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INLEIDING 

Anthony Demey 

DE H.-KRUISKERK TE VRASENE, 
ANALYTISCHE BOUWGESCHIEDENIS 

Het vrij uniforme gotische kerkgebouw van Vrasene1, bleek na een grondige 
bouwkundige analyse toch een meer bewogen geschiedenis achter de rug te 
hebben dan men aanvankelijk vermoedde. Onze opdracht bij de Rijksdienst 
voor Monumenten- en Landschapszorg, namelijk het inventariseren van het 
bouwkundig erfgoed in het arrondissement Sint-Niklaas, liet ons in januari 
1978 toe deze kerk aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen, onder meer 
ook boven de huidige stenen gewelven. Niet zonder enige verbazing stootten 
wij daar op uiterst summiere resten van een romaanse bouwfase. Meteen was 
onze interesse voor dit kerkgebouw gewekt. 

Qe grondige restauratie, die de kerk sinds het najaar van 1977 onderging, 
was een uitzonderlijke gelegenheid om verdere sporen op door ons vermoede 
plaatsen aan het licht te brengen. Zo dienden de muurvlakken boven de 
scheibogen van de middenbeuk ontpleisterd te worden, waardoor de voorma
lige romaanse bovenlichten werden ontdekt. Zo konden verschillende archeo
logische opgravingen binnen de kerk plaatshebben, ter gelegenheid van een 
onderzoek naar de stabiliteit van het gebouw. Vier sleuven werden uitgegra
ven (fig. 1) zodat onder meer de resten van enkeleromaansepijlers konden 
worden onderzocht2• 

Om tot een sluitende chronologie van dit kerkgebouw te kunnen overgaan, 
vulden wij de gegevens bekomen door het archeologisch onderzoek van de 
bodem én van het gebouw zelf, aan met een onontbeerlijk onderzoek van de 
archivalia. Hun aantal kan niet overweldigend genoemd worden; toch von
den wij er enkele onmisbare sleutelstukken. 

Het oudste document betreft een schenkingsakte van 1183, berustend in 
het fonds van de Sint-Pietersabdij in het Rijksarchief te Gent (=R.A.G.). 
Niettegenstaande het niet over het kerkgebouw als dusdanig handelt, vormt 
het toch een belangrijke terminus ante quem bij de datering van de romaanse 
kerk. 

Over de bouw van het gotisch hoogkoor zijn we goed ingelicht door het 
bestek ervan, neergeschreven in een schepenregister van de stad Antwerpen 

1 Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Sint-Niklaas, gemeente Beveren. 
2 Wij betreuren het ten zeerste dat archeoloog R. Van Hove, die deze opgravingen uitvoerde, zijn nota's 
niet wenste te laten inkijken ten behoeve van dit artikel. Onze tekst over de architecturale bodemvondsten 
is dan ook uitsluitend gebaseerd op gegevens die wijzelf tijdens en na diens archeologisch onderzoek nog 
konden noteren. Voor uitgebreidere gegevens van archeologische aard verwijzen wij dan ook graag naar 
het rapport dat hijzelf over deze opgravingen voorbereidt. 
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1. Plattegrond met aanduiding van de vier gegraven sleuven. 

en bewaard in het Stadsarchief aldaar. De overige gotische WlJztgmgen 
moeten we van het gebouw zelf aflezen. Voor de juiste datering van de 
aanzienlijke zeventiende-eeuwse veranderingen vonden wij een houvast -
hoe summier ook - in het kerkarchief en in het Oud gemeentearchief van 
Vrasene, thans ondergebracht in het Rijksarchief van Beveren ( = R.A.B.). 
Ook zeventiende- en achttiende-eeuwse stukken uit het archief van de tiend
heffende abdij van Boudelo (Rijksarchief Gent) verschaften ons enkele 
bijkomende nuttige gegevens. 

Het negentiende-eeuwse kerkarchief bleek on bestaande. Noch het modern 
gemeentearchief, noch het archief van het Provinciaal bestuur van Oost
Vlaanderen, beide in het Rijksarchief te Beveren, lieten iets interessants over 
het kerkgebouw los. In het archief van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen daarentegen (Algemeen Rijksarchief, Brus
sel = A.R.A.), troffen wij verschillende uiterst belangrijke plannen aan van 
de neogotische wijzigingen en toevoegingen. Hiermee konden wij de bouwge
schiedenis afronden. 

Thans rest ons nog de plicht een welgemeend dankwoord te richten tot 
verschillende personen, die hebben bijgedragen tot het welslagen van deze 
studie: Z.E.H. E. Oste, pastoor van Vrasene, betoonde van in den beginne 
een grote interesse voor de geschiedenis van zijn kerk, wat voor ons een grote 
stimulans was; wijlen architect Jos Gabriëls ving de laatste restauratie aan 
en liet ons steeds welwillend toe de werf te betreden. Heel in het bijzonder 
dank ik de architecten R. Steenmeijer en W. Vlaanderen uit Brasschaat, die 
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met vaardige hand de hier getoonde reconstructietekeningen voor ons op 
papier hebben gezet. 

DE ROMAANSE KERK 

Uit een schenkingsakte van 11833 vernemen we dat Everardus, bisschop van 
Doornik, deze kerk tot eigen zaligheid en zielerust van voorgangers en 
familieleden overmaakte aan de Sint-Pietersabdij te Gent. Tevens blijkt dat 
ze in handen was van de geestelijke, Salomon4

, die dit altaar aanvankelijk 
van de bisschop zelf had verkregen, doch wellicht op aanvraag van Sint-Pie
ters hem zijn rechten terug had afgestaan5• Hoe deze kerk er uitzag, wordt 
in deze schenkingsakte niet vermeld. Uitsluitend door archeologisch onder
zoek - zowel in de bodem als in het gebouw zelf- kon worden uitgemaakt 
dat de romaansekerk driebeukig was, zonder transept en zonder toren. 

Tot op heden konden enkel in de benedenkerk sporen van het romaans 
bedehuis worden vrijgemaakt. Het relatief geringe aantal van deze weerge
vonden sporen en de gerezen meningsverschillen over de interpretatie van 
sommige ervan6, laten ons evenwel slechts toe enkele geargumenteerde 
gissingen naar voren te brengen in verband met het oorspronkelijk aanzicht 
van dit deel van de kerk. Wat het koor betreft, staan wij er mogelijk nog 
slechter voor: er is geen enkel exact gegeven dat ons kan helpen bij het 
uittekenen van de romaanse toestand. 

