, Warschau; zie over dit werk ook: Katalog ZabytkowSztuki w Polsce- Catalogue des monumentsd' art 
en Pologne , !Ve, Warschau , 197 1, p. 103 , pl. 348. 
44 Zie Vlieghe, nr. A 90, A 91. 
45 Veiling ' Museum Belgicum' , Gent , 6 november 1797 , cat. nr . 16. 
46 Olieverf op doek ; 180 :200 cm. 
47 Zie Vlieghe, nr. A 95, pl. 95. 

48 Ibid. , nr. A 104, pl. 101. 
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9. G. de Crayer, Maria gepresenteerd 
door Joachim en Anna. 

Krakau, Jezuïetenklooster 

10. G . de Crayer, Het mystiek huwelijk van Sint-Catharina . 
Kieldrecht, privéverzameling 
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11. G. de Crayer, Johannes de Evangelist op 
Patmos . Bewaarplaats onbekend 

12. G. de Crayer, Johannes de Doper. 
Bewaarplaats onbekend 

een soort stilstand ingetreden: de bonte kleurschakeringen gingen steeds meer 
plaats maken voor een meer vergrauwende tonaliteit. Men kan dan ook spreken van 
een zekere decadentie in het werk van De Crayer: deels was deze het gevolg van het 
feit dat ateliermedewerkers in deze jaren van ongehoord drukke bedrijvigheid een 
alsmaar groter aandeel moeten . hebben gehad in de uitvoering van De Crayers 
produktie 49 . Op het probleem van De Crayer en zijn atelier ga ik overigens verder 
nog dieper in, bij de bespreking van nieuwe toeschrijvingen van olieve"rfschetsen 
en tekeningen. 

Haast een typevoorbeeld voor het clichématige en sentimenteel-gekunstelde van 
De Crayers late stijl is de Johannes de Doper (afb. 12), die vóór een paar jaar te 
Londen werd geveild 50 . Dit figuurtype komt men bij herhaling tegen in De Crayers 
altaarstukken uit deze jaren. Er bestaat overigens een voorstelling van Johannes de 
Doper, die nagenoeg een letter! ijke herhaling is van dit werk: ik bedoel de ten 
voeten uit geschilderde uitbeelding in San Francisco el Grande te Madrid, die deel 
uitmaakt van een reeks door De Crayer geschilderde heiligenfiguren, die zich 
oorspronkelijk bevonden in het franciscanenklooster van Burgos 51 . 

Verwant is een voluit gesigneerde Johannes de Evangelist op Patmos (afb. 13), 
die zich bevindt in het alexianenklooster te Boechout 52 . Net zoals het overige 
kunstbezit van dit klooster, moet ook dit werk afkomstig zijn van het oorspron-

4 9 Ibid., pp. 71, 72. 
50 Veiling Londen (Christie's), 19 juli 1974, nr. 124 (afb .) ; olieverf op doek ; 123: I OI ,5 cm. Herkomst: Lord 
Leigh, veiling, Londen (Christie's), 25 maart 1899. 
51 Zie Vlieg he, nr . A 194, pl. 181. 
52 Olieverf op doek; 165: 100 cm; gesigneerd . 
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13 . G. de Crayer, Johannes de Evangelist op Patmos. 
Boechout , Alexianenklooster 

kelijke convent van de orde, dat zich tot het einde van het Ancien Régime bevond in 
Antwerpen. Ik vraag me zelfs af of het schilderij niet te vereenzelvigen is met 'eene 
schilderij verbeeldende den H. Johannes in 't Eiland Pathmos', dat zich bevond 
boven het grafvan de alexianer broeder Johannes Aertsens , die overleed in 1657 53 . 

Met dit jaartal, ongetwijfeld bij benadering ook de datum van het epitaafschilderij, 
is in elk geval de stijl van De Crayers werk te Boechout niet in tegenspraak. Een 
minder hoge, maar overigens slechts licht gewijzigde herhaling van dit schilderij 
dook in 1979 te Londen op (afb. 11), op een veiling, als een werk van Van Dijck 54 . 

In verband met de twee te Londen geveilde Johannesvoorstellingen is nog een 
bemerking te maken. Zij hebben nagenoeg dezelfd1 afmetingen en zouden goed 
pendants kunnen zijn . Dergelijke pendants van De Crayer hebben bestaan: vóór de 
Franse Revolutie worden een Johannes de Doper en een Johannes de Evangelist 
van zijn hand vermeld in de vroegere dominikanenkerk te Brussel 55 . Een tegen
hanger uit dezelfde tijd van deze extatisch opkijkende mannen is de in verrukking 
starende vrouw. In dit opzicht, en ook als tot aan de knieën uitgebeelde figuur, 
53 Zie Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen, IV , Antwerpen, 1859, p. 287 . 
54 Veiling Londen (Sotheby-Parke Bernet) , 28 maart 1979, nr. 135 (als A. Van Dijck) ; 121:99,5 cm. 
55 Zie Vlieghe, nr. B 40, B 41. 
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14. G . de Crayer, Maria-Magdalena. 15. G . de Crayer, Caritas Christiana. 
Bewaarplaats onbekend Luik , privéverzameling 

kunnen de beide Johannesvoorstellingen goed vergeleken worden met de Maria
Magdalena (afb. 14), die onlangs werd geveild te Bern, als een werk uit de school 
van Antoon van Dijck 56 . Het gaat hier om een vooral bovenaan wat grotere repliek 
van een schilderij in hetMuseum te Valenciennes. Nog een derde versie, die echter 
aan alle zijden is afgesneden, werd in 1935 geveild te Brussel 57 . 

De in extase opkijkende vrouw treft men natuurlijk ook en vooral aan in de vele 
hemelvaarten van Maria, taferelen met martelaressen en belijdsters, en andere 
sterk emotioneel geladen composities uit deze tijd, waarin vrouwelijke personages 
een voorname rol spelen. Men herkent haar ook in een Caritas Christiana 
(afb. 15), een schilderij in een privé-verzameling te Luik 58 . Ook de daar voorko
mende kinderkopjes (Jezus, Johannes de Doper en twee engeltjes), met hun hoog 
voorhoofd en vlokkig krulhaar, behoren tot de gemakkelijk te herkennen re
kwisietep van het latere werk van Gaspar de Crayer. Overigens komen de engeltjes 
nagenoeg ongewijzigd ook voor in de Heilige Familie te Florence, een werk uit 
ca 1656-59, dat in elk opzicht eng met het hier besproken doek verwant is 59 . Het 
schilderij te Luik is traditioneel steeds aan De Crayer toegeschreven geweest. Op 
de achterzijde bevindt zich een oud etiket, met o.m. de aanduiding 'Collection 
Tencé père Lille' en het nummer 28. Inderdaad blijkt het schilderij als aan De 

56 Veiling, Bern (Dobiaschofsky), 24-27 oktober 1979, cat. nr. 206 (afb.; als school van A. Van Dijck) ; 
herkomst: veiling F. Coosemans, Antwerpen, 6-7 december 1919, cat. nr. 58 (als A. Van Dijck). In dit verband 
valt nog op te merken dat, samen met de hoger genoemde Johannesvoorstellingen , zich ook eenMagdalena van 
De Crayer bevond in de Brusselse dominikanerkerk !.Ylieghe , nr. B 42). 
57 Zie Vlieghe, nr. A 236, A 237 (pl. 219 , 220). 
sa Olieverf op doek; 112: 98 cm. 
59 Zie Vlieghe , nr. A 176, pl. 162. 
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16. G. de Crayer, Madonna vereerd 
door heiligen . Ourscamp , Abdijkerk 
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Crayer toegeschreven lot 28 verkocht te zijn geworden op de veiling van de 
Rijselse verzameling Tencé, die werd gehouden te Brussel, op 17 september 1860 
en de daarop volgende dagen 60 . Zoals menig ander werk uit deze periode, is ook 
deze Caritas Christiana sterk beïnvloed door het gelijk gestemde late ceuvre van 
Van Dijck. Er zijn in dit verband zelfs rechtstreekse motiefontleningen aan te 
duiden . Zo gaat de houding van het naar zijn moeder wijzende Jezuskind terug op 
Van Dijcks Caritas , waarvan een exemplaar te ~ien is in de Dulwich Gallery te 
Londen 61 . De Johannes de Doper van zijn kant is als motief het spiegelbeeld van de 
gelijknamige heilige in Van Dijcks Madonna , in de Alte Pinakothek te Mun
chen62 . 

Een typisch product van De Crayers atelierpraktijk uit de jaren vijftig is de 
Madonna met heiligen (afb. 16), in de kerk van de abdij van Ourscamp (Oise), in 
Noord-Frankrijk 63 . Het schilderij is een slechts lichtjes gewijzigde repliek van een 
gelijknamig altaarstuk, dat zich bevindt in de Gymnasialkirche te Meppen (West
falen) 64 . Net als daar zijn de heiligen Benedictus, Eernardus en Rupertus van 

60 Veiling Tencé, Rijsel (Le Roy), 17 september 1860 e. v. d. , cat. nr. 15 , met de volgende beschrijving : 'Vêtue 
suivant la tradition, d 'une robe rouge et d ' une draperie bleue la V i erge reti ent de la main droite l'Enfant Jésus sur 
ses genoux et Ie presse doucement contre son sein. Elle enveloppe de lamain gauche Ie jeune Saint Jean Baptiste , 
qu i regarde avec tendresse celui qu ' il doit précéder dans la prédication et dans Ie martyre, et lui présente une 
banderale ou sont écrits les mots consacrés : Ecce Agnus Dei . . . Des anges descendent du ei el à la droite de la vierge 
quitourne la tête de ce cöté et semble mettre les deux enfants sous leur protection. Toile, H . 11 2 L. 100.'. 
6 t Zie G. Glück, o.c., p. 259. 
62 Ibid ., p. 233 . 
63 Olieverf op doek ; ca 400: ca 300 cm. 
64 Zie Vlieghe, nr. A 185, p1. _173. 



17. G. de Crayer, St.-Stephanus Harding ontvangt 
St.-Bemardus als novice in de abdij van Cîteaux. 

Bewaarplaats onbekend 

18. G . de Crayer, St.-Edmundus Rich. 
Bewaarplaats onbekend 
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19. G. de Crayer, God de Vader (fragment 
van een schilderij) . 

Antwerpen , privéverzameling 
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Molesme in beeld gebracht, wat er op wijst dat het hier gaat om een schilderij dat 
besteld werd voor of door een cisterciënzerabdij. Het is bekend dat de Zuid-Ne
derlandse abdijen van cisterciënzers en cisterciënzerinnen behoorden tot de be
langrijkste bestemmingen van De Crayers late reuvre 65 . Helaas viel niet uit te 
maken voor welke abdij De Crayer het thans te Ourscamp bewaarde altaarstuk 
heeft uitgevoerd . Over de herkomst van het doek is immers maar weinig geweten. 
Het is alleen bekend dat het , waarschijnlijk tussen de beide Wereldoorlogen , werd 
geschonken aan de in Ourscamp gevestigde 'Congrégation des Serviteurs de Jésus 
et de Maria', door ene graaf de Biver 66 . 

Deze en andere verwante verheerlijkingen van de Madonna , die in de jaren 
vijftig en zestig in groot aantal De Crayers atelier verlieten 67 , hebben een zelfde 
compositiestructuur. De Madonna, extatisch ten hemel blikkend, zit in het midden, 
als de Middelares tussen de haar vererende heiligen- onderaan, op het voorplan 
-en de hemel , helemaal in de bovenzone van het schilderij , waar steeds de drie 
personen van de goddelijke Drievuldigheid zijn weergegeven. Helemaal boven zit 
God de Vader, steeds al s dezelfde gemakkelijk herkenbare grij saard . Een fragment 
met zo ' n God de Vader-figuur (afb . 19) bevindt zich in een Antwerpse privéver
zameling 68 . Men heeft het raden naar het oorspronkelijke uitzicht van de composi
tie, op het ogenblik dat zij zich nog in ongeschonden toestand bevond. Dat het om 

6s Ibid . , pp. 52, 53. 
66 Onafuankelijk van mij , ook gepubliceerd door Foucart·Lacambre, pp. 6, 8, (afb . 2); daar worden ook de 
schaarse gegevens betreffende de herkomst medegedeeld. 
67 Zie vooral Vlieghe, nr. A 183 (pl. 169) , A 187 (pl. 170), A 186 (pl. 171 ), A 185 (pl. 173), A 189 (pl. 175). 
68 Olieverf op doek ; 192,5 :1 23,5 cm. 
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20. G. de Crayer, De verrijzenis 
van Christus. Meer (Hoogstraten), 

0.-L.-Vrouw-Visitatiekerk 

een cisterciënzer Madonnaverering als hierboven zou gegaan hebben, is goed 
mogelijk. 

Tot de voornaamste van de vele opdrachten voor cisterciënzerinnenabdijen, die 
De Crayer met name in de jaren vijftig zijn te beurt gevallen, behoort deze van de 
vijftien taferelen voor de kerk van de abdij Nazareth bij Lier. Deze schilderijen zijn 
mede het resultaat van een grootscheepse campagne tot versiering van de kerk, 
hoofdzakelijk ondernomen door de abdis Carola Butkens, die tussen 1647 en 1668 
aan het hoofd van de communauteit stond 69 . Twaalf van deze schilderijen beelden 
heiligen of zaligen van de cisterciënzerorde uit en werden allemaal geschilderd 
tussen 1652 en 1654. De abdij werd grondig verwoest tijdens de Franse Revolutie. 
In de loop van de negentiende eeuw echter doken een drietal voorstellingen van 
vrouwelijke heiligen uit deze cyclus opnieuw op 70 . Naar alle waarschijnlijkheid 
kunnen daar thans nog twee andere schilderijen aan worden toegevoegd. Tijdens 

69 Zie Vlieg he , pp. 52, 53. 
70 Ibid. , nr. A 146-A 157. Bewaard bleven slechtsEen heilige of zalige cisterciënzerin gekroond door Christus 
(ylieghe, nr. A 157, pl. 141) , Sint-Elisabeth van Schönau in extase (ylieghe, nr. A 153, pl. 142) en Sint-Lut
gardis door Christus omhelsd (ylieghe, nr. A 149, pl. 143). 
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het persklaar maken van dit artikel kwamen in Londen twee schilderijen van De 
Crayer ter veiling (afb . 17, 18), die in de betreffende catalogus zijn beschreven als 
voorstellingen van cisterciënzerheiligen 71 . Te oordelen naar de onderling nage
noeg overeenstemmende maten en de in beide werken voor De Crayers late stijl 
typische kenmerken 72 , is het duidelijk dat de schilderijen v~n meet af samen 
hebben gehoord. Het eerste van de twee schilderijen wordt in d~ veilingscatalogus 
wat vaag beschreven als 'The Actmission of St Bernard to the: Cisterciao Order' 
(afb. 17). Die beschrijving is niet verkeerd, doch wel onvolledig. Eenjuistere titel 
isSint-Stephanus Harding , abt van Cîteaux, ontvangt Sint Eernardus als novice in 
zijn abdij. De heilige Steph<j.nus Harding (ge st. 1134) staat recht en schenkt aan de 
pas ingetreden Bernardus de monnikspij. Het gebeuren wordt verduidelijkt door 
een tekst in een opengeslagen boek op een sokkel, links van Sint Stephanus: 
ELECTE/BERNARDE/INGREDERE/ORDINEM/CISTERCIIENSEM 73 . Het is evident dat in deze 
compositie de nadruk ligt op de monumentale Stephanus Harding, die trouwens 
een aureool draagt, en niet op de in de voorstelling duidelijk ondergeschikte figuur 
van de jonge Bernardus. Het schilderij zou dan ook wel kunnen vereenzelvigd 
worden met de voorstelling van Sint-Stephanus Harding, die oorspronkelijk deel 
uitmaakte van De Crayers heiligencyclus voor Nazareth 74 . Een andere in de reeks 
te Nazareth voorgestelde mannelijke cisterciënzerheilige was Sint-Edmundus Rich 
(1170-1240) 75 . Tot de voorstellingstypes van deze overigens zelden in beeld 
gebrachte heilige, behoort een uitbeelding als gemijterd bisschop van Canterbury, 
met kruisstaf en consacrerend 76 . De genoemde attributen vindt men ook terug in 
het te Londen geveilde pendant van De Crayers Sint-Stephanus Harding, dat in de 
catalogus slechts wordt omschreven als' A Cistercian bishop with the young Christ' 
(afb. 18). Wat het Kind Jezus hier komt doen, is niet meteen duidelijk. Misschien 
moet Zijn aanwezigheid in verband worden gezien met het op de achtergrond in een 
stralenkrans verschijnende Christusmonogram IHS. In elk geval wordt hier klaar 
de eucharistiegedachte beklemtoond, net als in de geijkte voorstellingswijze van de 
consacrerende Sint-Edmundus. 

Daarnaast maakte De Crayer voor dezelfde kerk ook nog een Lactatio van 
Sint-Bemardus, thans in het Koninklijk Museum te Antwerpen 77 , een Kruisaf
neming 78 en een Verrijzenis 79 . De Kruisafneming is niet meer bekend, doch er is 
71 Veiling, Londen (Sotheby ' s) , 16 juli 1980, cat. nr. 98 (afb .) ; olieverf op doek; resp. 261:157 cm en 
261 : 171 cm. 
72 Zeer terecht wordt in de veilingscatalogus gewezen op de enge stijlverwantschap met De Crayers voorstel
lingen van ordestichters, de schilderijencyclus uit de kerk van San Francisco el Grande te Madrid (zie hierover 
Vlieghe , nr. A 191-A 196, B 69-B 79, pl. 178-183). 
73 Zie voor dit thema in de iconographie van Sint-Stephanus en Sint-Bernardus, T. Hümpfner,lkonographie des 
heiligen Bernhards , Keulen , 1927, o.m. pl. 40, 59, 60. 
74 Zie Vlieg he , nr . A 148. 
75 Ibid ., nr. A 152. 
76 Zie K. M. Libor , in E. Kirschbaum (ed.) , Lexikon der christUehen Ikonographie, VI, Freiburg, 1974, 
kol. 108, 109. 
77 Zie Vlieghe, nr. A 210 , pl. 195 . 
78 Ibid . , nr. B 29. 
79 Ibid. , nr. B 30. 
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21. Naar G. de Crayer, St.-Carolus 
Borromeus verzorgt de pestlijders van 
Milaan. Condé-sur-Escaut, stadhuis 

alle reden om de Verrijzenis te herkennen in een gelijknamig schilderij, dat zich 
bevindt in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie te Meer (Hoogstraten) 
(afb. 20) en daar overigens traditioneel altijd aan De Crayer is toegeschreven 
geworden 80 . Aan die toeschrijving valt niet te twijfelen: het schilderij is een 
getrouwe repliek van de Verrijzenis, thans in het Diocesaan Museum te Haarlem 81 . 

Dat schilderij heb ik in mijn boek gedateerd in de late jaren veertig. De versie te 
Meer zou ik niettemin iets later, alleszins niet vóór ca 1650, willen dateren. Spijts 
de volledige overeenstemming van de uitbeelding, is de Christusfiguur in het 
exemplaar te Meer iets geëxalteerder van gelaatsexpressie en lijkt het koloriet wat 
meer verstorven te zijn: in dit laatste opzicht lijkt het schilderij dan ook verwant 
met de Verrijzenis uit De Crayers laatste jaren, een versie van het thema die thans 
wordt bewaard in het Museum voor Schone Kunsten te Gent 82 . Dat het altaarstuk 
uit Nazareth komt, is zeer waarschijnlijk, in het licht van een aantekening door 
pastoor Brouwers van Meer, die het werk in 1832 heeft aangekocht voor de kerk 
waar het thans nog hangt. Pastoor Brouwers noteerde daarin namelijk dat het 

80 Olieverf op doek ; 325:200 cm. fk dank hieroprecht Z .E. H. Van Deyck , pastoorte Meer, die mijn aandacht op 
het werk heeft getrokken . 
81 Zie Vlieghe, nr. A 115, pl. 106. 

8 2 Ibid., nr. A 206, pl. 191. 
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22. Naar G. de Crayer, St. Carolus Borromeus 
verzorgt de pestlijders van Milaan , tekening. 

Darrnstadt, Hessisches Landesmuseum 
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schilderij afkomstig was uit een Liers nonnenklooster 83 : dat hiermee een ander 
klooster dan Nazareth werd bedoeld, lijkt moeilijk te veronderstellen. 

Tot de latere achttiende eeuw bevond zich in de Kapellekerk te Brussel een 
Sint-Carolus Borromeus die de pestlijders van Milaan verzorgt 84 . Het schilderij is 
verdwenen maar kan, zoals Foucart onlangs voorstelde 85 , misschien beoordeeld 
worden aan de hand van een kopie, een schilderij (afb. 21) dat zich bevindt in het 
stadhuis van het Noordfranse stadje Condé-sur-Escaut 86 . Onlangs kwam nog een 
tweede kopie aan het licht: ditmaal gaat het om een getekende versie (afb. 22), in 
het museum te Darmstadt 87 . Beide kopieën maken in elk geval duidelijk dat zij een 
compositie re:f;1ecteren, die eng aansluit bij enkele taferelen die De Crayer heeft 
uitgevoerd rond 1650. Meer bepaald zijn de compositieopbouw en de typering der 
personages verwant met uit deze tijd stammende werken, zoals Aartshertog 
Leopold-Wilhelm biedt de Madonna het plan van de Ongeschoeide Karmelieten
kerk van Gent aan (Gent, kerk der Ongeschoeide Karmelieten) 88 enDe H. Maagd 

83 'De schilderij verbeeldende de glorieuse verrysenis J C geschilderd door Craeyer vermaerden schi lder der 17de 
eeuw overleden te Gend 1669, is erkomstig uyt een Vrouwe klooster van Lier, de welke ik gekogt heb voor 
816, 32'. Deze tekst werd mij vriendelijk medegedeeld door Z.E.H. Van Deyck. 
84 Zie Vlieg he , nr. B 23. 

8s ZieFoucart-Lacambre, pp. 6, 8 (afb. 4). 

86 Olieverf op doek ; 312:212 cm. 
87 Geruite houtskooltekening ; 297: 197 mm; inv. nr. AE 511. Tentoongesteld op de expositiePeter Paul Rubens 
und sein Kreis (Zeichnungen aus der graphischen Sammlung des Hessisch.en Landesmuseums , Darmstadt, 1977, 
nr. 4, afb., als De Crayer, doch zonder verwijzing naar het schilderij). 
88 Zie Vlieghe, nr. A 139, pl. 132. 
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23. G. de Crayeren atelier, Christus verschijnt aan 
zijn Moeder. Le Roux, Ste. Gertrude 

24. Naar G. de Crayer, Christus verschijnt 
aan zijn Moeder. 

San Diego, Cal., Fine Arts Gallery 

25. G. de Crayer, Christus verschijnt aan 
zijn Moeder, tekening. Wenen , Albertina 
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vereerd door verschillende heiligen (de exemplaren in de Sint-Pauluskerk te 
Opwijk en de Sint-Rombootskerk te Mechelen) 89 . Aan de mogelijkheid dat het 
schilderij te Condé-sur-Escaut en de tekening te Darmstadt kopieën zijn van een 
verdwenen origineel, dat rond 1650 voor de Kapellekerk moet zijn uitgevoerd, 
wordt verder steun verleend door een document van 3 november 1648. Uit dat stuk 
blijkt namelijk, dat op de genoemde datum toestemming werd verleend aan de in 
Brussel wonende Italianen, om in de Kapellekerk een altaar op te richten ter ere van 
de Lombardische heilige Carolus Borromeus 90 . 

Een laat werk van De Crayer is ook Christus verschijnt aan zijn Moeder, een 
grotendeels door ateliermedewerkers uitgevoerd doek (afb. 23), dat als een onbe
kend werk uit de zeventiende eeuw hangt in de Sint-Gertrudiskerk te Le Roux, een 
deelgemeente van Fosses-la-Ville (provincie Namen) 91 . In de Christusfiguur her..: 
kent men licht hetzelfde Jupiterachtige athletische model, naar hetwelk ook de 
Sint-Sebastiaan in de twee hierboven vernoemde voorstellingen van De H. Maagd 
vereerd door verschillende heiligen, te Opwijk en Mechelen, werd uitgevoerd 92 . 

In spiegelbeeld komt deze beiland ook voor op Een heilige of zalige cisterciënzer
non door Christus gekroond, een van de schilderijen van de ca 1652-54 tot stand 
gekomen reeks voor de kerk van de cisterciënzerinnenabdij Nazareth bij Lier (thans 
Antwerpen, Sint-Jacobskerk) 93 . Ook met de Sint-Michaël op het schilderij De 
verschijning van Sint-Michaël aan Sint-Joris, omstreeks 1658 uitgevoerd voor de 
Commanderij Alden Biezen 94 , bestaat een meer dan oppervlakkige verwantschap. 
Van deze compositie moeten er- zoals in heel wat andere gevallen, vooral in deze 
latere jaren van De Crayers loopbaan- verschillende replieken en/ of varianten 
zijn geweest. Dit wordt bewezen door een kopie van overigens inferieure kwaliteit 
(afb. 24), in het museum te San Diego, Californië 95 . Met het doek te Le Roux 
stemt deze versie grotendeels overeen. Het origineel waarop de versie in San Diego 
teruggaat moet echter rijker gestoffeerd zijn geweest. Zo ziet men links op de kopie 
twee heiligen. Ook zijn er meer engelen te zien dan in de versie te Le Roux. Vooral 
de verrukt opkijkende seraf in het midden valt op: dit is andermaal een zeer typisch 

89 Ibid. , nr. A 131 (pl. 132) en A 138 (pl. 134) . 
90 Dit mij niet in originele toestand bekendedocument werd een beetje verward geparafraseerd door H. De Bruyn , 
in zijn Trésor artistique des églises de Bruxelles (Brussel, 1882, p. 259). Overigens hangt er in de Kapellekerk 
nog een kopie (zie de catalogus van de tentoonstelling Trésors d'art des églises de Bruxelles , Brussel , 1979, 
nr. 69, afb.) naar De Crayers latere versie van het onderwerp, door hem in 1668 gemaakt voor de Sint-Pieterskerk 
te Leuven (thans te Nancy , Musée des Beaux-Arts ; zie Vlieghe, nr. A 208 , pl. 193). Die kopie werd reeds 
gesignaleerd door J. B. Descamps (o .c . , p. 46). Ten onrechte heb ik zelf dit werk als verdwenen en als een kopie 
naar de vroegere versie van het onderwerp beschouwd (Vlieg he , nr. B 23): op grond hiervan hebben Foucart en 
Lacambre (zie noot 85) gedacht aan vereenzelviging van het doek te Condé-sur-Escaut met de kopie in de 
Kapellekerk. 
91 Olieverf op doek ; ca 270: ca 170 cm. Traditioneel toegeschreven aan een onbekend meester uit de 17de of 
18de eeuw. 
92 Zie Vlieghe, nr. A 131 (pl. 126) en A 138 (pl. 134). 
93 Ibid . , nr. A 157 (pl. 141). 
94 Ibid. , nr. A 168 (pl. 151) . 
95 Olieverfop doek ; 269: 168 cm. ZieSanDiego FineArtsGalleryCatalogue, San Di ego, Cal., 1960, p. 38 (als 
De Crayer). 
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26. G. de Crayer, De marteldood 
van St.-Barbara. Brussel , Zavelkerk 

motief uit De Crayers late reuvre. Met name in een aantal van de voor deze tijd zo 
karakteristiekeMadonna's door heiligen vereerd komt deze volwassen engel in 
dezelfde houding voor 96 . De kopie te San Diego verschaft nog een bijkomend 
argument om het schilderij te Le Roux aan De Crayer toe te schrijven: het werk is 
traditioneel steeds met zijn naam in verband gebracht. Verder ga ik ook nog in op 
een tekening, die De Crayer met het oog op deze compositie heeft uitgevoerd 
(afb. 25). 

Tenslotte mag hier nog een Marteldood van Sint-Barbara worden vermeld, een 
doek in de Zavelkerk te Brussel (afb. 26), daar tentoongesteld als een werk van 
Erasmus Quellin 97 . Dat het evenwel aan De Crayer moet worden toegeschreven en 
bovendien in diens laatste periode gesitueerd, lijdt niet de minste twijfel. De 
personages hebben het uitgesproken emphatische, dat zo opvallend is voor De 
Crayers laatste twintig jaar. Karakteristiek voor deze tijd is ook het typische profil 
perdu, waarin verschillende personages zijn weergegeven. De naar het ver-

96 Zie o.m . Vlieghe, nr. A 183 (pl. 169) , A 185 (pl. 173) , A 186 (pl. 171) en A 187 (pl. 170). 
97 Olieverf op doek; ca 250 : ca 170 cm; zie H. De Bruyn , o.c., p. 121 (als Erasmus Quellin). 
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grauwende neigende tussentonen in het koloriet zijn een ander kenmerk van deze 
late stijl. Dit marteltafereel is overigens een variante van de Marteldood van Sint 
Barbara, die de schilder omstreeks dezelfde tijd heeft uitgevoerd voor de Sint
Baafskerk te Gent 98 . Te noteren valt hier nog dat in 1727 een aan De Crayer 
toegeschreven Sint-Barbara wordt vermeld in de kerk van de geschoeide kar
melieten te Brussel 99 . Het is niet uitgesloten dat het gaat om het hier besproken 
werk, dat, na de opheffing van het klooster op het einde van de achttiende eeuw, 
door of voor de Zavelkerk zou zijn verworven. 

B. Ontwerpen voor historietaferelen 

Gaspar de Crayer had, zoals gezegd, een drukke atelierpraktijk. Ten overvloede 
blijkt dit uit het grote aantal van zijn bestellingen , zijn typisch gebruik van 
stereotiepe motieven en de replieken en kopieën naar heel wat van zijn composi
ties. Het spreekt vanzelf dat de schilder en zijn medewerkers daarbij beschikt 
hebben over een groot arsenaal van voorstudies , detailontwerpen en ook wel meer 
uitgewerkte getekende en geschilderde modelli. Helaas kon ik tijdens de voorbe
reiding van mijn monografie daarvan slechts een fractie terugvinden. Het is dan 
ook een gelukkige omstandigheid dat er zich nogal wat werk van deze aard bevindt 
onder het later nog teruggevonden reuvre van De Crayer. De herontdekte voorstu
dies zijn allemaal modelli, evenwel in verschillende staten van voorbereiding. Ze 
zijn ook alle in verband te brengen met tamelijk Iaat werk van de schilder. Dat is 
hoegenaamd niet bevreemdend, wanneer men vaststelt dat het juist in De Crayers 
latere periode is geweest, dat het atelier een alsmaar groter aandeel moet hebben 
gehad in de uitvoering van zijn reuvre . Er zijn vooreerst olieverfschetsen en 
tekeningen , waarin het definitieve compositieschema weliswaar reeds duidelijk 
vastligt , maar die van het uiteindelijke resultaat niettemin nog sterk afwijken in de 
detailbehandeling en, mede daardoor, in een eerder vluchtige techniek werden 
uitgevoerd. 

De olieverfschets (afb. 29) in de National Gallery of Scotland te Edinburg 100 

voor De hemelvaart van Sint-Catharina , een altaarstuk uit de latere jaren veertig in 
de Sint-Kathelijnekerk te Brussel 101 , is hiervan een goed voorbeeld. De schets is in 
dezelfde vlotte en toch pasteuze techniek geschilderd als bij voorbeeld de ongeveer 
terzelfdertijd te daterenMarteldood van Sint-Petrus , in het Museum Boymans-van 
Beuningen te Rotterdam 102 , of de in gouache uitgevoerde Bewening van Christus 
met de heiligen Franciscus en Elisabeth van Hongarije , in het Cabinet des Dessins 

98 Zie Vlieg he, nr. A 22 1 (pl. 199). 
99 Ibid ., nr. B 18. 
100 Olieverfop doek ; 75 :47 ,5 cm. Geschonken aan het museum door A.W. lnglis, in 191 8; zie C. Thompson en 
H. Brigstocke, National Gallery of Scotland, Edinburg, 1978, p. 126, nr. 12 11 (als ' toegeschreven aan De 
Crayer') . Het is goed mogelijk dat dit ontwerp identiek is met de olieverfschets voor het altaarstuk van 
Sint-Catharina, die wordt vermeld in de catalogus van de veiling Verbeien (Brussel, 8 oktober 1832 , nr. 297, 
zonder aanduiding van het materi aal van de drager, noch van de afmetingen). 
101 Zie Vlieg he, nr. A 130, pl. 125. 
I02 Jbid., nr. A 11 2, pl. lil. 



27. G. de Crayer, De kroning van de z. Rosa van Lima, 
tekening. Edinburg, National Gallery of Scotland 

28. J. van Cleef naar G. de Crayer, De kroning van de 
Z. Rosa van Lima. 

Gent, Klooster van de Broeders van Liefde 
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29. G. de Crayer, De hemelvaart van 
St. -Catharina, olieverfschets 
Edinburgh, National Gallery of Scatland 
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van het Louvre te Parijs, een werk van ca 1658 103 . Het belangrijkste onderscheid 
tussen de schets te Edinburg en het altaarstuk te Brussel bestaat hierin, dat De 
Crayer zijn oorspronkelijk opzet uiteindelijk in spiegelbeeld heeft uitgevoerd. 

Een andere olieverfschets-op papier- uit deze latere periode van De Crayers 
loopbaan is de eveneens teEdinburg bewaarde voorstudie voor De H. Maagd en 
het Kind Jezus die een vrouwelijke heilige kronen (afb. 27) 104 . Het tot nog toe als 
verloren beschouwde altaarstuk, dat naar dit ontwerp werd uitgevoerd, kon ik 
terugvinden. Het is de Kroning van de zalige Rosa van Lima, die Maria ten beste 
smeekt voor zieken en gebrekkigen (afb. 28). Het doek hangt sinds het begin van de 
negentiende eeuw in het klooster van de Broeders van Liefde te Gent 105 . Tot aan de 
Franse Revolutie bevond het zich evenwel in de dominikanenkerk aldaar, waar het 
trouwens beschreven is in verschillende achttiende-eeuwse inventarissen 106 . De 

to3 Ibid ., nr. A 169, pl. 153. 
104 Ibid. , nr. A 229 , pl. 216. 
105 Olieverf op doek ; ca 300:200 cm ; het doek bevindt zich bij de Broeders van Liefde sinds 1807. 
106 Zie E. Duverger, Filip Spruyt en zijn inventaris van kunstwerken in openbaar en privaat bezit te Gent (ca 
1789-1791) , in Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, XIX , 1961 -66, p. 192 ('un 
tableau représentant la Sainte Vierge et Sainte Rose qui intercède pour des malades '). 
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types van de verschillende personages verraden alle zeer opvallend De Crayers 
inventie: zowel de Madonna, het Kind Jezus en de engelen, als de groep zieken op 
het voorplan zijn duidelijk in De Crayers stijl. Niettemin is het doek gesigneerd 
door Jan van Cleef en het is ook onder diens naam dat het in de genoemde 
achttiende-eeuwse inventarissen wordt beschreven. Ik heb hier maar één verkla
ring voor: Van Cleef moet gewerkt hebben naar een ontwerp van De Crayer. De 
reden waarom deze zijn eigen voorstudie niet zelf tot uitvoering heeft gebracht, 
was wellicht zijn overlijden in 1669. Het schilderij moet immers gedateerd worden 
tussen 1668 en 1671, resp. de data van Rosa's zalig- en heiligverklaring. Aange
zien zij niet is afgebeeld met een aureool, moet het schilderij gedateerd worden 
vóór de laatste en in of kort na de eerste van beide termini. Mogelijk hebben wij hier 
zelfs te doen met de allerlaatste opdracht, waarmee De Crayer belast geworden is. 
Dat nu Van Cleef de taak heeft overgenomen, is niet vreemd. Hij is tijdens De 
Crayers latere, te Gent doorgebrachte jaren diens medewerker geweest en men mag 
zich hier afvragen in hoeverre hij ook niet aan andere aan De Crayer in opdracht 
gegeven werken een aandeel zou hebben gehad 107 . Zoals van een vaardige mede
werker werd verlangd, wist Van Cleef zich goed in te leven in de stijl van zijn 
meester. Niettemin verraadt hij zich, door zijn in vergelijking met De Crayers trant 
nog sterker geaccentueerde sentimentaliteit. 

Over de precieze verhouding tussen De Crayer en Van Cleef in atelierverband is 
nog wel meer te vinden. Later hoop ik trouwens met ander materiaal meer in detail 
op dit probleem te kunnen ingaan. Zo moet Van Cleef getekend hebben naar werk 
van De Crayer, ongetwijfeld met studiebedoelingen. Ook vroegere medewerkers 
van De Crayer - toen hij nog in Brussel woonde- hebben dit gedaan. Zo heb ik in 
mijn monografie een in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen bewaarde teke
ning gepubliceerd als voorstudie voor De wonderbare visvangst van 1643-44, in 
het Museum te Brussel 108 . Enkele jaren geleden echter kocht de Pondation Cus
todia van het lnstitut Néerlandais te Parijs een in ieder opzicht identieke versie van 
dat blad aan (afb. 30) 109 . Kwalitatief leek dat blad beter te zijn dan de te Keulen 
bewaarde pentekening: kenmerkend zijn de spontanere lijnvoering, verschillende 
pentimenti en het voor De Crayers tekenstijl typische gebruik van hulplijntjes, ter 
aanduiding van de geometrische structuur van de hoofden. Mijn conclusie is dan 
ook dat de tekening te Parijs De Crayers eigen ontwerp is en dat de versie te Keulen 
er door een ateliermedewerker naar werd gekopieerd. 

Het kleine bestand aan zekere tekeningen van De Crayers hand liet overigens 
nog enkele andere toeschrijvingen toe. In 1975 werd te Amsterdam een blad 
geveild, met de voorstelling van een niet zo meteen duidelijk thema uit de 

107 Over de mogelijkheid van Van Cleefs leerlingschap bij De Crayer- waarover geen oudere dan achttiende
eeuwse informatie bestaat- heb ik mij reeds eerder, zij het met voorbehoud, positief uitgelaten (zie Vlieghe , 
p. 41). 
1os Zie Vlieg he, nr. A 88 , A 89, pl. 88 , 89. 
109 Inv . nr. 1973-T-69; verworven te Londen, veiling (Sotheby ' s), 13 december 1973, cat. nr. 91; 
218:257 mm. De toeschrijving aan De Crayer werd (mondeling) voor het eerst voorgesteld door E. Haverkamp 
Begemann . De tekening is voorzien van een apocrief opschrift Pordenone. 



G. DE CRAYER - ADDENDA ET CORRIGENDA 189 

30. G . de Crayer, De wonderbare visvangst, tekening . 
Parijs, Institut Néerlandais , Pondation Custodia 

31. G. de Crayer, De Madonna, met heiligen uit de norbertijnerorde en een adellijke 
stichteres, tekening. Bewaarplaats onbekend 
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norbertijnse iconografie 110 . Men ziet Maria en haar Kind die, op wolken gezeten, 
verschijnen aan een knielende edelvrouw, die een oorkonde in de handen heeft 
(afb. 31). Deze edelvrouw wordt aan de Madonna voorgesteld door de aartsengel 
Michaël. Maria, op haar wolkentroon, is begeleid door vier heiligen van de 
norbertijnenorde. Rechts herkent men de heilige Norbertus zelf, als abt en met het 
ostensorium. De andere heiligen zijn moeilijker te identificeren, doch hun gewaad 
is duidelijk te herkennen als dat van de orde van Prémontré. Twee onder hen dragen 
een maquette van een klooster- of kerkgebouw: hierdoor zijn zij getypeerd als 
kloosterstichters. Ook de vorstin lijkt hier als stichtster te zijn voorgesteld : de door 
haar getoonde oorkonde is wellicht de stichtingsoorkonde of het plan van een 
norbertijnenabdij . Dat ook twee van de omstaande heiligen als stichters zijn 
voorgesteld, maakt het aannemelijk dat de fundatie van een bepaalde norbertijnen
abdij het thema van de compositie is. De aanwezigheid van de heilige Michaël zou 
kunnen laten vermoeden dat het schilderij, waarvoor de tekening bestemd was, in 
opdracht was gegeven voor de Sint-Miebielsabdij te Antwerpen. Spijts het ontbre
ken van dit schilderij - het werd niet uitgevoerd of is verloren- kan de tekening 
met stellige zekerheid worden toegeschreven aan De Crayer. Compositorisch is zij 
sterk verwant met een aantal voorstellingen van de Madonna met heiligen uit de 
jaren vijftig: de houding van Maria en het door haar getoonde Kind is nagenoeg het 
spiegelbeeld van die composities 111 . Voor een van die schilderijen, een altaarstuk 
in de Sint-Pauluskerk te Opwijk, bestaat ook een - zij het meer uitgewerkte
voortekening, die ons de gelegenheid geeft ook de lijnvoering van De Crayer 
stilistisch te duiden 112 . En hier wou ik speciaal nog eens wijzen op De Crayers wat 
aarzelende contourtekening en zijn karakteristieke geometriseren van hoofden, 
zoals dat van de heilige norbertijner abt, uiterst links. 

De Crayers lijnvoering kan men ook herkennen in een in 1978 te Londen geveild 
blad - dat overigens voorzien is van een apocrief opschrift G . de Crayer: Op 
voorspraak van Johannes de Doper bij Maria en het Kind, redden engelen zielen 
uit het vagevuur (afb. 32) 113 . Misschien is deze tekening een eerste idee voor het 
-op de voorstelling van Johannes de Doper en Maria na- verwante schilderij, 
dat De Crayer in 1669 uitvoerde voor de Gentse Sint-Jacobskerk 114 . Een zekere 
verwantschap tussen de personages in tekening en schilderij valt niet te ontkennen; 
meer bepaald dient hier te worden gewezen op de typering van de op de rug geziene 
mannen. 