De exacte plaats van de romaansewestgevel kon tijdens de jongste opgra
vingen niet bepaald worden: geen enkele sleuf werd in de buurt ervan 

3 Van Lokeren A., Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand, Gent, 1868, deel I, nr. 
347, p. 191 (tekst zie Document 1). 
4 Naast parochies die aanvankelijk eigendom waren van een landheer (domaniale of herenparochie, rond 
de 'eigen'-kerk van de heer), waren er ook sommige parochies afhankelijk van een geestelijke, die meestal 
zelfs de priesterwijding niet had ontvangen, doch niettemin met een pastorie werd bedeeld. Hij genoot 
er de inkomsten van, maar liet zich in de pastoorstaak vervangen door een echt pastoor, van wie hij de 
kandidatuur voordroeg (De Brouwer J., Bijdragen tot de geschiedenis van het godsdienstig leven en de 
kerkelijke instellingen in het Land van Aalst tussen 1550 en 1621, in Oostvlaams Verbond van de kringen 
voor geschiedenis, Verhandelingen, nr. 3, Gent, 1961, p. 17). Als reactie tegen de misbruiken van beheer 
van parochiekerken, werd door het Concilie van Lateraoen in 1179 bepaald dat alleen kapittels en abdijen 
het patronaat nog mochten uitoefenen. Sinds Gregorius VII (1073-1085) en Paus Urbanus II (1088-1099) 
was het hun echter verboden zonder bisschoppelijke tussenkomst kerken in bezit te krijgen. Dit verklaart, 
waarom kerken in eerste instantie aan de bisschoppen werden geschonken, die deze op hun beurt aan 
een abdij overdroegen. 
5 Reyntens L., Het parochiedomein der Gentse Sint-Pietersabdij tot de X/Vde eeuw, in Cultureel 
Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, 1949, tweede band, p. 78. 
6 De discussie spitst zich toe op de interpretatie van de weergevonden achtkantige basissen van twee 
romaanse steunen. Archeoloog R. Van Hove meende tijdens het onderzoek de aanzet vrijgemaakt te 
hebben van achtkantige pijlers, die alterneerden met vierkante pijlers. Zijn mening werd door H. Cools, 
lid van de plaatselijke heemkundige kring, neergeschreven in een verslag over deze opgravingen (cf. Cools 
H., Archeologische opgravingen in de Heilig Kruiskerk te Vrasene, in Het Land van Beveren, 1980/3, 
p. 110). Ook wijzelf namen deze zienswijze over in een algemeen overzicht van de architectuurgeschiedenis 
in het Land van Waas (cf. Demey A., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 7n. Provincie 
Oost-Vlaanderen. Arrondissement Sint-Nik/aas, Gent, 1981, p. XXII). Na een grondige analyse van de 
archeologische relicten en van de literatuur terzake, achten wij het thans raadzaam een meer genuanceerde 
kijk op deze zaak neer te schrijven (zie infra). 
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getrokken. Ook is er in de kerk zelf geen spoor meer van te bekennen. Op 
de plaats waar zich volgens onze berekeningen de voorgevel moet hebben 
bevonden, staan nu de twee oostelijke torenpijlers. Hoogstwaarschijnlijk 
werd tijdens de bouw van de hoog-gotische toren het grootste deel van de 
romaanse westgevel gesloopt. 

Voor het opsporen van de langsmuren werd sleuf 3 speciaal in de dwars
richting doorgetrokken. Op circa 1 m 20 van de binnenzijde van de huidige 
zuidgevel werd de romaanse muurvoet teruggevonden (fig. 2). Deze was 
slechts bewaard gebleven tot vlak onder de grafstenen die aldaar de vloer 
vormen. Op ± -65 cm tekende zich een duidelijke versnijding van 15 cm af. 
In de zuidwestelijke hoek van de sleuf evenwel was de muur over haar volle 
dikte opgetrokken. Na verder onderzoek bleek dit de aanzet van een liseen 
van circa 45 cm breedte te zijn 7 • 

De dikte van de buitenmuur bedroeg nagenoeg 1 m. Bij de latere verbou
wing waakte men er ook hier angstvallig over de bestaande kerkruimte niet 
voor een relatief lange periode in onbruik te stellen. Men zou aldus omheen 
de oude kerk de nieuwe muren hebben opgetrokken om pas na voltooiing 
hiervan de romaanse muren te slopen. 

Grote en kleine brokken Doornikse kalksteen werden door elkaar aange
wend, met dien verstande echter dat men er steeds naar streefde een min of 
meer horizontale lintvoeg te bekomen. Hiervoor werden de kleine stenen in 
dezelfde laag verwerkt ofwel samengevoegd om de dikte van de grotere 
brokken te evenaren. 

Deromaanse kerk werd in drie beuken verdeeld door twee rijen steunen. 
In de vier onderzochte sleuven werden de bewaard gebleven basissen ervan 
aangetroffen, zodat vorm, afmetingen en afstand tot elkaar kon worden 
genoteerd en uitgezet. De pijlervoeten, weergevonden tussen de eerste en de 
tweede gotische zuil (huidige derde travee, zie plan) waren vierkant (fig. 3). 
Deze welke gedeeltelijk onder de tweede gotische zuil schuilgaan, waren 
achtkantig (fig. 4). De fragmenten die gedeeltelijk overbouwd zijn door de 
westelijke vieringpijlers, hadden alweer een vierkante horizontale doorsnede. 

Alle pijlers waren opgetrokken op een gemetselde kettingmuur van ± 1 m 
breed. De achtzijdige basissen waren onderaan vierkant aangezet. Pas op een 
hoogte van circa 20 cm werden de hoeken afgesneden, zodat men een acht
kant bekwam. Na het voltooien van het gebouw en het aanbrengen van de 
bevloering, werd rondom elke steun een lage zitbank gemetseld, eveneens met 
brokken Doornikse kalksteen8

• 

Wanneer er zich ten westen van de eerste en ten oosten van de laatste 

7 Mondelinge mededeling door R. Van Hove. 
8 Het was ons enkel nog mogelijk bij de vierkante pijlervoet in sleuf 4 de juiste afmetingen te noteren: 
het zitvlak had een diepte van 31 cm onder de scheiboog, 35 cm naar de zijbeuk toe en 38 cm aan de 
middenbeukzijde; de hoogte bedroeg iets meer dan 20cm. 

Bij de andere pijlervoeten waren de bankjes bij onze bezoeken ter plaatse reeds weggebroken. 
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2. Sleuf 3. Vooraan de romaanse kettingmuur; achteraan de zuidelijke buitenmuur. 

3. Sleuf 2. Vierkante romaanse pijlervoet 
op kettingmuur. 

4. Sleuf 3. Achtkantige romaanse sokkel, 
deels onder de gotische zuil schuilgaand. 

5 
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vierkante pijlervoet eveneens een achtkantige basis bevond, dan had men 
ontegensprekelijk te maken met een zogenaamde steunenwissel, d.w.z. met 
een stelsel waarin twee verschillend gevormde steunen met elkaar alterneren. 