Het terugvinden van de compositie uit de jaren vijftig , Christus verschijnt aan 
zijn Moeder (zie hoger) (afb . 23 , 24) , maakte ook de toeschrijving van een 
tekening mogelijk. Inderdaad bevindt een voorstudie voor dit werk zich in de 

11o Veiling Amsterdam (Sotheby-Parke Bernet-Mak v . Waay) , 10 juni 1975 , nr. IS (als Vlaamse school , 17de 
eeuw) ; 156:232 mm. 
11 1 Zie Vlieghe , nr. A 131 (pl. 126) en A 138 (pl. 134). 
11 2 Ibid. , nr. A 137 (pl. 133) . 
113 Veiling Londen (Sotheby's), 6 juli 1978, nr. 99; 272 :21 8 mm . 
11 4 Zie Vlieghe, nr. A 2 13, pl. 198. 
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32. G. de Crayer, Engelen redden 
zielen uit het vagevuur, tekening . 

Bewaarplaats onbekend 
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Albertina te Wenen (afb. 25). Dit blad illustreert een tot nog toe niet bekende 
tekentechniek van De Crayer: het is een gewassen krijttekening, zonder enig spoor 
van uitwerking met de pen 115. 

Naast deze tamelijk vrij geschetste ontwerpen voerde De Crayer ook modelli uit, 
waarin de uiteindelijke compositie zeer gedetailleerd werd vastgelegd. Deze ge
woonte blijkt hij reeds vroeg te hebben gehad: het modello voor Sint-Benedictus 
ontvangt Totila uit 1633 is het eerste mij bekende voorbeeld van dit type van 
ontwerp 116 . Niettemin zijn dergelijke uitgewerkte voorstudies vooral uit De 
Crayers latere carrière bekend . Om een niet zo duidelijke reden zijn deze ontwer
pen monochroom. Het is mogelijk dat dit te verklaren is uit een economischer 
gebruik van technische hulpmiddelen. Misschien echter lag deze techniek gewoon 
in de lijn van een algemene terugkeer naar de grisailleschets , zoals die vóór 
Rubens, en met name bij Van Veen, in gebruik was . Wij zien immers dat naast en 
na Rubens heel wat schilders de voorkeur hebben gegeven aan monochrome 
schetsen. Bij Van Dijck was het de gewone praktijk . En ook Quellin, Schut, Van 
Thulden, en anderen hebben in deze techniek gewerkt. 

Een typisch voorbeeld is de onlangs door Lacambre gepubliceerde voorstudie 
(afb. 33) voor de oorspronkelijk voor de Leuvense Sint-Pieterskerk uitgevoerde 
Sint-Carolus Borromeus en de pestlijders van Milaan, een werk van ca 1668 . 
Beide werken hangen thans in het Museum te Nancy en komen onderling tot in 

115 Inv. nr. 8393 ; 2 10 : ISO mm . Het blad werd vermeld in A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler
Lexikon , I , Wenen, 1906, p. 358 (s .v. De Crayer , als 'Chri stus erscheint der Magdalena' (sic]) . 
116 Zie Vlieghe, nr. A 39 , pl. 42. 



33. G. de Crayer, St.-Carolus Borromeus verzorgt de pestlijders 
van Milaan, olieverfschets. Nancy, Musée des Beaux-Arts 

34. G. de Crayer, Christus aan het kruis, met St.-Franciscus en 
Maria-Magdalena, olieverfschets. 

St. Quentin, Musée des Beaux-Arts 
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35. G. de Crayer, Christus aan het kruis, 
met Maria, Johannes en Maria-Magdalena, 
olieverfschets. Bewaarplaats onbekend 

details overeen 117 . 

36. G. de Crayer, atelier, Christus aan het 
kruis, met Maria, Johannes en Maria-Mag
dalena. 

St.-K wintens-Lennik, St.-K winlenskerk 

Nog minutieuzer uitgewerkt is het recent door Foucart gepubliceerde grisaille
modello (afb . 34) in het Museum te Saint-Quentin 118 , voor de Christus aan het 
kruis, met de heiligen Franciscus en Maria-Magdalena, thans in het Louvre te 
Parijs 119 , een werk uit de vroegere jaren veertig. Het feit dat in deze schets de 
compositie bovenaan werd afgerond, terwijl het voltooide werk integendeel vol
komen rechthoekig van formaat is, laat er geen twijfel over bestaan dat de grisaille 
wel degelijk als voorontwerp werd uitgevoerd, en niet, zoals inen eventueel zou 
kunnen veronderstellen op grond van de 'afgewerkte' uitvoering, als ricordo of 
ontwerp voor een - trouwens niet bekende - prent. 

Dezelfde zeer doorgedreven en minutieuze schilderstijl treft men ook aan in een 
viertal andere grisailles die ik hier aan De Crayer wil toeschrijven. Allereerst een 

117 Inv. nr. I 977-1- 1 ; olieverf op paneel; 55:42 cm. Herkomst: veiling de Rycksen, Berlijn (Lepke), 21 februari 
1893, nr. 50; veiling, Londen (Christie's), 9 juni 1972 ; in 1977 verworven bij de kunsthandel R. Valls, te Londen 
(cat. R. Valls, Londen, 1976, nr. 13, afb.) . Zie de publicatie van de schets door J. L[acambre], in de 
tentoonstellingscatalogus Le siècle de Rubens dans les collections publiques françaises, Parijs (Grand Palais), 
1977-78, nr . 30 (afb .); voor het grote schilderij: Vlieghe, nr. A 208, pl. 193. 
118 lnv. nr. 708; olieverf op paneel; 63 :48 cm. Gepubliceerd doorJ. F[ oucart], in de tentoonstellingscatalogus 
Le siècle de Rubens ... , o.c., nr. 28 (afb.). 
119 Zie Vlieghe, nr . A 116, pl. 113. 



37. G. de Crayer, De verrijzenis van Christus, olieverfschets. 38 . G. de Crayer, De nederdaling van de H. Geest, olieverfschets. 
Grimbergen , privéverzameling Rijsel, privéverzameling 
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ontwerp voor een niet meer in originele toestand bewaarde compositie, namelijk 
een schets (afb. 35) voor een Christus aan het kruis , met Maria, Johannes en 
Maria-Magdalena, bekend door een atelierrepliek in de Sint-Kwintenskerk te 
Sint-Kwintens-Lennik (afb. 36). Gezien de verwantschap met een gelijknamig 
werk van ca 1658, in de Sint-Catharinakerk te Tongeren 120 , moet ook deze 
compositie omstreeks datjaar worden gedateerd. Overigens kan ook een document 
uit 1657, waarin De Crayers naam wordt vermeld in verband met retoucheerwerk 
aan niet nader genoemde schilderijen in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik 121 , 

wellicht eveneens met dit altaarstuk in verband worden gebracht. Ofschoon slechts 
te beoordelen aan de hand van een oude foto 122 - de huidige bewaarplaats is 
onbekend- is de overeenkomst met de grisailleschets te Saint-Quentin frappant, 
vooral in de plastisch doorwrochte en gemodelleerde weergave van de gekruisigde 
Christus en de plooienval van de gewaden der omstaanders. En net zoals in dat 
ontwerp is hier ook de compositie bovenaan afgerond . 

Ook het in dezelfde sterk modellerende en gladde uitvoering geschilderde 
voorontwerp (afb. 37) in een privéverzameling te Grimbergen 123 , voor de Verrij
zenis van Christus op het hoogaltaar van de Sint-Martinuskerk te Gent 124 

(ca 1645), vertoont in ieder opzicht de engste overeenkomst met het uiteindelijk 
voltooide schilderij. 

Het derde in dit verband te vernoemen werk is de grisaille voor eenNederdaling 
van de Heilige Geest (afb . 38), in een privéverzameling te Rijsel 125 . In tegenstel
ling tot de andere hier besproken ontwerpen, kent men geen voltooid schilderij dat 
naar deze schets zou zijn uitgevoerd. Weliswaar bestaat er een gelijknamig altaar
stuk in de Sint-Miebielskerk te Gent, een werk dat De Crayer uitvoerde in de jaren 
twintig 126 ; deze versie is echter helemaal anders geconcipiëerd dan de grisaille te 
Rijsel. De compositie is alleszins laat te dateren in De Crayers a!uvre: daarvoor 
pleiten in het algemeen de nogal uitgelengd weergegeven personages, evenals hun 
sterk benadrukt extatische blik en gebaren, die typische stijlkenmerken zijn voor 
De Crayers ultima manier a. Er bestaat overigens een sprekende verwantschap met 
deHemelvaartvande H. Maagd van 1668, in hetJesuitenkollegium teAmberg 127 . 

In beide gevallen zijn de apostelen op dezelfde manier gegroepeerd in een kring. 
Bovendien zijn er in beide werken enkele onderling sterk op elkaar gelijkende 
personages. Meer bepaald denk ik hier aan de karakteristieke Johannes- en Pe
trusfiguren, die in de grisaille te Rijsel de herhaling in spiegelbeeld zijn van de 
gelijknamige apostelen in de compositie te Amberg. Dit modello is traditioneel 

120 Ibid . , nr. A 171 , pl. 154. 

121 Zie Vlieghe, p. 323, doe . 103. 
122 Foto uit het bezit van Ludwig Burchard , thans in de documentati e van het Rubenianum te Antwerpen. 
123 Olieverf op doek ; 88 :56,5 cm. 
124 Zie Vlieghe , nr. A 114, pl. 110. 
125 Olieverf op doek ; 7 1 :55 cm . 
126 Zie Vlieg he, nr . A 29, pl. 32 . 
127 Ibid. , nr. A 2 19 , pl. 201. 
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39. G. de Crayer, De Heilige Familie , 
olieverfschets. Bewaarplaats onbekend 

40. P. van Schuppen naar G. de Crayer, 
De Heilige Familie, prent 

steeds aan De Crayer toegeschreven geweest: onder die attributie wordt het ook 
vermeld in de catalogi van de veilingen van de negentiende-eeuwse Brusselse 
verzamelingen Verbeien en Chapuis 128 . 

Een apart geval tenslotte is dit van de in grisaille geschilderdeHeilige Familie, 
eertijds in de kunsthandel te Brussel (afb. 39). De compositie is rechtstreeks 
verwant met die van een gelijknamig werk in het Uffizi te Florence , dat De Crayer 
vóór 1659 heeft uitgevoerd voor aartshertog Leopold-Wilhelm 129 . De schikking 
van de personages is, in vergelijking met dat werk, echter wat minder gespannen: 
er is meer ruimte tussen hen en de rand van het tafereel. In alle opzichten- op één 
detail na- komt deze grisaille overeen met een prent uit 1662, gegraveerd door 
Pietervan Schuppen (afb. 40). Alleen werd in Van Schuppens prent de figuur van 
Sint-Jozef vervangen door een classicistisch aandoend landschap, dat niet De 
Crayers eigen stijl lijkt te weerspiegelen . Voor mij lijdt het geen twijfel dat de 
grisaille werd uitgevoerd met het oog op de prent, waar zij, op de figuur van de 
heilige Jozef na, tot in minieme details en in spiegelbeeld mee overeenkomt. Maar 
wat met het landschap? Misschien bestaan er nog andere oudere staten van de 
gravure, mét Sint-Jozef. En verder veronderstellend, zou men zich misschien ook 
kunnen afvragen, of die later werd vervangen door het landschap, om aldus te 
beantwoorden aan de gewijzigde smaak van de latere zeventiende eeuw. Want hier 

128 Veiling Verbeten , Brussel , 8 oktober 1833, nr. 171 ; veiling Chapuis , Brussel , 4 december 1865, nr. 107; 
daarna in de verzamelingen La Prade, Cébazat (Puy de Döme) en Fasciaux Bisman, van 1920 tot 1970 (vriendelijk 
medegedeeld door de huidige bezitter). 
129 Olieverf op paneel ; 3 1:24,5 cm; voor het schilderij t,e Florence, zie Vlieghe, nr. A 176, pl. 162. 
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mogen wij toch niet uit het oog verliezen, dat Van Schuppen in Parijs werkte, dat 
zijn prent daar werd uitgegeven door de graveur en prentenhandelaar Etienne 
Gantrel 130 en dat de Franse classicistische kunstsmaak van dat ogenblik de altijd 
wat pittoreske Jozef misschien liever vervangen zag door een geïdealiseerd Ar
cadisch landschap .. . 

C. Portretten 

Tot de voornaamste nieuwe bevindingen bij het samenstellen van de catalogue 
raisonné van De Crayer behoort de belichting van zijn schildersactiviteit als 
portrettist. Daarbij konden vooral twee punten gereleveerd worden: enerzijds De 
Crayers enge stilistische oriëntering op het werk van Rubens en, vanaf de latere 
jaren twintig , Van Dijck ; anderzijds de omstandigheid dat dit werk in verband te 
brengen is met De Crayers bedrijvigheid als hofschilder te Brussel en zijn daar
mede in verband staande contacten met allerlei prominente personen 131 . 

Beide conclusies vond ik bevestigd door het pas onlangs in extenso gepu
bliceerde achttiende eeuwse anonieme manuscript over Antoon van Dijck, een 
hoogst belangrijke compilatie, bewaard in het archief van het Louvre, ten dele 
gebaseerd op klaarblijkelijk thans verloren zeventiende-eeuwse archivalia . Daarin 
staat letterlijk te lezen : 'Gaspar de Crayer quoique peintre déjà célèbre lorsque 
Vandyck n' avait point encore manié le pinceau , dut à la vue des portraits de notre 
artiste la force et les gräces qu ' il ne mettait point auparavant dans ce genre de 
peinture . C'est !' aveu de tous les connaisseurs qui ont comparé les portraits que 
Crayer avait peints avant 1625 avec ceux qu'il peignit depuis cette époque. Et c 'est 
un fait que 1' on peut encore vérifier tous les jours par la comparaison des portraits 
de Beyerlinck, d 'Hemelarius , de Spinola, du Baron de Vick et de nombre d' autres, 
que Crayer avait peints dans son premier temps avec ceux du duc d' Arschot et du 
Baron de Swartzenberg qu ' il peignit vers 1 ' an 1630, avec ceux du Cardinal Infant et 
du comte de Fuentes qu ' il peignit en 1636, avec ceux de l'eveque Triest, de 
l'archiduc Léopold , de don Juan d' Autriche ainsi qu ' avec plusieurs portraits qui 
ont paru plus tard et qui se voient eneare dans Ie pays' 13 2 . 

Portretten van o.m. bisschop Triest en de Kardinaal-Infant van De Crayers hand 
zijn inderdaad bekend 133 . Maar ook andere in het Louvre-manuscript vermelde 
figuren behoren tot de prominenten van de politiek en de cultuur in de Zuidelijke 
Nederlanden van de eerste helft der zeventiende eeuw. Laurentius Beyerlinck 
(1577-1627) en Jan Hemelaers, alias Hemelarius (1580-1655) waren allebei ka
nunnik van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkerk, onder het decanaat van de 

130 Zie over Gantrel: U. Thieme en F. Becker,Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XIII , Leipzig, 1920, 
p. 163. 
131 Zie Vlieghe, pp. 42 e .v. 
132 Zie E. Larsen, La vie, les ouvrages et les élèves de Van Dyck. Ms. inédit des archives du Louvre. Par un 
auteur anonyme, Brussel, 1975, p. 126. 
133 Zie Vlieg he, nr. A 267 (pl. 234), A 265 (pl. 241 ), A 270 (pl. 245) , A 271 (pl. 246), A 268 (pl. 243) en A 269 
(pl. 244). 
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illustere Aubertus Miraeus 134 . Met deze laatste behoorden zij tot de eminentste 
vertegenwoordigers van het katholieke humanisme in het vroeg-zeventiende
eeuwse Antwerpen, het geestelijke milieu van een Justus Lipsius, een Balthasar 
Moretus, een Nicolaas Rockox, een Rubens. In ditzelfde verband mag misschien 
ook even worden ingegaan op een inmiddels teruggevonden vermelding van een 
door De Crayer gesigneerd portret van de Mechelse aartsbisschop Matthias Hovius 
(1542-1620) 135 , de voorganger van de eveneens door De Crayer geportretteerde 
Jacobus Boonen 136 . Baron de Vick was gezant van de aartshertogen te Parijs en, na 
zijn terugkeer in de Nederlanden, achtereenvolgens lid van de Geheime Raad en de 
Raad van State; ook was hij voorzitter van de Grote Raad van Mechelen. Zijn 
gelaatstrekken kent men door een portret van Rubens, bewaard in het Louvre 137 . 

De hertog van Aarschot en baron von Schwartzenberg behoorden tot de Zuid-Ne
derlandse delegatie, die in 1632 deelnam aan de uiteindelijk mislukte vredes
besprekingen tussen Spanje en Holland 138 . De graaf van Fuentes was lid van de in 
1630 door koning Filips IV ingestelde regentschapsraad, bestemd om meteen na 
het overlijden van de infante Isabella tijdelijk het bestuur over de Zuidelijke 
Nederlanden waar te nemen, tot een prins van Habsburgsen bloede tot landvoogd 
kon worden aangesteld 139. 

Ofschoon De Crayers betrekkingen met de residentie der Habsburgse landvoog
den te Brussel pas voluit gedocumenteerd zijn vanaf 1636, het jaar waarin hij als 
hofschilder in dienst is getreden van de Kardinaal-Infant 140 , moet hij toch reeds 
eerder hebben gewerkt voor de aartshertogen Albrecht en Isabella. Een belangrijk 
gegeven in dit verband is de omstandigheid dat hij, zoals M. Smeyers kon 
aantonen, een Christus aan het Kruis met Maria en Magdalena-misschien het 
hoger besproken doek in het 'Refuge der Ursulinen' te Brussel (afb. 2)- heeft 
uitgevoerd voor de privékapel van Isabella in het Brusselse paleis. Ik heb trouwens 
reeds enkele portretten van de beide aartshertogen aan zijn hand kunnen toeschrij
ven 141 . Overigens moeten dergelijke officiële portretten niet direct een persoon
lijke band tussen De Crayer en Albrecht en Isabella laten veronderstellen. Niette
min mag daar, in het licht van zijn latere rol als officieel portretschilder van de 
Kardinaal-Infant en Leopold-Wilhelm, toch wel aan gedacht worden. Ik heb 
trouwens nog een ander portret van Isabella teruggevonden, dat naar mijn mening 
aan hem moet worden toegeschreven. Het schilderij bevindt zich in het kasteel te 
Gaasbeek (afb. 41), overigens als een portret van Isabella's zuster Catharina 

134 Zie over Beyerlinck: J. J. Thonissen , inBiographie nationale de Belgique , li , Brussel , 1868, kol. 404-08; 
over Hemelarius: L. van Arenbergh, ibid. , IX, Brussel , 1886-87, kol. 20-25. 
135 Vermeld in de veiling Bluff, Brussel (S. E. Toeplitz), 22 december 1893, cat. nr. 128; 96:78 cm. 
136 Zie Vlieghe, nr. A 275 (pl. 249) en A 276 (pl. 250) . 
137 Hierover vooral Frances Huemer, Portrails , I (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, XIX , D, Brussei-Lon
den-New York, 1977, pp. 180-82, nr. 48 , pl. 129. 
13 8 Zie E. Larsen, o .c. , p. 126, n. 169. 
139 Zie H. Pirenne, Histoire de Belgique, IV3, Brussel, 1927, p. 272. 
140 Zie hierover Vlieg he , pp. 44 , 45. 
141 Ibid. , nr. A 262 (pl. 239) , A 263 , A 264 (pl. 240) , B 68. 
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41. G. de Crayer, Portret van de Infante Isabella . 
Gaasbeek, Kasteel 

Michaël a 142 . Aan de identiteit van de voorgestelde kan echter niet getwijfeld 
worden: zij vertoont wel degelijk de trekken van de infante. Met De Crayers andere 
portretten uit de jaren ca en kort na 1620 heeft ook deze voorstelling ten voeten uit 
de uitgesproken plastische stijl gemeen, opvallend vooral in de modellerende 
belichtingswijze en de suggestieve weergave van de zware gewaadplooien. 

Tot de vele door De Crayer uitgevoerde vorstenportretten behoren ook de 
eigenaardige ruiterportretten op klein formaat 143 . Met name kon ik eerder reeds 

142 Als zodanig gepubliceerd inG. Renson en M. Casteels,Ontdekkingstocht in de verzameling kunststukken van 
het kasteel-museum van Gaasbeek , in De Brabantse Folklore, nr. 165, 1965, pp . 26, 27, afb . 
143 Zie Vlieg he, nr. A 256 (pl. 232) en A 257 (pl. 23 1 ) . 



42. G. de Crayer, Ruiterportret van Filips IV. 43. G. de Crayer, Ruiterportret van Wolfgang Wilhelm van de Palts. 
Wenen, Akademie der bildenden Künste Wenen, Akademie der bildenden Künste 
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44. G. de Crayer, Ruiterportret van 
Filips JV. Munchen, Bayerische 

Staatsgemäldesammlungen 

201 

een tweetal portretten van koning Filips IV publiceren. Het is mij inmiddels niet 
helemaal duidelijk geworden wat de functie van dergelijk werk mag zijn geweest. 
De gedetailleerde afgewerktheid van deze schilderijen zou laten vermoeden dat zij 
bedoeld waren als voltooide eindproducten, en niet als voorstudies. Anderzijds kon 
hoger ook worden aangetoond dat een gedeelte van de door De Crayer geschilderde 
modelli uitgesproken minutieus van uitvoering is. Toch geloof ik niet meer dat 
deze ruiterportretjes als ontwerpen zouden geconcipiëerd zijn geweest 144 . In een 
hierna nog te bespreken geval immers kent men van één en hetzelfde portret twee in 
ieder opzicht identieke versies, hoogst ongewoon voor een voorstudie, doch wel 
verklaarbaar als eigenhandige repliek. Bovendien bestond er in de schilderkunst 
der beide Nederlanden een traditie van dergelijke op kleine schaal uitgevoerde 
portretten. Men denke hier, voor wat Vlaanderen betreft, aan een Filips Fruytiers 
of een Gonzales Coques, voor Holland aan een Gerard Terborch of een Thomas de 
Keyser. Vooral van de Spaanse koning zijn er een aantal onderling slechts licht 
verschillende voorstellingen bekend, waarvoor vooral de zich wijzigende fysio
nomie van de vorst een dateringsgegeven biedt. 

Het vroegste portretje van de reeks is het exemplaar, dat zich bevindt in de Al te 
Pinakothek te Munchen (afb. 44), traditioneel beschouwd als anoniem Vlaams 
werk uit de zeventiende eeuw 145 . De koning is voorgesteld zonder snor, wat er op 

144 In tegenstelling tot wat ikzelf in mijn monografie nog dacht: zie Vlieg he, onder de hierboven (sub 143) 
genoemde nummers. 
145 Olieverf op paneel ; 63,5:48 cm; inv . nr. 2529. 
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45. G. de Crayer, Ruiterportret van Filips IV. 

46. Naar G. de Crayer, Ruiterportret van Wolfgang Wilhelm van 
de Palts Munchen , Bayerische Staatsgemäldesammlungen 

Salzburg, privéverzameling 
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wijst dat het werk werd uitgevoerd vóór ca 1628-29 146 . Het stamt uit het slot van 
Neuburg: misschien is het wel uitgevoerd voor Wolf gang-Wilhelm van de Palts, 
hertog van Neuburg, wiens portret De Crayer ook zou schilderen. 

Een beginnende snor is wél bemerkbaar op de twee reeds eerder door mij 
gepubliceerde werkjes; om die reden zijn zij dan ook dateerbaar kort vóór 1630. 
Een van die twee schilderijen, een exemplaar dat zich vóór de laatste wereldoorlog 
bevond in de kunsthandel te Berlijn, is overigens, op de snor na, tot in details een 
herhaling van het portret te Munchen; dezelfde naar rechts steigerende houding van 
het paard, dezelfde pose en blikrichting van de koning 147 . 

Datzelfde schema heeft De Crayer nog een derde keer herhaald, in een versie die 
zich thans bevindt in de Akademie der bildenden Künste te Wenen (afb. 42) 148 . 

Hier ziet de koning er nog iets ouder uit, zodat aan een datering ca 1635 moet 
worden gedacht. Van dit schilderij bestaat een in elk opzicht overeenstemmende 
repliek op doek (afb. 45), in een privéverzameling te Salzburg 149 . 

Het exemplaar te Wenen vormt pendant met een in spiegelbeeld uitgevoerd 
ruiterportret naar links van Wolfgang-Wilhelm van de Palts (afb. 43) 150 . Zijn 
gelaatstrekken stemmen overeen met die van het bekende portrettype door Van 
Dijck 151 . Naar dit schilderij - of een andere versie ervan - werd tevens een 
levensgroot ruiterportret van de hertog van Neuburg uitgevoerd (afb. 46). Ook dit 
werk stamt uit zijn slot en bevindt zich nu in het bezit van de Bayerische Staatsge
mäldesammlungen te Munchen 152 . In deze grote versie kan ik echter niet De 
Crayers eigen hand herkennen. Reeds eerder heb ik er op gewezen dat De Crayers 
ruiterportretten in sterke mate afhankelijk zijn van prototypes door Rubens. Voor 
wat de steigerende pose betreft, heb ik de betekenis belicht van een schilderij als 
Rubens' Rijschool, het thans verloren werk, dat zich vóór de laatste wereldoorlog 
in het Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn bevond 153 . Ook de veel rustigere pose 
van de bruine, stappende hengst van Wolfgang-Wilhelm is geïnspireerd door 
Rubens, met name door diens overigens naar Titiaan geschilderde ruiterportret van 
Filips II 154 . 

14 6 Zie, over de zich wijzigende fysionomie van Filips IV : Frances Huemer, o.c., p. 71, en de catalogus
nummers 30 tot en met 35. 
147 Vlieg he, nr. A 257, pl. 231. 
148 Olieverf op paneel ; 64:49 cm; inv . nr. 519 ; zie H. Hutter, Peter Paul Rubens in der Gemäldegalerie der 
Akademie der bildenden Künste in Wien , Wenen, 1977, nr. 28, afb. (als navolger van Rubens). Het schilderij 
werd bij het begin van de negentiende eeuw verworven van graaf Lamberg-Sprinzenstein , met een toeschrijving 
aan V elazquez . 
149 Olieverf op doek ; 64:43 cm. 
150 Olieverf op paneel ; 64:49 cm; inv. nr. 520 ; zie H. Hutter, o .c . , nr. 29 , repr. (als navolger van Rubens) . Het 
schilderij heeft dezelfde herkomst en oorspronkelijke attributie als het in noot 148 vermelde pendant. 
151 Zie o.m. M. Mauquoy-Hendrickx, L'Jconographie d'Antoine van Dijck , Brussel, 1956, nr. 118, afb . 
152 Olieverf op doek; 263:219 cm ; inv . nr. 6741 ; toegeschreven aan Deodaal del Monte. Eertijds tentoongesteld 
in het voormalig koninklijk slot van Schleissheim , nabij Munchen: zie Katalog der Gemäldegalerie zu Schleiss
heim , Munchen, 1914, nr. 3250 (als D. del Monte). 
153 Zie H. Vlieghe, Gaspar de Crayer als Bildnismaler . Seine Entwicklung bis etwa 1630, in Jahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen in Wien, LXIII, 1967 , p. 90, afb . 80. 
154 ZieR. 01denbourg , o.c., p. 308. 
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Nr. A 30 (pl. 33), De hemelvaart van Maria in aanwezigheid van de leden van het Brusselse 
kruisboogschuttersgilde, tekening. Geveild te Parijs in 1972 155 , thans in een privéverzameling te 
Brussel. 

Nr. A 40 (pl. 43), Sint-Benedictus en Totila, schilderij afkomstig uit het refectorium van de 
benedictijnenabdij van Affligem en voor het laatst vermeld in de catalogus van de veiling van de 
verzameling Wilstack (Philadelphia, 1954), werd inmiddels verworven voor en opgehangen in de 
kerk van St. Benedict te Philadelphia. In 1980 opnieuw geveild, te New York 156 . 

Nr. A 62 (pl. 67), De hemelvaart van Maria in aanwezigheid van verschillende heiligen, olieverf
schets. Geveild te Londen in 1976 157

. 

Nr. A 78 (pl. 86), Maria met het Kind Jezus , schilderij, in 1969 verworven door Dr. R . Herzig, 
Wenen, en door deze laatste in 1972 opgenomen in de verkoopscatalogus van zijn Galerie Sankt 
Lucas 158 . Inmiddels werd het schilderij, om niet te achterhalen redenen, aan alle zijden, doch vooral 
onderaan, aanzienlijk verkleind 159 . 

Nr. A 93 (pl. 94), De boodschap aan Maria, schilderij eertijds in het karmelietenklooster te 
Dadington (Durham). Geveild te Londen, in 1973 160. 

Nr. A 104 (pl. 101), Maria met het Kind Jezus vereerd door verschillende heiligen, schilderij, werd 
niet zoals ik in mijn boek vermeldde verworven door Loctewijk XVI, doch kwam in 1799 in het 
Louvre uit de in beslag genomen verzameling Milliotty 161

. 

Nr. A 131 (pl. 126), Maria met het Kind Jezus vereerd door verschillende heiligen, schilderij in de 
kathedraal (Sint-Rombouts) te Mechelen. Dit werk werd in 1649 uitgevoerd voor het hoogaltaar van 
de Augustijnerkerk te Leuven . Dit gegeven werd, zonder verdere bronopgave, medegedeeld door E. 
Neeffs. Na het verschijnen van mijn boek kon M. Smeyers in een niet eerder gepubliceerd handschrift 
doorN. de Tombeur ( 1716) meer details vinden betreffende de omstandigheden waarin het altaarstuk 
besteld is geworden. Daaruit blijkt dat het werd uitgevoerd ter ere van het H. Sacrament van Mirakel 
en met geldelijke steun vanwege twee Leuvense burgers, Nicolaas Rombouts en Jacoba Gudeli
nus 162. 

Nr. A 182 (pl. 168), Sint-Servatius, olieverfschets, bevindt zich sedert 1954 in het Niedersächsisches 
Laudesmuseum te Hannover 163. 

155 Veiling, Parijs (Drouot), 23 februari 1972, cat. nr. I!. 
156 Veiling, New York (Sotheby-Parke Bernet) , 9 januari 1980, cat. nr. 81 (afb.) . 
157 Veiling, Londen (Christie's), 8 oktober 1976, cat. nr . 76 (afb.). 
158 Zie de catalogus Gemälde alter Meister, Galerie Sankt Lucas, Wenen, 1972, nr. 4 (afb.). 
159 De oorspronkelijke maten waren: 157: 105 cm; verkleind tot 105,5:92,5 cm. 
160 Veiling, Londen (Christie's), 13 april 1973, cat. nr. 83 (afb .) . Volgens een traditie, overgenomen in de 
genoemde veilingscatalogus, zou het stuk zich eertijds bevonden hebben in het voormalig klooster der Engelse 
karmelieten te Lier. 
161 Zie A. Brejon de Lavergnée, J. Foucart en N. Reynaud, Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée 
du Louvre, I. Ecoles flamande et hollandaise, Parijs , 1979, p. 43. 
162 Het handschrift is N. de Tombeur, Annales conventus Lovaniensis ordinis fratrum Eremitorum S. P. 
Auf?ustini. I, fol. 35Rv"-361 (Gent. Augustijnerklooster. archief van de Belgi sche Augustijnerprovincie, fonds 
Leuven, nr. I) ; in extenso gepubliceerd in M. Smeyers , Een altaarsruk van Gaspar de Crayer uit de voormalige 
Augustijnerkerk te Leuven, in Area Lovaniensis , ! , 1972, pp. 135, 136. 
163 lnv. nr. KM 96. De olieverfschets stamt uit de verzameling Culemann te Hannover en werd in 1887 aan de 
stad Hannover overgemaakt ; sinds 1954 wordt het werk bewaard in het Landesmuseum (vriendelijk medegedeeld 
door Dr. Hans Georg Gmelin, Oberkustos van het Niedersächsisches Landesmuseum). 
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Nr. A 223, 225 (pl. 208, 209), Sint-Bemardus bekeert Wiltem van Aquitanië , schilderij, waarvan op 
zijn minst twee identieke versies bewaard zijn: a. een exemplaar, eertijds in het kasteel van Warwiek 
(A 223); b. een exemplaar in de kathedraal te Louisville, Kentucky (A 224). Ik kon reeds aanstip
pen, dat een van beide werken (of een andere, nu niet meer bekende versie) vermoedelijk afkomstig is 
uit de kerk der cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville. Een vondst van Dr. Aimé Stroobants, con
servator-archivaris te Dendermonde, maakte hier nog verdere precisering mogelijk. Uit een anonieme 
achttiende-eeuwse kroniek van de voormalige cisterciënzerinnenabdij van Zwijveke bij Den
dermonde blijkt immers dat zich daar vóór het einde van de achttiende eeuw een door De Crayer 
uitgevoerde "bekeeringhe van Guillielmus Hertog van Aquitanien, de welke Godt heeft uyt-gewerkt 
door syne dinaer onsen Hyligen Vader Bernardus" bevond, naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd 
ter gelegenheid van de versiering van de nieuwe , ca. 1650-55 voltooide abdijkerk 164 . De gede
tailleerde beschrijving, die in het manuscript van dit schilderij wordt gegeven, laat er geen twijfel over 
bestaan, dat de in beeld gebrachte compositie in elk geval minutieus overeenstemde met de voorstel
lingen in de altaarstukken van Warwiek Castie en Louisville. Doch er is meer : Dr. Stroobants kon ook 
vaststellen dat priester Neirinckx, die het exemplaar te Louisvillein 1821 uit België had meegebracht, 
enge bindingen had met Dendermonde, waar hij o.a. in 1798 als ondergedoken geestelijke heeft 
geleefd. Deze omstandigheid maakt de veronderstelling, dat met name het exemplaar te Louisville 
afkomstig zou zijn uit de abdij van Zwijveke, tot een bijzonder aantrekkelijke hypothese. 

Nr. A 231 (pl. 221), Hagar en lsmaël in de woestijn, schilderij . Bevond zich na 1969 in de Central 
Picture Galleries (J . Klein) te New York . Geveild te Londen , in 1980 165 . 

Nr. A 251,252 (pl. 227, 228),Portretten van een heer en een dame, schilderijen , pendanten. Geveild 
te Londen, in 1979 166 . 

Nr. B 103, 105, Maria met het Kind Jezus verschijnt aan verschillende cisterciënzerinnen, schilderij, 
vóór 1785 in de kerk van de voormalige cisterciënzerinnenabdij van Muizen (Mechelen). Het 
schilderij werd uitgevoerd in 1651 . Luidens een kwijtschriftvan 20 maart 1651, ontving De Crayerer 
zeshonderd gulden voor 167 . 

164 Korte Historie der Abdije van het Maegden-klooster genaemt Zwyvick, pp. 29,30 (Gent, Rijksarchief, Fonds 
Bisdom van Sint-Baafs, B 2696); ik dank Dr. Stroobants voor de welwillendheid, waarmee hij mij zijn gegevens 
ter beschikking heeft gesteld. 
165 Veiling, Londen (Christie's), 15 februari 1980, cat. nr. 94 (afb .) . Aan de in mijn boek vermelde gegevens 
over de herkomst kan nog de volgende pedigree worden toegevoegd: C. Thierling, Berlijn; Goudstikker, 
Amsterdam, 1933; tentoonstelling Oude Kunst, Utrecht, 1894. 
166 Veiling, Londen (Christie's), 4 mei 1979, cat. nr. 62 (afb.). Aan de in mijn boek vermelde gegevens over de 
herkomst kan nog de volgende pedigree worden· toegevoegd: Sir Kenneth Matheson , Duncraig Castle, Plocton; 
veiling, Londen (Christie's), 26 juli 1918, cat. nr. 143 (afb., als 'Goldorf) . 
167 Zie J. Schoeffer, Historische aanteekeningen rakende de kerken, kloosters ... van Mechelen , 11, Mechelen , 
s.d. [ca 1877], p. 393. Deze auteur vermeldt echter alleen het document, zonder er een extensieve publicatie van 
te geven. Op dat ogenblik was het stuk in privébezit; waar het zich nu bevindt, is niet uit te maken. 
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RÉSUMÉ 

GASPAR DE CRA YER : ADDENDA ET CORRIGENDA 

Cet artiele veut être un complément de la monographie consacrée à Gaspar de Crayer, qui fut publiée 
par !'auteur en 1972. Outre un nombre de précisions et de corrections concernant l'information 
d'ordre historique et technique des reuvres cataloguées, Ie présent artiele contient surtout une 
description des tableaux et dessins de De Crayer qui sont restés inconnus à I' auteur au moment de la 
préparation de sa monographie et qui réapparurent après Ia publication . La liste de ces reuvres 
retrouvées est la suivante: 

a. Compositions de grandes dimensions (sujets réligieux et profanes) 

- L'Apparition du prophète Samuel à Saul, Bruges, Musée Groeninge; avant 1619 (fig. 1). 
- Le Christen croix, avec la Vierge et Sainte Marie-Madeleine, Bruxelles, Refuge des Ursulines; 
vers 1619/20; provient peut-être de l'oratoire de !'infante Isabelle à Bruxelles (fig. 2) . 
- La Descente de Croix , Millau , Eg1ise Saint-Martin; vers 1621-25 ; provientde l'église desjésuites 
à Gand (fig. 3). 
-La Charité romaine, Madrid , Musée du Prado ; vers 1627-30 (fig. 4) . 
- Le Christen croix, avec la Vierge, Saint Jean et Sainte Marie-Madeleine, lieu de conservalion 
i neon nu ; vers 1631-37 ; provient probablement de I 'église Saint-Pierre à Sint-Pieters-Leeuw (fig. 5). 
- Saint Martin, Münster, Martinskirche (avant 1945; détruit pendant la dernière guerre mondiale) ; 
vers 1631-37; provient peut-être de l'égli se abbatiale bénédictine d ' Affligem (fig . 6) . 
- Saint Benoît recevant ses premiers disciples, Saint Maur et Saint Placide, copie d 'après I 'original 
de vers 1633, largement détruit pendant Ja première guerre mondiale et provenant de I' église abbatiale 
bénédictine d' Affligem, Bornem , église abbatiale eistereienne (fig. 7). 
- Le Martyre deSaint Denis et de ses compagnons, Saint-Denis, Maison d'Education de la Légion 
d'Honneur; vers 1645; provient probablement de l'église abbatiale bénédictine de Saint-Denis-Iez
Mons (fig. 8). 
- La Conception lmmaculée de la Vierge, Cracovie, couvent desjésuites; vers 1644 ; provient 
probablement d 'une église gantoise (fig. 9). 
- Le Mariage Mystique de Sainte Cathérine, Kieldrecht , collection privée ; vers 1645-48 (fig. 10). 
- Saint Jean-Baptiste , lieu de conservalion i neon nu; vers 1649-69; provient peut-être de I'église 
des dominicains à Bruxelles (fig. 12) . 
- Saint Jean l' Evangéliste, lieu de con servation i neon nu; vers 1649-69 ; provient peut-être de 
l'église des dominicains à Bruxelles (fig. 11). 
- Saint Jean I' Evangéliste, Boechout, co u vent des alexiens; vers 1657; provient de !'ancien 
couvent des a1exiens à Anvers (fig. 13). 
- Sainte Marie-Madeleine, lieu de conservalion i neon nu; vers 1649-69 (fig . 14). 
-La Charité chrétienne, Liège, coneetion privée; vers 1656-59 (fig. 15). 
- La Madone vénérée par des saints, Ourscamp (Oise), ég1ise abbatiale; vers 1649-69 (fig. 16). 
- Dieu le Père, fragment d'un tableau, Anvers, collection privée; vers 1649-69 (fig. 19). 
- Saint Etienne Harding, lieu de con servation i neon nu ; 1652 ; provient de l'église abbatiale 
eistereienne de Nazareth-lez-Lierre (fig. 17). 
- Saint Edmond Rich, lieu de conservalion i neon nu ; 1654; provient de I'eglise abbatiale cis
tereienne de Nazareth-lez-Lierre (fig. 18) . 
- La Résurrection , Meer (Hoogstraten), église Notre-Dame; vers 1660-69 ; provient de l'église 
abbatiale eistereienne de Nazareth-lez-Lierre (fig. 20) . 
- Saint Charles-Borromée et les pestiférés de Milan, copies d'après J'original perdu (?)de vers 
1648-50, jadis dans l'église de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles, Condé-sur-Escaut, Hotel de 
ville (tableau) et Darmstadt, Hessisches Landesmuseum (dessin) (figs. 21, 22). 
- Le Christ apparaissant à sa Mère , Le Roux (Fosses-la-Ville) ; vers 1649-69 (fig. 23). 
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- Le Martyre de Sainte Barbe, Bruxelles, église de Notre-Dame du Sablon; vers 1649-69; provient 
peut-être de l'église des carmes chaussés à Bruxelles (fig. 26). 

b. Projets de composition (esquisses à /'huile et dessins) 

- L' Ascension de Sainte Cathérine, Edimbourg, National Gallery of Scotland; esquisse à l'huile 
pour Ie tableau d'autel de l'église Sainte-Cathérine à Bruxelles; vers 1645-48 (fig. 29). 
- Le Couronnement de la bienheureuse Rosede Lima, Edimbourg, Nation al Gallery of Scotland; 
gouache sur papier (fig. 27), esquisse pour Ie tableau d'autel de l'église des dominicains à Gand 
(aujourd'hui dans Ie couvent des frères de la Charité à Gand), peint par Jan van Cleef après la mort de 
De Crayer, en toutcasavant 1671 (fig . 28). 
- La Pêche Miraculeuse, Paris, Institut néerlandais, Pondation Custodia; dessin pour Ie tableau de 
la maison des poissonniers à Bruxelles , actuellement aux Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique; 1643-44 (fig. 30). 
- La Vier ge et l' Enfant entourés de saints de l' ordre de Prémontré, lieu de conservation inconnu; 
dessin; vers 1650 (fig . 31). 
- Les Anges sauvant les tîmes du Purgatoire , lieu de conservation inconnu; dessin, peut-être pour 
un tableau de 1669 en l'église Saint-Jacques à Gand (fig. 32). 
- Le Christ apparaissant à sa Mère, Vienne, Albertina; dessin pour la composition, dont une 
version se trouve dans l'église de Le Roux (cf. supra) (fig. 25). 
- Saint Charles Borromée et les pestiférés de Milan, Nancy, Musée des Beaux-Arts; esquisse à 
l'huile en grisaille pour Ie tableau d' au tel de I 'église Saint-Pierre à Louvain, qui se trouve aujourd'hui 
également au musée de Nancy; vers 1668 (fig. 33) . 
- Le Christ en croix, a vee Saint François d' Assise et Sainte Marie-Madeleine, Saint-Quentin, 
Musée des Beaux-Arts ; esquisse à l'huile en grisaille pour Ie tableau d'autel de l'églisedes capucins à 
Malines, qui se trouve aujourd'hui au Musée du Louvre à Paris; vers 1638-45 (fig. 34). 
- Le Christen croix, avec la Vierge, Saint Jean l' Evangéliste et Sainte Marie-Madeleine, lieu de 
conservation inconnu; esquisse à l'huile en grisaille pour la composition, dontune réplique d'atelier 
se trouve dans l'église de Saint-Quentin à Sint-Kwintens-Lennik; vers 1657 (fig. 35). 
-La Résurrection, Grimbergen, collection privée; esquisse à l'huile en grisaille pour Ie tableau 
d'autel de l'église Saint-Martin à Gand; vers 1645 .(fig. 37). 
- La Descente du Saint-Esprit, Lil Ie , collection privée; esquisse à I 'huile en grisaille; vers 1660-69 
(fig. 38). 
- La Sainte Familie, lieu de conservation inconnu; esquisse à l'huile en grisaille pour une gravure 
exécutée par P. van Schuppen en 1662 (fig. 39). ' 

c. Portrails 

- Portrait de l'lnfante lsabelle, Gaasbeek, Chäteau; vers 1620-25 (fig. 41). 
- Portrail équestre de Philippe IV, Munich, Alte Pinakothek; vers 1625 (fig. 44) . 
- Portrail équestre de Philippe IV, V i enne, Akademie der bildenden Künste; vers 1635 (fig. 42). 
- Portrail équestre de Philippe IV, Salzbourg, collection privée; vers 1635 (fig. 45). 
- Portrait équestre de Wolfgang-Guillaume , duc de Neubourg, Vienne, Akademie der bildenden 
Künste; vers 1635 (fig. 43). 
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I. Handtekening van Jacques I Geubels . Antwerpen, Stadsarchief. 2. Geubels-merk op een blad 
met meerdere weversmerken (detail). Brussel, Koninklijke Bibliotheek. 3. Lakzegel van Jacques I 
Geubels. Antwerpen , Stadsarchief. 4 . Natekening van de lakzegel van Jacques I Geubels. 5. Merk 
van Jacques I Geubels , zoals afgebeeld door J. Böttiger, o.c ., p. 44. 