Het lijkt ons echter verantwoord bij deze hypothese onmiddellijk enkele 
relativerende bedenkingen te formuleren. Op geen van beide laatstgenoemde 
plaatsen werd tot hiertoe immers gegraven, zodat wij over geen enkele 
materiële zekerheid beschikken dat de achthoeken inderdaad alterneerden 
met de vierkante pijlers. Daarbij valt het op, dat de weergevonden achtkanten 
juist behoren tot de middelste steunen van het schip. Derhalve is het raad
zaam de mogelijkheid niet uit te sluiten hier te doen te hebben met een 
bijzondere accentuering van de middelpunten, in plaats van met een doorlo
pend alternerend stelsel. Het benadrukken van de centrale steunpunten was 
weliswaar geen algemeen voorkomende werkwijze, doch zeker ook geen 
ongewoon fenomeen in de romaanse kerkelijke architectuur. In de Schelde
streek, waar het hoofdaccent in het gebouw automatisch bij de zwaarder 
uitgewerkte pijlers van de vieringtoren lag, komen dergelijke voorbeelden bij 
ons weten niet voor. In de Rijn- en Maasstreek, waar de vieringtoren meestal 
ontbreekt ten gunste van de uitgewerkte westbouw, kunnen daarentegen 
enkele voorbeelden worden aangewezen. Er weze hierbij opgemerkt, dat het 
hier bijna steeds om driebeukige kerken gaat van slechts vier traveeën, 
overwelfd volgens het gebonden stelsel, dus met een opbouw waarbij men 
tegen één gewelfvlak in de middenbeuk er twee in de smallere zijbeuken 
plaatste9. Een uitzondering hierop maakt de Sint-Gertrudiskerk te.Nijvel, een 
driebeukige pijlerbasiliek van acht traveeën met een zware westbouw en een 
oostelijke kruisbeuk en koorpartij. De onversierde binnenruimte van het 
schip kreeg een centraal accent door de plaatsing van een kruispijler temidden 
van een rij identieke en nagenoeg vierkante steunen. Op deze kruispijler werd 
dan een diafragmaboog aangebracht. Hiermee pretenderen wij geenszins het 
'probleem' van deromaansekerk van Vrasene te hebben opgelost door het 
alternerend stelsel van de hand te wijzen. Een dergelijk stelsellijkt ons in deze 
kerk integendeel aannemelijker dan de hiervoren uiteengezette hypothese. 
Verschillende elementen wijzen ons inziens in die richting. Wij vermeldden 
reeds de aanwezigheid van lisenen tegen de binnenzijde van de zijbeukmuren. 
Bij de beschrijving van de bovenlichtmuren zullen wij het afwisselen van 
vensters met blindnissen bespreken. Beide gegevens wijzen duidelijk op een 
gevarieerde uitbouw van deze kerk, zodat ook een afwisseling in de aange
wende steunen van de scheibogen zeker tot de mogelijkheden behoort. 

9 Cf. Kubach H.E.-Verbeek A., Romanische Eaukunst ari Rhein und Maas, Katalog der vorromanischen 
und romanischen Denkmäler, Berlijn, 1976, p. 80-81 St.-Medarduskerk te Bendorf (middenpijler ver
zwaard met een halfzuil), p. 99-100 St.-Johanneskerk te Bislich (kruisvormige middenpijler), p. 337-
338 St.-Servatiuskerk te Güls (middenpijler verzwaard met een pilaster), p. 389-390 St.-Jacobuskerk te 
Rilden (middenpijler met een halfzuil aan middenbeukzijde en een pilaster aan zijbeukzijde), p. 853 
St.-Cyriakus te Niedermendig (vierkante middenpijler met halfzuilen naar het schip en de zijbeuken), 
p. 996 0.-L.-Vrouwekerk te Roermond (kruisvormige middenpijler). 
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De vraag is nu op welke wijze deze steunenwissel zich kan hebben voorge
daan. 

De opvatting als zou het hier om achtkantige pijlers gaan 10, alternerend 
met vierkante pijlers, lijkt ons moeilijk te verdedigen. Technisch gezien 
moeten de scheibogen, vertrekkend van een achtkantige pijler hetzij afge
schuinde zijkanten hebben, hetzij bestaan uit een brede boog met eronder 
een kleinere en smallere boog. In geen van beide gevallen is een vierkante 
pijler zonder pilasters de aangewezen vorm om een dergelijke boog op te 
vangen. Hiervan zijn dan ook geen parallellen in andere kerken aantoonbaar, 
zodat wij deze mogelijkheid niet als oplossing kunnen aanhouden. 

Twee andere systemen dienen thans nader onderzocht te worden: een 
afwisseling tussen achtkantige pijlers en ronde zuilen op vierkante sokkels, 
en een afwisseling tussen vierkante pijlers en ronde zuilen op achtkantige 
sokkels. Vooraf dient opgemerkt, dat het alternerend stelsel bij uitstek 
gekarakteriseerd wordt door de afwisseling van zwarte met lichtere steunen. 
De zware steunpunten worden daarbij overwegend gevormd door vierkante 
of rechthoekige pijlers, al dan niet verrijkt met pilasters en/ of halfzuilen aan 
twee, drie of vier zijden ervan. De lichte steunen bestaan anderzijds steeds 
uit rondzuilen met basis en kapiteel. 

Te Vrasene noteerden wij bij de achtkantige basissen een doormeter van 
circa 84cm, terwijl de vierkante basissen slechts een zijde hadden van 75 à 
77 cm. Dit verschil in omvang zou ons er kunnen toe aanzetten de achtkanten 
als de zwaarste steunen te interpreteren en tot boven toe door te trekken in 
de vorm van een achtkantige pijler. Boven de smallere vierkante basissen zou 
men dan als lichte steun een ronde zuil kunnen reconstrueren. Op deze wijze 
bestond er geen enkel technisch probleem voor de scheibogen. 

Het belangrijkste bezwaar, dat men echter tegen deze vorm van steunen
wissel kan inbrengen, is dat de plaatsen waar normaliter de zwaarste steunen 
voorkomen, hier worden ingenomen door de lichtste constructies. Om een 
doorlopende rij te bekomen, zou men dan namelijk tegen de binnenzijde van 
de westgevel moeten beginnen met een halfzuil, en aan de oostkant van het 
schip op dezelfde wijze moeten eindigen. Met andere woorden, men zou de 
scheibogen moeten aanzetten en doen uitlopen op de lichtste steunen. Van 
een dergelijk onlogisch systeem vonden wij geen parallellen. Wat echter wél 
voorkomt, is een stelsel waarbij de eerste en de laatste scheiboog gespannen 

10 Achtkantige romaanse pijlers zijn uiterst zeldzaam. Thans bezitten verschillende romaanse kerken 
achtkantige pijlers, doch bij het uitpluizen van de desbetreffende bouwgeschiedenissen blijkt telkens dat 
deze pas in latere eeuwen zijn ontstaan door het wegkappen en afschuinen van de hoeken van oorspronke
lijk vierkante pijlers. (cf. onder meer Kubach H.E.-Verbeek A., op. cit., p. 30-31 de H. Maria- en 
Apollornakerk te Altenahr, p. 137-138 St.-Oereonkerk te Boslar, p. 282 St.-Martinuskerk te Euskirchen, 
p. 902 St.-Brixiuskerk te Oekoven; Lemaire R., De Karolingische Ursmaruskerk te Lobbes, Brussel, 
1949, p. 15; Genicot L.F., L'église romane du «vi/lage gris» Seilles, in Bulletin de la Société d'Art et 
d'Histoire du diocèse de Liège, 48, 1968, p. 45). In de kruisbeuk van de kathedraal van Peterborough 
daarentegen komen oorspronkelijke achtkantige romaanse pijlers voor (cf. Bond F., An Introduetion 
to English Church Architecture from the eleventh to the sixteenth century, London, 1913, p. 464). 
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5. Romaans vensterboogje met rechts ervan de 
bredere rondboog van een nis, 
bewaard gebleven in een gotische zwik. 

werd tussen twee zware steunen, terwijl de overige telkens een zware met een 
lichte steun verbonden. De zes traveeën lange Sint-Maria Magdalenakerk te 
Heigne-sous-Jumet (prov. Henegouwen) is hiervan een perfect voorbeeld11 . 