Nora De Poorter 

OVER DE WEDUWE GEUBELS EN DE DATERING VAN JORDAENS' 
TAPIJTENREEKS 'DE TAFERELEN UIT HET LANDLEVEN'* 

Degene die het reuvre van Jacob Jordaens bestudeert, ontmoet meer dan eens in de 
literatuur de naam van de weduwe Geubels, steeds in verband met de tapijtenreek
sen De taferelen uit het landleven (zie bijlage I-XII) en De geschiedenis van 
Alexander de Grote. Het is ons echter opgevallen dat hetgeen over deze weduwe 
gezegd wordt niet geheel met de waarheid kan stroken, zodanig dat er verkeerde of 
toch alleszins overhaaste besluiten worden getrokken in verband met Jordaens' 
werk . Zo kwamen wij er toe om, als voetnoot bij de Jordaens-studie, eens onder de 
loupe te nemen wat over haar is geweten. 

De dood van de weduwe Geubels 

Zij heette Catharina van den Eynde, en was de weduwe van Jacques Geubels 1 , 

een van de leden van de bekende familie van Brusselse tapijtwevers met die naam. 
Wanneer deze Jacques Geubels precies gestorven is, weet men niet. In 1601 was hij 
nog actief en in 1605 was Catharina reeds weduwe. Een aantal van deze gegevens 
kan men afleiden uit de rekeningen in verband met tapijten die door haar werden 
geleverd aan de Aartshertogen Albrecht en Isabella. Betalingen voor drie belang
rijke leveringen zijn hierin genoteerd: in 1605 ('A la vesve de Jacques Guebels'); 
in 1607 ('A Catherine van den Eynde, vesve de feu Jacques Guebels en son vivant 
mct tapissier à Bruxelles'); en nogmaals in 1613 ('A Catherine van der Eynde et 
Jean Raes') 2 . 

Deze opdrachten vanwege het hof doen vermoeden dat de weduwe Geubels een 
aantal jaren op succesvolle wijze het bedrijf van haar man wist verder te zetten. De 
belangrijkheid van haar positie onder de Brusselse wevers wordt bevestigd door 
een document van 1613 bewaard in het Brusselse Stadsarchief. Zij is een van de 
negen 'cooplieden van tapisseryen' die in juni 1613 aan de Stad Brussel vrijstelling 
vragen van accijnzen op bier en wijn (tot een zekere hoeveelheid), omdat zij door 

* Deze studie verscheen in enigszins minder uitgewerkte vorm in het (in beperkte kring verspreide) Libellus 
Discipulorum, aangeboden aan R .-A . d' Hulst op 20 december 1977 ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, 
pp. 53-69. Ik herhaal hier graag mijn hulde aan deze Jordaenskenner. 

Tevens wil ik mijn dank betuigen aan Guy Delmarcel , die steeds de behulpzaamheid zelve is gebleken in het 
moeilijke domein van de geschiedenis van de tapijtkunst, en mij de toegang verschafte tot de documentatie van 
wijlen J.-P. Asselberghs (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel) . 
1 Voor zijn voornaam moet ons inziens de vorm Jacques verkozen worden boven Jacob: in de eigentijdse 
documenten vindt men steeds Jacques, Jaques, Jackus en varianten (zie onder meer zijn handtekening in een 
procesbundel, Antwerpen, Stadsarchief, Vierschaar Lakenhal , nr. V .1657; afb. 1). 
2 J. Houdoy, Les lapisseries de haute-lisse, histoire de la fabrication lilloise d~ X/Ve au XVIJJe siècle, et 
doeurnenis inédits concernant l' histoire des lapisseries de Flandre, Rijsel-Parijs, 1871, pp. 149-51; A. Wauters, 
Les lapisseries bru.xelloises, Brussel, 1878, p. 292. 
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hun bedrijvigheid de kunst van het tapijtweven hooghouden en verbeteren, en 
zodoende bijdragen tot de algemene welvaart van de stad, terwijl zij naar hun 
zeggen zeer grote onkosten moeten dragen om dit alles te kunnen verwezenlijken 3 . 

De negen kooplieden in kwestie noemen zich 'die principaelste binnen deser stadt, 
die jairlycx onder hen allen zyn onderhoudende over de ses hondert meesters ende 
werckgesellen lydende groote oncosten' 4 . Men kan dus aannemen dat 'joffrouwe 
Catherina Van den Eynde, weduwe wylen Jacques Geubels',- evenals de acht 
andere kooplieden die het rekwest ondertekenen (Martijn Rymbouts, Cornelis 
Tseraerts, Nicasius Aerts, Jan Raes, Jan Mattens , Peter de Goddere, Franchois 
Tons en Geeraert Bemaerts de Oude) - een groot aantal vrije meesters en 
werkgezellen voor haar rekening te werk stelde. 

Op 27 januari 1614 wordt de naam van de weduwe nogmaals vermeld: tegen de 
negen hierboven vernoemde geprivilegieerde kooplieden wordt een aanklacht 
ingediend voor de Raad van Brabant, ondertekend door de dekens, de ouder
mannen en 80 meesters van het ambacht 5 . Zij wordt er in vermeld als 'de 
wed(uwe) Jacques Geubels'. Dit is voor zover wij weten het laatste document 
waarin haar naam wordt vermeld. 

Hoelang Catharina van den Eynde nog het bedrijf van haar echtgenoot verder 
zette, is ons onbekend. Een tiental jaren horen wij in de documenten niets van het 
Geubels-atelier, noch van de weduwe noch van een ander familielid. Pas in de 
twintiger jaren wordt er weer melding gemaakt van een Geubels, en wel opnieuw 
van een meester met de voornaam Jacques. Hoewel er geen enkel gegeven is om het 
te bevestigen, kan men aannemen dat hij de zoon is van de hiervoor genoemde 
Jacques Geubels 6 . Om de zaken wat te vereenvoudigen maakt de kunsthistoricus 
het onderscheid tussen Jacques 'I' (de echtgenoot van Catharina van den Eynde , en 
reeds overleden in 1605) en Jacques 'II'. Wij weten dat Jacques II, 'coopman ende 
meester van tapitseryen' op 5 oktober 1624 een contract had ondertekend voor 
levering van tapijten aan Koning Ladislas van Polen 7 . Waarschijnlijk was hij toen 
reeds een aantaljaren actief als wever. In 1626/27 was hij deken van het ambacht 8 . 

In de jaren 1626 tot 1628 voerde hij een proces tegen een Antwerps koopman. Ook 
Jacques II Geubels ontving opdrachten vanwege het Brusselse hof. In een van de 
processtukken verklaart hij verhinderd te worden in het uitvoeren van zijn werk 

3 Brussel, Stadsarchief, Het Groot swertboeck ab anno 1612, f" 303-304 v0
; gepubliceerd (met enige on

nauwkeurigheden) bij A. Wauters, o.c., pp . 208, 209. 
4 Ibid. , f" 303 v0 ; A. Wauters, o.c., p. 208. 
5 Brussel, Stadsarchief,Notariat général du Brabant , 2493; zie: Marthe Crick-Kuntziger, Marques et signatures 
de tapissiers bruxellois, extrait desAnnales de la Société royale d' Archéologie de Bruxelles, XL, 1936, pp. 18 , 
19. 
6 Ook in een genealogische studie over de familie Geubels kon hieromtrent geen zekerheid gevonden worden 
(G.L. Meesters, De Herkomst van Janneke Geubels, de Vrouw van Petrus Plancius , in Ons Geslacht- Gens 
Nostra, nr . 17, 1962, p. 152); volgens Meesters was Jacques I tweemaal gehuwd: een eerste maal met een 
dochter van de tapissier Daniel van Bomberghen. 
7 E. Duverger, Une tenture del' Histoire d' Ulysse livrée par Jacques Geubels lejeune au prince de Pologne, in 
Artes Textiles, VII, 1971 , p. 74. 
8 A. Wauters, o.c., pp . 293 , 450. 
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voor de Infante 9 , en inderdaad zien wij dat zes tapijten van Rubens' Eucharistie
reeks, vervaardigd in 1627-28 in opdracht van Isabella, zijn naam voluit dragen 10 . 

Zoals reeds gezegd, weten wij dus niet wat ondertussen de activiteiten waren van 
Catharina van den Eynde. Heeft Jacques II het atelier van Jacques I overgenomen, 
of hebben er ooit een tijd twee Geubels-ateliers (dat van Catharina en dat van 
Jacques II) naast elkaar bestaan? Niets is hierover bekend. 

Pas in 1629 krijgen wij enige zekerheid omtrent het lot van de weduwe. Zij is dan 
reeds overleden. In 1629 is er immers een nieuwe generatie van Brusselse tapijt
handelaars aangetreden die zich herinneren dat de Stad in 1613 bepaalde vrijheden 
had toegekend aan de belangrijkste handelaars. Op 15 maart 1629 dienen zij op 
hun beurt een rekwest in 11 . Zij vragen om dezelfde vrijheden toegekend te krijgen 
als in de akte van 22 juni 1613, voornamelijk omdat de meeste van de geprivile
gieerden reeds gestorven zijn: 'daervan dieseven sijn gestorven ende dandere twee 
met oaemen Jan Raes ende Jan Mattens noch levende' 12 . De acht meesters die een 
rekwest in deze zin indienen, 'de principaelste tegenwoordige meesters ende 
coopluyden' zijn: Bernard van Brustom, Jan Aerts, Francboys van Maelsack, Jan 
Raet, Frans van den Hecke, Hendrik Mattens, Christiaen van Brustom en Jan Raes 
de Jonge. Uit hun verklaring is af te leiden dat de weduwe Oeubels op 15 maart 
1629 door haar collega's tot de overledenen werd gerekend. 

Zover lijkt alles duidelijk. Meer gegevens over de dood van de weduwe Geubels 
zijn er niet voorhanden. Uit de documenten kan men niets anders afleiden dan dat 
zij gestorven is tussen 27 januari 1614 en 15 maart 1629. 

Nochtans is er over de datum van haar overlijden een misverstand ontstaan in de 
latere literatuur. Wauters, die de rekwesten van 1613 en 1629 opspoorde in het 
Brusselse Stadsarchief, had er de juiste gevolgtrekking uit afgeleid (echter zonder 
deze toe te lichten) en schrijft terecht dat in 1629 de wequwe Geubels niet meer 
leefde: 'En 1629, la veuve de Jacques Geubels ne vivait plus' 13 . Misschien had 
Wauters zijn gevolgtrekking iets duidelijker kunnen uitdrukken. Door twee veel 
geraadpleegde handboeken, hetLexikon van Thieme en Becker, en het standaard
werk over de tapijtkunst door Göbel werd immers het gegeven van Wauters 
verkeerd geïnterpreteerd: zij vermelden dat de weduwe gestorven is in 1629 14 . Het 
is begrijpelijk dat latere auteurs zich op deze vergissing steunen en steeds weer 

9 E. Duverger,l.c., pp . 78, 97. 
10 N. De Poorter, The Eucharist Series (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, ll) , Brussel , 1978 , p . 162, n. 9. 
11 Brussel, Stadsarchief, Register van der stadt van Brussel sub de Condé, f" 61-63 v•; vermeld (met verkeerde 
F-opgave) door A. Wauters, o.c., pp. 303, 304. 
12 Ibid. , f" 61 v•. 
13 A. Wauters , o.c., p. 293; achteraan, in de lijst van wevers, geeft hij op 'en 1628-1629, elle ne vivait plus' 
(ibid., p. 449) . 
14 Zoege von Manteuffel, in U. Thjeme en F. Becker,Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, XI , Leipzig, 
1915, p. 138, s.v. Eynde, Catherine van den ; H. Göbel, Wandteppiche, I, Die Niederlände , I , Lejpzig, 1923 , 
p. 322 ('Seine Witwe führt die Manufaktur bi s zu ihrem Tode (1629) erfolgreich fort'); ook overgenomen door 
Dora Heinz: ' .. . Jakob Geubel , dessen Witwe, Katharina van den Eynde, sie nach seinem Tod (vor 1605) noch bis 
1629 weiterführte' (Dora Heinz , Europäische Wandteppiche I, Braunschweig, 1963 , p. 170) . 
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herhalen dat 1629 (of 1628) het jaar is waarin de weduwe stierf (zie onder meer 
bijlage III-VI, VIII, IX, XI, XII). 

Volledigheidshalve moeten wij wel vermelden dat er nog een bron is die een 
andere versie van de feiten zou laten vermoeden, namelijk dat de weduwe in 1633 
nog in leven zou zijn (bijlage VII). In het Vaticaan is een document bewaard dat 
antwoord geeft op vragen door Kardinaal Barberini gesteld over de weefkunst. Op 
de vraag wie de belangrijkste meesters in de tapijtkunst zijn, worden er vijf wevers 
opgegeven, waaronder 'vidua Geubels'. Nu is het merkwaardige dat men aanneemt 
dat dit document van 1633 zou dateren 15 . Zijn de inlichtingen die men verstrekt 
verkeerd of verouderd? Gaat het hier om de weduwe van Jacques II Geubels, zoals 
men wel eens vooropgesteld heeft (bijlage IX)? Wij hebben geen verklaring voor 
het voorkomen van haar naam in dit document. Wij kunnen immers niet anders dan 
aannemen dat de wevers naar waarheid gesproken hebben wanneer zij in 1629 
vermelden dat zeven van de geprivilegieerden van 1613 reeds dood zijn. 

De merken van Jacques I en Jacques 11 Geubels 

De bekende Ordonnantie van 1544 van Karel V gebiedt dat 'alle vry meesters, 
willende opstellen ende doen 't voirs. ambacht ende neeringe van tapisserie' .. . 'een 
rnarek off teeken moeten nemen offt kyesen' en dit met hun naam laten optekenen 
in het boek van het ambacht, 'welck merck offt teeken elck meestere sijn leefdage 
sal gebruycken, sonder 't selve eennichissins te moegen veranderen' 16 . Aangezien 
deze boeken met merken niet bewaard zijn gebleven, kan de identificatie van de 
merken enkel geschieden uit de toevallige opgave van deze tekens bij de naam van 
de meester in bepaalde documenten, zoals processtukken 17 . Het is dan ook 
begrijpelijk dat onze kennis van de merken zeer fragmentair is. Voor Brussel, in de 
periode die ons interesseert, is de toestand als volgt: er zijn meer dan honderd 
namen bekend van vrije meesters werkzaam te Brussel tussen ca. 1615 en ca. 
1635 18 , en van slechts een dertigtal van hen kennen wij het merk. 

Herhaaldelijk heeft men gepoogd om gewoon uit de letters van het monogram de 
naam te achterhalen. Veel betrouwbare resultaten kan deze methode echter niet 
geven. De letters zijn vaak op onvoorspelbare wijze gekozen of in vreemde 

15 Er zijn echter ook vroegere data voor opgegeven. Het document werd reeds meermaals vermeld en gepu
bliceerd, onder meer door Wauters, die in de onzekerheid verkeerde of het 1627 dan wel 1632 moest worden 
gedateerd (A. Wauters, o.c., pp. 218 , 219) ; D. Bodart vestigde er nogmaals de aandacht op (D. Bodart , Enquête 
sur la technique de la tapisserie à Bruxelles en 1633, in Revue des Archéologues et Historiens d'Art de Louvain, 
II , 1969, pp. 55-58). 
16 G.T. van Ysselsteyn , Geschiedenis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden, Leiden , 1936, Il, 
pp. 7, 8. 
17 Zie hierover uitvoerig bij: Marthe Crick-Kuntziger, l.c. 
1B Waarschijnlijk is onze kennis van de namen nagenoeg volledig: het reeds geciteerde document van 27 januari 
1614 (zie noot 5) vermeldt in totaal precies 100 meesters ; op het schilderij van Denijs van Alsloot De optocht van 
de ambachten op de Grote Markt te Brussel, gedateerd 1616, wordt als aantal voor de tapissiers het getal 103 
opgegeven (Madrid, Prado, Inv. nr. 1347; tweede versie te Brussel , Koninklijke Musea voor Schone Kunsten , 
nr. 4). 
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6. Geubels-merken zoals afgebeeld door H. Göbel, o.c. 7 . Signatuur van Jacques TI Geubels : detail 
uit Neerhof door valken bedreigd, naar J. Jordaens. · Antwerpen, kunsthandel 

volgorde dooreengewerkt. Een aantal merken vertonen bovendien letters, of ele
menten van huismerken, die geen enkel verband houden met de naam. 

Het merk van Jacques I Geubels is reeds lang op juiste wijze geïdentificeerd. De 
documenten geven trouwens een onbetwistbaar houvast: zijn merk komt voor op 
de lakzegel waarmee hij brieven verzegelde 19 . Dit merk bestaat uit een J, onderaan 
eindigend in een A, en daar doorheen een G. Bovenaan door de J zijn twee schuine 
strepen aangebracht (afb. 3, 4). Ditzelfde merk vinden wij veelvuldig terug op 
tapijten (afb. 5, 6) 2o. 

19 Eén van deze lakzegels (afb. 3) is bewaard in een procesbundel: Antwerpen, Stadsarchief, Vierschaar 
Lakenhal, nr. V.l657 (proces van Jacques Geubels tegen Franchois Sweerts, gevoerd in 1600); vermeld door: 
Femand Don net, Documents pour servir à l' Histoire des ateliers de Tapisserie de Bruxelles, Audenarde, Anvers, 
etc. Jusqu' à la fin duXV/le siècle, Brussel , 1898 , p. 140 (met de afbeelding van een schematische natekening van 
het merk). 
20 ZieondermeerH. Göbel ,o.c., I, [bijlage met merken] , p. 3, Ie, 2de, 9deen IOde merk; zieeveneens noot 27 . 
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9 10 11 

8. Naar J . Jordaens, tapijt uit de reeks van Alexander de Grote (detail). Vroeger te Genua, 
verzameling G. Zerega di Serafo. 9. Merk zogenaamd van de weduwe Geubels, zoals afgebeeld 
door d'Astier, o.c. 10. Merk zogenaamd van de weduwe van N. Leyniers ; overgenomen uit : 
M. Calberg , o.c. 11. Merk zogenaamd van de weduwe van N. Leyniers ; detail uit Groteske met 
medaillon. Krak au, Wawelburcht. 

Een tweede merk dat veel op tapijten voorkomt is hieraan verwant. Het wijkt 
enkel af door de bovenkant van de J, die de vorm van een 4 vertoont (afb. 2, 6, 13). 
Men heeft aangenomen dat dit gewoon een variante is van het merk van Jacques I 
Geubels, want een aantal tapijten met dit tweede merk worden ook op naam van 
Jacques I gezet. Is dit juist, of heeft men de tapijten een generatie te vroeg 
gedateerd? Wij hebben dit niet onderzocht. 

In ieder geval is het 'merk met de 4' een 'Jacques Geubels'-merk: het komt 
immers voor met de naamJackus Guebels op een los blad met weversmerken van 
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ca. 1620-30, bewaard tussen de papieren van Pinchart (afb. 2) 21 . Ongetwijfeld 
werd dit 'merk met de 4' gebruikt door Jacques II Geubels, zoals ook algemeen in 
de literatuur wordt aanvaard 22 . Indien Jacques I eveneens dit merk op zijn tapijten 
heeft aangebracht, zou daaruit volgen dat Jacques II het merk van de overleden 
Jacques I (waarschijnlijk zijn vader) heeft overgenomen. 

Jacques II gebruikte niet enkel een merk. Hij volgde ook de gewoonte die in de 
17de eeuw was opgekomen om tapijten te voorzien van een duidelijke signatuur. 
Hij deed dit steeds in dezelfde vorm: de voornaam afgekort tot IACQ (de A, C en 
de Q dooreengewerkt en erboven een afkortingsteken), en de familienaam voluit, 
dit alles in hoofdletters (afb. 7, 8, 18). 

In de rechterboord van tapijten met dergelijke signaturen vindt men gewoonlijk 
ook nog een merk. Hoewel wij hierover geen precieze gegevens hebben, kan men 
aannemen dat de volledige signatuur deze is van de meester die optrad als 'coop
man van tapitserye', dat wil zeggen die het contract afsloot met de klant en de 
tapijten leverde, terwijl het merk in de boord werd aangebracht door de meester die 
het tapijt in zijn atelier had laten vervaardigen 23 . Een aantal tapijten van zo'n in 
samenwerking vervaardigde reeks konden natuurlijk ook door het atelier van de 
meester-koopman zelf worden geweven. In dit geval bracht hij waarschijnlijk op 
het tapijt zowel zijn signatuur aan als zijn (verplicht) merkteken. Dit verklaart dus 
waarom er tapijten bestaan die zowel de signatuur voluit als het merkteken dragen 
van eenzelfde meester. 

Sommige tapijten vertonen in de boord twee verschillende merktekens, en het is 
moeilijker om hiervoor een verklaring te vinden. Betekent het dat in dit geval twee 
meesters samen aan één tapijt (d.w.z. aan hetzelfde getouw) werkzaam zijn 
geweest? 

Het merk gebruikt door de weduwe Geubels 

De geschreven bronnen, die zeer schaars zijn, bevatten geen enkel gegeven om 
bewaarde tapijten toe te schrijven aan het atelier van de weduwe Geubels, of in 
verband te brengen met een van de leveringen die zij verrichtte. Ook voor enige 
gegevens in verband met het merkteken dat zij gebruikte, laten de documenten ons 
in de steek. 

Ons inziens is de eerste vraag die men zich moet stellen of men zomaar mag 
aannemen dat Catharina van den Eynde wel ooit een eigen merk heeft gehad. Deze 
vraag hangt vanzelfsprekend samen met de positie die de meestersweduwe be
kleedde in het ambacht. 

Göbel schrijft dat een weduwe het atelier van de overledene voor eigen rekening 
kon overnemen samen met alle vrijheden die de meester had (met uitzondering van 

21 N. De Poorter, o.c ., p. 162, afb . 38. 
22 Zie onder meer H. Göbel, o.c., !, (bijlage met merken] , p. 3, 3de en 7de merk. 
23 Een document dat een dergelijke verdeling van opdrachten illustreert, is gepubliceerd bij Marthe Crick-Kunt
ziger, l.c., pp. 14-16, n. 25. 
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het opleiden van de leerknapen), en dat zij deze rechten verloor als zij her

trouwde24. Hij voegt er aan toe: 'Nur selten vermag sich das von einer Frau 

geleitete atelier so gut zu halten wie etwa das Unternehmen der Witwe Geubels'. 

Wat gebeurde er met het merkteken wanneer de weduwe een bedrijf overnam? 

Er is ons geen enkel gegeven bekend over de regel die men hierbij volgde. Ons 

inziens is het echter waarschijnlijker dat de weduwe samen met het bedrijf en de 

vrijheden van de echtgenoot ook zijn merk ongewijzigd overnam, dan dat zij een 

nieuw eigen merk bij het ambacht zou laten optekenen. Dit neemt niet weg dat men 

-naar onze mening te voorbarig! -een eigen merk heeft toegeschreven aan twee 

Brusselse tapissiersweduwen, namelijk aan Catharina van den Eynde en ook aan 

Catharina van Huldenberghe, de weduwe van Nicolaas Leyniers 25 . Wij zijn dus 

van oordeel dat Catharina van den Eynde nooit een eigen merk heeft gehad, en voor 

de tapijten die zij leverde het merk gebruikte van Jacques I Geubels, dat wil zeggen 

het 'merk van de lakzegel' of het 'merk met de 4' . 
Vanzelfsprekend heeft men gepoogd bewaarde tapijten toe te schrijven aan de 

weduwe die zo'n belangrijke leveringen verrichtte in het begin van de eeuw. De 

meeste van deze toeschrijvingen kunnen wij hier, voor de vraag naar haar merk

teken, buiten beschouwing laten: de tapijten in kwestie dragen het merk van Frans 

Geubels 26 , van Jacques I Geubels 27 , ofwel ontbreken de gegevens over mer

ken28. 

24 H. Göbel, o.c. , I, p. 30 l. Waarop Göbel zich precies steunt voor zijn uiteenzetting is ons niet geheel duidelijk. 
Over de rechten van de meestersweduwe hebben wij niets kunnen vinden in de literatuur over de statuten van de 
Brusselse tapijtwevers (J. Cuvelier, De tapijtwevers van Brussel in de XV de eeuw, in Verslagen en Mededeelingen 
der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1912, pp. 373-414; F. Favresse, Les premiers statuts connus des métiers 
bruxellois .. . , in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXI , 1947, pp. 37-91), noch in 
de Ordonnantie van 1544 (G.T. van Ysselsteyn , o.c., II, pp. 1-21) . Waarschijnlijk steunt Göbel zich op de studie 
van des Marez over de statuten van de Brusselse ambachten in het algemeen; daarin vonden wij de volgende 
passage: 'La veuve du maître occupe au sein du métier une situation privilégiée. Au décès du mari, elle continue à 
exercer la maîtrise et ne la perd que si elle se remarie etsort de la corporation. Cette faveur ne présentait encore que 
de faibles inconvénients au XVe siècle, mais dans la suite elle fut exploitée par Ie compagnon pour frauder les 
droits de maîtrise' (G. des Marez, L' organisation du travail à Bruxelles au XVe siècle, inMémoires couronnés et 
autres mémoires publiées par I' Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique , LXV, 
1903-04, p. 115). 
25 Men heeft dit aangenomen voor een merk dat voorkomt op de 16de-eeuwse tapijten met de Geschiedenis van 
Petrus en Paulus (afb. 10) en tevens op een aantal stukken van de bekende reeks van de Wawelburcht (afb. 11). 
M. Calberg vroeg zich af of een reeks van Petrus en Paulus niet moest worden toegeschreven aan de weduwe van 
Nicolaas Leyniers, misschien bijgestaan door een van haar zonen (Marguerite Cal berg, Episodes del' Histoire des 
Saints Pierre et Paul, Tapisseries de Bruxelles tissées au XVIe siècle pour l'Abbaye Saint-Pierre à Gand, in 
Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel , 4de R., 34e Jaarg., 1962, pp. 105, 106, 
108, afb. 28). In een latere publicatie wordt ditzelfde merk zonder meer als het merk van de weduwe Leyniers 
aanvaard (Sophie Schneebalg-Perelman, De Vlaamse tapijtweefkunst en het ontstaan van de wandtapijten van de 
Wawelburcht , inDe Vlaamse Wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau ... o.l.v. J. Szablowski, Antwerpen, 
1972, pp. 423-25 , afb.; eveneens ibid., pp. 457-79, passim). Wij moeten er op wijzen dat in de vermelde 
publicaties (en tevens inH. Göbel , o.c., I, [bijlage met merken] , p. 5) het merk niet afgebeeld staat zoals op de 
tapijten, maar wel onderste boven is afgebeeld (zie afb. 10) en ook zo 'gelezen ' wordt, zodat men uitgaat van een 
verkeerd geïnterpreteerde lettercombinatie. 
26 A. Wauters, o.c., p. 292; andere tapijten die Wauters toeschrijft aan de weduwe dragen volgens hem bizarre 
tekens: 'l'une représentant en quelque sorte une pairede ciseaux couchés, l'autre une notede musique ou quelque 
chose d'approchant' (ibid., p. 293). 
27 J. Böttiger, Tapisseries àfigures des XVle et XV/Ie siècles appartenant à des collections privées de la Suède, 
Stockholm, 1928, pp. VIII, 44-46, pl. 34; M. Vialeen V. Viale,Arazzi e tappeti antichi, Turijn, 1952, pp. 58, 
59. 
28 Göbel meent dat een reeks De geschiedenis van Cleopatra, in het bezit van een Berlijnse firma, aan Catharina 
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Van belang voor ons onderzoek is een toeschrijving voorgesteld door Colonel 
d' Astier. Een tapijt met een tafereel uit De geschiedenis van Alexander naar 
ontwerpen van Jacob Jordaens vertoont onderaan de signatuur voluit van 
Jacques 11 Geubels en in de zelfkant rechts een monogram dat op het eerste gezicht 
een varianteschijnt te zijn van het Geubels-merk (afb. 8, 9). Het lijkt wat op het 
merk van de Geubelsen, maar gecombineerd met twee letters die te interpreteren 
zijn als een C en een V. Eerder voorzichtig noemt hij dit' .. .le sigle: ... qui semble 
être celui de l'association de Jacques Geubels avec sa mère Catherine van den 
Eynde, veuve Geubels' 29 . 

Waarschijnlijk steunt hij zijn identificatie op het voorkomen van de letters C en 
V, maar waar blijft in dit geval de E 30 ? Wij kunnen zeker niet akkoord gaan met 
d' Astiers opvatting dat het merk zou duiden op de associatie van twee wevers (in dit 
geval Catharina en Jacques 11 Geubels) en het verband dat hij legt met de weduwe 
lijkt ons zeer hypothetisch, zoals ook moge blijken uit de voorgaande paragrafen. 

V oor zover wij konden nagaan is het bewuste merk te vinden op de rechterkant 
van de volgende tapijten, alle naar patronen van Jordaens: 
1) Een tapijt uit De geschiedenis van Alexander de Grote, vroeger te Genua, 

verzameling G. Zere ga di Serafo; onderaan de signatuur voluit van Jacques 11 
Geubels (afb. 8, 9)31. 

2) Heer en dame in een prieel uitDe taferelen uit het landleven, geveild te Brussel, 
Galerie Giroux, 2-3 april 1954, nr. 767, pl. XXIV; onderaan de signatuur 
voluit van Jacques 11 Geubels (afb. 18). 

3) Neerhof door valken bedreigd uit de reeks van het Landleven, bewaard in het 
kasteel Hardwiek Hall (Derbyshire) (afb. 14) ; onderaan de signatuur voluit van 
Jacques 11 Geubels. 

4) De voorraadkamer, uit dezelfde reeks in dezelfde verzameling, draagt het 
hierbesproken merk, en tevens erboven in dezelfde boord het 'merk met de vier' 
van Jacques Geubels (afb. 12, 13); onderaan de signatuur voluit van Jacques 11 
Geubels 32 . 

van den Eynde kan toegeschreven worden, omdat er een merk op voorkomt 'dat sterk lijkt op het hare' (H. Göbel , 
o.c., I, pp . 323, 423); wij konden geen verdere gegevens vinden over deze reeks. Evenmin hebben wij gegevens 
over een reeks met de geschiedenis vanAntonius en Cleopatra die zich in LaGranja zou bevinden en het merk van 
de weduwe zou dragen (hiernaar wordt verwezen in de nota 's van J .-P. Asselberghs) . 
29 Le Colonel d ' Astier, La Belle Tapisserye du Roy (1 532·1797) et les Tentures de Scipion l' Africain, Parijs , 
1907, pp . 139, 140, pl. XXV; d' Astier kende noch de ontwerper van de reeks , noch het juiste onderwerp; hij 
noemt het Scipion reçoit les officiers Carthaginois . De juiste identificatie werd verricht door Pettoreli i, die de 
toeschrijving aan de weduwe Geubels van d' Astier overneemt (A. Pettoreli i, Appunti su alcune 'Tentures' del/a 
sloria di Alessandro Magno, in Bulletin de l'Institut historique beige de Rome , fase. XXII, 1942-43, p. 318, 
afb. 2). 
30 Wanneer een merkteken gevormd werd uit de initialen van een naam met 'van' of 'de' was het gebruikelijk om 
in ieder geval ook de derde initiaal (verwijzend naar het hoofdbestanddeel van de familienaam) op te nemen (zie 
onder meer de merken opgegeven door Marthe Crick-Kuntziger, l.c.). 
31 Zie noot 29. 
32 In Hardwiek Hall bevindt zich een volledige reeks van acht tapijten. Zij zijn tamelijk hoog opgehangen in de 
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12 13 

14 15 16 17 

12 . Naar 1. Jordaens, De voorraadkamer (detail). Hardwiek Hall. 13. Merken, approximatief 
nagetekend van De voorraadkamer, te Hardwiek Hall. 14. Merk zogenaamd van de weduwe 
Geubels, approximatief nagetekend van Neerhof door valken bedreigd, te Hardwiek Hall. 15. Niet 
geïdentif iceerd merk, approximatief nagetekend van Jager te paard, van de jacht terugkerend, te 
Hardwiek Hall. 16. Niet geïdentificeerd merk, approximatief nagetekend van Heer en dame in 
prieel. te Hardwiek Hall. 17. Merk toegeschreven aan Conraad van der Bruggen ; detail uit De 
luitspeler en zijn dame, naar J. Jordaens. Brussel , Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. 
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Op te merken valt dat het 'merk van d' Astier' voorkomt op tapijten die onderaan 
voluit de signatuur van Jacques II dragen. Waarom zou de weduwe, die zelf een 
van de belangrijkste kooplieden was, haar teken hebben aangebracht op tapijten die 
blijkbaar voor rekening van Jacques II werden vervaardigd? Het is trouwens niet 
uitgesloten dat op het ogenblik dat Jacques 11 meester was, de weduwe reeds was 
overleden, of toch haar professionele activiteiten had stopgezet. Het is zelfs 
mogelijk dat Jacques 11 op een bepaald moment het atelier van Jacques I van de 
weduwe heeft overgenomen. 

Het bewuste merk lijkt ons toe te behoren aan een van de tientallen meesters 
waarvan wij het merk niet kennen, en dan meer bepaald een meester die met 
Jacques II Geubels samenwerkte en die zich voor zijn merk had ge'inspireerd op het 
merk van de befaamde Geubelsen 33 . 

Latere auteurs houden echter in het geheel geen rekening met het hypothetische 
I 

van d' Astiers identificatie; in het handboek van Göbel wordt het merkteken 
eenvoudigweg opgenomen als het merk van Catharina van den Eynde (afb. 6) 34 . 

De identificatie is nooit meer betwist geworden en Il,len heeft er verdere conclusies 
uit afgeleid. 

De datering van Jordaens' 'Taferelen uit het Landleven' 

In de mening verkerend dat de weduwe Geubels gestorven is in 1629 en dat haar 
merk op de tapijten voorkomt, heeft men de datum 1629 als terminus ante quem 
laten gelden zowel voor De geschiedenis van Alexander de Grote 35 als voor De 
taferelen uit het landleven (zie bijlage III-VI, VIII, IX, XI, XII). Dat wij hiermee 
niet akkoord kunnen gaan, zal wel voldoende uit het voorgaande duidelijk zijn. 

De signatuur voluit van Jacques II Geubels ·op een aantal tapijten van Het 
landleven 36 is het enige aanknopingspunt dat wij hebben met het Geubels-atelier. 

grote hall van het kasteel (Zie: M. Girouard, Hardwick Hall , Derbyshire, A Historyand a Guide, Londen, 1976, 
p. 56, afb. opp. 31), en in geen al te goede bewaringstoestand. Alle acht stukken dragen onderaan de signatuur 
voluit van Jacques 11 Geubels . Buiten de hierboven vermelde zijn er nog drie tapijten die in de boord een merk 
vertonen: De zittende pikeur omringd door jachthonden draagt het merk dat wordt toegeschreven aan Conraad van 
der Bruggen (cf. het merk afb. 17) ; de tapijten met Heer en dame in prieel en Jager te paard, van de jacht 
terugkerend dragen niet geïdentificeerde merken (afb. 15 , 16), mogelijk tweemaal hetzelfde (het eerste is niet 
volledig bewaard tebleven). . 
33 Wij kunnen erttrtoops op wijzen dat uit het merk de initialen C. V .G. zouden kunnen ge,tezen worden, en dat er 
een Brussels wevet, bestaat met deze initialen, namelijk Care! van der Guchten (maar wij wezen reeds op het 
gevaar van deze identificatiemethode ... ). 
34 H . Göbel , o.c., I , [bijlage met merken], p. 3, llde merk; Göbels tekening met deze merken is letterlijk 
overgenomen door Dora Heinz, o.c., p. 335 . . 
35 d 'Hulst dateert c)e tapijtenreeks van De geschiedenis van Alexander de Grote in de jaren dertig (R.-A. d'Hulst , 
De Tekeningen van Jakob Jordaens, (yerhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie ... ), Brussel , 1956, 
pp. 142, 143 ; R.-A. d'Hulst, Jordaens and his Early Activities in the Field of Tapestry, in The Art Quarterly, 
Autumn 1956, p. 245; R.-A. d'Hulst, Exhibition Reviews, Jordaens , in The Art Bulletin , Ll , 1969, p. 384), of 
meer bepaald in I (i30-35 (R.-A. d'Hulst, Jordaens Drawings, Brussel, 1974, I, p. 179) . Jaffé houdt echter 
rekening met de zogenaamdeterminus ante quem en dateert de reeks tussen 1622 en 1627 (M. Jaffé, [Tent. Cat.] 
Jacob Jordaens , Ottawa (National Gallery of Canada), 1968-69, pp. 167, 168, 228, 232 onder nrs. 162 , 163 , 
275. 
36 Deze signatuur komt voor op: de ganse reeks van Hardwiek Hall (zie noot 32); het bovenvermeld tapijtHeer 
en dame in een prieel, geveild te Brussel in 1954 (afb . 18) ;Jager te paard, terugkerend van de jacht , bewaard in 
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Het is dan ook aan te raden om de weduwe Geubels en alle hypothesen daaromtrent 
maar uit de Jordaens-studie te bannen en na te gaan of Jacques II door zijn dood 
voor een terminus ante quem kan zorgen. 

Als sterfdatum voor Jacques II wordt opgegeven '1628 of 1629' (bijlage IV), 
'1629' (bijlage XI, XII) en 'vóór 1635' 37 . Waarop men zich steunt voor deze data 
is ons echter niet duidelijk geworden. Op 14 december 1628 is de meester in elk 
geval nog in leven. Op die datum wordt het vonnis geveld van het proces dat wij 
hoger vermeldden, en er wordt bepaald dat hij moet vergoed worden 38 . Wel 
moeten wij er op wijzen èiat het vreemd is dat hij niet behoort tot de acht 
'principaelste tegenwoordige meesters' die drie maanden later, op 15 maart 1629, 
aan de stad vragen om geprivilegieerd te worden. Een bewijs dat hij op dat moment 
niet meer in leven is, is het echter niet. 

Wat er ook als terminus ante quem kan worden voorgesteld, het schijnt ons toe 
dat er voor de datering van de reeks in ieder geval een terminus post quem aanwezig 
is, en wel het ontstaan van Rubens' Eucharistie-reeks. Reeds elders hebben wij er 
op gewezen dat Jordaens' reeks Taferelen uit het landleven na Rubens religieuze 
tapijtontwerpen moet zijn ontstaan 39 . Zoals bij Rubens maakt de architectuur deel 
uit van het uitgebeelde onderwerp en is zij tegelijkertijd de decoratieve boord van 
het tapijt. 

Bij Rubens kwam de formule tot stand door de problematiek die eigen was aan de 
ingewikkeld opgebouwde tapijtenreeks . Bovendien legde hij in de architectuur zelf 
een zinvolle symbolische betekenis. Van Jordaens kan men zeggen dat hij de 
bruikbaarheid van deze formule voor tapijtontwerpen begrepen heeft. Op meester
lijke wijze heeft hij het systeem toegepast en omgevormd tot een fantasievol en 
hoogst decoratief spel, dat er toe bijdraagt om de Taferelen uit het landleven tot de 
meest aantrekkelijke tapijten uit de periode te maken. Een diepere betekenis of een 
noodzaak moet men echter in het voorkomen van deze architectuur niet zoeken. 

Dat Jordaens door eigen inventie tot een gelijkaardig resultaat als Rubens zou 
gekomen zijn geloven wij niet, te meer daar een aantal details in zijn architectuur
omramingen zijn afhankelijkheid verraden: de fries onderaan met acanthusranken 
(afb. 18), de altaar-achtige vooruitspringende delen onderaan, en de engeltjes die 
met koorden vruchtenfestoenen vasthechten aan ingewikkeld geconstrueerde car-

. touches. Deze elementen zijn ontegensprekelijk aan de Eucharistie-reeks ont
, leend. 

Wat betekent dit nu voor de datering? Rubens' ontwerpen voor de Eucharistie-· 
reeks zijn ca. 1626 ontstaan en de tapijten werden in 1627-28 geweven 40 . De 

het Museum van Boekarest; een reeks van vier tapijten geveild te Parijs (Drouot), 5 februari 1937; Hoenderhof 
door valken aangevallen, in de kunsthandel te Antwerpen (zie afb. 7); dit laatste stuk heeft gerestaureerde linker
en rechterboord en vertoont derhalve geen weversmerken. 
37 J. Duverger, C. Julius Caesar en zijn daden in de Vlaamse tapijtkunst, een bijdrage(/) , in Artes Textiles, rx, 
1978,p.ll. 
38 E. Duverger, l.c., p. 78 . 
3 9 N. De Poorter , o.c ., pp. 78 , 79. 
40 Ibid., pp. 35-39. 



DE WEDUWE GEUBELS EN DE TAPIJTEN VAN JORDAENS 

18 . Naar J. Jordaens , Heer 
en dame in een prieel. 
Geveild te Brussel in 1954 
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datering die door de heren Duverger wordt voorgesteld voor Jordaens' ontwerpen 
voor het Landleven, nl. 'ca. 1625' (bijlage IV, IX), is in ieder geval te vroeg. 

Zelfs indien men aanneemt dat Jordaens haast onmiddellijk nadat hij Rubens' 
modelli gezien had met de ontwerpen voor De taferelen uit het landleven zou 
begonnen zijn, dan moet men nog rekening houden met de tijd nodig voor het 
schilderen van de kartons en het uitvoeren van de tapijten zelf. De eerste tapijten
reeks van hetLandleven kan dus ten vroegste in de jaren 1628-29 geweven zijn. Er 
is echter geen enkel bezwaar om de tapijten wat later te dateren, in de jaren dertig, 
indien het stilistische onderzoek van Jordaens' ontwerpen in die richting zou 
wijzen 41 . 

41 In verband met de datering van de reeks van hetLandleven is er tevens een discussie geweest rond een schilderij 
met een verwante compositie, namelijk De zittende pikeur omgeven door jachthonden, bewaard in het Museum te 
Rijsel. Dit schilderij is immers gedateerd. Wij laten het hier echter buiten beschouwing omdat de discussie er juist 
in bestaat of men de datum ' I 625' dan wel ' 1635' moet lezen. Bovendien is het rechtstreekse verband met de 
tapijtenreeks niet te bewijzen (het is niet in spiegeibeeld en de architectonische boord is er niet op afgebeeld), zodat 
het schilderij een tijd voor of na de reeks zou kunnen ontstaan zijn . 
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Besluit 

. 1. De weduwe Geubels is niet gestorven in 1628 of 1629, zoals herhaaldelijk 
geschreven (bijlage III-VI, VIII, IX, XI, XII), maar weltussen 27 januari 1614 
en 15 maart 1629. 

2. De identificatie van een bepaald merk als dat van de weduwe Geubels, zoals 
algemeen aanvaard (bijlage I, III-XII), berust op te zwakke gronden. 

3. De vraag naar de sterfdatum van de weduwe Geubels is in het geheel niet 
relevant voor de Jordaens-studie. Er is immers geen aanwijzing voor dat zij ooit 
tapijten naar ontwerpen van Jordaens heeft uitgevoerd of laten uitvoeren . Het is 
uitgesloten dat er tapijtenreeksen naar Jordaens zouden vervaardigd zijn door 
Jacques I Geubels (bijlage VI, X). 

4 . Er zou moeten onderzocht worden wanneer Jacques Il Geubels is overleden. 
De opgave van de sterfdatum 1628 of 1629 (bijlage IV, XI, XII) lijkt ons niet 
bewezen. 

5. Er moet voor de datering van de reeks vanHet Landleven rekening gehouden 
worden met Jordaens' navolging van de boorden van Rubens' Eucharistie
reeks. 
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BIJLAGE: DE WEDUWE GEUBELS EN JORDAENS' 'TAFERELEN UIT HET 
LANDLEVEN' : OVERZICHT VAN DE LITERATUUR 

I. De eerste die het merk toegeschreven aan de weduwe Geubels in verbinding bracht met De taferelen 
uit het landleven is wellicht H.C. Marillier. In zijn nota's (te raadplegen in het Victoria en Albert 
Museum te Londen) bevinden zich gegevens over de tapijten te Hardwiek Hall . Marlilier merkt er bij 
op: 'One of these has the 2 marksof Jacques Geubels and his widow', en hij geeft een tekening van de 
beide merken . 

II . In zijn studie over Jordaens' activiteiten als tapijtontwerper dateert R.-A . d'Hulst de reeks van De 
taferelen uit het landleven omstreeks 1635. Er wordt geen melding gemaakt van merken of signaturen 
(R.-A. d'Hulst , Jordaens and his Early Activities in the Field ofTapestry, in The Art Quarterly , 
Autumn 1956, p. 243). 

III. De eerste die iets over het merk publiceert in verband met De taferelen uit het landleven is Marthe 
Crick-Kuntziger. De reeks te Hardwiek Hall beschrijft zij als: ' ... offrant quatre monogrammes de 
tapissiers dont celui de Conrad Van der Bruggen et celui de la veuve de Jacques Geubels, Catherine 
Van den Eynde qui était décédée en 1628. Cet exemplaire, qui est peut-être l'édition princeps, a donc 
dû être tissé entre 1622 et 1627' (Marthe Crick-Kuntziger, Musées Royaux d'Art et d'Histoire de 
Bruxelles, Catalogue des lapisseries (X!Ve au XVllle siècle), Brussel, [1956], p. 60) . 

IV. Kort nadien komt Jozef Duverger tot een gelijkaardig, maar verder doorgevoerd besluit: 'Minstens 
twee kamers met dat onderwerp komen uit het atelier van Catharina van den Eynde, weduwe van 
Jakob Geubels of van Jakob haar zoon. Hun merk en hun naam is op tapijten met die voorstelling 
teruggevonden. Beiden stierven in 1628 of 1629. Die cartons zijn dus niet ca 1635 ontstaan, zoals 
R.-A. d'Hulst vermoedde, doch een tiental jaren vroeger' (Jozef Duverger, Aantekeningen betref
fende tapijten naar cartons vanlacob Jordaens, in Artes Textiles , V, 1959-60, p. 49). Hij neemt aan 
dat er minstens twee reeksen moeten geweest zijn, omdat hij buiten de reeks in Engeland het tapijt 
kende met het bewuste merk, geveild te Brussel in 1954. 

V . Ook J . Blazková neemt de gegevens van Mevr. Crick over: ' Les signatures monograrnrniques de la 
suite anglaise prouvent d'ailleurs , que Ie " terminus ante quem" du premier exemplaire de cette 
tenture est l 'année 1628' (Jarmila Blazková, LesTapisseries de Jacob Jordaens dans les Cháteaux 
Tchécoslovaques ,' in Het Herfsttij van de Vlaamse Tapijtkunst, Brussel, 1959, p. 86) . 

VI. In de omvangrijke catalogus van de Jordaens-tentoonstelling te Ottawa worden de feiten on
nauwkeurig voorgesteld. In de inleiding bij het kapittel 'Tapestries' schrijft M. Jaffé over De taferelen 
uit het landleven : 'Si nee the mark of Katharina van den Eynde, who died 1628, appears on two of the 
complete set at Hardwicke Hall which were woven by the Jakob Geubels I firm, the cartoons for those 
at least must have been ready by 1628' (M. Jaffé , [Tent. Cat.] Jacob Jordaens , Ottawa (National 
Gallery of Canada), 1968-69, pp. 228, 229). Hij herhaalt iets gelijkaardigs bij de bespreking van één 
van de tekeningen : 'The weaving in the Hardwiek Hall set of tapestri es bears the marksof Brussels, of 
the firm of Jakob Geubels I, of his widow Katherina van den Eynde (died 1628), and of their son 
Jakob Geubels II , who presumably finished his mothei's workafter her death. The cartoon can hardly 
have been delivered by Jordaens to the firrn later than 1628 ... The dating by d'Hulst of these 
drawings ... presumably after c. 1635, is decidedly too late' (ibid., p. 169, onder nr. 165). Bij de 
bespreking van de tapijten schrijft hij in dezelfde zin en voegt er bij dat de stukken in kwestie de 
merken dragen van 'Jakob Geubels I (privileged 1585-1605) and of his widow, Katharina van den 
Eynde (privileged 1605-1628), who carried on his firm' (ibid., p. 232, onder nr. 276; zie eveneens 
ibid., p. 233, onder nr. 277). 

VII. Hiertegen komt reactie van R.-A . d'Hulst in zijn bespreking van de tentoonstelling te Ottawa. De 
latere datering die hij vroeger had voorgesteld (zie II) blijft hij verdedigen. Hij roept het document van 
1633 (bewaard in het Vaticaan) ter hulp om te bewijzen dat Catharina van de-n Eynde in 1633 nog in 
leven was (R.-A. d'Hulst, Exhibition Review, Jordaens, in The Art Bulletin , U , 1969, p. 384). 

VIII. Door J . Blazková enE. Duverger worden Jordaens' ontwerpen voor De. taferelen uit het landleven 
gedateerd omstreeks 1625-30. De gebruikelijke terminus ante quem wordt aangewend: 'La tenture 
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d' Angleterre est signée par la veuve Geubels. Cette dernière étant décéd,ée en 1628 .. .' (Jarrnila 
Blazková enErik Duverger, LesTapisseries d'Octavio Piccolomini et ie marchand anversois Louis 
Mala , St.-Amandsberg, 1970, p . 39). 

IX. In 1971 verdedigt E. Duverger nogmaals het standpunt dat de kartons van het Landleven door 
Jordaens werden vervaardigd ca . 1625, en gaatdaarom nog eens in op de vraag naar de sterfdatum van 
de weduwe. Hij meent dat Wauters 1628 als sterfdatum vermeldt ('la date de décès - 1628'), en geeft 
daarbij een argumentatie om niet aan de gegrondheid van deze zogenaamde sterfdatum te twijfelen: 
'A notre avis, A. Wauters, Ie grand spécialiste de l'histoire de la tapisserie bruxelloise, n'a pas érnis 
cette opinion sans fondement: il s'est basé sur des documents pour citer cette date de décès a vee autant 
d'assurance ' . Dat het Vaticaans document van 1633 deze sterfdatum kan weerleggen, neemt E. 
Duverger niet aan. Hij wijst er op dat de nuntius , die de vragen beantwoordde, waarschijnlijk niet zo 
goed op de hoogte was van de situatie bij de wevers, dat hij gebruik kon gemaakt hebben van reeds 
oudere gegevens , en tenslotte dat de naam van de weduwe Geubels kan slaan zowel op de weduwe van 
Jacques I Geubels als op de weduwe van Jacques Il Geubels (E. Duverger, Une tenture del' Histoire 
d' Ulysse livrée par Jacques Geubels ie jeune au Prince de Pologne, in Artes Textiles, VII, 1971, 
p. 89, n. 48). 

X . Door R.-A. d'Hulst(inJordaens Drawings, Brussel, 1974, p. 186) wordt opgegeven 'Two tapestri es 
in the suite at Hardwiek Hall bear the mark of the Brussels weaver Jacob I Geubels and that of his 
widow Katharina van den Eynde', zonder daar verdere gevolgtrekkingen uit af te leiden. 

XI. In 1975 wordt in een tentoonstellingscatalogus nogmaals het klassieke s1hema van de terminus ante 
quem aangehaald . Over de tapijten in Engeland schrijft men : 'Sie trägt die Webersignatur des Jacques 
Geubels , der zwar schon 1605 starb, doch führten seine Witwe Catharina van den Eynde beziehungs
weise sein Sohn Jacques II. Geubels dieselbe Signaturnoch bis zu ihrem Tod 1628 beziehungsweise 
1629 wei ter'. Hieruit leidt men af dat de schetsen ten laatste in 1628 en de tapijten ten laatste in 1629 
waren voltooid (Rotraud Bauer, in [Tent . Cat.] Barocke Tapisserien aus dem Besitz des Kunsthistori
schen Museums Wien, Halbturn (Schloss Halbturn), 1975, p. 18). 

XII. Deze tekst wordt ongewijzigd overgenomen wanneer dezelfde verzameling tapijten nogmaals te 
Brussel wordt tentoongesteld in 1977 ([Tent. Cat .] Brusselse wandtapijten in Rubens' eeuw, Brussel 
(Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) , 1977, p. 20). 

SUMMARY 

THE WIDOW GEUBELS AND THE DATE OF 
JORDAENS'S TAPESTRIES 

'THE SCENES FROM COUNTRY LIFE' 

Jordaens' s designs for The Scenesfrom Country Life are generally dated too early. The series cannot 
be woven before 1628-29, and, more important, there is no documentary evidence that the earliest 
tapestri es cannot date from the 1630' s. This conclusion was drawn from the following observations: 
I. The widow of the weaver Jacques l Geubels , Catharina van den Eynde, has not died in 1628 or 

1629, as was repeatledly written, but between 27 january 1614 and 15 march 1629. 
2 . The identification of a certain weaver' s mark as the one used by Catharina van den Eynde, was 

accepted too easily and must be rejected. 
3. The date of the widow' s death is irrelevant for the study of Jordaens's work, as there is no 

indication that she ever made ( or had made) tapestri es designed by this master. It is impossible that 
tapestries designed by Jordaens were manufactured by Jacques I Geubels . 

4. The date of Jacques II Geubels ' s death is not known. 
5. The Scenesfrom Country Life show influences from Rubens's designs for theEucharist series, and 

thus cannot be invented before these. 



Walter Couvreur 

ANTWERPSE LAAT-ACHTTIENDE-EEUWSE STADSGEZICHTEN VAN 
HENDRIK DE CORT* 

Onder de titel Een onbekend Oud-Antwerpen. Schilder- en teekeningen van H .F. 
De Cort verscheen in het Antwerpse weekblad Zondagsvriend van 16 april 1936 1 

een korte bijdrage van Floris Prims, gewijd aan Antwerpse stadsgezichten in een 
anoniem schetsboek van het eind van de 18de eeuw. Door de toenmalige bezitter, 
de heer Alex Verbouwe (St.-Pieters-Jette), werden de tekeningen in het schetsboek 
wegens een vermoedelijk latere inschrijving van de naam 'H: DE CORT' 2 aan de 
Antwerpse schilder Hendrik Frans deCort toegewezen. 

Twee vroegere eigenaars hebben hun naam vooraan in het schetsboek (f' 1 r") 
ingeschreven: 'P. Derveaux/pres het Dobbel Slot/derriere les augustins a Gand' 3 

en 'E.H. Van den Eynden/Keyzerstraet n° 34/ Antwerpen/a0 1867'. 
Laatstgenoemde is de Antwerpse koopmansklerk en verzamelaar Egidius Hu

bertus van den Eynden ( 1824-1897), die over Antwerpse geschiedenis, honderdja
rigen, hete en droge zomers, koude winters, gezondheidsleer en dgl. schreef en 
publiceerde4 . Van den Eyndens uitgebreide boekenverzameling kwam na zijn 
dood onder de hamer. Het anonieme schetsboek hebben wij tevergeefs in de 
Catalogue d'une importante collection de livres délaissée par Jeu Mr Égide Van 

* Vaak aangehaalde titels worden als volgt afgekort: Van Acker= J. van Acker,Antwerpen vanRomeins veer tot 
wereldhaven (Antwerpen 1975) ; Van den Branden=F.J. van den Branden, Hendrik de Cort. Stadsgezicht
schilder. 1742- 1810 in De V/aamsche School 1891 , 68-74; Comette =A. Comette,lconographie van Antwerpen 
(Antwerpen 1933) ; Delen= A.J .J . Delen, l conographie van Antwerpen (Brussel 1930) ; Gem. kred. =De stad 
Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw. Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis. 
1565 (uitgave van het Belgische Gemeentekrediet, 1978); Génard=P . Génard, Anvers à travers les áges 
(2 delen, Brussel [ 1888)) ;Historisch album= J. Linnig en F.H. Mertens,Historisch album der stad Antwerpen; 
gezichten en gedenkteekens van vroegere tijden (Antwerpen 1868, heruitgave onder de titel Oud Antwerpen, 
Antwerpen 1978); Kronijk van Antwerpen= J .F. en J . B. van der Straelen, Dekronijk van Antwerpen. 1770-1817 
(uitgave J. Rylant e.a., 8 delen, Antwerpen 1929-1 936); SA= Stadsarchief Antwerpen (fondsen Ikon. = Ikono
grafie, MA= Modern Archief, PK = Privilegekamer, SR= Schepenregisters); Thys =A. Thys, Recueil des 
Bulletins de la Propriété (7 delen, Antwerpen 1869-1894) . 
1 400-1, met zes afbeeldingen (waarvan één, nr. 8 van onze bijdrage , ten onrechte als Berderenwerf geïdentifi
ceerd). Naar Prims' afbeeldingen werden ca . 1940 door E. Lagaert drie waterverftekeningen (Steen en omgeving) 
(nr. 2), Berderenwerf (sic, nr. 8) en Minderbroederskerkhof (nr. 11) 'naar FransDeCort 1780') vervaardigd, 
thans in het bezit van de heer F. van Suetendael (Antwerpen) . Nr. 8 werd bovendien als De Berderenwerfrond 
1790 gereproduceerd (met houtstapel op de kaai !) in een reeks Oudantwerpse stadsgezichten van Van den 
Bussche. De afbeeldingen bij Prims' artikel werden nog door anderen gekopieerd . 
2 Op de binnenzijde van het achterplat. Zelfde hand als de bijschriften in blokletters bij tekening nr. 16 (f" 12 r")? 
3 Niet met zekerheid identificeerbaar. Mogelijk PieterFrans Derveaux (Gent 1777-1848) , katoendrukker, die 
echter in de bevolkingsregisters niet op gemeld adres voorkomt (mededeling van de heer R. Baertsoen, stads
archief Gent). 
4 Waardevol als materiaalverzameling is zijn Antwerpse stadskroniek met de zonderlinge titel Antwerpsch; 
verzameling van aanteekeningen betrekkelyk de geschiedenis dezer stad. Deels uyt onuytgegeven kronyken en 
handschriften, en deels uyt gedrukte oorkonden, by een vergaderd (4 delen , Antwerpen 1887-89), op 35 ek
semplaren gedrukt. Van zijn Considérations hygiéniques et philosophiques sur la vieillesse (Antwerpen 1891) 
verschenen slechts 25 eksemplaren. De volledige lijst van Van den Eyndens nagelaten werk (gedrukt en in 
handschrift) vindt men in zijn veilingkatalogus op blz. 122-4, nrs. 2066-2089. 
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den Eynden . .. van 24 februari 1898 gezocht 5 . 

Hoe en wanneer het schetsboek in handen van de volgende bezitter, de bekende 
Antwerpse bibliofiel en geoloog jhr. Paul Co gels (1845-1912), kasteelheer van 
Boekenberg (Deurne), is gekomen, is tot dusver niet gebleken. Wel staat vast, dat 
Co gels het boek al in 1902 6 in zijn bezit had. In de veilingkatalogos van Co gels' 
rijke prentenverzameling Catalogue de la belle colteetion d' estampes délaissée par 
jeu M. Paul Cogels (Antwerpen 8-11 april1913) wordt het schetsboek op blz. 13, 
nr. 140 als volgt beschreven: 'Anonyme. Album d'aquarelles et dessins au crayon 
et à 1' encre de chine. Vues prises à Anvers et dans ses environs. 50 pièces en 1 vol . 
in-4 o obl.' 7 . Blijkens een eksemplaar van de katalogos (met opgave van kopers en 
prijzen) 8 werd het album voor fr. 800 toegewezen aan de Gentse antikwaar 
Tavernier. In 1936 behoorde het aan A. Verbauwe (1872-1968), na wiens dood de 
erven Verbauwe het in 1974 overdeden aan mevr. ThaisdeCort (Brugge), een 
rechtstreekse afstammelinge van de schilder. Het schetsboek kon moeilijk in beter 
handen komen. Na het overlijden van Mevr. De Cort (25 juli 1980) werd het 
schetsboek, overeenkomstig haar wens, aan het Stedelijk Prentenkabinet te Ant
werpen verkochtBa. 

Alvorens tot de bespreking van de Antwerpse stadsgezichten in het schetsboek 
over te gaan, verstrekken wij enkele nadere bijzonderheden over de vermoedelijke 
auteur, Hendrik de Cort, en zijn werk. 

DE CORTS LEVENSLOOP 

Aan Hendrik de Cort besteden de bestaande kunstgeschiedenissen en -encyclope
dieën slechts weinig aandacht. Het uitvoerigst over hem schreef de Antwerpse 
stadsarchivaris Frans Jos. van den Branden in een artikel Hendrik de Cart. 
Stadsgezichtschilder. 1742-1810 9 , opgenomen in De Vlaamsche School 1891, 
68-74. 

Hendrik Jozef Frans de Cort werd geboren te Antwerpen op 11 december 1742 
in het nog bestaande fraaie achterhuis Korte Nieuwstraat 12 10 als zoon van Frans 
HendrikdeCort (1696-1764), stadsbouwmeester, rentmeester en adjunkt-stads
trezorier, uit een sinds het eind van de 16de eeuw te Antwerpen gevestigd West
vlaams geslacht 11 , en van Regina Teresa de Wit, van Utrechtse afkomst. Zijn broer 

5 Wel vindt men op blz. 111 , nr. 1878 een 'Album important vues et monuments de la ville d ' Anvers, dessins et 
aquarelles par J.M. Stenot et autres 1799 in 4•, oblong rel. ' . Niet teruggevonden. 
6 Blijkens een afbeelding van een gewassen tekening uit het schetsboek,- het Borgerhoutse Kattenberg,- in 
J.B. Stockmans' Kastee/en en lusthoven van Deurne en Borgerhout van 1902. Zie hieronder voetn. 166. 
7 Met (deels onjuiste) beschrijving van enkele tekeningen. 
8 Stadsbiblioteek Antwerpen H 27.065. 
sa Aldaar bewaard onder inventarisnummer 2232. 
9 Zonder vermelding van bronnen. Schrijver heeft o.a. gebruik gemaakt van aantekeningen van Jakob van der 
Sanden, sekretaris der Antwerpse schilderakademie, betreffende Hendrik de Cort in het derde deel van zijn 
onuitgegeven Oud Konst-Tooneet van Antwerpen (hs. SA PK 173) 747-750, 754-5, 832, 834-5, 838, 844-5. 
10 Door zijn vader in 1737 gekocht. Van 1785 tot 1792 in het bezit van zijn zoon Ignatius. 
11 De eerste Antwerpse DeCort is Jakob de Corte, koopman, geboren te Brugge ca. 1560, gehuwd met Anna Ie 
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Karel (1735-Gent 1810) was benediktijn te Affligem (onder de kloosternaam 
Celestinus), zijn zuster Theresia Maria Regina (1738-Mechelen 1812) klooster
zuster te Rozendaal bij Walem (onder de kloosternaam Celestina). De Corts 
huwelijk in 1765, na vaders dood, met de Naamse Maria Francisca Deodata Noël 
viel niet in de smaak van zijn moeder, die zich verbeten tegen deze echtverbintenis 
verzette, zodat de zoon noodgedwongen een beroep moest doen qp wethouders van 
Antwerpen om zijn bruid te mogen huwen 12 . 

De Corts loopbaan als schilder begint pas in november 1769 als leerling van de 
landschapsschilder Hendrik Jozef Antonissen. Na een leertijd van zes maanden 
werd hij, zonder de lessen aan de Antwerpse schilderakademie te hebben gevolgd, 
op 16 mei 1760 als vrijmeester in het St. -Lukasgild ingeschreven 13 . Als schilder 
van stadsgezichten en landschappen (waarvoor Baltazar Paul Ommeganck en Peter 
Jan van Regemorter wel vaker de figuren schilderden) genoot hij weldra een ruime 
bekendheid, die hem al in 1774 de titel van hofschilder van aartshertog Maximi
liaan Franciscus Xaverius Jozef van Oostenrijk 14 bezorgde. Volgens Jakob van der 
Sanden, Oud Konst-Tooneet 755 zou DeCort van 1771 tot 1774 niet minder dan 
500 'originele teekeningen, en werken' hebben vervaardigd, die hij aan de aarts
hertog bij gelegenheid van diens bezoek aan Antwerpen zou hebben getoond 15 . 

Blijkens een korteMemorie van eenige voornaeme werken door H. Decort van 
de hand van dezelfde Van der Sanden 16 schilderde De Cort in de loop van 1778 
(niet nader genoemde) kabinetstukken voor een Amsterdamse kunstverzamelaar 
Hope 17 , de Antwerpse bankier Frans Emmanuel van Ertborn 18 , een 'Heer De Neuf 

Gilion (van Armentières) , poorter van Antwerpen 1591 en aldaar overleden 1639. De volgende De Corts, allen te 
Antwerpen geboren, zijn: Jakob de Corte, geboren 1598, gehuwd met Anna Lips; JohannesdeCort (1641-1697), 
koopman, gehuwd met Maria Huens; Jan Paul deCort (1661-1713), gehuwd met Cornelia Tresia Domis ; Frans 
Hendrik de Cort , vader van de schilder (medegedeeld door mevr. Th. de Cort) . Zie ook Verzameling der graf- en 
gedenkschriften van de provincie Antwerpen Il (Antwerpen 1863) 384 (St.-Walburgis): grafstenen van Jan de 
Curt-Peeters, Joannes de Cort-Huens en Jan Paulo de Cort-Domis. 
12 Van den Branden 71. Het verzoekschrift werd ingeschreven in het Rekwestboek 1765 =SA PK 856 1:" 240, 
260. 
13 Ph . Rombouts en Th. van Lerius , De liggeren en andere archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde (Den 
Haag 1864-1876; anastatische herdruk Amsterdam 1961) II 831, 832. 
14 Jongere broer van Jozef 11 en Marie Antoinette. Geboren te Wenen 1756. Van 1784 tot zijn overlijden te 
Wenen in 1801 keutvorst van Keulen ; tevens bisschop van Munster en grootmeester van de Duitse orde. 
15 Voor de feestelijkheden in de Antwerpse akademie rond de komst eind juli 1774 van de aartshertog en De Corts 
ontmoetingen met deze, zie Van der Sandens Oud Konst-Toanee f 755, 845 en Gedenk-Schrift op de reys en het 
onthael van ... MaximUianus Josephus ... inDe bloyende konsten of Lauwer-Krans vanApelles (Antwerpen 1774) 
70 (De Corts 'afteekening in Perspective' van de Keizerspoort) , 72, 73, 79 (De Cort bij de aartshertog). 

Op blz. 72 looft Van der Sanden DeCort in de hem eigen gebloemde kromstijl: 'welken Schilder op luttele 
jaeren, en schier sonder Meester sijne begaeftheyd soo verre heeft weten te vervoorderen , dat volgens oordeel der 
Koostkundige reeds sijne uytvoerige Schilder-Perels geensins te wyken hebben aen den vermaerden Hollandsehen 
Meester Vander Heyden ' . 

Naar aanleiding van Maximiliaans bezoek ontving De Cort opdrachten van de aartshertog, van prins Star
hemberg en de Antwerpse bankier Karel Proli . 
16 Bewaard in de map 'Nota's Kon st-Tooneel en nota's Van der Straelen', SA PK 2919 (medegedeeld door Dr. E. 
Duverger) . 
17 Van der Sanden schrijft ' De Heer Hope Negotiant en Borgermeester van Amsterdam'. John Hope (lid van de 
Amsterdamse vroedschap) en Henry Hope (die in 1786 het buiten Welgelegen bij Haarlem herbouwde) , leden van 
het befaamde koopmanshuis Hope, hebben beiden een belangrijke kunstverzameling aangelegd. 
18 Grootvader van de latere burgemeester Floris van Ertborn. Zie ook voetn. 147. 
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d' Aische' 19 , de hertogin van Chartres (gemalin van Philippe Egalité) en andere 
vorstelijke personen in Frankrijk. · 

Steeds volgens deze Memorie begaf De Cort zich in opdracht van prins Wil
lem V naar Dieren (Gelderland) om er het stadhouderlijkjachtslot te tekenen. Naar 
deze schets werd een schilderij op paneel vanHuis Dieren 20 gemaakt, dat door de 
schilder op 14 mei 1779 persoonlijk naar Den Haag werd gebracht en door 
Willem V in de door hem in 1773-74 opgerichte schilderijengalerij op het Buiten
hof werd geplaatst 21 . In juni 1795 werd de gehele stadhouderlijke schilderijenver
zameling (202 stuks) door de Franse veroveraars naar Parijs afgevoerd en met 
andere 'conquêtes artistiques' in het Louvre ondergebracht. Bij de teruggave van 
de verzameling aan koning Willem I (na Waterlo) in september 1815 zijn ruim 
70 schilderijen, waaronder dat van De Cort, in Frankrijk achtergebleven 22 . Ver
moedelijk was De Corts schilderij al eerder overgedragen aan het Franse ministerie 
van Justitie, waar het zich nog steeds bevindt en ook gefotografeerd werd 23 

(afb. 1). 

19 De koppeling van "Aische" aan de hoofdnaam De Neuf (i .p.v. Du Bois) is ongewoon. Waarschijnlijk bedoelt 
Van der Sanden jhr. Sirnon Jozef Karel de Neuf, heer van Hogelande enz., gehuwd met Filippina Jozefa du Bois , 
vrouwe van Aische (-en-Refail), wier dochter Anna Hendrika in deKronijk van Antwerpen VI 14-15 'de Neuf 
d' Aissche' wordt genoemd. Deze huwde de bekende kunstverzamelaar Karel J.P.I. graaf d 'Oultremont de 
Wégimont. Hun dochter Olympia was getrouwd met Ferdinand du Bois jr. (later Du Bois van Nevele). Hun zoon 
Adolf is de stamvader van de huidige tak Du Bois d ' Aische. 
20 Van der Sanden beschrijft het schilderij als ' nemende het gezigt van de baen, die van Dieren Ieyd na Droesborg 
(bedoeld wordt Doesburg] . Op den voorgrond zyn eenige hornebeesten in de weyde met eenige klyne figueren. In 
t' verschiet ziet men den toren van een dorp. Dit werk meet in de lengte omtrent 35 duym en in de breedte of hoogte 
24 a 25 duym, antwerpsche maete' (ca. 61:87 cm.). 
21 De Corts schilderij is nr. 20 van de door F. ten Dali samengestelde Catalogus van her Kabinet Schilderijen van 
Zijne Door/: Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau ... , beschreven als ' Het gezigt van het Lusthuis 
Dieren, van de Doesburgsche Weg te zien, op Mahognijhout Paneel, in een Vergulde Lijst met een zwarte rand 
door H. de Cart 1779' ( metend 2, I: 2,10 Rijnlandse voeten). Volgens de Catalogus heeft 'Z.D.H. dit stuk laten 
schilderen ' en ervoor fl. 1086,15 aan de schilder betaald. Ten Dalls Catalogus werd gepubliceerd door S.W.A. 
Drossaers en Th. H . Lunsingh Scheurleer in Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes . .. ill 
(1763-1795) in de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën ... , Grote Serie 149 (Den Haag 1976) 203-242, 
bepaaldelijk op blz. 206 (medegedeeld door Drs. C.O.A. Schimmelpenninck van der Oije , Zutfen). 

De schilderijengalerij op het Buitenhof werd in 1976 in haar oorspronkelijke staat hersteld , waarbij een tiental 
schilderijen van de stadhouderlijke verzameling naar hun oorspronkelijke behuizing zijn teruggekeerd. De 
Catalogus van Ten Dali werd in verkorte vorm, met afbeelding van de teruggevonden schilderijen en vermelding 
van hun huidige verblijfplaats, afgedrukt in de katalogus De schilderijenzaal Prins Wiltem V te ' s-Gravenhage 
(Den Haag 1977, overdruk uitAntiek XI 2 ( 1976-77]) 161-176. Voor De CortsHuis Dieren zie aldaar op blz. 162 
en 178, telkens onder nr. 20. 
22 De Corts schilderij is nr. 8 van de door Kornelis Apostool aangelegde lijst van niet naar Den Haag terug
gekeerde schilderijen . De lijst is opgenomen bij A. Bredius, Musée royal de tableaux Mauritshuis ... à La Haye 
(Den Haag 19353) XVll-XIX. 

De Amsterdammer Apostool was lid van de kommissie door Willem I belast met de terugvordering van de door 
de Fransen in de Nederlanden geroofde kunstschatten . Zuidnederlandse leden waren de Bruggeling Odevaere en 
de Antwerpenaar jhr. Karel Stier van Aartselaar. 
23 De onder voetn . 21 genoemde katalogus De schilderijenzaal ... bevat o.a . een bijdrage van A. Erejon de 
Lavergnée en J. Foucart, Nouvelles précisions sur la colteetion de tableaux du Stathouder (blz. 177-185), met 
nadere gegevens betreffende de in Frankrijk achtergebleven schilderijen. Over De Corts schilderij leest men aldaar 
op blz. 178 onder nr. 20: ' semble être resté en France (au Ministère de la Justice eneare en 1860 ... ). Beaucoup de 
tableaux du Stathouder furent déposés dans les ministères parisiens vers 1800 ; après 170 ans, il est pratiquement 
impossible de les y retrouver'. Desondanks kon het schilderij mede door toedoen van mevr. De Cart in januari 
1978 te Parijs worden teruggevonden . 

Voor Parijse inventarissen van de stadhouderlijke verzameling van 1795 (na de aankomst) en 1810-11 (Musée 
Napoléon) zie de katalogus De schilderijenzaal. . . 177-82-5 
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I. Huis Dieren. 

Nog in de loop van 1779 vestigdeDeCort zijn verblijf te Parijs als hofschilder 
van de prins van Condé. Bij gelegenheid van een tentoonstelling van zijn werk,
Nederlandse stads- en landschapsgezichten,- in het Louvre werd hij op 2 oktober 
1779 tot lid van de Franse akademie van schilder- en beeldhouwkunst benoemd en 
aan het Franse koningspaar voorgesteld 24 . De Fransman Antoine Fidèle Poyart, 
een gelegenheidsdichter en leraar van de retorika aan het koninklijk kollege te 
Antwerpen, kon uiteraard niet nalaten zijn beroemde stadgenoot met een Frans 
lofdicht 25 te bedenken. Nadat hij in 1781 twee (nog bestaande) schilderijen van het 
kasteel van Chantilly voor Condé had voltooid, keerdeDeCort naar Antwerpen 
terug. 

Zoals de meeste van zijn tijdgenoten werd De Cort in 1787 door de revolu
tiekoorts aangegrepen. De Kronijk van Antwerpen van Jan Baptist van der 

24 Zie Van der Sandens bericht in de Ga zette van Antwerpen van 12 oktober 1779 en hetJoumal de Par is nr. 276 
(afschrift in Oud Konst-Tooneet 835). 
25 Afgedrukt bij Van den Branden 73. Het lofdicht werd door Van der Sanden in de Gazette van Antwerpen van 
12 oktober opgenomen. Zie ook zijn Oud Konst-Tomzeel 832, 838 en 840 (brieven van Poyart aan Van der 
Sanden). 

Over A.F. Poyart (Atrecht 1726-Brussel 1810) zieBiographie Nationale XVITI (1905) 134-6 (artikel F.D. 
Doyen). Na de Brabantse omwenteling werd Poyart leraar aan het stedelijk kollege te Brussel. Zijn waardevolste 
werk is zijn herhaaldelijk herdrukte taalzuiverende handleiding Flandricismes, wallonismes et expressions 
impropres dans la langue Jrançaise. 
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Straelen, deel II 26 113-6 en P . Génard,Anvers à travers les ages (Brussel [1888]) I 
239 vermelden, dat onze schilder nauw betrokken was bij de huldiging van 
bisschop Nelis, buitenburgemeester Jakob della Faille en stadspensionaris Norbert 
Bom , die op 2 juni 1787 feestelijk te Antwerpen werden ingehaald, nadat de 
Statenvergadering te Brussel belangrijke politieke toegevingen van de landvoog
des Maria Christina had afgedwongen. Bij deze gelegenheid las De Cart, namens 
de 'getekende' patriotten, een Frans huldedicht aan Della Faille en Bom voor. Het 
Tableau de la marche et des messieurs patriotes inscrits vermeldt de naam van 
'Henri de Cart' als 'interprête des sentimens anversois' en van zijn achttienjarige 
zoon Ignatius, die het eredicht op een zilveren schaal aanbood. 

Na deze kortstondige revolutionaire bevlieging is De Cart wijselijk naar penseel 
en palet teruggekeerd. Het schetsboek en enkele gesigneerde werken behoren tot de 
omwentelingsjaren 1787-89. In november 1788, enkele weken na de bloedige 
botsing op de Grote Markt, waar een dertigtal Antwerpenaren onder het vuur van 
de Oostenrijkers het leven lieten, behoorde De Cart met Ommeganck, Jan Frans 
Jozef Mertens, Jan Jozef Horemans, Peter Faes, Ferdinand Verhoeven e.a. tot de 
oprichters van de Antwerpse Konstmaetschappy 27 , waarvan hij tot april 1789 het 
sekretariaat waarnam. De historieschilder jhr. Anton Herry zou hem als sekretaris 
opvolgen . 

In september 1789 hield de Konstmaetschappy haar eerste openbare tentoon
stelling28 in het Schermershuis met o.a. zes ingezonden schilderijen van De Cart: 
(A) 1. 'stads vesten by de St. Joris poort ' met de Gasthuis beemden, de schuttersho
ven en Onze-Lieve-Vrouwetoren, 2. Minderbroederskerk en -kerkhof met de graf
steen van Frans Floris, 3. Minderbroederskerkhof 'aen den ingang van de groote 
kerk-deur na den westen', 4. Zeeuwse Korenmarkt met Stadsgraanhuis en Oos
tershuis, 5. Rede van Antwerpen, 6. Vervallen kasteeltoren van 'over Imbeek 29 by 
Brussel' met in het verschiet het dorp en de kerk van 'Imbeek'. 

Daarnaast hield de Konstmaetschappy wekelijkse ledenbijeekomsten, waarop 
eigen werk werd vertoond en door de aanwezigen besproken. Het Wet-boek 

26 Uitgave (F. Prims) , R.J. Leenaerts en A. van Berendonks (Antwerpen 1929). 
27 De volledige benaming luidt Maetschappije van de schilder, beeldhouw, bouw ofte architect, gravéer en de 
teeken konsten. Wet- en Resolutie-boek van de maatschappij berusten thans in het Archief en Museum van het 
Vlaams Kultuurleven (Antwerpen) . Laatste aantekening in het Wet-boek 12 augustus 1793, laatste inschrijving in 
het Resolutie-boek 4 februari 1805 (na een onderbreking van vijf jaar). Uit de Konstmaetschappy , die vijf 
openbare tentoonstelling ( 1789-1793) hield en haar bestaan tot 1796 wist te rekken, is in 1811 deMaetschappy ter 
aenmoediging der schoone konsten binnen Antwerpen ontstaan, die in 1817 als Koninglyke Maetschappy ter 
aenmoediging der schoone kunsten te Antwerpen werd gereorganiseerd . Van deze is de nog bestaande Koninklijke 
Vereniging tot aanmoediging der Schone Kunsten de voortzetting. Zie over de Maetschappy en haar navolgers 
F.J. van den Branden , Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool (Antwerpen 1873) 1243-1254 en de 
tentoonstellingskatalogus Schone kunsten te Antwerpen (Antwerpen, Akademie van Schone Kunsten, maart 
1976) 5-7, 37-38 , 46. 
28 De tentoonstellingskatalogus Uytlegginge der schilderyen, teekeningen, beeldhouwerye en graveer-konst ten 
toon gestelt ... (Antwerpen 1789) vermeldt de zes inzendingen van DeCort op blz. 4-5. De katalogus verscheen 
jaarlijks tot 1793, telkens in het Nederlands en het Frans. De tentoonstelling van 1789 werd door Van der Sanden 
in de Gazette van Antwerpen van 11 september 1789 verslagen. 
29 Overgenomen door Van den Branden 73, die Humbeek leest. Bedoeld zal wel zijn Neder-over-Heembeek bij 
Brussel. Zie hierover blz. 237, voetn. 56. 
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vermeldt op f<> 64 drie inzendingen van De Cort: (B) 1. '3land en bouw gesigten' 
(28 dec. 1788), 2. Minderbroederskerkhof (16 mei 1789), 3. een tekening van 
St.-Bernardsabdij (25 okt. 1789). 

Van de onder (A) 2, 3, 6 en (B) 2 genoemde zijn ook tekeningen in het anonieme 
schetsboek voorhanden. Voor een geschilderde Rede van Antwerpen (1789) van 
De Cort, die vermoedelijk met (A) 5 identiek is, en een aan hem toegeschreven 
schilderij Minderbroederskerkhof met grafsteen van Frans Floris tegen de kerk
muur eveneens van 1789, zie hieronder blz. 278-283 resp. voetn. 41. 

De tweede openbare tentoonstelling van de Konstmaetschappy van september 
1790 bevatte geen werk van De Cort. De katalogi van 1791-93 vermelden hem als 
'afwesig'. De weinig honkvaste kunstenaar was vermoedelijk in de loop van 
1790 30 , naar het voorbeeld van zijn stadgenoot Pi eter Jan B~ltazar de Grée 31 , naar 
Londen afgereisd, in welke stad hij tot zijn dood zou verblijven. Zijn medewerking 
vanaf 1790 aan tentoonstellingen van de Royal Academy en van het British 
Institute verwierf hem de gunst van Britse kunstverzamelaars. De lart;r hoofdzake
lijk als portretschilder bekende Engelse schilder George Henry Harlow ( 1787-
1819) behoorde tot zijn leerlingen . 

Op 28 juni 1810 overleed De Cart te Londen, waar hij op St. Pancras Cemetery 
werd begraven 32 . Zijn vrouw was al op 9 augustus 1796 te Antwerpen gestor
ven 33 . De Corts begaafdheid ging over op zijn zoon Jan, geboren te Antwerpen 
1771 en overleden te Brugge 1826, die eveneens schilderde en wiens afstammelin
gen thans te Brugge en te Brussel zijn gevestigd.· 

Na De Corts overlijden werden schilderijen, tekeningen en grafiek uit zijn 
nalatenschap te Londen bij Christie op 28 juni 1811 en 2 juni. 1820 34 voor 
f. 788 sh 14 p 6 resp. f. 181 sh 10 geveild. 