In de oorspronkelijk eveneens zes traveeën lange Sint-Pietersbandenkerk te 
Torhout (prov. West-Vlaanderen) begonnen de scheibogenrijen weliswaar 
niet op deze wijze, doch ze eindigden wel tussen twee zware steunen 12• 

De uitwerking van de bovenlichtmuren te Vrasene (cf. infra) met een 
ononderbroken afwisseling van vensters en nissen, zet ons er echter toe aan 
een dergelijk stelsel te verwerpen. 

Een laatste hypothese, namelijk een alternerend stelsel met vierkante 
pijlers en ronde zuilen op achtkantige sokkel, behoort ons inziens tot de meest 
aannemelijke. Ten eerste zien wij geen enkele technische moeilijkheid om een 
brede, vlakke scheiboog over te brengen van een vierkante pijler naar een 

11 Brigode S., Heigne-sous-Jumet. Histoire, archéo/ogie, folklore, in Documentset Rapports de la Société 
Royale Pa/éontologique et Archéologique de /'Arrondissement Judiciaire de Charleroi, 43, 1938, p. 179. 
12 Meersseman G .-Br. Firmin, De kerk van Torhout in het licht der jongste opgravingen, in Handelingen · 
van het Centrum voor archeologische vorschingen, Antwerpen, 1942, p. 31. 
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ronde zuil. Vervolgens zou de opeenvolging van de steunen op een volkomen 
logische wijze verlopen: zwaar-licht-zwaar-enz. 

Achtkantige sokkels zijn weinig courant in de romaanse bouwkunst, doch 
niet onbestaande. Wij verwijzen hier enkel naar de krocht van de Sint-Ursma
ruskerk te Lobbes (prov. Henegouwen) en naar de kathedraal van Gloucester 
in Engeland 13 • Daarbij mag niet vergeten worden, dat de bouw van de 
romaanse kerk, zowel archivalisch als archeologisch, moet gesitueerd worden 
in de late tweede helft der 12de eeuw. Een zekere evolutie naar de gotische 
vormentaal is derhalve niet uitgesloten. In de aangewende vloerbedekking14 

was een dergelijke trend trouwens eveneens te merken: in plaats van de 
traditionele mortelvloer, maakte men gebruik van gebakken tegels. 

Mogelijk zou men als bezwaar kunnen opperen, dat er bij deze steunen 
een eerder onwaarschijnlijke opeenstapeling van verschillende vormen voor
kwam: een ronde zuil, staande op een achtkantige sokkel, waaromheen zich 
een vierkante zitbank bevond. Er mag echter niet uit het oog verloren 
worden, dat de zitbanken pas naderhand zijn aangebracht en dat deze 
esthetisch misschien minder gelukkige opeenstapeling van vormen, zich bij 
het optrekken van het gebouw alleszins niet voordeed. 

De rondzuilen waren vermoedelijk zeer eenvoudig en zoals de pijlers uit 
breuksteen opgetrokken 15 • Als bekroning vermoeden wij geen uitgesproken 
kapiteel, maar een soort dekplaat met hollijst, hetzij gevormd door één 
enkele ronde plaat Doornikse kalksteen, hetzij samengesteld uit verschillende 
kleinere stukken. 

Het onderzoek van de bovenlichtmuren leverde bijkomende gegevens op 
over de romaanse middenbeuk. Eerst en vooral kon er worden uitgemaakt 
dat er zich over de hele lengte van de huidige middenbeuk nog een strook 
romaans metselwerk bevond. Hierdoor is meteen ook de lengte van de 
oorspronkelijke benedenkerk gekend. In de oksel van het noordelijke tran
septgewelf vonden wij het intact gebleven boogje van een romaans venster 
terug. Het had een lichtopening van 72 cm breed. De oorspronkelijke hoogte 
kon niet meer worden bepaald, daar de onderzijde van het venster werd 
weggebroken tijdens de bouw van de gotische scheiboog. Wel konden wij 
optekenen dat het zich circa 65 cm onder de romaanse kroonlijst bevond. 

Bij ontpleisteringswerken in de kerkruimte kwamen sporen van nog andere 
vensters aan het licht. Bij het best bewaarde (boven de eerste gotische zuil 
aan de noordzijde) kon een oorspronkelijke hoogte van 2 m 13 worden 
opgemeten, en een breedte van 1 m 12. De andere vensters varieerden lichtjes 
in de breedte (1 m 14, 1 m 18, 1 m 22). Aansluitend bij deromaansevensters 

13 Kidson P.-Murray P., A Ristory of English Architecture, London, 1962, p. 55. 
14 Cf. infra. 
15 Cf. St.-Vincentius te Zinnik, St.-Basilius te Brugge, vermoedelijk St.-Pietersbanden te Torhout. Bij 
Engelse kerken als Durham, Southweli Minster en Gloucester treft men in plaats van breuksteen, 
gekantrechte steen aan. 
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kwamen veel bredere rondbogen van oorspronkelijke blindnissen aan het 
licht (fig. 5). Zij vulden het hele muurvlak tussen elk venster, met dien 
verstande dat er penanten van 32 tot 47 cm overbleven. Ook de kleinere 
muurdammen tussen respectievelijk de westgevel en het eerste venster en de 
oostgevel en het laatste venster werd van een nisje voorzien. De breedte van 
de grote nissen schommelde tussen 1 m 68 en 1 m 90, deze van de kleine nissen 
bedroeg 65 cm. De diepte kon op circa 15 cm worden bepaald. Aan de 
rechtstanden kon geen enkele vorm van versiering (bijvoorbeeld in de vorm 
van driekwartzuiltjes) worden ontdekt. 

De binnenzijde van vensters en nissen was voorzien van een vrij zware 
bepleistering, die de oneffenheden van het metselwerk grotendeels wegwerkte 
en afgewerkt was met een dun laagje witkalk. 

Fragmenten van de romaanse bevloering werden teruggevonden op - 56 
à - 58 cm van het huidig niveau, d.w.z. ± 26 cm boven de kettingmuur. Het 
betrof vierkante, roodgebakken tegels met een zijde van 20cm16. 

Aan de hand van al de voorgaande elementen menen wij enkele hoofdlij
nen van deromaansebenedenkerk te kunnen uitstippelen, alsook belangrijke 
onderdelen van de detailafwerking. 