De veilingkatalogus van 1811 onder de wijdlopige titel A Catalogue of all the 
Finished Paintings, the Works of that very ingenious Artist, Mr. Henry De Çort, 
Deceased, Memher of the late Royal French Academy: consisting of English 
Topographical Scenery, Views of Picturesque Gothic Remains; and Noblemen' s 
Seats in Great Britain. Also afew choice specimens ofthe most celebrated Fltimish 
and Dutch Masters, ... (7 blz. en 152 nrs.) omvat naast eigen werk overwegend 
schilderijen van Vlaamse, Hollandse en buitenlandse meesters (o.a. Breugel, 

30 Laatste vermelding van zijn naam in het Wet-boek 25 oktober 1789. 
31 Antwerpen 1751-Dublin 1789. Zie over hem P. Génard , Pieter-Jan-Balthazar de Gree. Kunstschilder in De 
V/aemsche School 1858, 74-76, 81-86. Na DeCort vertrokken ook de graveurs Jgnatius van denBergheen 
Lambrecht Claessens naar Londen (Van den Branden . Gesrhiedenis ... 1253). 
3 2 Het 'Register of burials ' ( I !l l 0-12) van St. Pancras Parish Church (P 90/PAN 1/177) vermeldt de begrafenis 
op 5 juli 1810 van 'Henry Francis Joseph De Cort. Aged 71 '. De begrafeniskosten (hoogste klasse) beliepen 
f. 3 sh 3, een voor die tijd aanzienlijk bedrag (medegedeeld door de heer W.J. Smith, hoofdarchivaris Greater 
London Record Office). 
33 Rijksarchief Antwerpen: Burgerlijke stand Antwerpen , overlijdensakten. Aangever van het overlijden waren 
de beide zoons Jgnatius en Jan. 
34 Onze oprechte dank aan de kunsthandel Christie te Londen voor de toezending van xeroxen van beide 
veilingkatalogi, met de namen van de kopers en de betaalde prijzen. Voor andere bewaarde eksemplaren van deze 
katalogi zie F . Lugt , Répertoire des catalogues de ventes publiques ... I (1 600-1825) (Den Haag 1938) nrs . 8039 
en 9808 . 
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Jordaens, Rubens, Rembrandt, Holbein, Tintoretto, Veronese). Over de echtheid 
van de toeschrijvingen spreekt de katalogus zich niet uit. 

De Corts Engelse stads- en landschapsgezichten (hoewel in de titel van de eerste 
katalogus opgenomen) werden pas negen jaar later geveild. De katalogus van 1820 
getiteld A Catalogue ofthe valuable colZeetion of original Topographical Sketches, 
finished Drawings framed and glazed, Engravin$s, ... of that ingenious artist, 
Henry De Cort, Esq. deceased. The Sketches (chiefly tinted in Water Colours), are 
classed according to the several English Counties they are designed to illustrate, . .. 
telt 8 blz. met 175 nrs., verdeeld over de volgende rubrieken: nrs. 1-34 Prints 
(o.a. nr. 2 'Forty-six: Triumphal Entry ofFerdinand of Austria into Antwerp, after 
Rubens, &c.), nrs. 37-142Drawings of English Topography, by the late Mr. De 
Cort, nrs. 143-7 stads- en landschapsgezichten van de Nederlanden, Wenen enz., 
nrs. 148-152 ingelijste tekeningen enz., nrs. 153-175 Portfolios. 

DE CORTS GEZAMENLIJK WERK 

De lijst van De Corts bewaarde en teruggevonden werken is niet bijzonder lang. 
Thieme-Becker en Bénézit vermelden van hem: schilderij op paneel Riviergezicht 
met kasteel in het Museum van Schone Kunsten te Antwerpen 35 , schilderij op 
koper Het oud kasteel van Temse met in het verschiet de rede van Antwerpen 
(gesigneerd 'Henri De Cort. Anvers A 0 1774 ')in het Kunsthistorisches Museum ie 
Wenen 36 , twee schilderijen op paneel (tegenhangers) Kasteel Chantilly in het 
Musée Condé aldaar en vijftekeningen ('sepia and pencil') in het British Museum 
te Londen, met Engelse landschappen 37 , waarvan één gedagtekend 1802. . : 

Behalve het zojuist genoemde Riviergezicht met kasteel vermeldt Van deri 
Branden 74 nog twee 'paneeltjes' in 1891 in Antwerps bezit:Landschap met molen 
naast een omwaterd kasteel (zoals het vorige toebehorend aan A. van den Nest) en 
Riviergezicht met kasteel, molen en huizen (in het bezit van Dr. P.E. Premie). 

Aan vorenstaande lijst kan men alsnog toevoegen: 

1. een schilderij op paneel Rede van Antwerpen (1789), dat verder nog ter sprake 
komt (blz. 278-283). 
2-4. drie schilderijen (twee op doek (tegenhangers) en één op paneel), voorstel
lend de Abdij Averbode (1772 e.v.), nog in de abdij aanwezig 38 . 

5-7. drie gewassen tekeningen van het Wilhelmietenklooster te Beveren-Waas 

35 ln bruikl<;en afgestaan aan het gemeentehuis te Schoten bij Antwerpen . In 1891 in het bezit van de Antwerpse 
schepen Arthur van den Nest. Het schi lderij meet ca. 24:35 cm. Het op de achtergrond onduidelijk afgebeelde 
(dorp of stad aan de rivier) is niet identificeerbaar. 
36 Enig opgenomen werk vanDeCort bij Delen 179, nr. 450. 
37 Landscape, with Cottage; View of Moccas Court, Herefordshire; Viaduct at Chirk, Denbigshire; View in 
Stoke Park, near Windsor; Windsar Forest, near Cranborne House. 
38 Zie hierover P. Lefèvre, Een Kempische abdij : Averbode (Averbode z.j .) 55, afb. nr. 5; T.J. Gerrits, 
Historische schoonheid van Averbode (tentoonstelling 1973) 59-61, nrs. 10-12; dezelfde in De glans van 
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(wschl. 1784) 39 , thans in de school van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie aldaar. 
Blijkens een aantekening van Jan Frans van de Velde in zijn Synopsis monumen
torum collectionis proxime edendae conciliorum omnium archiepiscopatus mech
liniensis III (Gent 1822) 765 zijn de Beverse tekeningen het werk van De Cort40. 
Voor de identificering van de auteur van het anonieme schetsboek, dat niet minder 
dan vier tekeningen van Beverse kastelen en één landschap telt, zijn de tekeningen 
van het wilhelmietenklooster een welkome hulp. Het is immers verleidelijk aan te 
nemen, dat beide Beverse reeksen het werk van dezelfde meester zijn. 
8-13. zes getekende en gedateerde schilderijen opgenomen in de inventaris van het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie in Den Haag (waarvan foto of 
reproduktie aldaar)41: 
8. Gezicht op Lier met St. -Gummarustoren, oude benaming 'Vuë des ,envir,ons de 

·, 
Prémontré (tentoonstelling 1973) 272, nr . 227. De schilderijen op doek meten 83/85 : 111 cm. ; dat 'op paneel 
65:10 1 cm. 

Volgens P . Lefèvre, Textes concernani l' histoire artistique del' abbaye d' A verbode au XVII• et XV liJ• siècles in 
Revue beige d' archéologie et d' histoire del' art 1937, 57-76 (bepaaldelijk op blz . 65) heeft De Cart elf grote en 
kleine landschappen en abdijgezichten voor Averbode geschilderd . Bewaard zijn rekeningen van 1772-73 en een 
saldorekening van 7 november 1777 (voor een schilderij der abdij van 1777). 

De veilingkatalogus René della Faille van WaarloosAtlas d'Anvers (Antwerpen 27 maart 1905) vermeldt op 
blz . 13 , nr . 81 drie akwareBen Averbode van 1785 (in-folio oblong) van H. de Cart. 
39 Voor een afbeelding van één.van deze tekeningen zie M. de Meulemeester, Geschiedenis van de congregatie 
van Q .-L.-Vrouw-Presentatie. Beveren-Waas 1726 (Leuven 1959) 112 en 17712 

40 'Commodum vero accidit, ut , non dudum ante suppressionem [ 1784) Caenobii hu jus speciosam ecclesiam, 
aliaque aedificia, tribus è locis conspecta, totidem foliis accurate ac eleganti penicillo delineavit pictor Ant
verpiensis, lgnatius de Cart, Londini , quo se receperat, postea defunctus. Adservantur Bevernae tres hae tabulae 
in aedibus praenobilis ac integerrimi viri, Domini Alexandri Emmanuel is Annez, de Zillebeek', waarbij lgnatius 
(voornaam van één van De Corts zonen) kennelijk voor Henricus staat. 
41 Naast enkele niet gesigneerde, waarvan de toeschrijving aan De Cart onzeker is, o .a . een op 1789 gedagtekend 
schilderij op paneel (50: 71 cm.) Minderbroederskerkhof met grafsteen van Frans Floris tegen de kerkmuur 
(ca. 1960 in kunsthandel Jüngeling , Den Haag), vroeger ten onrechte toegeschreven aan Jan van der Heyde(n) 
(1637- 17 12 1), wiens naam erbij geschilderd we rd . De afmetingen van het hierhoven blz. 230 genoemde schilderij 
Minderbroederskerklu1· van Oe Cort (jAJ2) (ca. 70:96 cm.) verschillen van het Haagse. De Akademie van 
Schone Kunsten te Antwerpen bezit een waterverftekening (45, 7:62,2 cm., afb. Van Acker 327), die op de 
ontbrekende figuren na vrijwel identiek is met het schilderij van Den Haag. Blijkens het bijschrift 'Binnen de stad 
Antwerpen het Minnebroers Kerck hof nue den Hofvoor het Museum' zou de Antwerpse tekeningjonger zijn dan 
1808, datum waarop voor het eerst de minderbroederskerk als museumruimte dienst deed. 

Aan Van der Heyden of DeCort worden nog twee schilderijen toegeschreven: Oude dominikanenkerk te Gent 
(doek, 60:80 cm. ; huidige vindplaats onbekend) en Hand van Dambrugge met Schijnbrug (paneel, 24:31 cm.; 
Museum van Schone Kunsten te Antwerpen; in de katalogus Oude meesters 1959, 144, nr. 980 alsBrug over een 
rivier onder voorbehoud aan Van der Heyden toegewezen) . Beide schilders, DeCort en Van der Heyden, worden 
wel vaker dooreengehaspeld. Zie al Van den Branden 73-74 en hieronder voetn. 44 . 

In het fotoarchiefvan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie zijn nog vier schilderijen op paneel 
van ca. 1780 opgenomen, voorstellend de Antwerpse St.-Michielsabdij en St .-Andrieskerk, het Preiaaishof te 
Beerschot bij Antwerpen en een· niet met zekerheid identificeerbaar kasteel, die ten onrechte aan De Cart worden 
toegeschreven . Blijkens de signatuur 'Collin fecit Antverpiae' zijn deze panelen (in het bezit van de abdij 
Averbode) het werk van een Antwerpse schilder Collin of P. Col in. Over de stukken van Averbode zie de onder 
voet n. 38 genoemde bijdrage van P. Lefèvre. Tex/es enneernalil ... 64. 

Wat nu de weinig bekende Antwerpse schilder Col(l)in betreft, de Liggeren van het St.-Lukasgild vermelden 
een schilder Gerardus Co/in (11 825, 836), die op 20 november 1766 het meesterschap verwierf, naast een 
Gerardus Philippus Colin (11 806), vermoedelijk dezelfde. 

J .B. van der Straelens Kronijk van Antwerpen kent een schilderCo/in (lli 118) of Petrus G. Co/in (lil 147 ; ten 
onrechte Cobin gelezen) , die in de Kloosterstraat tegenover St.-Michielsabdij woonde en in 1789 als keizers
gezinde door de patriotten werd vervolgd. Ten slotte vermeldt Van der Sandens Oud Konst-Tooneeilll 756 een 
schilder Gerardus Philippus Co/in , die door Gel(e)ys, eerste prior van St.-Michielsabdij, in bescherming werd 
genomen. Betreft het hier een en dezelfde persoon , dan luiden Colins voornamen Petrus Gerardus Philippus, 
waarmee de ondertekening 'P.G.P. Colin a Anvers ' op enkele van zijn werken overeenstemt. 
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Lierre' (paneel, ca. 28:38 cm., getekend 'Henri De Cort 1774', verzamelingen 
Lanckoronski en (1795) Stanislaus August), 
9. Oud kasteel te Wouw (paneel, getekend 'Henri De Cort, d' Anvers 1775'; in 
1943 verzameling De Ram, Wassenaar) 42 , 

10. Slotpoort aan een water met berglandschap (paneel , 37,5:52 cm. , getekend 
'De Cort fecit 1779' ; in 1964 kunsthandel Finck, Brussel), 
11 . Engels landschap met stad op heuvel (paneel , 53 :80 CfTI . , getekend en geda
teerd 1793; in 1963 kunsthandel Sotheby , Londen), 
12-13. Landschap met gotische kerk enKlooster aan een water (tegenhangers, elk 
40:30 cm.; getekend 'H. De Cort a Anvers' ; in 1942 Berlijn, kunsthandel). 
14-15 . twee tekeningen Kerk van Fauldon (South Greenhde, Norfolk) (1794) in 
het prentenkabinet van de National Gallery te Washington (medegedeeld door Dr. 
C. van de Velde) . 
16. gewassen tekeningBoniton Mil! (Devonshire) (nr. 62 van de veilingkatatogus 
Van Gendt, Amsterdam , november 1979; medegedeeld door Dr. C. van de Velde) . 

17-. Van uitzonderlijk belang voor de kennis en het opsporen van De Corts 
omvangrijk werk zijn de hierboven blz. 231-2 vermelde Londense veilingka
talogi (met kopersnamen) van 1811 en 1820 van schilderijen en tekeningen uit 
De Corts nalatenschap. Beide samen vermelden 49 schilderijen en meer dan 
1400 waterverftekeningen en schetsen over ca. 145 katalogusnummers verspreid, 
(overwegend) uit De Corts Engelse tijd ( 1790-181 0) en die hoofdzakelijk Engelse 
landschappen, kastelen 43 en stadsgezichten voorstellen. 

Op Antwerpen en de Nederlanden hebben de hiernavolgende nummers betrek-
king: · 
katalogus I (schilderijen) nrs . 84 A view in Holland (in inkt bijgeschreven Ant
werp), 127 The great Church at Antwerp , 130A very capita! Model of the great 
Church at Antwerp, · 
katalogus 11 (tekeningen) nrs. 143 Topographical Views in Flanders, Holland, &c 
(42 stuks, voor sh . 14 toegewezen aan de Londense kunsthandel Colnaghi) en 
144* Antwerp Cathedra/. 

Daarnaast treft men ook enkele Italiaanse, Zwitserse, Oostenrijkse en Duitse 
stads- en landschapsgezichten aan. Zo o.a. St. Stephen' s Tower, Vienna in katalo
gus 11 nr. 144. 

Dat slechts weinig werken van De Cort met hun huidige verblijfplaats bekend 
zijn, is verklaarbaar door het feit, dat veel ervan in de loop der jaren is verloren 
gegaan of nog verscholen zit in priveeverzamelingen . Schilderijen vanDeCort zijn 
soms, tekeningen bijna steeds niet getekend 44 . Toeschrijvingen in veilingkatalo-
42 Zie hierover C. J .F . Slootmans, Het voormalig kasteel te Wouw in Jaarboek lil ( 1943) van de Oudheidkundige 
Kring 'De ghuldenRoos' Roosendaal , 99-138 (afbeelding van De Corts schilderij op blz. 112) en de aansluitende 
bijdrage van E. van Nispen tot Sevenaer, Hoe zag het kasteel te Wouw er uit , o.c . 139-144. 
43 Vaak met vermelding van de naam van de kasteeleigenaar. 
44 Volgens Van den Branden 74 werd zijn naam vaak overschilderd en vervangen door die van de bekendere Jan 
van der Heyde(n). Zo o.a. op het Haagse schilderij Minderbroederskerkhof (voetn. 41 ). 
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gi 45 zijn uiteraard onzeker, zolang het bedoelde werk niet is teruggevonden. Zo 
vermeldt de veilingkatalogos van de bekende Antwerpse kunstverzamelaar jhr. Jan 
Frans Jozef Vinck van Wuustwezel (1747-1811) Catalogue de la riche et belle 
colteetion de tableaux, délaissés par Jeu Mans': J.F. De Vinck de Wesel ... van 
27 april1813 46 twee schilderijen op paneel van H. de Cort, nrs. 59 Berglandschap 
en 111 Italiaans landschap. 

DE CORTS SCHETSBOEK 

Keren we thans tot het schetsboek terug. Hoewel de tekeningen ongesigneerd zijn, 
is het niet gewaagd deze aan Hendrik de Cort toe te schrijven. Behalve in de 
vermelding van zijn naam achteraan in het schetsboek (hierboven blz. 225) en het 
op blz. 233 in verband met de tekeningen van het Beverse wilhelmietenklooster 
opgemerkte, vindt deze toeëigening steun in de gelijkenis van De Corts handschrift 
met dat van oude bijschriften bij de tekeningen in het schetsboek en de aantekening 
op f" 1 r0 van het album 47 , alsook in de overeenstemming tussen sommige in het 
schetsboek behandelde onderwerpen en van elders bekend werk van de meester 
(hierboven blz. 230-1 en voetn. 41). Een beslissend argument zou natuurlijk de 
stijlovereenkomst zijn tussen de tekeningen in het schetsboek en bewaard werk van 
De Cort. Maar dit argument is vrij subjektief en moeilijk hanteerbaar wegens het 
groot aantal ongesigneerde eigentijdse werken, waarvan het auteurschap nog 
onzeker is. Het 18de-eeuwse Antwerpen telde wel meer schilders van vaak de
zelfde stadsgezichten en landschappen 48 , die allen voortreffelijk konden tekenen 
en schilderen 49 . Het lijkt ons vooralsnog voorbarig om afdoende stijlkenmerken te 
onderscheiden. 

Het in wit leder gebonden schetsboek telt thans 52 foliobladzijden van 

45 Een korte lijst met hoofdzakelijk namen van burchten en kastelen, bij Bénézit. 
46 De veiling werd verschoven naar 16 augustus 1814. De katalogus van deze veiling Catalogue d' une belle 
collection de tableaux des Écoles Flamande, Hollandaiseet ltalienne, dont la vente sefera, immédiatement après 
cellede Tableauxde Mr. De Vinck ... neemt de schilderijen van Vinck niet meer op. De veiling had plaats ten huize 
van de weduwe Silvestre-van der Vaeren en haar zwager J .B. Entheaume-van der Vaeren. 

Deze is geen onbekende. Geboren Fransman en nauwgezette ambtenaar van de Antwerpse municipaliteit en 
'mairie', bleefEntheaume, die een Antwerpse vrouw had gehuwd , na de val van het keizerrijk in de Scheldestad 
wonen, waar hij de Gazette van Braband en hetAntwerpsch Nieuwsblad uitgaf. Koning Willem I kreeg voor zijn 
verjaardag van Entheaume zowaar een in het Nederlands gesteld huldeadres aan 'Willem, onzen weêrdigen 
Souveryn' en opvolger van 'den dwingeland van Vrankryk, van Europa ... ' (in Narration de tout ce qui s' est passé 
dans la Ville d' Anvers, Ie 24 août, jour del' anniversaire de Sa Majesté Ie roi des Pays-Bas, jour de l'lnaugura
tion du Portrail de S.M. dans l' Hotel de ville d'Anvers ... (Antwerpen [1816]. gedrukt 'chez Entheaume Vander 
Vaeren, imprimeur-libraire .. . '). Belangrijker dan deze pluimstrijkerij is het feit, dat Entheaume de Boergon
dische kapel en de schouw van het huis De Moelnere van afbraak heeft gered. Zie over hem F. Prims , 
Antwerpiensia 1930 (1931) 134-142. Inmiddels hangt het portret van koning Willem, van de hand van Maltijs van 
Bree, te verkommeren in een donkere bergplaats van het Vleeshuis. 
47 Extract uyt den Druck van Pi eter vander Eyk ... 1743 , ontleend aan het Antwerpsch Chronykje, ... van Frans 
Godfried Ullens (uitgave Leiden [Pieter vander Eyk] 1743). Een brief vanDeCort aan jhr. H.J. della Faille, 
afgedrukt bij Van den Branden 73, ligt bij het Wet-boek van de Konstmaetschappy (hierboven voetn. 27). 
48 Suksesstukken op de Antwerpse kunstmarkt waren afbeeldingen van de rede (gezien vanuit het noorden), de 
omgeving van de Slijkpoort, de Keizerspoort en de buurt van het Kasteelplein. 
49 Vermelden wij hier slechts Jan Baptist Beguinet, Ignatius Jozef van den Berghe, Hendrik Blomaerts, Jan 
Baptist Ceurvorst, P.G .P. Col(l)in (hierboven voetn. 41) , Sirnon Denis, Hendrik Myin, Peter Jan en lgnatius van 
Regemorter, Frans Baltazar Solvyns, Jakob Andries Trachez en Maarten Waefelaerts. 
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ca. 23:33 cm., waarvan 48 met (veelkleurige) gewassen waterverftekeningen 50
, 

gewassen tekeningen (lavis), potloodtekeningen en -schetsen. Bij het schetsboek 
ligt een getijpte inventaris van de hand van Verbouwe, die de tekeningen naar hun 
volgorde in het schetsboek nummert 51 . Daarentegen richt zich onze nummering 52 

naar de behandelde onderwerpen. Behalve nr. 3 ( = Verb. 11, op twee bladzijden 
uitgespreid) beslaat elke tekening een foliozijde. 

Drie tekeningen zijn gedagtekend, twee op 1788 (nrs. 28 [Verb. 24] Willebroek 
en 24 [Verb. 46] Kantekrooi) en één op 1789 (nr. 11 [Verb. 47] Minderbroeders
kerkhof). Hieruit kan men opmaken, dat de laatste twee tekeningen in het schets
boek (Verb. 4 7 en 48: Minderbroederskerkhof en bijhorende potloodschetsen) van 
1789 en de voorgaande, ten minste vanaf Verb. 24 (Willebroek) van 1788 zijn. 
Geen van de tekeningen Verb. 1-23 is gedateerd. Op de beide tekeningen van het 
Minderbroederskerkhof Verb. 47 en 48 (f' 49 r0 en 50 r0

) van 1789 volgen nog 
twee bladen: het eerste wit, het tweede met potloodkrabbels en een vierregelig 
gedicht De Nyd straft zig zelf (f' 52 V

0
, potlood) 53 . In de loop van 1790 is De Cort 

naar Londen vertrokken. 
25 Tekeningen (grotendeels niet van Antwerpen) zijn voorzien van oude bij

schriften in potlood, van De Corts hand. Met uitzondering van nr. 27 (Verb. 31) 
'Cour de Cuisine de L'abbaije de Roosendael près Waelhem' zijn alle bijschriften 
in het Nederlands. 

Het schetsboek bestaat voor de helft (25 op 48) uit gezichten van Antwerpen 
(16 stuks) en omgeving (9 stuks), merendeels van 1788. Verbouwes identificerin
genervan steunen gedeeltelijk op aantekeningen van vroegere bezitters (o.a. van 
Van den Eynden), overgenomen in de veilingkatalogus Co gels. De hiernavolgende 
tekeningen zijn niet, onjuist of onvolledig geïdentificeerd: Verb. 2, 8, 11, 18 en 
22 =(onze) nrs. 6, 8, 3, 13 en 18. 

De overige 23 tekeningen, waarop hier niet nader wordt ingegaan, zijn: één 
waterverftekening en één gewassen tekening van het Klooster Rozendaal bij 
Walem (waar De Corts zuster non was), één gewassen tekening van 'groot wil
Iebroek naer boom ziende' 54 , vijf gewassen tekeningen van Beveren (twee van het 
nog bestaande kasteel Kortewalle), één van een Landhuis in de Doelstraat 55 , één 
van het nog bestaande Oud Geestelijk Hof, één van de Vrasensestraat, één 
gewassen tekening van de Kerk van Rupelmonde (naar een 17de-eeuwse gravure 
bij Sanderus), één gewassen tekening van de Brug te Vilvoorde, zes gewassen 
tekeningen van Brussel (bepaaldelijk de omgeving van deLakensepoort, Laken en 

50 Veelal ten onrechte kortweg akwarelJen genoemd. Voor de technische beschrijving der tekeningen hebben wij 
een beroep gedaan op de heren E. van der Spiet (professor Akademie Antwerpen) en Drs. J. vander Auwera 
(Gent). 
51 Hier aangehaald als Verb . 1-48. 

52 Hier aangehaald als nrs. 1-48. 
53 Waarschijnlijk De Corts handschrift. 
54 Bedoeld is Klein Willebroek aan de Rupel. Fraaie gewassen tekening, grijs. 
55 In 1961 in gebruik als rijkswachtpost en gesloopt. Het is niet bekend, wie het huis in 1788-89 bewoonde. 



STADSGEZICHTEN VAN HENDRIKDECORT 237 

'by over Heembeek by de vaert van Brussel' 56), één gewassen tekening van de 
Kerk van Waterlo en vier niet geïdentificeerde kastelen en landschappen in Vlaan
deren of Wallonië. Ikonografisch onbelangrijk zijn potloodschetsen van figuren, 
dieren, bomen, boten, een paardezadel enz., die men terloops op blanco bladzijden 
aantreft. 

Het is niet uitgesloten, dat het schetsboek voorstudies bevat voor later uit te 
voeren schilderijen. 

Vergelijkt men De Corts stads- en kasteelgezichten met wat van het afgebeelde 
na 200 jaar bewaard is of met oude tekeningen, prenten en foto's, dan valt 
onmiddellijk hun grote betrouwbaarheid op. De Cort heeft vooral zijn hoofdon
derwerp met de meeste nauwkeurigheid getekend, waarbij de voorgrond en het 
perspektivisch verder en terzijde liggende wel eens worden veronachtzaamd 57 . 

Getoetst aan de waterverftekeningen en koperetsen van Jozef Linnig ( 1815-
1891) zijn De Corts tekeningen veel minder stroef. Sommige zoals de Burcht
gracht (nrs . 4 en 6), de Mattestraat (nr. 7), hetMinderbroederskerkhof (nr. 11), 
de Kronenburgpoort (nr. 14) en het BorgerhoutseKattenberg (nr. 22), om ons tot 
de Antwerpse gezichten te beperken, onderscheiden zich door vlotte tekening en 
frisse natuurlijkheid. Met zijn Rede van Antwerpen bereikt de schilder een onge
mene hoogte. 

ANTWERPSE STADSGEZICHTEN EN LANDSCHAPPEN 

Van de zestien Antwerpse stadsgezichten (waarvan alleen de nrs. 11, 12 en 14-16 
met bijschrift) zijn er acht die betrekking hebben op de oude stadskern, de 
9de-eeuwse Burcht, het gebied tussen Schelde en Burchtgracht 58 , dat in het begin 
van de 13de eeuw met een stenen muur (waartegen een twintigtal halfronde en 
arkeltorens) werd omheind. Het aldus begrensde stadsgebied had ongeveer de 
vorm van een ingedrukte ruit, die door twee in de stadspoorten uitlopende assen 
werd doorkruist : een noord-zuidas (Matte(n)straat- Steenstraat) en een oost-westas 
(Zakstraat- Werfpoort). Beide assen sneden elkaar loodrecht op de (oorspron
kelijke) plaats van de Vierschaar 59 . Achter de Werf lag het Burchtplein met de 
Burcht- of St.-Walburgiskerk. 

Voor het tracee van de burchtmuur verwijzen we naar het in 1883-84 door 
architekt Ferdinand Truyman getekende grondplan 60 . De toen blootgelegde en 

56 Vgl. nr. (A)6 van de Uytlegginge van 1789, met/mbeek voor Heembeek (hierboven blz. 230, voetn . 29) . 
57 Dit geldt o.a. voor de afbeelding van de Steenstraat, de omgeving van de Kraaiwijkbrug en van de Koolvliet op 
de tekeningen nrs. I, 6 en 9. Hetzelfde doet zich voor bij de abdijgezichten van Averbode, waar het om]jggende 
landschap zeer vrij wordt behandeld of zelfs gefantaseerd. 
58 Het gedeelte van de Burchtgracht tussen Vleeshuis en Vismarkt heet thans Palingbrug (oudere benamingen: 
Bedekteweg, Krabbe(n)straat). 
59 Tot 1499. Enkele meters zuidwaarts van de Jatere ligging. Voor een gerechtsplaats op de kruising van twee 
hoofdassen vgl. de Blauwe Steen te Nijmegen. 
60 SA Ikon . 60 B 4, afgedrukt bij Génard Il9 en F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen I (Antwerpen 1927) 
tussen 64 en 65 . Blijkens dit grondplan waren er aan de landzijde twaalf halfronde muurtorens, gerekend van de 
hoektoren van het Steen (aan de waterkant) tot en met de toren bij de Kraaiwijkbrug aan het eind van de 
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opgemeten resten en funderingen volstaan om een juist beeld van de plattegrond 
der omheining te geven. 

Aanvankelijk had de Burcht twee toegangspoorten: de zuidelijke, nog bestaande 
Steenpoort en de westelijke, in september 1812 afgebroken Burcht- of Werfpoort 
Bovendien bestond er al in 1304 aan het noordelijk eind van de Mattestraat een 
doorgang in de burchtmuur, -de latere Kraaiwijkpoort, - waarop de 'borch
brugghe tote Craywyc waert' aansloot 61 . 

In weerwil van herstellingswerken aan de burchtmuur en -gracht onder Filips de 
Stoute aan het eind der 14de eeuw had de Burcht door de uitbreiding van het 
stedelijk grondgebied zijn militaire betekenis na 1400 vrijwel geheel verloren. In 
1477, na de dood van Karel de Stoute, werd tijdens het volksoproer van de 'kwade 
wereld' de burchtmuur nu ook aan het oostelijk eind van de 'Zak' doorbroken en de 
Nieuwe of Zakbrug over de Burchtgracht gelegd. In 1481 droegen aartshertog 
Maximiliaan en hertogin Maria van Boergondië de Burcht aan de stad over onder 
het beding, dat deze de verzande Burchtgracht ten nutte van de koophandel zou 
laten uitgraven en tot een open haven metkaaimuren inrichten. Van dit plan is niets 
terechtgekomen. In 1489 werd de gracht aan de Palingbrug gedempt en in 1501-3 
het Vleeshuis op de glacis van de burchtmuur opgetrokken. 

In 1567 beschrijft Guicciardini in zijnDescrittione di tutti i Paesi Bassi 64-65 de 
burchtmuur als een 'vecchissima muraglia di pietra viva, ancor' hoggi, in maggior' 
parte intera, per i spatio di mille passi ordinarii co suoi fossi intorno intorno'. Een 
schematische afbeelding van de muur biedt het anonieme vroeg-16de-eeuwse 
stadsplan in vogelvlucht (SA Ikon. 41 C 7 [bis]). Aan de zijde van de Burchtgracht 
telt de muur hier drie torens (met spitsen) tussen de Steen- en 'Zakpoort' en 
evenveel tussen laatstgenoemde en de Kraaiwijkpoort Op de overbekende grote 
stadskaart van Bononiensis van 1565, die de toestand ca. 1550 weergeeft, is van de 
burchtmuur (aan de Burchtgracht) nog alleen een lang muurpand in het gedeelte 
tussen de Zak- en de Mattestraat zichtbaar, met drie lage torens zonder bekapping. 
Tussen Vleeshuis en Zakstraat is de Burchtgracht overbouwd. De door Bono
oiensis aan de hoek van de Zakstraat afgebeelde huizen stonden in werkelijkheid 
tegen de gracht (hieronder voetn. 87 en 91) 62 . 

Mattestraat. Vgl. hiermee het grotendeels overeenstemmende tracee van de burchtmuur bij F .H. Mertensen K.L. 
Torfs, Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden I (Antwerpen 1845) tussen 96 en 97 , 
alsook L. Torfs en A. Casterman, Les agrandissements et lesfortifications d' Anvers depuis l' origine de cette ville 
in Torfs' CEuvres posthumes (Brussel 1870) tussen 350 en 35 I. 

Het aantal torens (merendeels arkeltorens) aan de Scheldekant is niet met zekerheid te bepalen. Volgens de 
Antwerpse stadsarchivaris E.J .C. Marshall in zijn Essai historique et topographique de la ville d' Anvers 
(Antwerpen 1829) 21 werd in juni 1827 een toren achter het Reuzenhuis afgebroken. Voor een in 1797-98 nog 
bestaande toren aan de Burchtgracht (zonder nadere plaatsberaling) zie Mertens en Torfs, o.c. VII 19 1 

61 Blijkens een charter van hertog Jan II van 8 september 1304, afgedrukt bij Mertensen Torfs , o.c. I 534. Op het 
anonieme vestingplan van 153 I- I 542 (gereproduceerd bij Mertensen Torfs , o .c . 11 tussen 376 en 377) heet de 
Kraaiwijkbrug de 'brugghe om te co men wtter borcht nae den gulden berch'. 

In 1394-95 zouden volgens Prims (Geschiedenis van Antwerpen xm 13) de Steen- , Werf- en Kraaiwijkpoorten 
zijn 'herbouwd '. Een akte van hertog Anton van 28 maart 14 I I gewaagt van 'trois partes de notre chastel' (Prims, 
o.c. Xill 20). De Kraaiwijkpoort werd tussen juni 1514 en aug. 1517 gesloopt (SA Trezorie 1028). 
62 Een afbeelding van beide stadskaarten vindt men in onze studie Antwerpse vestingikonografie van 1543 tot het 
eind van de 16de eeuw. Een bijdrage tot de waardering van Bononiensis' stadskaart van 1565 (ter perse). 
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2. Burchtwijk volgens het gevel- en huisnummeringsplan van 1796. 

In de loop van de 17de en 18de eeuwen is de burchtmuur, vooral aan de zijde van 
de Burchtgracht, nagenoeg geheel vervallen. Tussen 1797 en 1830 zou de toestand 
aan de waterkant grondig worden gewijzigd door de afbraak van de Scheldemuur, 
de aanleg van een eerste Scheldekaai (later Jordaens- en Van Dyckkaaien) en de 
sloping der St.-Walburgiskerk. Kort voor en na 1830 werd de Burchtgracht 
geleidelijk gedempt en bebouwd. 

Een getrouwe weergave van het straten- en huizenpatroon van de Burchtwijk ten 
tijde van De Cort biedt het gevel- en huisnummeringsplan van (kort na) 1796 (SA 
Ikon. 41 D 12) (afb. 2). Hieruit blijkt, dat de westelijke grachtoever tussen 
Zakstraat en Kraaiwijkbrug toen nog onbebouwd was, met uitzondering van twee 
huizen aan de hoek der Zakstraat en van het grachthuis (tegenover de Peter
seliestraat), waaronder het grachtwater naar de Kraaiwijkbrug (hoek Mattestraat) 
en vandaar naar de Schelde doorstroomde . 

De ligging van de door De Cort afgebeelde huizen wordt door ons op een 
overziehtsplan (afb. 3) aangegeven, waarin gegevens van het huisnummerings
plan van 1796, het kadasterplan van G.J.B. Ceurvorst 1823 (SA Ikon. 41 D 3), het 
stadsplan met percelen en huisnummers van Valerius-Jouan 63 en het tracee van de 
burchtmuur volgens Truyman zijn verwerkt. 

63 Nagenoeg ongewijzigde heruitgave van het stadsplan van Losson 1846, dat echter geen huisnummers 
vermeldt. De huisnummers van de Franse tijd (doorlopende nummering per wijk) , zoals voor het eerst op het 
huisnummeringsp1an van 1796 aangebracht, werden pas eind 1856 door een huisnummering per straat vervangen . 
In adresvermeldingen ouder dan 1857 is het Romeinse cijfer vóór het huisnummer het wijknummer. De burcht lag 
in de eerste wijk. 
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De Corts tekeningen nrs. 1-8 geven het uitzicht weer van de Burcht in of 
ca. 1788, nauwelijks negen jaar voor de aanvang d'er slopingswerken aan de 
waterkant. 

De tekeningen nrs. 1-3 hebben betrekking op het grotendeels nog bestaande 
Steen, zijn verdwenen omgeving en de eveneens gesloopte burchtmuur achter de 
Palingbrug. 

Nrs. 4-6, die elkaar wederzijds aanvullen, vertonen ons de Burchtgracht west, 
tussen Zak- en Mattestraat, aan het eind van de 18de eeuw: een verbrokkelde 
hardstenen burchtmuur, waarop getimmerd en gemetseld is en waarachter groen 
geboomte en de sierlijke gevels van statige herenhuizen van de Mattestraat oprij
zen, het geheel beheerst door de stoere St.-W alburgiskerk en de rijzige dwarsgevel 
van het Vleeshuis. Kortom een schilderachtig en haast landelijk stadsbeeld, dat 
men eerder aan de stadsrand dan in de stadskern verwacht. Hier is de klok eeuwen 
blijven stilstaan. 

Nr. 7 verbeeldt de Mattestraat, die in de 18de eeuw haar oude luister grotendeels 
had bewaard. Nog in 1771 bouwde jhr. T'Serwouters er een groot herenhuis met 
fronton. Pas met de 19de eeuw zet hier het verval in. Welgestelde bewoners 
zwermen uit naar de Jordaenskaai of naar nieuwe en residentiële stadswijken. De 
bevolkingsregisters zijn een betrouwbare graadmeter voor de toenemende ver
paupering van deze eenmaal zo voorname stadswijk. De verlaten patriciërshuizen 
doen nu dienst als pakhuis, suikerraffinaderij of rijstpellerij, branden steevast uit en 
worden prompt in (de thans zo gewaardeerde industrieel-archeologische) fabriek
stijl herbouwd 64 . 

De Burcht werd in de 19de eeuw herhaaldelijk door brandrampen geteisterd: 
20 juli 1856 het Reuzenhuis, 10 augustus 1866 de Grote Gans (Burchtplein-Zak
straat), 28 september 1870 de refuge van Affligem. Wat het vuur niet in de as 
legde, werd door domme mensenhand neergeslagen. Zo werden in 1847 de 
Vierschaar, het Bezaanhuis en belendende panden in de Mattestraat afgebroken om 
plaats te maken voor het logge oktrooigebouw. 

Nr. 8 biedt een gezicht op de noordzijde der Werf met de vervallen burchtmuur 
en een unieke afbeelding van achtergevel en erker van het huis van Kornelis van der 
Geest. 

De aanleg in 1880-84 van de nieuwe Scheldekaaien bracht de doodsteek aan de 
inmiddels verkommerde wijk. Nagenoeg de gehele Burcht (Werf, Matte- en 
Steenstraat, Gevangenbrug of Gevangenisstraat) viel aan de kaaiverbreding ten 
offer. Bewaard bleven ca. tweederde van de tot prostitutiewijk gedegradeerde 
Burchtgracht en kleine stompjes van de Palingbrug en de in 1887 grotendeels 
herbouwde Zakstraat 65 , weggedoken achter monumentale kantoorkazernes in 

64 Aan de hand van bewaarde bouwaanvragen, afkomstig van de Dienst Werken en thans in het Antwerpse 
stadsarchief berustend, kan men de lotgevallen van de belangrijkste panden op de voet volgen. De talrijke 
verwijzingen op blz. 246 e.v. naarhet Modem Archief danken we aan de heerF. Verbist. Ook mevr. Reyniers en 
de heren A. van Put en R. van der Haegen hebben ons door hun medewerking ten zeerste verplicht. 
65 Wegens een niveauverschil van 1,4 m. t.o.v. de nieuwe kaai werd de straat in 1887 uitgegraven en de 
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pseudostijl aan de Jordaenskaai. Alleen het ontmantelde Steen en de Steenpoort 
overleefden de wervelstorm, zij het sfeerloos zonder hun aangepaste omgeving en 
verknoeid door belachelijke aanbouwsels van 1887-1890 66 . Dat het Steen (dank zij 
een meerderheid van één stem in de gemeenteraad!) is blijven staan, dankt men in 
niet geringe mate aan de waakzaamheid van de toenmalige Académie d' archéolo
gie de Belgique, die in 1879 een verslag over Le Steen, le bourg et les nouveaux 
quais d' Anvers (met een alternatief aanlegplan) in het licht gaf. 

De nu volgende nrs . 9-15 betreffen de Koolvliet, in de onmiddellijke nabijheid 
van de Burcht, het minderbroederskerkhof, de Kronenburgpoort en de trappen naar 
de Kipdorpvest aan het eind van de Meirsteeg. 

Nrs. 17-25 onthullen ons de ongerepte schoonheid van de Antwerpse omge
ving: een Oosterweels dijklandschap met molen en vergezichten van groen en 
water, de overblijfselen van de Merksemse linie, een herinnering aan de Spaanse 
suksessieoorlog, het in 1897 uitgebrande Kattenberg te Borgerhout, de thans 
gedempte Herentalse vaart, het nog bestaande poortgebouw van Kantekrooi en de 
verdwenen KielkapeL Ook van deze landschappen en gebouwen is in de loop van 
de 19de en 20ste eeuwen het merendeel verloren gegaan of door moderne fabriek
en woningbouw grondig bedorven. 

BESCHRINING DER TEKENINGEN IN HET SCHETSBOEK 

Overzichtelijkheidshalve worden de tekeningen , die we thans nader bespreken, 
tematisch gerangschikt en genummerd van 1 tot 25, niet volgens de willekeurige 
volgorde in het schetsboek en de hierbij aansluitende inventaris van Verbouwe 67 • 

Nr. 1 (f' 8 r0
, Verb. 6), gewassen waterverftekening, potlood: Westzijde van de 

Steenstraat met Burchtplein, St. -Walburgiskerk en -kerkhof (afb. 4) 68 

Wij bevinden ons aan de ingang van de Burcht, voor's heren Steen. De tekening 
geeft een gezicht op de huizenrij der Steenstraat west, van links naar rechts: de 
Steenpoort (1393-98), het Steen (hoektoren, poort met erker, steenwaardershuis) 
en drie aanpalende huizen. Aansluitend het Burchtplein, het kerkhof en de zijbeuk 
der St.-Walburgis- of Burchtkerk (1249, 1499) . 

Dat de tekening een getrouwe weergave is van de bestaande toestand, leert ons 
de vergelijking met een waterverftekening van de latere stadsarchivaris Frederik 
Verachter van 1823, waarop de huizen van de Steenstraat west, gezien door de 
boog van de Steenpoort staan afgebeeld 69 . Foto's van de Steenstraat, voor en na de 

overgebleven huizen (o.a. de resten van de Kleine Gans) ten dele aangepast, gesloopt of herbouwd . Zie hierover 
Thys 1887, 161-2. 
66 Gedeeltelijk gesloopt bij de verbouwing van 1953-57. 

67 Zie hierboven blz. 236, voetn . 51 en 52. 

68 Afb . Van Acker 302 . 
69 SA Ikon. 60 B 10 g (afb. J. Denucé , HetSteen (Antwerpen 1941) nr. 6). In dezelfde map 60 B ligt onder JO f 
een tweede waterverftekening van Verachter, de ingang van het Steen en het steenwaardershuis voorstellend. De 
afbeelding van laatstgenoemd huis stemt volledig overeen met De Corts tekening. Verder onder 10 i en 60 B 10 2 



STADSGEZICHTEN VAN HENDRIK DE CORT 243 

4. Westzijde van de Steenstraat met Burchtplein , St.-Walburgiskerk en -kerkhof (nr. 1). 

gedeeltelijke sloping ervan, geven nagenoeg hetzelfde beeld te zien 70 . Wel wekt 
De Corts tekening de onjuiste indruk van een plein i.p.v. een zich vernauwende 
brede straat, die in de Steenpoort uitliep. Ook telde de zuidzijde van het Burcht
plein meer huizen,- zeven volgens het huisnummeringsplan van 1796,- dan er 
op de tekening staan afgebeeld. 

Steenpoort, hoektoren en ingang van het Steen bestaan nog. Bij de restauratie 
van 1887-1890 werd de Steenpoort aan de veldzijde met een stenen walgang en 
mezekooi bekroond. De binnenzijde pronkt nu met een houten konstruktie (met 
glas-in-lood raampjes!), die een middeleeuws hordij s moet verbeelden. Het 
steenwaardershuis werd naar oude afbeeldingen herbouwd. Bij de laatste 'restau
ratie' (1963-64) werden poort en erker (1520) geheel vernieuwd. In 1862 als 
Oudheidkundig Museum ingericht, huisvest het Steen sinds 1958 het Nationaal 
Scheepvaartmuseum, waardoor het inwendige zijn oorspronkelijk karakter groten
deels heeft ingeboet. 

De drie aanpalende huizen werden in 1883 gesloopt. Het eerste (naast het 
steenwaardershuis) is het in de 19de eeuw gemoderniseerde huisMarienborch. Het 
daaraanvolgende, in 1883 grotendeels nog bestaande, is het huis den Grooten Sint 
Christoffel, in 1477 bewoond door Jan Pels, deken der schippers en een der 

waterverftekeningen van F. Truyman resp. H. Seghers , verbeeldend de gedeeltelijk gesloopte huizenrij 
Steenstraat west. 
70 O.a. R. Binnemans enG. van Cauwenbergh, Atlas van Antwerpen (Antwerpen 1975) 59-61. 
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aanvoerders van de 'kwade wereld'. Voor de verdere geschiedenis van dit huis en 
Pels' adellijke nazaten zie Thys 1883, 114-7 71 . 

Werfpoort en belendende huizen (de schilderachtige gevel wand tegen de 
burchtmuur) verdwenen in 1812 72 , de overige huizen van het Burchtplein in 1883 
bij de aanleg der nieuwe Scheldekaaien. De St.-Walburgiskerk 73 , na 1797 als 
stapelhuis in gebruik, werd in 1814, 1816-1820 tot op de grondvesten gesloopt. 
Resten van het koor en van de overwelfde doorgang naar de Mattestraat werden in 
1863 afgebroken voor de bouw van een pakhuis in pseudo-romaanse stijl, dat 
samen met de bewaarde krypte op 10 augustus 1866 in de brand van de Grote Gans 
is gebleven. 

Nr. 2 CF 9 r0
, Verb. 7), gewassen waterverftekening, potlood en pen: Steen en 

omgeving, gezien van de Binnenvismarkt (afb. 5) 

Ikonografisch belangrijke tekening van het nog bestaande Steen 74 en de in 1841 
gesloopte huizen tegen de Steenmuur. Links van de hoektoren van het Steen loopt 
de stadsmuur (begin 15de eeuw) naar de Visverkoperstoren 75 , met poort (naar de 
Buitenvismarkt) en erker (1612). De stadsmuur staat er wat onhandig bij. Blijkens 
18de-eeuwse stadsplans was de afstand tussen de muur en de niet afgebeelde 
visbanken aanzienlijk kleiner. Wel geeft De Corts tekening een duidelijk beeld van 
de middeleeuwse 'stadsgariten', open muurnissen 76 tussen de met rondbogen 
overwelfde schoormuren of 'freiten', waarboven een achteraf dichtgemetselde 
weergang. Links bij de poort de trap naar de weergang. 

Rechts op de tekening bemerkt men de gewelfde doorgang van de Gevangen- of 
Burchtbrug (1410) naar de Palingbrug, met daarboven de kalvarieberg van 1722. 
De Corts tekening is met Anton Overlaets kopergravure van 1776 77 de enige 
bekende afbeelding van deze kalvarieberg, met beelden van Maria en Johannes 
naast het kruis met Christusbeeld 78 , die in 1797 door de Fransen werd neerge
haald79 en waarvan in 1814 alleen het arduinstenen Christuskruis werd hersteld. 

71 V oor 16de-eeuwse ~lattegronden van de huizen Marienborch (ook Marienberg) en den Grooten Sint Chris
toffel zie SA lkon. 4/42 , 84a en 60 B I . Hierbij plattegronden van het Steen van ca. 1550, met kostenraming van 
verbouwingswerken aan het Steen ' ten tyde dat gheeraert sterck rentm(eeste)r was int quartier van Antwerpen' 
(dus na juli 1536) (60 B 2 en 3). 
72 Samen met de kantoren van riddertol, wijnaksijns , stadszegel en kraanmeesters op de Werf. Aanleg van het 
Burchtplein met rechtmaking van de noord- en zuidzijde ervan in 1817-18. 
73 Waar De Corts voorzaten begraven lagen (hierboven voetn. 11) . 
74 Onderbouw begin 13de eeuw, huidige bovenbouw 15de eeuw en ca. 1520. 
75 De Visverkoperstoren, aansluitend aan de muur links van de erkerpoort, valt net buiten de tekening. 
76 Ten dele dichtgemetseld en door de vishandelaars als bergruimte ('vis(ch)cameren') gebruikt. 
77 Nagenoeg ongewijzigde kopie van een ets van Harrewyn van 1680, voorstellend de pomp met het Mariabeeld 
van de Binnenvismarkt (uiteraard zonder kalvarieberg). 
78 Vgl. Opschriften der openbare en byzondere gebouwen 52, aan het eind van deel VI van de Graf- en 
gedenkschriften . 
79 Het Johannesbeeld was a! in oktober 1794 verbrijzeld (Kronijk van Antwerpen IV 321-2). 
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5. Steen en omgeving, gezien van de Binnenvismarkt (nr. 2). 

Na de sloping van de Gevangenbrug in 1883 werd het kruis in de kelders van het 
Steen opgeborgen, in 1894 tijdelijk in de wijk Oud Antwerpen van de wereld
tentoonstelling en van 1917 tot eind 1956 tegenover de ingang van het Steen 
opgesteld 80 . 

Naast de kalvarieberg bemerkt men de hoge achtergevel van de Granaetboom, 
het hoekhuis 81 van de Gevangenbrug. Op de achtergrond de spitse naald van de 
St.-Walburgiskerk. 

Op het Steen na werd deze schilderachtige buurt in 1883 met de grond gelijk
gemaakt. De Binnenvismarkt met de houten visbanken was al in 1841 afgebroken 
voor de nieuwe vismarkt van Bourla. 

Met De Corts tekening vergelijke men o.a. de schilderijen (zelfde onderwerp) 

80 Thans in het lapidarium van het Vleeshuis , nr. I 04 van de katalogusMuseum Vleeshuis. Lapidarium 1979. Het 
Christusbeeld, dat thans tegenover de ingang van het Steen staat, is een kopie van 1957 naar het oorsponkelijk 
beeld. 
81 Uit een onderzoek, dat de heer R. van der Haegen onlangs aan de twee (of drie) huizen tussen Steenpoort en 
kalvarieberg ( Gevangenbrug west) heeft gewijd, blijkt o.a., dat het middelste, kleine huis (waarvan de naar de 
Vismarkt gekeerde achtergevel op deze tekening zichtbaar is) niet als afzonderlijk perceel werd geteld, maar in de 
Oostenrijkse en Franse tijd bij het huis I 148, later 4 (Granaetboom) en achteraf bij I 149, later 2 (Gulden Sonne) 
werd gerekend. Voorts dat de voorgevel (naar de Gevangenbrug) van de Granaetboom kort na juli 1830 werd 
herbouwd en dat de drie huizen einde 1882 werden gesloopt. De drie panden waren met viskamers (uitkomende op 
de Vismarkt) onderkelderd . Bewoner van de Granaetboom ten tijde vanDeCort was de metselaar Jakob Frou (in 
deKronijk van Antwerpen II 55 ten onrechte Trou gelezen). 
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van Hendrik van Minderhout (1695) 82 , H. Carpentier (19de eeuw, voor 1841) 83 , 

G.J. Dodd (1841) 84 en de koperetsen van Linnig in zijnHistorisch album pl. 3, 7 , 
9 en 10. 

Nr. 3 (f' 12 v0 -13 r0 ,optweeblz. ;Verb. ll),potloodschets:Burchtmuurachter 
de huizen van de Palingbrug (afb. 6) 

Op deze potloodschets (ca. 18 X48 cm.) herkent men de burchtmuur met toren, 
achter het nog bestaande stuk van de Palingbrug noord , en uiterst rechts de achter
en zijgevel van het Vleeshuis . Voor dit gedeelte van de burchtmuur (begin 13de 
eeuw), aansluitend aan de oostelijke toren van de Steenpoort, vergelijke men het 
overziehtsplan van de Burchtwijk (afb. 3) en de door Truyman in augustus-decem
ber 1884 getekende opstand van de ontmantelde burchtmuur met drie torens, sektie 
(c-)d 85 , alsook een tekening van H. Seghers van 1886 (SA !kon. 60 B 28), een lito 
van dezelfde (afb. Van Acker 109, Gem. kred. 29) en eigentijdse foto's. De door 
De Cort getekende toren is de tweede rechts van de Steenpoorttoren, in het 
overgebleven gedeelte van de Palingbrug. Dezelfde toren , met links ervan een 
hoge schoorsteen , vindt men terug op de tekening van Seghers . 

De burchtmuur achter de Palingbrug is bij de verbreding der Scheldekaaien in 
1883 en de herbouwing van de Palingbrug na 1887 geheel verdwenen. Het gedeelte 
van de muur vóór het Vleeshuis werd in 1905 bij de aanleg van de nieuwe 
Vleeshuisstraat grotendeels gesloopt. Alleen enkele aan de Vleeshuisstraat zicht
bare muurresten bleven overeind. Kort voor 1960 werd bij de afbraak van de huizen 
der Burchtgracht west (tussen Vleeshuis en Zakstraat) een belangrijk muurfrag
ment blootgelegd en achteraf neergeslagen voor de bouw van een moderne stort
badinrichting ! 

Nr. 4 (f' 7 r0
, Verb . 5), gewassen waterverftekening, potlood en pen: Burcht

gracht met kalvarieberg en St.-Walburgiskerk (afb. 7) 86 

Deze fraaie tekening en de hiernavolgende nrs . 5 en 6 overlappen elkaar gedeelte
lijk. Voegt men ze bij elkaar, dan heeft men een nagenoeg volledig beeld van de 
Burchtgracht west , tussen Zak- en Mattestraat , zoals deze zich in 1788 voordeed . 
Deze drie tekeningen zijn van uitzonderlijk belang voor de kennis van de oude 
topografie der Burchtgracht, tot ca. 1830 een open gracht, die noordwaarts in de 
Schelde uitmondde. 

82 Museum van Schone Kunsten Antwerpen, thans in het stadhuis (afb . Van Acker 339). 

83 Museum Vleeshuis (afb. Van Acker 39). 
84 Oeraard Jan Dodd (1821-1888) , letterkundige en schilder. Het schilderij op bordpapier (28 : 33 cm.) bevindt 
zich in het Archief en Museum van het Vlaams Kultuurleven Antwerpen . Van Dodds hand verscheen in Van alles 
wat. Almanak voor hetjaer 1846 (Antwerpen) 87- 102Eene kunstenaers wandeling in het oude Antwerpen (Burcht 
en omgeving). 
8s SA Ikon. 60 D (6-)2 (zeven stuks in totaal). Afb. Génard IJ 15. 

86 Afb. Van Acker 302. 
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6. Burchtmuur achter de huizen van de Palingbrug (nr. 3). 

Nr. 4 verbeeldt de westzijde der Burchtgracht, noordwaarts de Zakstraat (links 
op de tekening) tot ongeveer de Peterseliestraat De achterliggende gebouwen zijn 
achterhuizen van de Matte- en Zakstraat of ten dele op en tegen de burchtmuur 
opgetrokken. Enkele ervan vindt men in tekening nr. 6 terug. 

Naast het schematisch getekende hoekhuis der Zakstraat, met laag bijgebouw en 
luifel 87 , bemerkt men de Zakbrug met kalvarieberg van 1741. De eerste Zakbrug 
of Nieuwe Brug dagtekende van 1477, toen tijdens de beroerten van de 'kwade 
wereld' een bres in de burchtmuur op het eind van de 'Zak' werd geopend. Een 
andere afbeelding van de achterkant van de Zakbrug is niet bekend 88 . De figuren 
van de kalvarieberg (tot voor kort aan de Bloedberg) zijn duidelijk herkenbaar op 
de tekening: Christus aan het kruis tussen Maria en Johannes, elk door een engel 
geflankeerd. Volgens J.B. van der Straelen, die in september 1797 deze kal
varieberg kort voor zijn verwijdering beschreef en de opschriften op het voetstuk 
optekende 89 , werden het kruis en het stenen Christusbeeld, werk van beeldhouwer 
C. van Dael, in 1741 'in de Sakstraet ... tegens de Borgtgragt' opgericht. De 
beelden van Maria (1758) en Johannes (1761) 'benevens de engelen en ciraeden' 
zijn eveneens van zijn hand. 

Na de aftocht der Fransen teruggeplaatst, werd de kalvarieberg op 27 oktober 
1830 bij de beschieting van Antwerpen door de Nederlandse vloot beschadigd en 
kort daarop naar de Bloedberg, tegen de zijgevel van het Vleeshuis, overge
bracht90. 

87 Naast de kalvarieberg. Het oorspronkelijk hoekhuis I 1363 en het aanpalende huis 1364 (beide tegen de gracht 
gebouwd) werden in 1834 afgebroken (SA MA 3957, nr. 18). 
88 Schematische tekening van de Zakpoort en -brug op het anonieme 16de-eeuwse stadsplan SA Ikon. 41 C 7. 
89 In een lijst van 'Verscheyde inscriptien binnen Antwerpen te zien', opgenomen in zijn Kronijk van Antwerpen 
VI 89-90. De opschriften bestaan nog. 
90 Voor een aldaar bestaande deur. Ten onrechte houdt A. Thyssen,Antwerpen vermaard door den eeredienst van 
Maria (Antwerpen 19222) 133 de Bloedberg voor de oorspronkelijke plaats. Voor de oude plaats van de 
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7. Burchtgracht met kalvarieberg en St.-Walburgiskerk (nr. 4). 

8. Jozef Linnig, Kalvarieberg aan de 
Burchtgracht (Zakstraat). 
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9. Burchtgracht met grachthuis van Peter Melyn en Vleeshuis, gezien van het noorden (nr. 5). 

10. Burchtgracht met grachthuis van Peter Melyn en Kraaiwijkbrug, gezien van het zuiden (nr. 6). 
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Het museum Vleeshuis bewaart een ongedateerde waterverftekening van Jozef 
Linnig, die de kalvarieberg op zijn oorspronkelijke plaats voorstelt (afb. 8) 91 . 

Het huis links van de kalvarieberg, met typisch laatgotische benedengevel, is de 
in 1884 gesloopte pastorie van St.-Walburgis 92 , in 1795-96 bewoond door Pieter 
Paul Buys, pastoor van genoemde kerk. De gevel werd nagevolgd voor het huisde 
Drie Koningen van de farnilie Mayer van den Bergh in de wijk Oud Antwerpen van 
de wereldtentoonstelling van 1894 en vervolgens voor het museum Mayer van den 
Bergh in de Lange Gasthuisstraat V oor de opstand van de pastoriegevel zie J. de 
Bosschere, Oude gebouwen van Antwerpen (Antwerpen 1907) 15 (onjuiste lokaH
sering op blz. 28) en Génard 11 144 (tekening van E. Puttaert met deels gefan
taseerde weergave van de belendende panden). Aan de overzijde van de Burcht
gracht bemerkt men het van elders bekende houten geveltje van de Zakstraat 93 . 

Nr. 5 (f' 36 r0
, Verb. 34), potloodschets: Burchtgracht met grachthuis van Peter 

Melyn en Vleeshuis [1788] (afb. 9) 

De naar links lopende straat aan de voet van het Vleeshuis (1501-3) is de Burcht
gracht oost, de enige tot ca. 1830 bebouwde straatzijde, gezien van noord naar 
zuid. Deze huizen hebben de beruchte 'sanering' van de jaren 1950-1960 toevallig 
overleefd, maar zijn thans weer bedreigd. Het eerste huis (links op de tekening) is 
het nog bestaande hoekhuis van de Peterseliestraat Het tegenoverliggende onder
welfde huis met zadeldak, dat over de Burchtgracht is opgetrokken, is het gracht
huis van Peter Melyn, waarvan een nauwkeurige afbeelding in tekening nr. 6. 

Blijkens het huisnummeringsplan van 1796, het stadsplan van Dubray van 
1801-2 (SA Ikon. 41 D 4) en andere stadsplattegronden van ca. 1800 was de 
Burchtgracht van de hoek van de Zakstraat tot de Schelde open , met uitzondering 
van het grachthuis en het laatste huis der Mattestraat west (aan de Kraaiwijkbrug), 
waaronder het water naar de afwateringssluis van de Schelde vloe_!de. 

De gebouwen aan de grachtkant staan op of tegen de burchtmuur. Het lage huis 
met de fraaie, door een fronton bekroonde voorgevel en het achterliggende huis 
ZIJn bijgebouwen van de huizen Mattestraat 1 1366 (T' Serwouters) 

kalvarieberg zie o.a. het kadasterplan van Ceurvorst 1823 , waarop de kalvarieberg met een kruis staat aange
merkt, de onder voetn. 78 genoemde Opschriften der openbare en byzondere gebouwen 52 en Prims, Ant
werpiensia 1950 (1951) 276-8. 
91 Afb. katalogus Museum Vleeshuis. Lapidarium 14. Op de keerzijde van de waterverftekening leest men 
'afgebroken 1830'. Het tegen de Burchtgracht aan de hoek van de Zakstraat staande huis I 1363 werd in 1834 
gesloopt en op de nieuwe rooilijn over de gedempte gracht herbouwd (hierboven voetn. 87). Linnigs tekening is 
nr. 46 uit een reeks van 137 waterverftekeningen (stadsgezichten) van de veilingkatalogus R. della Faille van 
Waarloo sAtlas d'Anvers ( 1905) 17-23. Van deze tekeningen (thans in het Vleeshuis) dagtekenen de oudste van 
1831 (drie stuks) en 1832, 1833 (telkens één stuk). Linnig was toen 16 resp. 17 en 18 jaar oud. 
92 'domus pastoris ' op de kaart van St.-Wa1burgisparochie van Pi eter Hendrik Goos van 1716-18 (SA Fo
toarchief); 'maison pastoral (sic) de Sainte Walburge' volgens de telling van hetjaar IV, eerste wijk, volgnr. 2247 
(SA Bevolkingsregisters). 19de-eeuws Huisnr. I 188 , later 23. 
93 Potloodtekeningen E. Dujardin 1837 (museum Vleeshui s, afb . VerworpenAntwerpen 1848-1914 [Antwerpen 
1973]76), H. Leys (Prentenkabinet Antwerpen); opstand J. de Bosschere, o.c. 2; foto Binnemans-Van Cauwen
bergh, o .c . 92. Afgebroken in 1893 . 
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resp. 1367 (?) 94 . 

Nr. 6 (f> 3 r0
, Verb. 2), gewassen waterverftekening, potlood en pen: Burcht

gracht met grachthuis van Peter Melyn en Kraaiwijkbrug (afb. 10) 

Deze aan nr. 5 aansluitende tekening geeft de Burchtgracht in omgekeerde richting 
te zien, van zuid naar noord. Het boven de Burchtgracht overbouwde huis met 
zadeldak tussen twee puntgevels, dat door een lage aanbouw met de burchtmuur is 
verbonden, is het grachthuis van nr. 5, waarvan hier de vamgevel (naar de 
Peterseliestraat) en de zuidelijke zijgevel worden gezien. Deze zijgevel is, op de 
vensters van de eerste verdieping na, gelijk aan de in nr. 5 getekende noordelijke. 

I 

Links op de tekening herkent men, achter het grachthuis, resten van een vervallen 
muurtoren. 

Bedoeld grachthuis is de door Peter Melyn, houthandelaar en deken der tim
merlieden, in 1668 met toestemming van de stadsmagistraat over de Burchtgracht 
gebouwde 'gewelfde steene brugge' met 'poorte ende huijsinge', die door een 
opening in de burchtmuur (naast de vervallen toren) in verbinding stond met zijn 
achterliggende erf van de MattestraaL 

In 1654 was Melyn eigenaar geworden van het ruime pand hoek Mattestraat
Burchtgracht bij de Kraaiwijkbrug 95 , oorspronkelijk deel uitmakend van het Hof 
van Kruiningen, dat zich tot de Burchtgracht uitstrekte. Op dit erf stonden loodsen 
of 'logien' voor het opslaan van hout, dat met pleiten langs de bij vloed bevaarbare 
Burchtgracht werd aangevoerd. Achter zijn erf en 'tegens over het straetken 
camende op de Veemerckt' (Peterseliestraat) had Melyn al in 1654 met goedvinden 
van wethouders een houten brug gelegd. 

In 1668 wendde hij zich andermaal tot de magistraat met het verzoek de houten 
brug te mogen vervangen door 'eene steene bruggevan de breede van 40 voeten' 
met daarop 'eene huysinge ende poorte', waarvan een 'model' bij de aanvrage was 
gevoegd. Uit twee verzoekschriften van Melyn dd. 12 mei en juli 1668 96 ver
neemt men, dat de gewelfbrug even 'groot van boge' is als die van het Pensgat, 
waaronder 'groote pleyten connen door varen', dat verzoeker op zijn kosten de 
grachtmuren aan weerszijden van de brug, 'die heel rot ende vervallen waren' heeft 
hersteld en dat het ontworpen grachthuis 'tot sieraet van dese stadt' zal strekken. 
Op 16 augustus 1668 bewilligden wethouders in dit verzoek. Iri de Wijkboeken 
1670-1797, deel 22 = PK 2325 f> 463 staat het grachthuis vermeld als 'Bene 
nieuwe huijsinghe ghebout over de borghtgracht'. 

Na Melyns dood in 1685 werden het grachthuis en een deel van het achterlig
gende erf 'mette logien daerinne staende' door de erven Melyn op 1 maart 1685 

94 Zie hieronder blz. 253-4. Een notariële akte van 30 okt. 1780 (SA SR 1272, sub Gerardi, f" 462 v•-464 r") 
gewaagt van een "glorie!" (prieel of paviljoen) van T'Serwouters, waartegen de eigenaar van het grachthuis en 
achterliggend erf [Apers] een "stallinge" had gebouwd , zonder vermelding van de juiste ligging van beide 
panden . Of dit "glorie!" het lage huis met fronton is, blijft derhalve onbeslist. 
95 Op het laatst van de 18de eeuw verrezen hier twee herenhuizen toebehorend aan T'Serwouters (hieronder 
blz. 253-4). 
96 SA Rekwestboek 1667-68 = PK 763 f" 110 r" ( 16 mei 1668) en 186 r"-v• ( 16 aug . 1668). 
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voor fl. 3.300 aan Jozef Broeta, timmerman en houthandelaar, overgedaan 97
• In 

1788 had Mattijs Apers, timmerman en (achteraf) bierhandelaar, het grachthuis 
met erf (toen Deelhof 98 genoemd) in eigendom 99 • De Cart heeft dus niet toevallig 
twee plankenzagers aan het werk naast het grachthuis afgebeeld. Hun aanwezig
heid wijst op zijn bestemming als timmermanswerkplaats . 

Bijzonderheden van de bebouwing van de burchtmuur en van de achterliggende 
bouwwerken, zoals op deze tekening afgebeeld, vindt men terug in nr. 4 (rechts op 
de tekening). Men lette hierbij op de lemen wanden met beplanking, de beide 
pannendaken met gaffelvormige palen en latwerk,- Melyn en Broeta' s houtlood
sen,- de puntgevel met donderroe (boven de muur) en links ervan (enigszins op 
de achtergrond) een dwarse trapgevel met hoge schoorsteen erlangs . 

Ook met tekening nr. 7 (Mattestraat) en uiteraard met nr. 5 (grachthuis gezien 
van het noorden) zijn er punten van overeenkomst. Zo met nr. 7 de achter de huizen 
oprijzende houten uitkijktoren (?) en het 18de-eeuwse hoekhuis (met gewelfde 
buitenschilden en dakterras) van de Mattestraat-Burchtgracht, waarvan de voorge
vel in nr. 7 even merkbaar is . Van de achterhuizen van qe Mattestraat, zoals 
geschetst in nr. 5, is de zijgevel nog gedeeltelijk zichtbaar in nr. 6. 

De twee huizen met schilddak aan de Kraaiwijkbrug (enige bekende af
beelding!) zijn de laatste huizen van de Mattestraat west (nrs. I 1389 en 1390) 
naast het huis Smets (in de 17de eeuw Kornelis van der Geest , I 1388) 100 . Het huis 
met trapgevel, van de vorige door een steeg 101 gescheiden , is het eerste huis van de 
Haringvliet. 

De tegenoverliggende huizenrij van de Burchtgracht oost, tussen Peterseliestraat 
en Haringvliet, is perspektivisch vertekend . De Burchtgracht-(straat) was lang niet 
zo breed als de tekening laat vermoeden. Evenmin stond het grachthuis aan een 
plein. 

97 Minuten notaris A. de Pieters jr. , SA Notarissen 9 12, l maart 1685. 
Over de nieuwe eigenaar Jozef Broeta (of Bruta), de eerste Antwerpse Broeta, die de grondslag legde voor de 

opgang van zijn familie, die in 1768 als 'de Broëta' werd geadeld , zie F. Don net, Notes sur Joseph Guillaume de 
Broëta et sa familie in Annales de l' académie royale d'archéologie de Belgique 1902 , 343-388, bepaaldelijk op 
blz . 27-31 van de overdruk . 
98 Deze benaming ( vandeel ' plank van gezaagd hout') komt voor in de onder voetn . 94 genoemde akte van 1780. 
99 Huisnr. I 1365 volgens het hui snummeringsplan van 1796, Losson en de bevolkingsregisters vanaf 1800-1 8 15; 
kadasternr.van 1823 1791 , thans 179 1'. 

Apers bewoonde het huis tot zijn dood in 1803, waarna het tot 1833 aan een timmerman verhuurd bleef. 
Eigenaar in 1845 was de bekende aannemer Jakob Jozef Mintjens, die in 1849-1850 zuidwaarts ervan een 
stedelijke vleeshal liet optrekken (plans en gevelopstand SA MA 985, met plattegrond van het aanpalende 
grachthuis), die in 1887-89 werd gesloopt en vervangen door de nog bestaande achterbouw van een scheep
vaartmaatschappij aan de Jordaenskaai. Bij deze gelegenheid werden in september 1887 resten van de burchtmuur 
aan de Jordaenskaai opgegraven en opgemeten (SA !kon. 60 B 5). Het grachthui s (met vermoedelijk toen al 
herbouwde voorgevel) stond net aan de nieuwe rooilijn en bleef bij de aanleg van de huidige Jordaenskaai als 
eerste huis van de Burchtgracht gespaard . Thans nr . 2-4 (prostitutiehuis). Het typische zadeldak met schoorsteen 
op elke puntdak en dakkapellen vindt men geregeld terug op vogelvluchtfoto' s uit de jaren 1870 en van 1888-89. 
100 Voor de oorspronkelijke gevelbreedte van de huizen I 1389 en 1390 vergelijke men het hui snummeringsplan 
van 1796. Volgens dit plan vloeide het grachtwater onder het hui s I 1390 naar de Schelde af. 
10 1 Leidend naar het Spuihuis (naast het Pensgat). De huizen I 139 1 en 1392 (op de plaats van het Spuihuis) 
werden begin 1827 afgebroken (hieronder voetn . 139). 
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Terloops zij vermeld, dat Conscience zijn zorgelijke kinderjaren in het hoekhuis 
Burchtgracht-Haringvliet (I 1336: Ceurvorst kadasternr. 1871) heeft doorgebracht 
(1818-juli 1825). Hier neusde de zieke knaap in oude boeken op vaders rom
melzolder, verloor hij zijn moeder en zijn trouwe vriendje, een vleugellamme raaf, 
die in de Burchtgracht verdronk 102 . 

Nr. 7 (f' 11 r", Verb. 9), gewassen tekening, grijs: Vierschaar en Mattestraat 
(afb . 11) 103 

Deze mooie tekening geeft een beeld van 's'heren strate', de oudste en belang
rijkste straat van de Burcht, die in 1883 uit het stadsbeeld verdween. 

Rechts vooraan ziet men, aan de hoek der Zakstraat, de Vierschaar (1539-1540), 
waarschijnlijk twee huizen verder de ingang van het Bezaanhuis (ca. 1500) met 
daarnaast het huis de Dry Coninghen. Stadseigendom sinds het eind van de 16de 
eeuw, deed het Bezaanhuis dienst als opslagplaats voor koopmans goederen, in de 
18de eeuw ook als magazijn van de admiraliteit der Schelde en vanaf de Franse tijd 
als stedelijk oktrooi-entrepot. Vierschaar, Bezaanhuis en de aanpalende huizen I 
1369-1374 werden in 1847 gesloopt voor de bouw van een nieuw oktrooi-entrepot, 
waarin later ook de zeevaartschool werd ondergebracht 104 . 

Het enigszins vooruitspringende en voorlaatste huis aan deze straatzijde, een 
18de-eeuws herenhuis met fronton, osseoog, open hemelglobe (zinnebeeld van de 
handel) en windwijzer op de geveltop, is het in 1771 herbouwde huis het Packhuys 
vanjhr. Egidius Jan Jozeft'Serwouters van Leyberghe, eigenaar sinds 1761 van dit 
pand en het naastgelegen, eveneens herbouwde huis de Poorte neffens de brugghe 
aan de hoek van de Mattestraat en de Burchtgracht De net zichtbare aanzet van het 
dak en van de dakkapel van laatstgenoemd huis, zoals hier getekend, stemt overeen 
met de afbeelding van de achtergevel in nr. 6. Hetzelfde geldt voor de zich 
achter het huis T'Serwouters verheffende houten uitkijktoren (?), die men even
eens in nr. 6 terugvindt. 

102 ZieGeschiedenis mijner jeugd (Brussel [Lebègue) z.j.) 28 , 30. De plaatsbeschrijving is zeer nauwkeurig. Op 
blz . 28leest men: 'Nevens de straat waar wij woonden, lageene opene rui, de Borchtgracht genoemd; deze vliet 
was in gemeenschap met de Schelde, en had ebbe en vloed als deze stroom. Tweemaal daags was het water er tot 
zeven of acht voet diep' . En op blz. 30: (de jongens zitten op de kelderval van het huis Conscience) 'Recht voor 
ons lag de Borchtgracht ; aan onze linkerzijde verbergde zich de woelige straat ; aan onze rechter hadden wij eene 
korte stege, langs waar wij over den Scheldestroom konden heenzien ' . 
103 Afb. Van Acker 303. 
104 Grondplans Mattestraat I 1375 (Vierschaar) en 1374-1369 (Bezaanhuis) kort voor de afbraak in 1847, alsook 
ontwerpen, plans en gevelopstand van het oktrooigebouw (gebouwd 1850-51) zie SA MA 984. 16de-eeuwse 
plattegronden van de Vierschaar en het Bezaanhuis SA !kon. 4/84b resp. 42•. 

Ten onrechte beweert E. Tralbaut , De Braekeleeriana VII in Tijdschrift Antwerpen 1965, 149-152, dat het 
bekende schilderij van Hendrik de Braekeleer (1840-1888)De man aan het venster (1877) geschilderd werd vanuit 
een raam van het oktrooi-entrepot (schuine hoek Burchtplein) , waar hij het loodshuis situeert. Zoals bekend uit 
adresboeken (vanaf Ratindex 1838) en foto ' s van de rede (o .a. de in Verworpen Antwerpen 22 afgedrukte) , 
bevond zich het loodshuis aan de Jordaenskaai I 1417, later 7 (= Losson 1420, waarbij het huis 1419 werd 
getrokken), naast het hoekhuis van de Saucierstraat. Het loodshuis had een kleine binnenplaats. De 'man aan het 
venster' staat bij een achterraam van de voorbouw en kijkt naar het lage dak van de achterbouw en de 
achterlig.gende daken en gevels van de Haringvliet-Rie(t)dijk. 
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11. Vierschaar en Mattestraat (nr. 7) . 

Beide panden, in de 16de eeuw bij hetHofvan Kruioiogen 105 horend, werden in 
1654 door Peter Melyn 106 van de Engelsman Artus Aynscomb aangekocht. In de 
Wijkboeken 1670-1797 heten zede Poorte neffens de brugghe (het hoekhuis) resp . 
het Packhuys (het woonhuis T'Serwouters) 107 . Na T'Serwouters' dood 108 waren 
beide huizen als suikerraffinaderij in gebruik 109 , waarna ze in 1857 door Willem 
Nottebohm gedeeltelijk als pakhuis werden omgebouwd. 

Het zuidwaarts aangrenzende huis, met één verdieping en fronton (met osseoog), 
oorspronkelijk twee huizen en sinds 1752 in het bezit van Arnoldo Canjuweel, 
heeft tot het eind van de 18de eeuw de historische naam Thoffvan Cruyninghen 
voortgezet. Een gevelopstand van juli 1839 (SA MA 20.082) (afb. 12) 
beantwoordt nog grotendeels aan de tekening van De Cort 110 . In 1866 door 
Nottebohm aangekocht, werd het huis afgebroken en vervangen door een voor zijn 
tijd modern pakhuis 111 . Tussen dit huis en het Bezaanhuis staat het reeds vermelde 

105 In de onder voetn . 94 vermelde akte van 1780 nogHofvan Cruyninge genoemd. Voor de oorsprong van deze 
benaming, die vooral op de noordelijke helft van de oostzijde der Mattestraat slaat, zie Thys 1883, 3, 5-6 . 
106 Bouwer van het grachthu is van de Burchtgracht (hierboven blz. 251 ). 
107 Huisnr. I 1366, later I ; kadasternr. 1799. 
108 !I februari 1803. Zijn kunst- en boekenverzameling werden op 7 resp. 21 juni 1803 geveild . 
109 Jan Baptist Huysmans (tot 1812) , Jan Frans Segers, Grigor en Matheson, Notlebohm (1857). 
110 Huisnr. I 1367, later 3; kadasternr. 1800. In de 19de eeuw in het bezit van Huens, De Mets, Serigiers en 
laatstelijk Nottebohm ( 1866). 
111 Gevelopstand SA MA 20 . 120/ 1. 
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12. Gevelopstand van het huis 
Canjuweel (Mattestraat) 1839. 

huis de Dry Coninghen 112 . 
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Voor bijzonderheden betreffende de in 1883 gesloopte huizen van de oostzijde 
en hun bewoners verwijzen we naar Thys 1883, 3-9. 

Aan de westzijde van de straat, die vroeger bebouwd werd dan de oostzijde, 
bemerkt men, ter hoogte van de huizen Caojuweel en T'Serwouters, het uitsprin
gende Brabobeeld 113 boven de poort van het Reuzenhuis, in een grijs verleden de 
woning van de legendarische reus Druon Antigoon en sinds het eind van de 13de 
eeuw tot 1797 de Antwerpse vestiging van de Duitse ridders van de kommanderij 
van Pitsenburg (Mechelen). Noord- en westzijde van de huizen van Pitsenburg (in 
de 19de eeuw I 1384-7, later 16-12) waren tegen de burchtmuur (tussen Mattestraat 
en Werf) gebouwd. De achtergevels stonden naar de Werf gekeerd. 

De ca. 1558 114 opgetrokken voorgevel van het Reuzenhuis (11385, later 14) 
met links de monumentale poort met Brabobeeld, zoals bekend uit 19de-eeuwse 
afbeeldingen 115 , is niet zichtbaar op de tekening 116 . 

112 Huisnr. I 1368, later 5; kadasternr. 1801. Opstand van de zijgevel SA MA 98215 . 

113 Volgens Génard, Catalogue du musée d'antiquités d'Anvers (Antwerpen 18944 ) 25 e.a. Druon Antigoon. 
Reus en Brabo worden wel vaker verward, ook ten aanzien van het beeld op de Werfpoort, dat stellig Brabo is. 
114 Jaartal op een wapenschild in een zaal van het Reuzenhuis. Volgens Guicciardini, Descrittione·di tutti i Paesi 
Bassi 1567, 62 was het Reuzenhuis kort geleden (poco fa) gebouwd. 
115 O.a. Linnigs ets in Historisch album pl. 20 (waarvan waterverftekening in het eksemplaar van Van Cutsem, 
thans in het Prentenkabinet Antwerpen, nr. 4323) , waarop men het huis T'Serwouters (met fronton en hemel
globe) en het uitspringende Brabobeeld van het Reuzenhuis schematisch getekend terugvindt. 

Ikonografisch waardevol is de ets van L. van Opstal en H. Borremans (1844), voorstellend het Reuzenhuis (I 
1385, later 14) met rechts ervan de aansluitende panden I 1386 (met kleine poort) en 1387, later 12 (Klein 
Reuzenhuis) , beide door de eigenaar, architekt Berckmans , in 1843 resp. 1841 gedeeltelijk verbouwd en 
verknoeid. Voor de oorspronkelijke gevelopstand van I 1386 en 1387 zie SA MA 20.089. Het huis I 1386 werd in 
1856 bij de herbouwde rijstpellerij Storms en Bellemans (Reuzenhuis) getrokken. Aansluitend aan het huis I 
1387 = 12 tekenen Van Opstal en Borremans het huis nr. 10 (kadasternr. 1826 c), dat in 1838 van het huis Smets 
(in de 17de eeuw Kornelis van der Geest, huisnr. I 1388, later 6-10) werd afgespleten. 
116 Evenmin bij Linnig, Historisch album pl. 18, waarvan waterverftekening (1843) met bijschrift 'Riddyk. 
Krocht vanS . Walburgiskerk, en de Vierschaer' in het eksemplaar Van Cutsem. 



256 WALTER COUVREUR 

Vergelijking met de Wijkboeken, het huisnummeringsplan van 1796 en vroeg-
19de-eeuwse stadsplans wijst uit, dat de noordwaarts aansluitende huizen (rechts 
van het Brabobeeld) niet werkelijkheidsgetrouw zijn getekend 117 . Alleen het 
laatste huis (met schilddak) herinnert aan het tweede huis op de Kraaiwijkbrug op 
tekening nr. 6. 

In de 18de eeuw gaven de Duitse ridders het Reuzenhuis in huur aan Jan Pieter 
van Baurscheit, vader en zoon, die er hun woon- en werkplaats hadden. Beiden zijn 
er in 1728 resp. 1768 overleden. In de 19de eeuw als suikerraffinaderij en 
rijstpellerij (Storms en Bellemans) in gebruik, brandde het Reuzenhuis op 20 juli 
1856 geheel uit, waarna het in industrieel-archeologische stijl werd herbouwd 118 . 

De gedeeltelijk uit de brand geredde poort en resten van de gevelversiering werden 
in de nieuwe gevel verwerkt en in 1883 in het Oudheidkundig Museum Steen 
geplaatst 119 . 

Het huis met hoge trapgevel, links van de poort met Brabobeeld, behoorde 
eveneens tot het erf van de Duitse ridders 120 . 

De 18de-eeuwse benamingen van de drie zuidwaarts aansluitende huizen het 
Cleyn hof! van Affligem, thoff van Afflighem en Affligem 121 herinneren aan de 
benediktijnenabdij Affligem 122 , die hier van 1426 tot 1580 haar refuge 123 had. Na 
de uitdrijving der monniken in 1580 in handen van Gillis Hooftman, huisvestte de 
voormalige refuge in de loop der eeuwen voorname koopmansgeslachten als 
Janssens van Bisthoven, Della Paille en Cambier 124 . In de 19de eeuw tot woonka
zerne en pakhuis vervallen, werd het erf in 1867 voor de tweederde afgebroken, in 

117 Blijkbaar heeftDeCort zijn uitziehtspunt zo gekozen, dat alleen de oostzijde zichtbaar was, terwijl de laatste 
huizen van de westzijde aan zijn oog waren onttrokken en uit eigen inspiratie werden bijgetekend. 
118 Voor de gevelopstand van de nieuwe rijstpellerij (nr. 14=I 1385 1•2 en 1386) zie SA MA 20.107/2. 
119 Het Brabobeeld werd al in 1864 aan het museum overgedragen. Voor in het Vleeshuis bewaarde resten van de 
gevel van het Reuzenhuis zie de map SA MA 982/40/8 en Génards Catalogue du musée d'antiquités d'Anvers 
(1894) 25 (nr. 40) , 87 (nr. 46), afb. tussen 252 en 253; katalogus Museum Vleeshuis. Lapidarium nrs. 62 
(Brabobeeld) en 63-65. 
120 Wijkboeken 1670-1797 , deel 23 = PK 2326 I" 9: 'Pitsenborghers tot Mechelen'; huisnr. I 1384, later 16. 