De plattegrond ontvouwde een driebeukige kerk. Vermits het romaans 
metselwerk zonder onderbreking nu nog kan worden gevolgd tot tegen de 
aansluiting met het gotisch koor, waren hier geen tauseptarmen aanwezig. 
In het tegenovergestelde geval zou de aanzet van de muren moeten terug te 
vinden zijn boven de gewelven van de huidige transeptarmen. Bij de driebeu
kige romaanse kruiskerken in de Scheldestreek waren de transeptarmen 
namelijk- op enkele schaarse uitzonderingenna-steeds even hoog als het 
schip17 . In de veronderstelling echter dat V rasene tot de schaarse uitzonderin
gen op deze regel zou hebben behoord, dan nog hadden wij sporen (hoe 
gering ook) van het transeptdak moeten vinden. Ook dit was niet het geval, 
zodat wij nagenoeg met volledige zekerheid kunnen stellen dat de romaanse 
benedenkerk niet alleen driebeukig was, doch ook transeptloos (fig. 6a). 

Het juiste aantal traveeën bekomen wij door het nauwkeurig opmeten van 
de weergevonden pijlervoeten evenals hun onderlinge afstand tot elkaar. 
Door deze afstand telkens uit te tekenen op de plaatsen waar niet gegraven 
werd, zien wij dat de romaanse kerk verdeeld was in zes traveeën, elk van 
2 m 95 à 3 m. De eerste scheiboog rustte op een rondzuil met achtkantige 
sokkel, de tweede op een vierkante pijler, de derde alweer op een rondzuil, 
enzovoorts. Zo bekwam men een gevarieerde, doch tegelijk zeer evenwichtige 

16 R. Van Hove deelde ons zijn opvatting mee, dat de teruggevonden fragmenten van deze diagonaalsge
wijze geplaatste tegels mogelijk deel konden hebben uitgemaakt van ruitvormige figuren in de bevloering. 
Deze ruiten zouden niet in elke beuk afzonderlijk zijn aangelegd, doch de drie beuken gezamenlijk in 
één patroon hebben gevat. 
17 In de Maasstreek daarentegen vindt men overwegend kerken met een zogenaamd 'transept bas', een 
dwarsschip dat lager is dan het hoofdschip en soms ook smaller. 
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-~_-_-_-_a::_-_-_-_:-.:: o::_-_-_-_-_D:::-~_-_-_-.::o::~_-_-_n_-:_:::::::::. 

6. a. Reconstructie romaanse plattegrond. 
b. Reconstructieromaanse kerk met gotisch koor. 
c. Reconstructieromaanse kerk met gotisch koor en toren. 
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7. Gereconstrueerde overlangse doorsnede van de romaanse kerk. 

opbouw met twee vierkante pijlers en drie rondzuilen op achtkantige sokkel 
(fig. 7). 

Binnenwerks was de benedenkerk, zoals reeds hierboven gezegd, even lang 
als de huidige middenbeuk, m.a.w. 22m30. Deromaanse middenbeuk had 
een breedte van 6m30 à 6m35; de zijbeuken waren 2m90 breed. 

Over de oorspronkelijke hoogte van de middenbeuk zijn we exact geïnfor
meerd: de bovenlichtmuren bestaan immers nog. Van op de huidige vloer 
meten wij een hoogte van 8 m 60. Gezienderomaanse vloer circa 56 cm onder 
het huidig niveau ligt, bekomen wij een hoogte van 9 m 16. 

Per travee was een rondbogig venster aangebracht, waartussen telkens een 
brede, ondiepe rondboognis voorkwam. Ook de langsmuren waren voorzien 
van een versiering d.m.v. lisenen. 

Het hoofdportaal bevond zich zonder twijfel in de as van de westgeveL 
Of er in de langsgevels ook nog lijkdeurtjes voorkwamen, weten wij niet, 
doch dit is niet uitgesloten. 

Over het koor zijn wij vooralsnog niet ingelicht. Een vlakke afsluiting van 
de zijbeuken en van het hoofdkoor behoort even goed tot de mogelijkheden 
als het bestaan van halfronde apsissen. 

Het type dat we hier te Vrasene aantreffen, is qua aanleg te beschouwen 
als het eenvoudigste na de eenbeukige kerken. Afgestemd op het aantal 
gelovigen, bouwde men namelijk een kerkruimte met als basis een rechthoek. 
Door de te grote breedte moest deze echter in drie beuken verdeeld worden 
door twee rijen pijlers. Onze opzoekingen in het Land van Waas wezen uit, 
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dat dit type nog op andere plaatsen werd aangewend: behalve te Vrasene, 
kwam het ook voor te Belsele en te Elversele, en vermoedelijk ook te Melsele 
en te Waasmunster. In Oost-Vlaanderen vonden wij dit type eveneens te 
Velzeke (arr. Aalst)18 en mogelijk ook te Etikhove (arr. Oudenaarde)19; in 
West-Vlaanderen te Ettelgem, Izenberge20 en te Snellegem21 ; in Frans-Vlaan
deren te Ochtezele en te Wemaarskapel22• In Brabant komen zelfs overwe
gend driebeukige transeptloze kerken voor, maar bijna steeds voorafgegaan 
door een vierkante westtoren, wat dan niet als hetzelfde, doch als een 
aanverwant type moet worden beschouwd. 

Het alternerend stelsel komt zowel voor in de Rijn- en Maaslandse architec
tuur als in deze van de Scheldestreek en van het Anglo-Normandische rijk. 

De afwisseling van vensters met blindnissen daarentegen vertoont duidelij
ke verwantschap met Normandische en Noordfranse kerken als Ste.-Margue
rite, Manéglise en Kapellebroek, evenals met de St.-Brixiuskerk te Doornik. 
L. Devliegher meent dat deze schikking niet zozeer ontstaan is door het naar 
boven brengen van het pseudo-triforium dat in de 12de eeuw in talrijke 
kerken tussen scheibogen en bovenlichten aanwezig was, doch veeleer beïn
vloed werd door de Normandische en Anglo-Normandische binnenloopgan
gen ter hoogte van de bovenlichten23 • 

Ste.-Marguerite en Manéglise worden omtrent 1150 gedateerd, St.-Brixius 
te Doornik op het einde der 12de eeuw. Het oudste document over de kerk 
van Vrasene dateert van 1183. Aan de hand van deromaansebevloering in 
rood gebakken tegels is het mogelijk een preciezere tijdspanne af te bakenen. 
Inderdaad, het staat thans zo goed als vast dat de eerste middeleeuwse24 