De vier panden van de Pitsenburgers, in de 19de eeuw I 1384, 1385 (Reuzenhuis), 1386 en 1387 (Klein 
Reuzenhuis, aansluitend aan het huis Van der Geest [1388)) , werden op 19 november 1797 door de Fransen 
openbaar verkocht (Kronijk van Antwerpen VI 127). 
121 Wijkboeken ... I" 8-6 ; huisnrs. I 1383-1 , later 18-22. 
122 Waar De Corts broer monnik was. 
123 Oude benaming van deze panden Bertangien. 

Het Antwerpse stadsarchief bewaart onder Ikon. 19 D 8 een I7de-eeuwse waterverftekening, getiteld 'Thuys 
van pitsenborch' , waarop de noordelijke gevelwand van de refuge van Affligem en (op de voorgrond) aangren
zende lage bijgebouwen van een erf der Duitse ridders (Pitsenburgers) staan afgebeeld. Laatstgenoemd erf is het 
zopas-vermelde huis I 1384 (naast het eigenlijke Reuzenhuis) . Op de tekening , die van bijschriften is voorzien, 
worden de gebouwen van Affligem met A, die van Pitsenburg met P aangegeven. Opvallend hierbij is een stuk 
lage muur met bijschrift ' oude stadtmuer' middendoor de gebouwen van Pitsenburg en Affligem, welke ligging 
niet klopt met het vermoedelijk tracee van de burchtmuur (afb. 2). De tekening werd door L. Titz naar een 
bijliggende kopie van Truyman nagetekend voor Génard I 269, die deze als 'Les ruines du refuge d' Affligem à 
Anvers ' beschrijft. 
124 Volgens een tussen 1796 en 1800 samengestelde eigenaarslijst (SA MA 2631) wasT' Serwouters (overleden 
1803) eigenaarvan het middenerf('porte avec 7 magasin (sic)') I 1382, later 20. In de 19de eeuw zijn de drieerven 
I 1381-3 in het bezit van Dhanis-van den Broeck. 
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fabriekstijl herbouwd en bij de suikerrafinaderij Meeus ingelijfd 125 , die op 
28 september 1870 in de vlammen opging en nadien volledig herbouwd werd. Bij 
de afbraak van de nieuwe raffinaderij (Burchtplein-Mattestraat) in 1883 kwamen in 
de Mattestraat overblijfselen van de oude refuge aan het licht (Thys 1883, 61-62). 

Links van het laatste huis van Affligem heeftDeCort nog drie huizen getekend, 
die in de Wijkboeken 126 als hetRoot Cruijs, een huis zonder naam en de Verkeerde 
Weirelt staan aangetekend. Het hoekhuis Cofferken metten gelde , een huis met 
trapgevel, bekend uit LinnigsHistorisch album pl. 18, 19de-eeuwse foto's en het 
grote redegezicht van Robert Mols in het Museum van Schone Kunsten te Ant
werpen (afb. Cornette pl. XIII), valt buiten de tekening. 

Voor de huizen van de westzijde der Mattestraat verwijzen we verder naar Thys 
1883, 39-40 en 74-77. 

Toen de Mattestraat in 1883 onder de slopershamer viel, was de straat geheel 
verkommerd en grotendeels door fabrieken en pakhuizen ingenomen. Boven de 
daken puilden drie hoge fabrieksschoorstenen uit. Alleen het vervallen huis 
T'Serwouters met zijn helaas niet bewaarheid chronogram 'DeVs ConserVet 
habltaCVLVM' 127 'God behoede dit huis (1771)' bewaarde een vage herinnering 
aan vroegere luister en welvaart. Twee ingebeitelde wapenstenen van T'Serwou
ters werden uit de sloop gespaard en naar het Steenmuseum overgebracht 128. 

Nr. 8 (fO 10 ro, Verb. 8), gewassen waterverftekening, pen met sporen van pot
lood: Noordzijde van de Werf en Rookhuis (afb. 13) 

De tekening verbeeldt de zg. Verloren Kost, de verzande lage wal bij de Burcht
gracht ten noorden van het Kranenhoofd 129 , die in 1804 werd opgehoogd en bij de 
aanleg van de Jordaenskaai in 1817, 1819, 1827 en 1839 verdween. 

Rechts op de tekening ziet men de overblijfselen van de vervallen, oostwaarts 
ombuigende burchtmuur met schoormuren en arkeltoren. Links van de muur een 
fraaie trapgevel met erker. Daarnaast het Pensgat, de afwateringssluis van de 
Burchtgracht, met roostervormig poorthek. Links van het Pensgat het Spuihuis met 
aansluitend de bij het Rook- of Drooghuis horende stadsmuur met drie torens 
(1415) . Tussen de tweede en derde toren het Rook- of Drooggat In de verte 
ontwaart men de molen van het St.-Laureisfort en die van OasterweeL 

Zoals Truymans tracee van de burchtmuur (afb. 3) laat zien, loopt deze door de 
twee noordelijke erven van de Mattestraat (huis den Vischput-den Keyser en dat 
van de Duitse ridders), waarvan de achtergevels op de Werf uitkijken. Tussen 

125 Afgebroken werden de huizen nrs . 20 en 22 samen met het belendende huis nr. 24. Voor de nieuwe 
gevelopstand van de huizen 20-24 zie SA MA 20. 122. 
12" F" 5-3. 
127 Op de bovendrempel der deur. Opschrift opgenomen in de onder voetn. 78 genoemde Opschriften der 
openbare en byzondere gebouwen 52 , onder Vleeshuis ! (in navolging van J.B. van der Straelen, Kronijk van 
Antwerpen VI 91) . 
128 Thans in het lapidarium Vleeshuis, nrs . 83 , 88. Voor bewaarde overblijfselen van het huis T'Serwouters zie 
de map SA MA 982/40/7 en 8. 
129 Niet Berderenwerf (Prims, Een onbekend Oud-Antwerpen [hierboven blz. 225 , voetn . I) afb. !). 
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13. Noordzijde van de Werf en Rookhuis (nr. 8). 

beide huizen, op het snijpunt van burchtmuur en gevelwand, bemerkt men een 
tweede, onduidelijk getekende arkeltoren. De huizen achter de burchtmuur zijn de 
achterhuizen van de Mattestraat west. 

Het ruime erkerhuis, rechts van het Pensgat, hoort bij het dubbel huis den 
Vischput-den Keyser, gelegen bij de Kraaiwijkbrug (Mattestraat), noordwaarts de 
belendende erven van de kommanderij van Pitsenburg. Volgens Thys 1882, 
147-151 en 1883, 16-17, die van dit huis een grondige studie heeft gemaakt, werd 
de Vischput in 1517 door Melchior Pauwels buiten de Kraaiwijkpoort gebouwd op 
een erf. 'gelegen buyten der borchpoorten was, tusschen de huijsinge en( de) erve 
geheeten pitsenborch ex u(n)a, ende dwater camende vuter schelt tot inde borch
gracht, ex alt(er)a, camende achteraende schelt' (blz. 148) 130 . Een eveneens door 
Thys 148-9 aangehaalde schepenbrief van 1580 beschrijft de ligging ervan als 
volgt: 'vuytcomende in de groote poorte in 's Heerenstraete [Mattestraat] 
oostwaerts, met twee huysen of wooningen gelegen zuyd en noordwaerts van der 
voirs. poorten .. . tusschen de Borchtgracht noordwaerts ende de huysinghe van 
Pitsenborch zuydwaerts, camende achter westwaerts met een( en) somerhuyse ende 
overspronek boven ende aen deze stadskaye ende werve'. De Vischput en het erf 
der Duitse ridders stonden dus zij aan zij tegen de burchtmuur (tussen Werf en 
Mattestraat). Resten van de burchtmuur aan de Mattestraat werden in 1883 bloot-

130 Aan hem door de rentmeesters verkocht dd . 21 maart 1516 a.s.(= 1517) (SA Trezorie 1028) . 
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14. Verloren Kost met Pensgat en erkerhuis 
naar een anoniem vogelvluchtgezicht van 
1524-28. 

15. Edward Dujardin, Gotische poort van 
het huis de Keyser (Mattestraat) 1837. 
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gelegd (Thys 1883, 61). In 1597 werd de Vischput aangekocht door de bekende 
koopman, kunstverzamelaar en maecenas Kornelis van der Geest, die het voorhuis 
aan de Mattestraat liet verbouwen, waarna dit huis ook de Keyser wordt ge
noemd 131 . Op 23 augustus 1615 bezochten Albrecht en Isabella de kunstverzame-
131 In de Wijkboeken 1670-1797 komen beide benamingen den Vischput (noord) en den Keyser (zuid) nog 
afzonderlijk voor. De nieuwe benaming den Keyser houdt verband met een beeld van Karel V in een nis boven de 
gotische poort aan de MattestraaL Thys 1882, 148 en 1883, 16 geeft een vrij nauwkeurige beschrijving van deze 
poort, die bij de sloping van het huis in 1883 werd overgebracht naar de kelders van het ateneum (map SA MA 
982/4017), waar ze met andere 'bewaarde' oudheden spoorloos is verdwenen . Gelukkig bewaart hetAlbum stad 



16. Zuidzijde van de Koolvliet met predikherenkerk en Onze-Lieve-Vrouwetoren (nr. 9) . 
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ling van Van der Geest, bij welke gelegenheid zij vanuit de erker aan de Werf een 
'watertoemooi' op de Schelde schouwden. · 

Sedert 1758 behoorde het dubbel huis aan koopman Jan Maarten Smets en (na 
diens dood) in 1792 aan zijn zoon bankier Jan Willem Smets, die eigenaar werd van 
het kasteel Boekenberg (Deurne), dat hij met een Chinese toren verfraaide. 

Vergelijking van De Corts tekening van de Verloren Kost met gezichten van de 
Werf van de 16de tot het begin van de 19de eeuw levert weinig aanknopingspunten 
op, daar de noordzijde van de Werf veelal niet of schematisch wordt afgebeeld of 
achter geboomte verscholen ligt 132 . Alleszins vergelijkbaar is het anonieme vo
gel vluchtgezicht van 1524-28 133 , waar het gedeelte van de burchtmuur aan de 
Verloren Kost (afb. 14) zich duidelijk aftekent. Het hoge erkerhuis met trapgevel 
(naast het Pens gat) en de tussen dit huis en het erf van de Duitse ridders ingeklemde 
burchtmuur alsook de arkeltoren aan de hoek van de burchtmuur stemmen in grote 
trekken met de 260 jaar jongere afbeelding van De Cort overeen 134 . Zoals op het 
grote redegezicht van 1515 is de lage wal in 1524-28 nog niet geheel verzand en 
stroomt het Scheldewater bij vloed langs de burchtmuur. 

Wanneer het door De Cort (vermoedelijk) in 1788 getekende erkerhuis is 
verdwenen, is moeilijk uit te maken. Zeker is, dat al enkele jaren later de gevel aan 
de Werf op de plaats van het erkerhuis een (aan een muurtoren herinnerende!) 
halfronde voorbouw vertoont, zoals merkbaar op het huisnummeringsplan van 
1796 (afb. 2) en aanlegplans van de latere Jordaenskaai uit de Franse en Neder
landse tijd 135 . Bij de aanleg van deze kaai in 1804, 1817, 1819 en 1827 werden met 
de burchtmuur ook de aangrenzende achterhuizen van de Mattestraat afgebroken. 

Aan het erkerhuis beantwoordt in de 19de eeuw het fraaie huis Jordaenskaai I 
402>4 , later 11 2 , sinds 1830 bewoond door architekt Ferdinand Berckmans 136, die 

Antwerpen van de hand van Edward Dujardin (SA !kon. 38) een fraaie potloodtekening van een laatgotische poort 
met nis, met bijschrift 'Gothische poort van een huis in de matten straat. ED. 1837' (afb . 15), die ongetwijfeld de 
poort van de Keyser voorstelt. 
132 Burchtmuur en arkeltoren (aan de hoek ervan) vindt men duidelijk afgebeeld op de anonieme grote rede van 
1515 (Delen nr. 11, pl. 5; Cornette pl. CLXVII), uiteraard zonder het erkerhuis van 1517. 

Onnauwkeurig is de weergave van de Verloren Kost op de grote rede van Jan Baptist Vrients en Jan Loots van 
1610, 1630 (Delen nr. 213, pl. 39 ; Cornette pl. XXXI en CLXXll). 

Het grote schilderijRede van Antwerpen van Jan Baptist Bonnecroy van 1658 (Delen nr. 326, pl. 56; thans in 
het Scheepvaartmuseum Steen) geeft wel de burchtmuur met arkeltoren te zien, doch nauwebjks het erkerhuis, dat 
achter de bomen schuilgaat. 
133 Van deze gravure zijn slechts twee eksemplaren bekend (Bibliothèque Nationale te Parijs en Rijksmuseum 
Amsterdam). Het Parijse eksemplaar werd fotografisch gereproduceerd door de heer Verbouwe jr. en besproken 
door Prims, Antwerpiensia 1936 (1937) 200-7. Afb . Van Acker 103; Gem.kred. 96-97 . Deze gravure heeft 
gediend voorhet vogelvluchtgezicht van Fabius Licinius van ca. 1553 (afb. Van Acker 174; Cornette pl. CLXX). 
134 Veel minder gelijkend is de afbeelding van een hoog en smal erkerhuis met twee kleine trapgevels (naast het 
Pensgat) en van de Verloren Kost (zonder zichtbare burchtmuur en arkeltoren) op het anonieme schilderij 
Vogelvluchtgezicht op Antwerpen van kort na 1520 in het Scheepvaartmuseum Steen (Delen nr. 12, pl. 6; 
Cornette pl. CXLVII; Gem.kred . 69) . 
135 SAikon. 1/16= 17(kortna 1800),1 A3(1813),1 A4a(l817),1/3en l/2b(l817-18).Dezeplansvertonen 
ook een (half)ronde toren (in plattegrond) ca. 50 m. noordwaarts de Werfpoort, ongeveer ter hoogte van de 
noordzijde van het Burchtplein. De toren, die vermoedelijk kort na 1817 werd gesloopt, stond tegenover het (later 
gebouwde) schuine hoekhuis Jordaenskaai-Burchtplein. 
136 1803-1854. Eigenaar van verscheidene panden (o.a. in 1823 van het Reuzenhuis) in de MattestraaL Bouwde 
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17 . Minderbroederskerkhof met in de verte Onze-Lieve-Vrouwetoren (nr. 11). 
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18 . Potloodschetsen met bijschriften betrekkelijk voorgaande tekening (nr. 12) . 
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volgens Thys 1882, 151 het huis gedeeltelijk herbouwde en ook de ontwerper van 
de halfronde voorbouw 137 zou zijn. Vooraanzicht en grondtekening van het huis 
Berckmans, -een inspringende herenwoning in klassicistische trant met fronton 
en gelijkvloerse halfronde voorbouw, die aan de kaai met een traliehek was 
afgesloten,- zijn bekend uit oude foto's 138 en stadsplattegronden. Berckmans en 
zijn opvolgers bewoonden het huis aan de Jordaenskaai, terwijl de oorspronkelijke 
voorhuizen aan de Mattestraat tot achterhuizen (11388, later 10-8-6) vervielen en 
aan arb~iders en kleine neringdoenden werden verhuurd. 

In U 83 viel het gehele huizenblok tussen Jordaenskaai, Burchtgracht, Mat
testraat en Burchtplein ten offer aan de verbreding der Scheldekaaien. Het Rook
huis was al eerder in 1806 gesloopt, met uitzondering van de inwaarts gelegen toren 
naast het Spuihuis, die nog op het kadasterplan van Ceurvorst 1823 onder nr. 1833 
voorkomt. De aan de toen nog bestaande toren aansluitende huizen I 1391 en 1392 
(op de J:laats van het Spuihuis) werden voor de opening naar de Jordaenskaai van de 
verbrede Burchtgracht begin 1827 afgebroken 139 . Blijkens een opmetingsschets 
van het kadaster (1836, nr. 10) werd de toren van het Rookhuis,- de laatste aan 
de waterkant, -in 1835 of 1836 geslecht. 

Nr. 9 (f' 2 r0
, Verb. I), gewassen waterverftekening, pen met sporen van pot

lood: Zuidzijde van de Koolvliet met predikherenkerk en Onze-Lieve-Vrouwetoren 
(afb. 16) 

Links boven leest men in inkt, van een latere hand 140 : 'De Kool-Vliet tegen de 
Steene Brugge tot Antwerpen'. Afgebeeld wordt de zuidzijde der Koolvliet, 
stadsgrens tot ca. 1250, met de in het water staande zijgevel van het hoekhuis 
Spuistraat (thans Gorterstraat)-Koolvliet en de achterhuizen van de Guldenberg. 

Het fraaie achterhuis met lage brandtoren, tuin en paviljoen aan de Koolvliet, 
hoort bij het hoekhuis Spuistraat-Koolvliet. Volgens de Wijkboeken Ketgen, 
deel 18 = PK 2273 f" 265-8 bestond dit huis uit de oorspronkelijke huizen den 
Beyrtant, de Groote Poort van den Beyrtant en de Ganck van den Beyrtant, die tot 
één huis waren samengetrokken 141 . Eigenaar sinds 22 januari 1771 was Anton 
Frans Daniels (Wijkboeken 1670-1797, deel 22 = PK 2325 f" 481 V0

), die al in 

in 1841-43 de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw aan het Laar te Borgerhout (door een V-bom op 2 nov. 
1944 verwoest), een der eerste neogotische kerken in België. Berckmans dreef ook handel in antikwiteiten, 
afkomstig van gesloopte panden. 
137 Onopgehelderd is het verband tussen Berckmans' 'joli avant-corps en forme d'hémicycle' (volgens Thys 
1882, 151) en de halfronde voorbouw van het huis Smets op het huisnummeringsplan van 1796 en de onder 
voetn. 135 genoemde plans uit de Franse en Nederlandse tijd. 
138 Het duidelijkst op de foto van de Jordaenskaai kort voor de rechtmaking van de Scheldeoever, afgedrukt in 
Verworpen Antwerpen 22. 
' 39 Aanbesteding met plattegrond SA MA 3597, nr. 11 (met handtekening en parafen van Jan Frans Willems, als 
ontvanger bij de registratie) . 

Het riool van de gedempte burchtgracht liep onder de herbouwde laatste twee huizen van de Mattestraat I 1389 
en 1390 naar het huis Jordaenskaai 40 en vandaar naar de Schelde . 
140 Van de hand van Van den Eynden, die wel vaker archaïsch schreef en spelde? 
141 Huisnr. I 1516-(7) , later 4(-2) ; kadasternr. 2041 (oud 2076). Het pand werd in 1854, 1874 en 1885 
opgesplitst. 
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1796 de huizen aan volksmensen verhuurde 142 . 

De 'Steene Brugge' is de Gorter(s)brug tussen Spuistraat en Grote Kraaiwijk. 
Blijkens een waterverftekening van J . Linnig van 1879 en foto's van ca 1870 143 

waren de huizen aan de Koolvliet (behalve de laatste twee op de voorgrond) en het 
hoekhuis van de Spuistraat-Kleine Kraaiwijk een eeuw later weinig of niet veran
derd, wel schromelijk vervallen . De huidige bebouwing van de Koolkaai zuid 
dagtekent van na de demping der vliet in 1883. 

DeCort tekent alleen de huizen van de Koolvliet nauwkeurig. Die van de Kleine 
Kraai wijk en de Nosestraat ontbreken. Verhouding en plaats van de predikheren
kerk (thans St.-Paulus) en van de Onze-Lieve-Vrouwetoren zijn onjuist evenals de 
breedte van de Koolvlietkaai. De Gorter(s)brug telt twee bogen tegenover slechts 
één ca. 1870. 

Nr. JO (f'l 4 r0
, Verb. 3), potloodschets: Onze-Lieve-Vrouwekerk en omgeving 

Deze onduidelijke potloodschets , met sporen van bijschrift in de rechterboven
hoek, stelt de katedraal met onmiddellijke omgeving voor, gezien van het noord
westen . 

Nr. 11 (f'l 49 r0 144 , Verb. 47) , gewassen (potlood)tekening, grijs: Min
derbroederskerkhof met in de verte Onze-Lieve-Vrouwetoren 1789 (afb. 17) 145 

Deze ongemeen fraaie tekening, een van de weinige gedagtekende van het schets
boek, verbeeldt de huidige tuin van de Akademie van Schone Kunsten. In de 
linkerbovenhoek leest men in potlood, van de hand van De Cort: 'aen den ingank 
van de groote poort der kerk van de minder Broeders de stad insiende.1789' . In 
hetzelfde jaar hadDeCort voor de eerste tentoonstelling van deKonstmaetschappy 
twee schilderijen van het minderbroederskerkhof ingezonden naast een tekening 
met hetzelfde onderwerp voor de kamervergadering van 16 mei 146. 

De minderbroeders werden in 1797 door de Fransen verjaagd. Het klooster, 
waarvan nog belangrijke overblijfselen bewaard zijn, werd officieel in 1810 als 
kunstakademie ingericht. Van 1808 tot 1890 huisvestte het bovendien het Museum 
van Schone Kunsten, dat in 1843 door Bourla werd herbouwd en uitgebreid. 

Het poortgebouw links , naar de (te breed) getekende Minderbroedersstraat, 
werd in 1841 afgebroken en vervangen door het nog bestaande van Bourla. Tevens 
werden twee uitspringende huizen rechts van het poortgebouw alsook de aanpa
lende huizen van de Blindestraat gesloopt en de oostzijde van de Mutsaertstraat 
lijnrecht naar de Blindestraat doorgetrokken, waardoor in 1844 het ruime Mu
seumplein tot stand kwam. 
142 Telling van het jaar IV , eerste wijk , volgnr. 2160 ; eigenaarslijst SA MA 2631 onder nrs . 1516-17. 
143 Linnigs tekening (thans in het museum Vleeshuis) en foto van ca. 1870 afgedrukt in Verworpen Antwerpen 
14-15 . 
144 F0 49 r" tegenover 48 v• (Kantekrooi 1788) , aan het eind van het schetsboek. 
145 Afb. Van Acker 303. 
146 Zie hierboven blz. 230-1 en voor een aan De Cort toegeschreven schilderij Minderbroederskerkhof voetn. 41 . 
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Rechts op de tekening, achter de kloostermuur, verheft zich het hoekhuis 
Mutsaertstraat-Minderbroedersstraat, in 1789 bewoond door de douairière P.F.J. 
de Witte-van Colen, die van 1769 tot de tweede Franse inval in juli 1794 dit huis 
bewoonde 147 . 

Het Antwerpse minderbroedersklooster was befaamd om zijn devotie van Onze
Lieve-Vrouw van de zeven weeën. De Corts tekening van de kloostermuur, 
waarvan details in de potloodschets nr. 12, geeft de gebeeldhouwde nissen (met 
geschilderde afbeeldingen van de zeven smarten) te zien 148 . 

Met De Corts tekening van het poortgebouw, belendende huizen en klooster
muur vergelijke men het vogelvluchtgezicht van het minderbroedersklooster (ko
pergravure van Jakob Neeffs naar Filips Fruytiers) bij Jakob Ie Roy, Notitia 
marchionatus sacri romani imperii (Amsterdam 1678) tussen blz. 42 en 43, met 
afbeelding van de staties van Onze-Lieve-Vrouw, de boven de kloostermuur 
uitstekende kruisjes en het H. Graf. 

Nr. 12 (f' 50 r0
, Verb. 48), potloodschetsen met bijschriften. Details van teke

ning nr. 11, Minderbroederskerkhof [1789] (afb. 18) 

Boven, links 1 . poortgebouw met vooraan twee grafstenen, rechts2. drie muurnis
sen; midden, onder 2 : 3. opstand van het hoekhuis Mutsaertstraat-Min
derbroedersstraat; beneden, omgekeerd in de rand 4. dakkonstruktie. Links, over 
de gehele hoogte 5. boom. 

Schetsen 2 (muurnissen) en 3 (gevelopstand met Iievevrouwebeeld onder bal
dakijn) geven meer bijzonderheden te zien dan het in nr. 11 afgebeelde. 

In de linkerbovenrand staan potloodaantekeningen, vermoedelijk van De Corts 
hand: 
Boven: 'den grond het epitaphium het huys van Dewit en vol-
gende [de] Boomen het dak vant cruys de p[r] ... 149 '; 

Beneden: 'het lievevrouken van Dewit en wat niet coreckt is [als] hoornen 
&c de huysen boven de muur en poort'. 

Nr. 13 (f' 20 r0
, Verb. 18), onduidelijke potloodkrabbel, niet nader identificeer

baar 

Behoudens de bekapping van het poortgebouw en het hoekhuis Mutsaertstraat
Minderbroedersstraat beantwoordt deze krabbel (volgens Verbouwes inventaris 
'Gedeeltelijk zicht op de reede met Q.L.Vrouwetoren op de achtergrond') enigs
zins aan de tekening van het Minderbroederskerkhof, nr. 11. 

147 Voor de verdere geschiedenis van dit huis, later in het bezit van haar schoonzoon Emmanuel Franciscus a 
Pauia van Ertborn (vader van de latere burgemeester Floris v .E.) en vervolgens van diens schoonzoon Filips de 
Pret van Terveken, zie Thys 1879, 126-130. 
148 Voor de devotie en de bidstonden voor de zeven staties in het minderbroederskerkhof zie S. Schoutens, 
Geschiedenis van het voormalig minderbroedersklooster van Antwerpen ( 1446-1797) (Antwerpen 1894) 261-7. 
149 Thans onleesbaar. Vroeger ' prek. kerk' (= prekers- of predikheren- , thans St.-Pauluskerk) gelezen. 
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19. Kronenburgpoort met Kasteelplein (nr. 14). 

Nr. 14 (f' 6 r0
, Verb. 4), gewassen potloodtekening, grijs: Kronenburgpoort met 

Kasteelplein (afb. 19) 150 

In de linkerbovenhoek leest men in potlood, van De Corts hand: 'Croonenborgh 
Poort van binnen'. Deze ikonografisch kostbare tekening is op het rechterstuk 
na 151 identiek met een bij Génard I 268 afgedrukte tekening van E. Puttaert, 
(volgens Génard) naar een 'akwarel' van de kroniekschrijver Jan Baptist van der 
Straelen in het Antwerpse stadsarchief152 . Deze tekening werd in het stadsarchief, 
het museum Vleeshuis en het Stedelijk Prentenkabinet niet teruggevonden. 

DeCort tekent de Kronenburgpoort en omgeving, gezien van de westzijde van 
het Kasteel plein, bij de molens op de Scheldemuur bij Kronenburg. Het huizenblok 
Kasteelplein noord-(oude) Kronenburgstraat valt buiten de tekening. 

Links bemerkt men de Kronenburgpoort, waarnaast de met bomen beplante 
St.-Michielsvest, lopend naar het gelijknamig bastion, volgens J.B. van der 
Straelen in zijnKronijk van Antwerpen VIII 13 'een der aengenaemste wandelingen 
deser stad'. Rechts twee huizen tussen de St.-Miebielsvest en de enge straat naar de 
KaaistraaL Aansluitend de (oude) Kronenburgstraat met de aan de Houten Eekhof 

150 Afb . Van Acker 327. 
151 Op de tekening van Puttaert zijn de boom en de huizen rechts ervan als het ware afgesneden. 
152 Génard beweert hetzelfde van andere door hem naar Puttaert afgedrukte 18de-eeuwse 'akwarellen' (Kip
dorppoort, Blauwetoren en omgeving, Slijkpoort). Het museum Vleeshuis bewaart een anonieme l8de-eeuwse 
waterverftekening Kipdorppoort , die vrijwel gelijk is aan Puttaerts tekening. Een laat-ISde-eeuws schilderij met 
hetzelfde onderwerp werd enkele jaren geleden in de Antwerpse kunsthandel Bascourt verkocht. 
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(stadsmagazijn en -arsenaal) palende huizen. Op de achtergrond de St.-Miehiels
en Onze-Lieve-V rou wetoren . 

Hetzelfde stratenpatroon als bij De Cart vindt men op 18de-eeuwse stadsplatte
gronden, het huisnummeringsplan van 1796 en de stadsplans van Dubray en SA 
Ikon . 41 D 9 (beide 1801-2) terug. 

Kronenburgpoort en omgeving verdwenen in 1803 bij de aanleg van de Franse 
scheepswerven en het marinearsenaal. Volgens de Kronijk van Antwerpen VIII 
12-13, 17 en 22-23 werden het St.-Michielsbastion in augustus 1803 en de 
Kronenburgpoort in december van hetzelfde jaar gesloopt. In augustus 1804 kwam 
het arsenaal gereed. 

Nr. 15 (f" 41 V 0
, Verb . 40), gewassen tekening, grijs: Trap naar de Kipdorpvest 

aan de Meirsteeg (1788] (afb. 20) 

Zonder De Corts eigenhandig bijschrift 153 'opgank van de Vest opt' eynde van de 
Meer a [sic] Antwerpen ' zou deze tekening nauwelijks identificeerbaar zijn. De 

15 3 Linkerbovenhoek in potlood. 
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aktualiteit van het onderwerp blijkt uit een aantekening van J. B. van der Straelen in 
zijn Kronijk van Antwerpen II 251, onder dagtekening van 27 augustus 1788, dat 
'den trap van de veste, tegenover de Meerstege ... seer vervallen zijnde' toen 
hersteld werd, terwijl 'den anderen trap over de Bonte Mantelstraet' werd afgebro
ken. Verder leest men bij Van der S traelen, dat de trap van de Meirsteeg 154 in 1624 
door bouwmeesters Kornelis de Clerck en Engelhert Borrekens werd gebouwd 
'volgens de inscriptien op den selven te lesen' 155 . 

De trap naar de Kipdorpvest is te zien op de kaart van St. -Jakabsparochie van 
P.H. Goos van 1716-18 (hierboven voetn. 92). Beide trappen staan op de stads
plans van Peter Verbiest van 1678 (bij J. le Roy ,Notitia marchionatus ... [1678] 1) 
en kort na 1680 (47 ,5:86,2 cm.), alsook op een reeks identieke 18de-eeuwse 
plattegrondenPlan de la ville et citadelle d' Anvers van Deur, Fricx, Lucas e.a. en 
de hiermee overeenstemmende stadskaart SA Ikon. 41 D 3 (gekleurde penteke
ning). 

Nr. 16 (f" 12 r", Verb. 10), twee potloodschetsen: Rodepoort en Slijkpoort 
(afb. 21) 

Beide schetsen, voorzien van oude bijschriften in blokletters 156 'De Roode Poort' 
en 'De Slyck Poort', elk met voorliggende grachtbrug, zijn kopieën naar oude 
afbeeldingen. Opvallend is de gelijkenis van deze schetsen met de weergave van de 

154 Steeg tussenMeiren Kipdorpvest. Verbreed in 1855 (Statie-, later Leysstraat) en andermaal in 1898 . De 
huidige bebouwing in de 'eklektische' stijl van de eeuwwisseling is alleen waardevol als toonbeeld van artistieke 
wansmaak. 
155 Het door Van der Straelen t.d.p . aangehaalde opschrift wordt door Génard II 95 aan de trap van de 
Bontemantelstraat toegeschreven. 
156 Zelfde hand als 'H: DE CORT' op het achterplat van het schetsboek (hierboven blz. 225)? 
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Rode- en Slijkpoort op het anonieme vroeg-16de-eeuwse stadsplan SA Ikon. 41 C 
7 (bis) (hierboven blz . 238, voetn. 62). Hetzelfde geldt voor de (eveneens met De 
Cart overeenstemmende) tekening van de Slijkpoort, die Puttaert ca. 1880 ver
vaardigde voor Génard II, 47, volgens deze naar een oud stadsplan in het bezit van 
R. della Paille van Waarloos 157 . 

De Rodepoorttoren (1317) werd in 1818 afgebroken, de Slijkpoort (14de eeuw, 
tussen Anker- en Oudeleeuwenrui, op de plaats van de oude Hessenbrug) in 1551. 
De Corts weergave van de Rodepoort beantwoordt niet aan de sinds het midden van 
de 16de eeuw bestaande toestand. De oude Rodepoorttoren, als stadspoort door een 
nieuwe vervangen, werd toen in de nieuwe wal opgenomen en gedeeltelijk inge
graven 158 . 

Nrs. 17-18 (f" 22 V0 -23 ro, Verb. 21-22), gewassen tekeningen, grijs: Ooster
wee/se polderlandschappen 

Beide zonder bijschrift. Nr. 17 (afb. 22) stelt een dorpje aan een stroom voor. De 
afgebeelde kerk, waarrond enkele in het geboomte weggescholen huizen, zou die 
van Oasterweel kunnen zijn. 

Nr. 18 (afb. 23) is een dijklandschap met stellingmolen. Afbeelding van een van 
de Oosterweelse molens is niet uitgesloten . Men vergelijke deze molen met de 
Volmolen op het schilderij Rede van Antwerpen (hieronder blz. 281). 

Nr. 19 (f" 47 r0
, Verb. 45), gewassen tekening, grijs: Overblijfselen van de linie 

te Merksem [1788] (afb. 24) 

In de linkerbovenhoek leest men in potlood en van De Corts hand: 'overblyfsel van 
de Linie by merckxhem'. Bedoeld is de forten- en waterlinie door de Fransen onder 
Filips V van Anjou tijdens de Spaanse suksessieoorloe in 1702-3 tussen Oostende 
en Hoei aangelegd en die ook Merksem doorkruiste . Voor het Merksemse tracee 
van de linie, aansluitend aan het fort De Perel op de linkeroever, over de Ferdinan
dus- of Liniedijk, tussen Merksemhof en de pastorie, zuidwaarts naar het Schijn, 
zie F. Prims, Geschiedenis van Merksem (1951) 220-1 en de kaart tussen blz. 111 
en 113. 

Nr. 20 (f" 46 r0
, Verb. 44), potloodtekening:HofvanRoosendael (?)te Merksem 

[1788] (afb. 25) 

Deze potloodtekening van een om gracht kasteel wordt hier ondergebracht op gezag 
van een bijschrift in de rechterbovenhoek en van De Corts hand 'het Hof van 
middelharnas by merxhem'. 

157 Vgl. veilingkatalogusAt/as d'Anvers (1905) 6, nr. 6 ? De herkomst van het stadsplan van het stadsarchief is 
onbekend . 
158 Voor een afbeelding van de Rodepoorttoren, zoalsDeCort hem gekend heeft , zie onze Antwerpse vestingiko
nografie van 1543 ... (hierboven voetn. 62). 
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22. Oosterweels polderlandschap (nr. 17). 

23. Oosterweels polderlandschap (nr. 18) . 
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24. Overblijfselen van de linie te Merksem (nr. 19). 

25 . Hof van Roosendael (?) te Merksem (nr. 20) . 
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Middelharnas is een wel vaker voorkomende bijvorm van Middélharnis op 
Goeree-Overflakkee. Ongetwijfeld verwijst de naam naar de te Antwerpen sinds 
1710 ingetrouwde Oudenbossche regentenfamilie Otgens 159 , die als rentmeester 
van de goederen onder Hoeven (Noord-Brabant) van de St.-Bernardsabdij en van 
het bisdom Antwerpen in nauwe betrekking tot de Scheldestad stond. Een Michaël 
Otgens was in 1687 de belangrijkste deelgerechtigde in de heerlijkheid Middelhar
nis, die tot 1579-1580 aan de Antwerpse abdijen St.-Salvator (voor 1/8) en 
St.-Miebiels (voor 7/16) toebehoorde. 

Zijn zoon Jan Baptist Frans Otgens van Middelharnis huwde in 1710 de Ant
werpse Maria Katarina de Heuvel, uit een Noordbrabants geslacht. Haar broer 
Sirnon Jozef de Heuvel was gehuwd met Helena Katarina van Roosendael (dochter 
van Christiaan van Roosendael) , die van haar oom Baltazar het naar de familie 
genoemde Kijkuit of hof van Roosendael onder Merksem (thans Gemeentepark) 
had geërfd 160 . Na de dood van S.J. de Heuvel-van Roosendael is het hof van 
Roosendael eind 1767 door erfenis overgegaan op zijn dochter Helena Ludovica 
Jozefa de Heuvel , gehuwd met Laurens de Gelder. 

Jan Frans Jozef Otgens van Middelharnis (Antwerpen 1711-1767), zoon van de 
hierboven genoemde J.B.F. Otgens van Middelharnis-de Heuvel, huwde in 1736 
Johanna Regina Lunden (1703-1750) , wier familie te Merksem naast het 'Huys ten 
Hooghe' (thans verkeerdelijk Runkvoort genoemd) ook het Lundenhof 161 (later 
Melgeshof) en te Hoboken het buiten Berkenrode bezat. 

De Corts potloodschets van het hof van 'Middelharnas' vertoont gelijkenis met 
het nog bestaandepoortgebouw van het hof van Roosendael , waarvan de oorspron
kelijke achterbouw niet meer bestaat 162 . Mogelijk bedoelt De Cort met 'Mid
delharnas ' het hof van Roosendael, hoewel dit laatste niet aan de in 1767 kinder
loos overleden Otgens van Middelharnis-Lunden, maar aan zijn neef De Gelder-de 
Heuvel heeft toebehoord . Einde 1798 werd het hof van Roosendael, toen eigendom 

159 Over het geslacht Otgens raadplege men de inventaris van het in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag 
berustende Familie-archief Otgens en stukken betreffende de hooge heerlijkheid Middelharnis in de reeks 
Inventarissen van 's Rijks Oude Archieven II (1929) 55-92 (medegedeeld door streekarchivaris A. Delahaye, 
Zundert). 
160 Deze schakel tussen Otgens en Roosendael danken wij aan een schriftelijke mededeling van de heer L. 
Miehielsen (Merksem). 
161 In 1735 aangekocht en later verbouwd door Jan Frans Miehiel Lunden-Claessens, een neef van Johanna 
Regina. 
162 Herbouwd aan het begin van de 19de eeuw. Door een V-bom in december 1944 verwoest en achteraf 
afgebroken. 

Volgens L. Miehiel sen, Het dorp aan het Schijn (deel I van Merksem tussen nu en toen, uitgave Merksemse 
Kring voor Heemkunde, 1979) 103 zou het doorDeCort in 1788 getekende kasteel eerder beantwoorden aan het 
grotendeels herbouwde Huis ten Hoge (van 1614 tot 1817 in het bezit van de Lundens), met bewaarde toren rechts 
van de ingangspoort. Foto's van het Huis ten Hoge vindt men bij Miehielsen 95 en 103 (toestand in 1876). De 
gelijkenis met Roosendael is o.i. treffender. Wel mist men bij De Cart de nog bestaande toren links van het 
Roosendaelse poortgebouw . Afbeeldingen van Roosendael voor 1935 resp. 1945 bij Miehielsen 107 , 110. Op 
blz . 18 wordt De Corts potloodschets gedeeltelijk afgedrukt. Zie voor Roosendael ook Natuur en stedenschoon 
1924, 207. 

De van Meigeshof (febr. 1945 door een V -bom grotendeels verwoest en later afgebroken) bestaande afbeeldin
gen zijn niet vergelijkbaar met De Corts tekening. Van het in 1865 gesloopte Berkenrode onder Hoboken zijn geen 
afbeeldingen bekend (Thys 1888, 11 3) . 
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... 

26. Kasteel Wijnegem met poortgebouw (nr. 21). 

van de uitgeweken weduwe De Gelder-de Heuvel en haar zoon, door de Fransen 
openbaar verkocht 163 . De Cort of zijn zegsman kan de namen van de verwante 
families Otgens van Middelharnis en De Gelder-de Heuvel hebben verwisseld 164 . 

Nr. 21 (f' 39 r0
, Verb. 37), potloodschets: Kasteel Wijnegem met poortgebouw 

[1788] (afb. 26) 

In de rechterbovenhoek leest men van De Corts hand 'het casteel wyneghem'. 
Links een onduidelijke schets van een omgracht kasteel, overeenstemmend met de 
afbeelding· van het kasteel van Wijnegem bij J. Ie Roy, Notitia marchionatus ... 
(1678) 127. Rechts een potloodschets van het nog gedeeltelijk bewaarde poortge
bouw (van de oorspronkelijke voorhof). 

Het omwaterde kasteel werd in 1530 gebouwd door een Vleminck, wiens 
verwante Jan Vlerninck eind 1567 de heerlijkheid Wijnegem (van 1556 tot 1564 in 
het bezit vanGeraard Sterck) verwierf. In de 19de eeuw hoorde het kasteel toe aan 
Geraard Konstantijn Joostens-Elsen 165 , die het in 1856 liet afbreken en door het 
thans bestaande verving. 

163 Voor de weduwe De Gelder en haar zoon priester Petrus Laurens Jozef de Gelder zie deKronijk van 
Antwerpen IV 220, 284, 346; V 203. 
164 Voor een andere vergissing 'Crayenhof' i.p.v. Kattenberg zie onder nr. 22, blz. 275. 
165 Zoon van Mattias Joostens, die model stond voor Consciences Eene o te veel. 
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Nr. 22 (f> 45 r0
, Verb. 43), gewassen tekening, grijs: Kattenberg te Borgerhout 

[1788] (afb. 27) 166 

De vermelding van De Corts hand 167 'Crayenhof by den Barrier buyten Bor
gerhou[ dt]' is, wat het eerste betreft, beslist onjuist. Kraaienhof is de naam van het 
sinds jaren vervallen kasteel van Burcht-Zwijndrecht, dat einde 1944 door een 
V-bom werd getroffen en in de loop van 1945 gesloopt. Zoals al door vroegere 
bezitters werd opgemerkt, bedoeltDeCort blijkbaar Kattenberg(hpf), een bekende 
Borgerhoutse buitenplaats, die in de 16de eeuw aan de families De Moelnere en 
Van Gemert heeft toebehoord. Door oorlogshandelingen in 1579 (of kort daarop) 
verwoest, werd Kattenberg kort na 1649 als een ruime 'huysinge metten gaeldery' 
herbouwd. Eigenaar in de Corts tijd was de weduwe Pieter Vermaelen. In de 19de 
eeuw deed h~t dienst als meisjeskostschool, azijnbrouwerij, z'eepziederij enz. 
Kattenberg dè~lde het lot van vele tot fabriek vervallen patriciërshuizen en kas
telen. Op 17 februari 1897 werd het door brand vernield, waarna het puin geruimd 
en de grond verkaveld werd. De naam leeft voort in de huidige Kat
tenberg(straat) 168 . 