gebakken steen omtrent 1165 werd vervaardigd, hetzij in het Friese cisterciën-

18 H.J .A. Van den Bossche meent ons inziens ten onrechte dat deze kerk oorspronkelijk slechts één beuk 
had (Van den Bossche H., Deromaanse en gotische bouw van de Sint-Martinuskerk te Velzeke, in Gentse 
Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, XXIII, 1973-5, p. 28-30). De opgegeven breedte van 15 m 50 overtreft 
met circa 1 m 50 deze van de kerk van Vrasene. Eenbeukige romaanse kerken hadden doorgaans slechts 
een breedte van 6 tot Sm (Demey A., Eenbeukige romaansekerken in Oost-Vlaanderen, Gent, 1977, 
p . 160). 
19 De voormalige St.-Amanduskerk te Astene (arr. Gent), St.-Veerlekerk te Gent, en de St.-Hilariuskerk 
te Mullem (arr. Oudenaarde) hadden/ hebben een oost- of middentoren, terwijl de St.-Laurentiuskerk te 
Ename (arr. Oudenaarde) een westtoren bezit. Laatstgenoemd voorbeeld sluit nauw aan bij hét courante 
type van de romaanse bouwkunst in Brabant. 
20 Br. Firmin, De romaansche kerkelijke bouwkunst in West- Vlaanderen , Gent, 1940, p . 82-86, 245-246. 
21 Devliegher L., Oudheidkundig onderzoek van de St.-Elooiskerk te Snellegem, in Handelingen Société 
d'Emulation te Brugge, XCIV, 1957/ 3-4, p. 109-111. 
22 Devliegher L., De kerkelijkeromaansebouwkunst in Frans- Vlaanderen , in Bulletijn van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen, IX, 1958, p. 16-17. 
23 Idem, p. 22-23 . 
24 De zeer hoogstaande produktie van Romeinse baksteen, ging in de Karolingische periode teloor. Het 
grote verschil tussen middeleeuwse en Romeinse baksteen ligt in de gebruikte grondstof: de Romeinen 
verwerkten enkel speciale, oudere leemsoorten, terwijl de middeleeuwse baksteen werd vervaardigd van 
jonge rivier- en zeeklei met een hoog humusgehalte. Dit bracht bij het drogen en bakken een aanzienlijke 
krimp met zich mee, zodat ook totaal andere afmetingen dan in de Romeinse tijd werden aangehouden. 
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serklooster Klaarkamp bij Rinsumageest, hetzij in Noord-West-Duitsland 
(dom te Brandenburg, St.-Kunigonda te Borna)25 . Aldus kunnen wij aan de 
hand van deze gegevens de bouw van deromaansekerk van V rasene situeren 
tussen 1165 en 1183. 

DE GOTISCHE KERK 

Vermoedelijk werd ten dele door een aangroei van de bevolking, doch 
voornamelijk door een gewijzigde stijlopvatting, in de 15de eeuw besloten 
deze romaanse kerk door een gotische te vervangen. Dat er zich in de loop 
van de voorbije tweehonderd vijfenzeventig jaar in dit kerkgebouw verschil
lende, wellicht zelfs talrijke kleinere en grotere, plaatselijke wijzigingen 
hebben voorgedaan, kan men zonder meer aannemen. Daarvan zijn trouwens 
in de grond en in het gebouw zelf materiële getuigen terug te vinden. 

Zo werd onder meer de romaanse vloer afgedankt en het niveau verhoogd, 
wat automatisch het opmetselen van de zitbankjes rond de steunen met zich 
meebracht. 

Zo werd ook de middenbeuk voorzien van een andere dakkap. Of dit na 
een eventuele brand gebeurde, laten wij in het midden. Alleszins kan men 
constateren dat de romaansebovenlichtmuren op een bepaald ogenblik met 
ongeveer 20 cm baksteenmetselwerk verhoogd werden26 • Het formaat van de 
aangewende baksteen - circa 28 x 14 x 6 cm - wettigt de mening dat dit 
gebeurde in een periode, die aan de grote gotische verbouwing van de tweede 
helft der 15de eeuw voorafgaat. De toen gebruikte baksteenformaten hebben 
namelijk allemaal geringere afmetingen (zie verder)27 • 

Het koor 

Het is echter pas in 1448 dat men aan het totaalbeeld van deze kerk ging 
raken. Men besloot toen in eerste instantie een nieuw koor op te bouwen 

2s Arntz W., Tijdstip en plaats van ontstaan van onze middeleeuwse baksteen, in Bulletin van de Kon. 
Ned. Oudheidkundige Bond, 6de serie, 1954, kol. 23-36. 
26 Op sommige plaatsen uitzonderlijk circa 60cm. 
27 Het is een algemeen bekend en bewezen feit dat in de loop der eeuwen de baksteen steeds een kleiner 
formaat kreeg. Zie hierover o.m. Arntz W., op. cit. , kol. 26: 'Ik meen echter dat men de vereiste 
voorzichtigheid in acht neemt door, aan de hand der ons thans ter beschikking staande gegevens, te stellen, 
dat aan de oudste baksteenbouwwerken uitsluitend bakstenen van het grootste formaat van ± 30 x 15 x 8 
à 9 cm verwerkt zijn. De in Deventer gevonden bakstenen van 28 x 14 x 7 cm moeten dan ook van een 
latere verbouwing, en wel uit de 13de eeuw dateren. Toen begon de baksteen reeds een gezocht 
handelsartikel te worden, en was het voor de steenbakkers voordelig de maat der bakstenen te gaan 
verkleinen, waarmede men in de volgende eeuwen steeds verder ging! Trouwens, ook technische redenen 
hebben tot het voortdurend verkleinen van het formaat genoopt. De kwaliteit werd en beter door.' 

Zie ook Hollestelle J ., Desteenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, Arnhem, 1976, p. 77-82. 
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(fig. 6b), waarvoor een beroep werd gedaan op de Brusselse architect Ever
aert van der Veeweyde alias Spoorwater28 • 

Uitvoerder van de werken werd Jan van der Haseldonc, op dat ogenblik 
metssere t'Antwerpen, doch afkomstig van Lier. In de bewaard gebleven 
aanbesteding staat een zeer duidelijke beschrijving van dit koor. Het moest 
24 Antwerpse voeten breed zijn (nagenoeg 7 m) en 54 voeten lang (nagenoeg 
15 m 50). Het moest een huyve hebben, met andere woorden een polygonale 
apsis29• Het moest 40 voeten hoog zijn (nagenoeg 11 m 50), gerekend vanaf 
de dorpel van de deur (lijcdore) tot aan de kroonlijst (daclijste). De muren 
werden opgetrokken met baksteen (roedes teen) en kregen een buitenbekle
ding van kalkzandsteen (goeden Diedegheemscen ardunen = arduin van 
Diegem, prov. Brabant, arr. Halle-Vilvoorde). De nieuwe ruimte moest 
overwelfd worden (welven), bepleisterd (plaesteren) en voorzien van een 
degelijke vloer met vierkante plaveien van zandsteen (paveren met goeden 
Broeselseen voetsteenen), die twee à drie trappen hoger zou liggen dan de 
benedenkerk (twee ojt drie trappen van der kerken in den choir gaende). De 
doorgang van schip naar koor moest worden verwezenlijkt door een brede 
spitsboog, rustend op halfzuilen (twee halve pitaeren voere den choir met 
eenengroeten boge achtervolgende den vouten van den nyeuwen wercke). Op 
deze triomfboog werd een muur in witte steen gebouwd, uitstekend boven 
het dak en bekroond door drie kruisen (ende vandaer opwaert eenenghevel 
tusscen den choir ende der kerken met drie cruycen metten avenckele van 
witten steenen). 

Wat treft men hiervan nog aan in het huidig koor? 
De opgegeven afmetingen kloppen nagenoeg met de werkelijkheid. De 

vijfzijdige apsis, het baksteenmetselwerk, het zandstenen buitenparement, de 
gewelven en de spitsbogige triomfboog zijn alle nog aanwezig. 

Ook is op de kerkzolder de zandstenen muur nog aanwezig, waarop de drie 
kruisen moesten worden geplaatst (fig. 8). Deze muur werd door de latere 
verhoging van de daken van koor en schip in onbruik gesteld en vervangen 
door een houten dakruitertje op de nok. Het koor telde oorspronkelijk zeven 
grote spitsboogvensters, één aan beide zijden van de tweede rechte travee en 
één in elke zijde van de apsis. De drie aan het kooreinde werden in 1767 

28 Asaert 0., Everaert Spoorwater en de bouw van een nieuw koor voor de kerk van Vrasene in 1448, 
in Het Land van Beveren, 1972/ 2, p. 38-46 (tekst zie Document 11) . 
29 Huyve betekent kap of bekleedsel (Verdam J., Middelnederlandsch handwoordenboek, Den Haag, 
1949). In engere betekenis werd het ook gebruikt voor de afdekking van een gotische veelzijdige 
koorsluiting (Janse H ., Middeleeuwse houten tongewelven in Nederland, in Bulletin van de Kon. Ned. 
Oudheidkundige Bond, 6de serie, 1961, kol. 190). In ruimere betekenis daarentegen benoemde men 
hiermee niet zozeer de afdekking als wel de apsis zelf (Lemaire R., Bouwgeschiedenis der kerk van Kessel, 
in Handelingen van het Centrum voor Archeologische Vorschingen, I, Antwerpen, 1942, p. 54 voetnoot). 
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dichtgemetseld bij het plaatsen van een nieuw hoogaltaar, doch in 1877 
alweer opengemaakt bij het verwijderen van dit altaar. In hetzelfde jaar 
werden de vier vensters in de langsmuren op hun beurt dichtgemetseld, 
wanneer de twee zijkoren werden toegevoegd. De dichtgemetselde venster
koppen· zijn nog zichtbaar boven de gewelven van deze zijkoren (fig. 9). Om 
de druk van het nieuwe koorgewelf op te vangen, had men tussen elk venster 
een steunbeer aangebracht. Deze van de apsis bestaan nog, doch deze van 
de langsmuren werden ook alweer bij de bouw van de twee zijkoren in 1877 
weggebroken. 

Een element waarover in de aanbesteding van het koor niet wordt gespro
ken, is de toevoeging van een sacristie of een bergplaats. Nochtans werd in 
de eerste zuidelijke travee een dakhelling van baksteen uitgespaard in het 
zandstenen buitenparement (te zien op de zolder van het zuidelijk zijkoor) 
(fig. 10). De opvulling bestond gedeeltelijk uit baksteen van 25 x 12 x 6 cm, 
doch overwegend uit baksteen van 23/24 x 10,5/11,5 x 4/4,5 cm. De top van 
dit opvullingsmetselwerk bevindt zich ongeveer op dezelfde hoogte als deze 
van de vensters. De betekenis hiervan ligt voor de hand. Men heeft duidelijk 
tijdens de bouw van het koor de bedoeling gehad een haaks zadeldak aan 
te brengen op een nog te bouwen sacristie of bergplaats. Dit plan werd echter 
nooit uitgevoerd. Geen enkel spoor van de effectieve plaatsing van dat 
zadeldak is immers aanwezig: noch dakmoet van aangestreken kalkmortel, 
noch resten van loodslabben langs de dakhellingen. Bij de bespreking van 
de zuidelijke transeptarm, zullen wij aantonen dat de sacristie of bergplaats 
uiteindelijk slechts een veel lager lessenaarsdak toebedeeld kreeg. 

Dit ruimere en veel hogere gotisch koor met zeer grote spitsboogvensters 
en een buitenbekleding van witte gekantrechte zandsteen stak schril af tegen 
de vrij lage benedenkerk met veel kleinere rondboogvensters en muren van 
onregelmatige brokken grijze Doornikse kalksteen. Het is dan ook licht te 
begrijpen dat de Vrasenaren niet zinnens waren deze eerder onevenwichtige 
toestand lang te laten duren. Integendeel, het was hun vaste wil zo snel 
mogelijk een uniforme gotische kerk te bezitten. 

De toren 

Vrijwel onmiddellijk na het voltooien van het gotisch koor, of waarschijnlij
ker zelfs nog tijdens de bouw ervan, is men met de bouw van de westtoren 
begonnen. Dat de bouw van de toren in geen geval moet gesitueerd worden 
vóór deze van het koor, is af te leiden uit het feit dat in het zeer minutieus 
bestek van dit laatste niet de minste allusie op een toren wordt gemaakt. In 
de veronderstelling dat de toren reeds bestond, of althans reeds in opbouw 
was bij het opmaken van de aanbesteding van het koor, zou men er ongetwij
feld naar gerefereerd hebben in de opsomming van de te gebruiken materialen 
en de te handhaven afmetingen, vooral wat de hoogte betreft. 
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8. Oorspronkelijke zandstenen topgevel van het gotisch koor (1448) met in baksteen uitge
spaarde helling van het zadeldak over de middenbeuk. 

9. Gotisch koorvenster (1448), in 1877 
dichtgemetseld na de toevoeging van de 
zij koren. 

10. Zuidelijke koorwand. Bakstenen 
uitsparing voor het geplande, maar nooit 
uitgevoerde zadeldak op de sacristie. 
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11. Voormalige korfbogige doorgang van 
de toren naar de rniddenbeukzolder. 

Gezien echter het baksteenmetselwerk van de torenromp (binnenzijde) 
identiek is aan dit van het koor (op beide plaatsen noteerden wij bakstenen 
van circa 24/26 x 12 x 5/6 cm), kan men geredelijk aannemen dat beide 
nagenoeg gelijktijdig werden opgebouwd. 

Met de bouw van het koor begon men in 1448, daarom durven wij het 
optrekken van de westtoren omtrent 1450-1455 situeren. 

Hoe ging men tewerk? 
Vóór de romaanse westgevel groef men in de as van de kerk een diepe en 

ruime bouwput (fig. 6c). Hierdoor werd de hoofdtoegang tot de kerk niet 
meer bereikbaar en moest men ofwel de bestaande zijingangen (de zogenaam
de 'lijkdeurtjes') gebruiken of bij ontstentenis hiervan, voorlopige doorgan
gen in deromaansezijmuren kappen. 

Voor de breedte van de torenvoet richtte men zich op het reeds aangezette 
koor. Buitenwerks gemeten, hebben toren en koor namelijk volkomen de
zelfde breedte (8 m 60). 

Op een nagenoeg vierkant grondvlak bouwde men de toren op met bak
steen en bekleedde ze aan de buitenzijde volledig met gekantrechte Ledische 
zandsteen. In de westzijde bracht men e~n voor die periode kenmerkend 
korfboogportaal aan. Een even breed, maarveel hoger spitsboogvenster sloot 
erbij aan en het geheel werd gevat in een rijk geprofileerde hoog-gotische 
omlijsting. De oost-, zuid- en noordzijden doorbrak men met ruime spitse 
bogen om toegang te verlenen tot de nieuw te bouwen midden- en zijbeuken. 
De onderste torengeleding werd binnenin afgedekt door een kruisribgewelf 
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waarvan de druk gedeeltelijk werd opgevangen door twee steunberen aan 
weerszijden van het portaal. 