De doorDeCort vermelde 'Barrier' (slagboom, tolhek) houdt verband met het 
weggeld, dat vanaf augustus 1752 door de stad Antwerpen werd geheven op de 
herstelde straatweg van Borgerhout naar Deurne en de nieuw gemaakte aftakking 
van de Pauwmolen naar Stenenbrug (aan de Herentalse vaart). Een 
Waerschouwinghe van burgemeesters en schepenen van Antwerpen dd. 
14 augustus 1752 slaat op deze 'barriere ende de Rechten hier onder gemelt' 169. 

De Borgerhoutse 'Barriere' komt nog ter sprake in deKronijk van Antwerpen 
VIII 174, bij de beschrijving van de vernielingen te Borgerhout 'tot aen de Pauw 170 

ofte Barriere' na de gevechten tussen Fransen en Pruisen in april 1814. 

Nr. 23 (f> 38 ~.Verb. 36), potloodtekening, gewassen in bruin en grijs: Heren
ta/se vaart met in de verte Onze-Lieve-Vrouwetoren [ 1788] (afb. 28) 

In de rechterbovenhoek leest men van De Corts hand 'aen de Vaert' , waarmee 
blijkens de aanwezigheid van de katedraaltoren de Herentalse vaart buiten de 
toenmalige stadsomwalling (bij Stertingen of Luisbekelaar) wordt bedoeld. Thans 
in het stadsgebied opgenomen en bebouwd. 

166 Voor het eerst (gedeeltelijk) gereproduceerd bij J .B. Stockmans , Kasteefen en lusthoven van Deurne en 
Borgerhout (Brecht 1902, deel III van zijn Geschiedenis van Borgerhout sedert de scheiding. 1836-1896) 233 
'naar eene teekening in bezit van den H' Paul Cogels' (de toenmalige bezitter van het schetsboek, hierboven 
blz. 226). Latere afbeeldingen bij F. Prims, Geschiedenis van Borgerhout (Borgerhout 1936) 158 (als 'Kat
tenberghofen huidige Bothastraat'), 160 (foto 1889) en de ansichtkaartenalbums Zo was Borgerhout nr. 50 
(tekening De Cart), Oud-Borgerhout in oude prentkaarten nrs. 32 (tekening De Cort) en 33 (na de brand van 
1897). 
167 Potlood, in de rechterbovenhoek. 
168 Voor de geschiedenis van Kattenberg zij verder verwezen naar Stockmans, o.c. 230-5 en Prims, o. c. 158-9, 
die een açhteraf vernietigde aankoop van Kattenberg door Gilbert van Schoonbeke in 1545 vermelden. 
169 Afb. Zo was Borgerhout nr. 50. Zie ook Plims , o.c. 104, 110. 
11o Uitgave leest Pann! 
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Nr. 24 (f' 48 V
0 171 , Verb. 46), gewassen (potlood)tekening, grijs: Poortgebouw 

en herenhuis van het kasteel Kantekraai te Mortsel 1788 (afb. 29) 

Een van de zeldzame gedagtekende tekeningen van het schetsboek. In de linkerbo
venhoek leest men in potlood, van De Corts hand 'Cantecroij 1788 Cantecroij'. In 
de rechterbovenrand een potloodkrabbel, een bouwfragment voorstellend, met 
erboven het jaartal 1663. 

Afgebeeld is het nog bestaande poortgebouw met aansluitende herenwoning 
(17de eeuw). Men lette op de gemetselde kasteelbrug met drie stenen gewelfbogen 
en een houten klapbrug 172 tegen de toegangspoort. Van 1785 tot 1805 was 
Kantekrooi in het bezit van jhr. Frans Helman van Termeeren. 

Voor de bouwgeschiedenis van Kantekrooi, in de 16de eeuw in het bezit van 
Granvelle, raadplege men F. de Groodt, Cantecroy, burcht en heerlijkheid bij 
Antwerpen (Antwerpen [1934]), bepaaldelijk blz. 17, 79 en afb. 8. 

Kantekrooi, een oude burcht met meestentoren, werd in de 17de eeuw nagenoeg 
geheel afgebroken (de meestentoren in 1618). De huidige eigenares heeft zich op 
dezelfde plaats een volkomen gefantaseerd kasteel in Vlaamse-Renaissancestijl 
laten optrekken, waardoor de oorspronkelijke en waardevolle overblijfselen van 
het oude slot thans nauwelijks nog herkenbaar zijn. Met de bestaande oude 
ikonografie van Kantekrooi heeft de fantasierijke ontwerper van deze monumen
tale architektonische staalkaart hoegenaamd geen rekening gehouden. 

Nr. 25 (f' 27 r0
, Verb. 25), potloodtekening, gewassen in grijs, met links een 

potloodschets: (rechts) Laag Kiel met St.-Katarinakapel, (links) rede van Ant
werpen [1788] (afb. 30) 

De potloodtekening verbeeldt een kapel, met rechts ervan een landhuis, aan een 
stroom. In Cogels' veilingkatalogus (hierboven blz. 226) en Verbouwes inventaris 
wordt de kapel geïdentificeerd met de St.-Katannakapel van het Kiel (heropge
bouwd 1685), waarvan de laatste overblijfselen bij de sloping der citadel kort na 
1874 zijn verdwenen. 

De hier afgebeelde kapel stemt inderdaad overeen met die op het schilderij van 
A. Bruyningh Worreil (waarschijnlijk van 1816), voorstellend de Kielkapel en de 
onder Napoleon gebouwde lijnbaan (afb. 31) 173 . 

DeCort heeft de kapel getekend, gezien van de Scheldeoever, noordwaarts. Van 
uit die plaats heeft men (in omgekeerde richting) een uitzicht op de rede, zoals in de 

171 Tegenover t" 49 r" (Minderbroederskerkhof 1789). 
172 Later door een vierde en bredere stenen boog vervangen. 
173 De gesigneerde en op 1816 gedagtekende tegenhanger van dit schilderij verbeeldt de eveneens in de laatste 
jaren van het keizerrijk gebouwde marineloodsen van het Franse scheepsarsenaal van St.-Michiels. Beide 
schilderijen (doek, 38:58 cm.) bevinden zich in de verzameling van het Museum van Volkskunde te Antwerpen. 

De lijnbaan, die kort voor 1814 gereedkwam, herbergde de Franse gekwetsten van Waterlo en werd kort daarna 
op last van de Engelsen samen met de Franse marinewerven afgebroken. 

Vooropstand en plattegronden van de smederij, loodsen en lijnbaan van het scheepsarsenaat zie SA Ikon . 4/26. 
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28. Herentalsevaart met in de verte Onze-Lieve-Vrouwetoren (nr. 23). 

29. Poortgebouw en herenhuis van het kasteel Kantekrooi te Mortsel (nr. 24). 
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potloodschets aangegeven, met van links naar rechts St.-Walburgiskerk, de zuid
zijde van Onze-Lieve-Vrouwekerk (met schip, vieringtoren en koor) en St.-Mi
ebielsabdij. De Cort heeft kapel en rede op één blad samengebracht. 

Het landhuis rechts van de kapel zou kunnen beantwoorden aan de percelen 851 
(en 854) van het stadsplan van Dubray 1801-2 en nr. 756 van het kadasterplan van 
de Antwerpse buitenijen van Witdoeck van 1814 (SA Ikon. 41 D 6). 

DE CORTS REDE VAN ANTWERPEN (1789) 

Een bijdrage over Antwerpse stadsgezichten van HendrikdeCort zou niet volledig 
zijn zonder zijn meesterwerk, een geschilderdeRede van Antwerpen, gezien van de 
Ferdinandusdijk (afb. 32), te vermelden. Dit schilderij op paneel, thans in het 
bezit van mevr. M. Heinz-de Wolf (Antwerpen) 174, meet 20:61,5 cm. en is 
ondertekend 'H. De Cort 1789'. 

Mogelijk is deze Antwerpse rede dezelfde als het redegezicht, door De Cort 
ingezonden voor de eerste tentoonstelling van de Konstmaetschappy van sep
tember 1789. In de hierboven blz. 230, voetn. 28 vermelde tentoonstellingskata
logus Uytlegginge der schilderyen, ... wordt op blz. 5, nr. 14 een Antwerpse rede 
van De Cort als volgt beschreven : 'De stad Antwerpen te zien langs de Schelde 
ontrent en tusschen de redoute en den volmolen buyten de slyk-poorte. h. 7 1/2 d. 
b. 27'. De Franse uitgave Explication des peintures, ... beschrijft het schilderij als 
'La ville d' Anvers sur l'Escaut prise dans Ie poldre, entre la redoute & Ie moulin à 
foulon qui farment Ie devant du tableau'. Geen van beide uitgaven vermeldt, of het 
schilderij op doek dan wel op paneel geschilderd is. Omgerekend in centimeters, 
waarbij één Antwerpse duim overeenstemt met 2,607 cm., zou het in 1789 ten
toongestelde redegezicht 19,5 : 70,2 cm. meten en nagenoeg 9 cm. breder zijn dan 
het schilderij Heinz-de Wolf. Bij de voor de hand liggende gelijkstelling van 
laatstgenoemd schilderij met het in 1789 in het Schermershuis tentoongestelde 
passen dus wel enkele vraagtekens. 

Legt men de breed uitgetekende voorgrond van het schilderij naast 17 de- en 
18de-eeuwse polderkaarten, dan is het vrijwel zeker, dat de schilder zijn uitziehts
punt heeft gekozen op de Ferdinandusdijk 175 , vlak bij de Schelde, even zuidwaarts 
het hoofd van de huidige Royerssluis, op ca. 900 m. van de toenmalige stadsrand 
(St.-Laureisfort). 

Het vervallen gebouw uiterst rechts is een oude redoete 176 of dijkverschansing 
bij de Schelde, aan de kruising van de Ferdinandus- en de Oosterweelse dijk. 
Enkele stappen noordwaarts, achter de redoete, stond de Oosterweelse hand, de 
grenspaal tussen de Antwerpse stadsbuitenij Steenborgerweert en het dorp Ooster-

174 In het bezit vaii de familie De Wolf (verwant met Hendrik Schaefels) sinds anderhalve eeuw. 
175 Voor de ligging van de Ferdinandus- of Liniedijk van 1638-1651, ter hoogte van Kattendijkdok 43 , 45-
Oosterweelsesteenweg- Sloepen weg, zie deAtlas der Antwerpsche stadsbuitenijen van 1698 (van J.C. van Lyere, 
uitgave F. Prims en H. Dierckx, Antwerpen 1933) plan II . 
176 Op 17 de- en 18de-eeu wse kaarten afgebeeld als middelhoge vierkante torens met dakterras. 
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• 

I,. 

30. Laag Kiel met St.-Katannakapel (nr. 25). 

31. A. Bruyningh Worrell , Kielkapel met lijnbaan 1816. 
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weel, die op het schilderij niet is afgebeeld 177 . De Scheldedijk (Oosterweelse resp. 
Stenendijk [aan de westzijde van de Houwer]) loopt langs de bocht van de Schelde 
naar het vestingwater aan het St.-Laureisfort Boven het geboomte, rechts van de 
molen, bemerkt men een tweede redoete op de dijk tegenover het St.-Laureisfort 

Beide dijken en rectoeten vindt men terug op de kaartHet Marck-graefschap des 
H. Rycx van Peter Verbiest ( 1662), de Caerte figurative van de jurisdictie van de 
Watermeulen-brugge van J.C. van Lyere (1696) 178 , de Atlas der Antwerpsche 
stadsbuitenijen van 1698 plan II 179 en de grote polderkaart Caerte Figurative 
vande Situatie der Stadt ... van P. Stijnen (1748). 

Als tegenhanger van de red oe te schildert De Cort uiterst links de Volmolen 18°, 

een zeskante stellingmolen, met tussen molen en bedijking het ondiepe water van 
de Volmolenwaard. Het landschap op de voorgrond is met stemmige landelijke 
toneeltjes gestoffeerd, die aan het geheel een eigen bekoring verlenen . 

Op de achtergrond, tussen molen en red oe te ('qui forment Ie devant du tableau'), 
verrijst onder een eindeloze lucht Antwerpens machtige rede aan de verlaten 
Schelde, een schokkend beeld van grootheid en verval, door meesterhand haast in 
miniatuurbeeld gepenseeld. Zo bedraagt de afstand tussen het Oostershuis en het 
uiterste punt van de rede op het schilderij nauwelijks 27,5 cm., die tussen de spits 
van Onze-Lieve-Vrouwetoren en de waterspiegel4,3 cm. Aan de overzijde van de 
stroom is de Vlaamse oever, links van de redoete, even zichtbaar. 

Laat men het oog glijden over de rede, dan onderscheidt men, aanvangende van 
links naar rechts: 
aan de waterkant: stadswal tussen Slijkpoort en St.-Laureisfort, (halfweg vóór de 
wal) de redoete bij het St.-Laureisfort, dit fort (1601) met rivierpoort en stan
derdmolen, Scheldemuur van de Nieuwstad (1551) tot Brouwersvliet met ingang 
van Timmer- en Graanvliet, Engelse en (korte) Meekaai met ingang van Brouwers
en St.-Pietersvliet (deels achter geboomte verborgen en onduidelijk), kaai van het 
Stenen Kraantje met oude stadsmuur (15de eeuw) van de poort der Magermankaai 
(St.-Pietersvliet) tot de toren bij de Kool vliet, ingang der Kool vliet, Rookhuis met 
drie torens (1415), Kranenhoofd met kraan (1546) en (moeilijk herkenbaar) kaai bij 
het Maai- en Sandersgat (voor St.-Jansvliet); 
binnen de wallen en muren: Oostershuis met toren, St.-Jakobstoren (even zicht
baar rechts van de toren van het Oostershuis), kerk der Onze-Lieve-Vrouwebroe:-

177 Wel op een aan Hans Bol toegeschreven Antwerps redegezicht (waterverftekening, 12,3 :58 ,6 cm.) in de 
Kunsthalle Bremen (inventarisnr. I 909/783 a, Lfd . Nr. 20) (medegedeeld door de heer J. van Beylen). Het 
stadsgezicht is zoals bij De Cort, met bovendien uiterst links de Rodepoorttoren en rechts (op het Vlaams Hoofd) 
het landhuis met hoge dakruiter van Juan Henriquez (Antwerpen in de XV/de eeuw [uitgave van het Genootschap 
voor Antwerpse Geschiedeni s, I 975] 566). 
178 SA !kon. 31 /3c . 
179 Zie hierboven voetn. 175. 
180 Van de Volmolen zijn afbeeldingen van ca. 1855 bewaard . De molen was toen erg gehavend en werd enkele 
jaren later afgebroken . In de Volmolenwaard stonden nog twee dergelijke volmolens. 

Volmolen en Steenborgerweertpolder buiten de Slijkpoort werden wel vaker door leden van de Konstmaet
schappy getekend of geschilderd: de Volmolen door Hendrik Blornaerts (I 789), de polder buiten de Slijkpoort 
door dezelfde (I 789) en Hendrik Myin ( 1790). 
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32. H. De Cort, Rede van Antwerpen, gezien van de Ferdinandusdijk (detail). 

33. Anoniem, Rede van Antwerpen, gezien vanuit de polder. 

ders, jezuïetenkerk (St.-Carolus), predikherenkerk (St.-Paulus), Onze-Lieve
Vrouwekerk, Vleeshuis, St.-Andrieskerk, St .-Walburgiskerk en St.-Miebiels
abdij. De Vis verkopers- en Bakkerstoren zijn niet afgebeeld 181 . 

181 Evenmin op de onder voetn . 177 genoemde rede van Hans Bol. De Bakkerstoren wordt afgebeeld op een 
pentekeningAantwarpen 1647 (redegezicht vanuit het noorden, dicht bij de noordelijke stadswal) SA Ikon. 27 A 
J3 (Delen nr. 279 ; Cornette pl. XXVII). 
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Vrijwel identiek met De Corts redegezicht is de afbeelding der rede op een 
anonieme waterverftekening (32,5: 48,7 cm.) (afb. 33) 182 . Deze vertoont de stad, 
gezien vanuit de polder, met op de voorgrond de Stenendijk, de redoete bij het 
St.-Laureisfort alsook de noordelijke stadswal, dus ongeveer vanuit dezelfde 
gezichtshoek als De Corts rede , doch dichter bij de noordelijJce stadsrand. De 
overeenstemming van de afgebeelde gebouwen en hun respektleve plaats in het 
stadsbeeld is zo volmaakt, dat men geneigd is de tekening als een kopie van (of een 
voorstudie voor?) De Corts schilderij te beschouwen. 

Eveneens vergelijkbaar is een anonieme grote muurschildering op doek 
(272: 167 cm.), linkerstuk van een drieluik met in het midden de Werf en rechts de 
rede, gezien vanuit de omgeving der citadel (Delen nr. 469, pl. 62-63 1-2 ; Cornette 
pl. XLIII-V) 183 . Slopingswerken nabij Kronenburg (op het rechterstuk) laten toe 
de muurschildering van 1803 te dagtekenen. 

Op het linkerluik verschijnt uiterst links het St.-Laureisfort met molen, terwijl de 
noordelijke stadswal met het achterliggende Oostershuis ontbreekt, waaruit men 
kan opmaken, dat de onbekende schilder in de onmiddellijke omgeving van het 
St.-Laureisfort heeft gestaan. In plaats van de St.-Carolustoren (links van het 
St.-Laureisfort) heeft de schilder de omtrek van St.-Anctriestoren getekend, zodat 
deze tweemaal op het drieluik voorkomt. 

De Corts Rede van Antwerpen en de beide ter vergelijking aangehaalde redege
zichten bewaren een kostbare herinnering aan de Antwerpse rede, zoals deze van 
de tweede helft der 16de tot het eind van de 18de eeuw nagenoeg ongewijzigd heeft 
bestaan. Geen tien jaar later ving de 'teloorgang' van de waterkant aan. Wat de 
Fransen lieten staan, is in de loop van de 19de eeuw grotendeels verloren gegaan. 

In april1797 vielen de Visverkopers-en Bakkerstoren onder de slopershamer en 
werd de eerste kaai tussen Vismarkt en Lookbrug , de naar stadsbouwmeester Jan 
Blom genoemde Bloernkaai, aangelegd . Op 21 en 26 juli 1803 vaardigde Bona
parte zijn dekreet uit, dat de aanleg van Scheldekaaien, dokken, scheepswerven en 
-arsenaal verordende. In 1806 waren de kaaien zo goed als gereed en werd de 
schilderachtige Houwer als scheepswerf voor de koopvaardij ingericht. Hetzelfde 
jaar werden het Rookhuis, het St.-Laureisfort en de tussenliggende Scheldemuren, 
in januari 1811 de kraan en in 1812 de Werfpoort afgebroken. Onder koning 
Willem werden de nieuwe Scheldekaaien eenvormig en zindelijk met karakterloze 
huizen in Verly-stijl 184 bebouwd, doch gelukkig met bomen beplant en voor het 
oog afgeschermd. In 1816-1820 sloopte men de aloude St.-Walburgiskerk, alleen 
maar omdat men niet wist wat ermee te doen. Op 27 oktober 1830 schoten de 

182 In priveebezit. In de linker benedenhoek leest men ANVERS. 
183 Het drieluik , afkomstig van een herenhuis in de Steenhouwersvest, heeft toebehoord aan J .A. Stellfeld, uit 
wiens nalatenschap het in het bezit van de Belgische Stoomvaartmaatschappij (Antwerpen, Katelijnevest) is 
overgegaan. 
184 François Loui s Joseph Verly (1760-1822). Afkomstig van Rij sel. Stadsbouwmeester te Antwerpen in de 
Franse en Nederlandse tijd . 
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Hollanders de St.-Miebielsabdij in brand. In 1833 blies men het puin van de 
abdijtoren op. In 1864-66 vielen de Spaanse wallen met de Kipdorp- en Keizers
poort onder çle moker der slopers. In 1880-84 heeft de aanleg der toen onmisbaar 
geachte verbrede Scheldekaaien diepe wonden in het oude stadslichaam geslagen. 
Honderden huizen werden toen neergehaald, tientallen straten en pleinen (waaron
der het Kranenhoofd, waar Antwerpen zijn naam aan ontleent) van de stadskaart 
weggevaagd. In hun plaats verrees een kilometerlange kaaimuur, die thans na 
negentig jaar nog dienst doet als aanlegplaats voor sleep- en Flandriaboten. Op 
10 december 1893 brandde het Oasterhuis af ... 

Tot zover deze onvolledige inventaris van wat in de 19de eeuw onherroepelijk 
verloren ging. Vraagt men naar watvan De Corts Antwerpse rede nog over is, dan 
is dit bedroevend weinig. Behalve het Vleeshuis en het ontmantelde en verknoeide 
Steen een viertal kerken: de katedraal en de St.-Andries-, St.-Carolus- en St.
Pauluskerken. 

Daarmee zijn we aan het eind van onze pelgrimstocht door het 18de-eeuwse 
Antwerpen. De Corts Antwerpse rede en de 25 Antwerpse stads- en landschaps
gezichten van zijn schetsboek zijn een streling voor het oog en een ware goudmijn 
voor de oude Antwerpse ikonografie. Deze talentvolle kunstenaar leefde op de 
breuklijn van twee eeuwen: de achttiende, een tijd van ekonomische stilstand, die 
aan het uiterlijk beeld van stad en land nauwelijks raakte; de negentiende, een tijd 
van ekonomische vooruitgang en technische vernieuwing, helaas ook van niets 
ontziende slopingswoede en ongebreidelde bouwzucht in zielloze of kitscherige 
namaakstijlen. Nog net op de valreep heeftDeCort ons het wonder, dat Antwerpen 
in de 18de eeuw was, in beeld vastgelegd en voor het nageslacht bewaard 185 . 

185 Bovenstaande bijdrage is de herwerkte en uitgebreide versie van drie lezingen gehouden in februari-maart 
1976: Antwerpse laat-achttiende-eeuwse stadsgezichten van HendrikdeCort (Museum van Schone Kunsten 
Antwerpen, 8 februari), De kunstwandeling vanGeraard Jan Dodd in het oude Antwerpen ( 1 846) (Vereniging der 
Antwerpse Bibliofielen, 29 februari) en Bouwkundige en topografische· verkenningen aan de hand van een 
Antwerps schilder van de 18de eeuw (Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw Antwerpen, 
16 maart). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

ANTWERPENER ST ADTVEDUTEN VON HENDRIK DE CORT 

Die oben besprochenen Antwerpener Vedutenzeichnungen gehören zu einer Folge von 48 tlw . 
Wasserfarben-, getuschten und Bleistiftzeichnungen mit Ansichten aus den südlichen Niederlanden. 
Erhalten sind diese Zeichnungen in einem Skizzenbuch, das mit grosser Wahrscheinlichkeit als 
eigenhändiges Werk des bekannten und äusserst produktiven Antwerpener Vedutenmalers Hendrik 
deCort gelten darf. Dieserin Antwerpen 1742 geborene Meister si edel te 1790 nach London über, wo 
er im Jahre 1810 verstarb. 

25 vonden z.T . mit holländischen Ortsbezeichnungen beschrifteten Ansichten des Skizzenbuches 
sind Aufnahmen von Antwerpen, deren 16 die Stadt und 9 ihre nächste Umgebung wiedergeben. Die 
übrigen 23 Zeichnungen verteilen sich auf Rozendaal (bei Walem) (2), Willebroek, Beveren (5), 
Rupelmonde, Vilvoorde, Brüssel (6) und Waterlo. 4 Ansichten sind bis jetzt nicht identifiziert. 3 
Zeichnungen tragen das Datum 1788 bzw . 1789. Danach wird man das Skizzenbuch auf die späten 
l780er Jahre, also kurz vor De Corts Abfahrt nach London , datieren dürfen . Die Anordnung der 
Antwerpener Ansichten im Album lässt vermuten, dass sie grösstenteils 1788 entstanden sind. 

Die Zueignung des Skizzenbuches an De Cort stützt sich nicht nur auf die (wohl später~) 

Eintragung seines Namens (in Grossbuchstaben) und die eigenhändige Beschriftung der Zeichnun
gen, sondern auch auf die weitgehende thematische und, - soweit erkennbar, - stilistische 
Übereinstimmung mit gesicherten Werken des Malers. 

V on den 16 Stadtveduten von Antwerpen beziehen sich 8 auf die Burcht, den ältesten Stadtkern 
zwischen Schelde und Burchtgracht, der 1882-84 nahezu vollständig niedergerissen wurde. Durch 
ihre topographische Zuverlässigkeit sind diese Ansichten aufschlussreich für die Kenntnis der alten 
Topographie Antwerpens. 

De Corts Meisterwerk i st zweifelsohne seineReede von Antwerpen vom Norden aus gesehen von 
1789. Hier hat seine Pinsel uns das reizvolle , seit dem 16. Jahrhundert fast unveränderte Bild der 
stolzen Stadt arn Fluss festgehalten. Kaum einige Jahre später mussten die malerischen Türme und 
Befestigungen ander Wasserkante der Anlage neuer Scheldekaie weichen. 

Dem Reedebilde auf dem Gemälde De Corts entspricht bis ins Detail eine weder signierte noch 
datierte Wasserfarbenzeichnung der Antwerpener Reede. Auch hier ist die Ansicht vom Norden aus 
aufgenommen, aber der Zeichner hat seinen Standort näher beim Stadtrand gewählt. Wie diese 
Zeichnung sich zum Gemälde verhält, bleibt eine offene Frage. 

Eine Zusammenstellung des Gesamtwerkes De Corts, soweit es mit zureichenden Gründen 
nachweisbar ist, wurde von uns versucht. Dabei haben wir ein seit Jangem verschollenes und erst 
kürzlich in Paris wieder aufgetauchtes Gemälde Haus Dieren (Gelderland) in das Inventar einbe
ziehen können. Das Bild wurde 1779 von DeCort für den letzten Statthai ter, den Prinzen Willem V, 
gemalt und 1795 von den Franzosen beschlagnahmt und nach Frankreich abgeführt. 
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INGEDIEND BIJ HET HOGER INSTITUUT VOOR KUNSTGESCHIEDENIS 
EN OUDHEIDKUNDE, RIJKSUNIVERSITEIT GENT 

DOCTORAATSVERHANDELINGEN IN 1980 

Sectie Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie 

Francine BLONDÉ, De Griekse Lampen van Thorikos. Typologische en chronologische studie van het lampenma
teriaal opgegraven door het Comité voor Belgische Opgravingen in Griekenland tijdens de campagnes 1969-1976. 
Prom.: Prof. H. Mussche. 

LICENTIAATSVERHANDELINGEN IN 1979 

Sectie Archeologie van het Nabije Oosten 

Ann BosTOEN, Bijdragen tot de studie van het theriomorfvaatwerk in Noord- en West-Iran tijdens de IJzertijd , ca 
1300/ 1250 tot 600/500 vóór Christus. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Johny CRABBE, De versierde pijlkokers in Assyrië, Urartu en West-Iran. De ikonografie en de datering. 
Prom .: Prof. L. Vanden Berghe. 

Tania WAU.AERT, Parthische en Sassaniedische vuuraltaren in Iran. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 

Sectie Plastische Kunsten 

Jozef BRAEKEN, Boekbindersstempels uit de verzameling van het Seminarie voor Kunstnijverheid . 
Prom.: Prof. A. Van de Walle. 
Sabine CAFMEYER, De bouwgeschiedenis van het kasteel van Male. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 

Maria DE JAEGERE, De bouwgeschiedenis van de abdij Ter Duinen te Brugge. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Juliaan DE RIDDER, Gerechtigheidstaferelen geschilderd voor schepenhuizen in Vlaanderen in de 15de en de 16de 
eeuw . 
Prom. : Prof. R .-A. d'Hulst . 
Trees DERYCKERE, Ferdinand Schirren: 1872-1944. Monografie . 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Michel DE SMET, Louis Baeckelmans, bouwmeester van de St.-Amanduskerk te Antwerpen. 
Prom .: Prof. F. Van Tyghem. 
Hilde D'HAESELEER, Tapta en de nieuwe konceptie in wandtapijtkunst en tekstiele skulpturen. 
Prom . : Prof. A. Van de Walle. 
Caroline FLAMANT, De St. ~Godelieveabdij te Brugge. 
Prom . : Prof. F. Van Tyghem. 
Anne HA EGEMAN, Het religieus aspect in het werk van Gustaaf Van de Woestijne. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 
Patriek HUYSENTRUYT, Monumentenzorg en aanverwante problematiek te Harelbeke. 
Prom .: Prof. F. Van Tyghem. 
Griet JOHNSON, Kopergegraveerde devotieprenten van de 17de eeuw. Bijdrage tot de ikonografischeen ornamen
tele studie van een selectie uit het ceuvre van 0. Galle. 
Prom.: Dr. R. Haeseryn. 
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Rita KEYMEULEN, Walter Gropius: elikus of estelikus? 
Prom.: Dr. K . Boullart. 
Jean Luc MEULEMEESTER, Jacob Van Oost de oudere. Een monografische studie over de zeventiende-eeuwse 
Brugse kunstschilder. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst . 
Christine MORTIER, Volkskundige studie van een aantal 19de-eeuwse lithografische adres- en reklamekaartjes 
i.v.m. voeding en hotels , uit de collectie van het Museum voor Volkskunde te Gent. 
Prom. : Dr. R. Haeseryn. 
Anne PETILLION, Nieuwerek en conciergerie te Ieper. Bouwgeschiedenis, restauratie, heropbouw , beschrijving en 
stilistische analyse. 
Prom. : Prof. F. Van Tyghem . 
Octave SCHEIRE, Roger Raveel. Schilderijen 1934-1968. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 
Anne SNEIJERS, Het grafisch reuvre van Gust De Smet. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 
Elza STANDAERT, Keramiek van Pierre Caille. 
Prom. : Prof. A. Van de Walle. 
Hans V ANDEKERCKHOVE, Het mensbeeld in het werk van David Hockney, in het bijzonder: schilderijen, 
tekeningen en grafiek uit de periode 1960-1976. 
Prom.: Prof. M . De Maeyer. 
Lucrèce VAN DEN HEULE, De bouwgeschiedenis van het begijnhof Onze Lieve Vrouw te Hooie, Lange Violet
testraat, Gent. 
Prom.: Prof. F . Van Tyghem. 
Joost VANDER AUWERA, Sebastiaen Vrancx (1573-1647) . Een monografische benadering. 
Prom. : Prof. R.-A. d'Hulst . 
Patricia VAN VLAENDEREN, Restauratiewerken aan de Onze Lieve Vrouwkerk te Brugge uit de 19e en begin 20e 
eeuw. 
Prom.: Prof. F . Van Tyghem. 
Marc VERCRUYSSE, De gietvormen voor Neogotisch edelsmeedwerk van de firma Bourdon. Beschrijvende 
catalogus van de originele gietvormen bewaard in het Seminarie voor Kunstnijverheid (R.U.G.) . 
Prom.: Prof. A. Van de Walle. 
François VERMOST, Het reeksbegrip in de plastische kunsten van de zestiger jaren en in een aantal recentere 
stromingen. 
Prom.: Prof. M . De Maeyer. 
Magdalena WYFFELS, De wereldtentoonstelling te Gent in 1913 . Een architectonische evaluatie van het werk van 
Oscar Van de Voorde. 
Prom. : Prof. F. Van Tyghem . 

Sectie Etnische Kunst 

Bernadette DE KIMPE, Houtsculptuur van de Bambole, Boyela en Walengola (Centraal-Zaïre). 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
Frank HERREMAN, Houtsculptuur bij de Mumuye in het Benue-gebied, Oostelijke deelstaat Gongola, Nigeria. 
Prom. : Prof. H. Burssens. 
Beatrice LYSSENS, Een volkskundige en ikonografische studie van enkele 19e-eeuwse lithografische reklame- en 
adreskaarten in verband met de Gentse textielhandel en -industrie. 
Prom. : Dr. R. Haeseryn. 
Maria PETERS , De houtsculptuur van de Guro (Ivoorkust). 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
Eline SANTENS, De houtsculptuur bij de Lobi-volkeren. 
Prom.: Prof. H. Burssens . 
Catharina VAN RIET, Bijdrage tot de studie van de wandelstok uitgaande van een morfologisch onderzoek van de 
wandelstokken in het Volkskundig Museum te Gent en in de verzameling van Dokter medicus Rob. Van Riet. 
Prom.: Dr. R. Haeseryn . · 

Veronique VERFAILLE, Overzicht van de kunst van de Goemai, Montol, Mama, Ham en Koro. 
Prom.: Prof. H . Burssens . 



VERHANDEUNGEN 

Sectie Musicologie 

Jozef ANAF, Méditations sur Ie Mystère de la Sainte Trinité van Olivier Messiaen. 
Pram.: Dr. H . Sabbe. 
Maria ANAF, Het gitaarreuvre van Angelo Miehele Bartolotti. 
Pram.: Prof. F.J. De Hen. 
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KarinDE MEY, Carlo Gesualdo da Venosa. Musico-literaire verhoudingen van de zes madrigaalbundels, gezien in 
het licht van de 16e-eeuwse muziektheorie. 
Pram. : Prof. F.J. De Hen. 
Luc DuMOULIN, Particuliere studie van het harmonie- en fanfarewezen in West-Vlaanderen. Sociologisch 
onderzoek over de amateuristische blaasmuziekverenigingen in Groot-Kortrijk. 
Pram.: Prof. F.J. De Hen. 
Willy MERTENS, Non-narratieve en a-teleologische aspekten in de muziek van de Amerikaanse repetitieven. 
Pram.: Dr. H . Sabbe. 

Rudiger ROTTHIER, Semiotisch onderzoek van de woord-toonverhouding in Goetheliederen van H. Wolf en 
Dalapiccola. 
Pram. : Prof. J . Broecloc 

Alain TYTGADT, Musico-literaire verhoudingen in Das Marienleben van Paul Hindemith. Vergelijkend onderzoek 
van de Original- en Neu-fassung van de Liedcyclus gesitueerd in een ruime kultuurhistorische en biografisch-sti
listische kontekst. 
Pram. : Prof. J. Broeckx. 
Jan V ANDENHEEDE, Musorgsky's 'Boris Godunov'. Poging tot verduidelijking van de handeling in de versie van 
1874. 
Pram. : Prof. J . Broeckx. 

LICENTIAATSVERHANDELINGEN IN 1980 

Sectie Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie 

Carine BAUTERS, Status quaestionis van het Korintisch importvaatwerk in Attika. 
Pram.: Prof. H. Mussche. 
Annick DANEELS, De Noordwestanatolische invloed in Zuid-Griekenland gedurende de Vroege Bronstijd. 
Onderzoek van de recente beïnvloedingstheorieën. 
Pram.: Prof. H. Mussche. 
Gadelieve DE LEVE, Status questionis van de recipiënten als urne gebruikt in enkele necropolen van Attika en 
Korinthe vanaf de geometrische periode tot en met de 4e eeuw v. Christus. 
Prom.: Prof. H. Mussche. 
Hendrik ROB BERECHT, Small Bowls en Salt Cellars: een status questionis. 
Pram.: Prof. H. Mussche. 
Eleonore DE LAET, Galla-Romeinse metalen armbanden in België. 
Prom.: Prof. S.J. De Laet. 

Sectie Archeologie van het Nabije Oosten 

Nicole CoBME;Bronzen paardebitten uit Luristan in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Anne NEYS, Typologie, ikonografie en kronologie van de bronzen wetsteenheften van Luristan. 
Prom. : Prof. L. Vanden Berghe. 
Sigmund GALLE, Katalogus en kritische studie van de munten der Arsacidische koningen en subarsacidische 
vorsten van Elymais uit de verzameling van het Penningkabinet Koninklijke Bibliotheek Brussel. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Willem JOH NSON, Iconografische en stylistische studie van de jachtreliëfs te Taq-i Bustan. 
Pram.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Bruno ÜVERLAET, Bijdrage tot de studie der stenen knotskoppen in Iran en Mesopotamië vanafhet ontstaan tot ca. 
2000 voor Christus. 
Pram.: Prof. L. Vanden Berghe. 
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Geert VAN DAMME, De Orthostaatreliëfs van Karatepe. Een stilistische en iconografische vergelijkende studie. 
Prom .: Prof. L. Vanden Berghe. 

Sectie Plastische Kunsten 

Katia BALLEGEER, Onderzoek van de vormgeving in de geveloplossingen van de architectuur van Renaal Braem. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Channah BENTE!N, De Unitas tuinwijk te Deurne van architect Eduard Van Steenbergen beschouwd in het geheel 
van de geschiedenis van de tuinwijken in België. 
Prom.: Prof. F . Van Tyghem. 
Karel CASS!MAN, Bouwgeschiedenis van de kerk van het voormalig Predikherenklooster 'Het Pand' te Gent. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Johan CouCKE, Vrouwen en feminisme in schilderkunst. Een geschiedenis, een kritiek, een empirische verken
ning, een bibliografie. 
Prom. : Dr. K. BouUart. 
Magde DEBRUYCKERE, Bijdrage tot de studie van de reliëfversierde witte stenen pijp aan de hand van een collectie 
in het Vokskunde Museum te Gent. 
Prom . : Dr. R. Haeseryn. 
ChristineDE BRUYKER, De iconografie van het naakt bij Gust De Smet (1877-1943) en Constant Permeke 
(1886-1952). 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 

Saskia DE BucK , Affiches uit de Art Deco-tijd in Gentse verzamelingen. 
Prom.: Prof. A. Van de Walle . 
Norbert DE DAUW, Schilderijen van Jean Brusselmans, 1884-1953 . 
Prom . : Prof. M. De Maeyer. 
Marianne HOFSTEDE, Clown en Harlekijn in het werk van Picasso en Rouault. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 
Philippe LAGRA!N, Oktaaf Van Rijsselberghe ( 1855-1929). Leven en werken in België. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Lode LAMBRECHTS, De FN-auto te Luik, 1900-1935. Een bijdrage tot de industriële archeologie in België. 
Prom.: Prof. A. Van de Walle. 
Donatienne LEBBE, Het Gerechtshof van Brugge (bouwgeschiedenis, beschrijving, stijlanalyse). 
Prom.: Prof. F . Van Tyghem. 
Dorninique MARECHAL, De schilderijen van de voormalige Sint-Donaaskerk te Brugge. 
Prom. : Prof. R.-A. d'Hulst. 
Lief OssENBLOCK, De sociale periode in de meubelkunst van Pieter de Bruyne, 1954-1960 (1962). 
Prom.: Prof. A. Van de Walle . 
Hilde PELEMAN, De prentkunst van Roger Wittevrongel , 1960-1979. 
Prom.: Prof. A. Van de Walle. 
Monique ROELANDT, Pierre Joseph Jacques Tiberghien , 1755-1810. 
Prom.: Prof. A. Van de Walle . 

Maria SEGHERS, Het sociaal engagement in het Belgisch realisme, meer bepaald bij Constantin Meunier en Eugène 
Laermans. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Herman V ANDERL!NDEN, Het mensbeeld in het werk van Richard Lindner, in het bijzonder: schilderijen en 
aquarellen uit de periode 1950-1978. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
MarleenVAN DR!ESSCHE, Lismonde: tekeningen en wandtapijten. 
Prom. : Prof. A. Van de Walle . 
Johan VAN L!ERDE, Het profaan neogotisch meubilair in het kasteel te Loppem en zijn betekenis voor de 
kunstnijverheid in Vlaanderen . 
Prom.: Prof. A. Van de Walle . 
Daisy V ANNESTE, De witte en zwarte art deca-keramiek van de privéverzameling Poulain-Caese te Gent. 
Prom.: Prof. A. Van de Walle. 
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Sectie Etnische Kunst 

VeerleDE CARNE, Bijdrage tot de kennis van de 19e-eeuwse nieuwjaarskaarten van enkele Gentse groepen: de 
lantaarnaanstekers, de burgerwacht en de vereniging van natuurwetenschappen. 
Prom.: Dr. R. Haeseryn. 
Margareta DELANGHE, Religieuze composities in lijsten en dozen . 
Prom.: Dr. R. Haeseryn. 
Kathleen GOEFFERS, De vrijstaande houten figuren van de Mbala van Zuid-West Zaïre. 
Prom . : Prof. H. Burssens. 

Mireille HOLSBEKE, Een onderzoek naar de plastische ku nst van de Tiv (Benue Plateau State, Nigeria). 
Prom.: Prof. H. Burssens . 
Carla MEERT, Een bijdrage tot de studie van de graftekens op de begraafplaatsen van de fusiegemeenten van 
Geraardsbergen. 
Prom.: Dr. R . Haeseryn. 
Anneke MuSSCHE, Het café, een studie van de materiële objecten van 15 cafés. 
Prom.: Dr. R. Haeseryn. 

Betsy PICHAL, Bijdrage tot de kennis van de voorouder- en diviniteitenfiguren bij de Igbo, Zuid-Oost Nigeria. 
Prom.: Prof. H . Burssens. 

Sectie Musicologie 

Patriek BEUCKELS , I. Strawinski: The Rake's Progress. Eclectisme in het libretto en musicoliteraire verhoudingen. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Claude CoPPENS, De wereld van het getal in de 48 Praeludia van J.S. Bachs 'Das Wohltemperierte Klavier'. 
Prom . : Prof. F .J. De Hen . 
Warren GILLJS, De Anthems van Henry Purcell. Een globaalonderzoek van hun muzikale structuur in relatie tot de 
tekst. 
Prom.: Prof. F .J. De Hen. 
Pol GOUDESEUNE, Onderzoek naar de muziekappreciatie in de puberteit. 
Prom . : Dr. H . Sabbe. 
Florian HEYERICK, De Franse fluitsonate met basso continuo in de Ie helft van de 18e eeuw. Stijl, vorm en 
interpretatie. 
Prom.: Prof. F.J. De Hen. 
Martine HuvENNE, Interactie en Paradox in het werk van Mauricio Kagel. Met een interpretatie van 'Match' als 
instrumentaal theater vanuit de communicatietheorie van Watzlawick. 
Prom.: Dr. H. Sabbe. 
Marc LEMAN, Nieuwe technieken, nieuwe geluiden voor koperblaasinstrumenten. 
Prom.: Dr. H . Sabbe. 

Hilde PIEN, Morton Feldman. 
Prom.: Dr. H. Sabbe. 
Hilde VANDEN BuLCKE, Bijdrage tot de kennis van de Franse orgelmis in de periode van 1675 tot 1725. 
Prom.: Prof. F.J. De Hen. 
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