Het is niet uitgesloten, dat eens deze hoogte bereikt, men de werkzaamhe
den aan de toren tijdelijk stopzette, om de uitbouw van de nieuwe transeptar
men en zijbeuken aan te vatten. We constateren namelijk dat het binnenpare
ment van grote baksteen, na een duidelijke lintvoeg overgaat in een parement 
van veel kleinere baksteen van circa 18/19 x 9/10 x 4,5 cm. 

Daarna bouwde men een vrij hoge, blinde geleding, gevat tussen twee 
omlopende waterlijsten, die de blik voert naar de luikamer met in elke zijde 
twee spitsbogige galmgaten onder een horizontaal over de penanten doorlo
pend waterlijstje. Een eenvoudige kroonlijst met kwarthol profiel vormt de 
aanzet voor een slanke, achtkantige ingesnoerde naaldspits. 

Deze toren werd, over de middenbeuk heen, verbonden met het nieuwe 
koor door het bestaande zadeldak, dat mogelijk uit de 13de eeuw dateerde. 
In de oostwand van de toren werd een vrij scherpe helling voor dit dak 
uitgespaard in het zandstenen parement. Hetzelfde gebeurde in de zandstenen 
'klokkenmuur' bij het koor. 

In de torenwand bracht men een korfbogige doorgang aan (fig. 11), om 
de zolder van de middenbeuk te bereiken. Deze was ongetwijfeld afgedekt 
met een houten (ton-)gewelf30, zoniet had men immers geen speciale door
gang in de torenwand nodig. Vanop dit houten gewelf kreeg men toegang 
tot de veel hoger gelegen stenen koorgewelven via een ook veel hoger gelegen 
rechthoekige opening in de koormuur. Beide doorgangen werden tijdens de 
bouw zelf uitgespaard in het metselwerk, wat duidelijk te zien is aan de zuiver 
en zonder onderbreking gemetselde rechtstanden ervan. Vooruitlopend op 
de feiten, doch voor de duidelijkheid van het betoog, kunnen wij hier reeds 
zeggen dat na het aanbrengen van de huidige stenen kruisribgewelven over 
de middenbeuk omstreeks 1664, men de doorgang in de torenwand niet meer 
kon gebruiken. Deze werd dan ook bovenaan volledig opengebroken en heel 
wat hoger aangebracht. Kleine stenen trapjes overbruggen sindsdien het 
ontstane niveauverschil. 

De transeptarmen 

Zoals reeds gezegd, bouwde men de kerk verder uit in kruisvorm, door 
toevoeging van transeptarmen. 

Hiervoor werden aan beide zijden de laatste twee traveeën van de romaanse 
zijbeuken gesloopt. De romaanse zuilen op achtkantige sokkel werden even-

30 Deze mening werd ook 11erkondigd - evenwel zonder bewijsvoering - door De Potter en Broeckaert 
(De Potter F .-Broekaert J ., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost- Vlaanderen, derde reeks, 
vierde deel, arrondissement St.-Nicolaas, Gent, 1881, p. 24: 'Later evenwel werd het middeldak verhoogd 
en 't houten gewelf des beuks door eene gemetste vout vervangen' . 
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eens weggebroken en de laatste twee rondbogige scheibogen werden vervan
gen door één grote spitsboog, die enerzijds rustte op de verhoogde romaanse 
halfpijler en anderzijds op een nieuw gebouwde vieringpijler. 

De gotische transeptarmen werden twee traveeën diep gemaakt, met een 
bakstenen binnenparement (24/25 x 12 x 4,5/5 cm) en een zandstenen bui
tenbekleding. De respectievelijke noord- en zuidgevels werden doorbroken 
door een groot spitsboogvenster, geflankeerd door overhoekse steunberen. 
Ook in hun westgevels kwam een venster voor31 , dat op het eind van de 19de 
eeuw werd dichtgemetseld. De langsgevels werden, naar analogie met deze 
van het koor en de toren, bovenaan afgewerkt met een kwarthol geprofileerde 
kroonlijst. 

Van meet af aan werden beide transeptarm en, of toch alleszins de zuidelij
ke, binnen overwelfd door kruisribgewelven op rijk uitgewerkte bladconsoles 
(fig. 12). Mogelijk werden de nu aanwezige stergewelven in de noordelijke 
transeptarm pas in de 17de eeuw aangebracht (fig. 13). 

Zou het vermetel zijn ons voor de datering van de kruisbeuk te baseren 
op het epitaaf vanJorisBraderie en zijn echtgenote Elisabeth van Massemen? 
In 1876 werd deze grafsteen ontdekt in de muur van de kruisbeuk32• Hij is 
gekapt in zandsteen, met onderaan vier regels tekst33 en bovenaan een 
figuratieve voorstelling van Maria, geflankeerd door beide overledenen, 
bijgestaan door hun beschermheiligen. 

Joris Braderie stierf op 17 december 1456. Zijn grafsteen werd dus in 1457 
of kort daarna vervaardigd en in de nabijheid van zijn begraafplaats in de 
kerkmuur ingemetseld34

• Hieruit zou af te leiden zijn, dat de kruisbeuk in 
die periode (circa 1460) reeds bestond, of alleszins reeds in opbouw was. 

In de zuidoostelijke hoek van transeptarm en koor werd een sacristie of 
bergplaats toegevoegd. Deze verdween gedeeltelijk in 1877 bij de bouw van 
het zuidelijk zijkoor. Wat er nog van overbleef, buiten de lijn van het nieuwe 
zijkoor, werd toen als doopvontruimte ingericht35 • De sacristie of bergplaats 
leunde met een lessenaarsdak tegen de transeptarm aan. De horizontale 
aflijning hiervan, 27 cm onder de kroonlijst, is thans nog te zien op de zolder 

31 A.R.A., Plannen Rijkscommissie voor Monumenten en Landschappen, monumenten Oost- Vlaande
ren, nr. 913, Vrasene H .-Kruiskerk. 
32 De Potter F.-Broeckaert J ., op. cit. , p . 29. 
33 Volledige tekst op deze grafsteen: 'hier ligghe begrave Jorijs Braric en Lijsbette va masseme Vrouwe 
va Reynighen zijn ghesellen. En hij sterf int jaer ons here MCCCC en LVI de XVII ste dach va december. 
En sy sterf int jaer MCCCC ende LXXXIliJ den XXI ste dach van noveber. Bidt voer haerlied ziele een 
ave mr.' . 
34 Thans is deze grafsteen·, of veel waarschijnlijker een bijgewerkte copie ervan, ingewerkt in de muur 
van het noordelijk zijkoor. Toen hij in 1876 werd ontdekt, bevond hij zich namelijk in een zwaar 
beschadigde staat. De hoofden van de figuren waren weggekapt en het geheel was overstreken met een 
dikke laag olieverf, wat volgens De Potter en Broeckaert (op. cit., p. 30) 'vermoedelijk gebeurde in de 
dagen van het schrikbewind, om het gedenkstuk aan de vernielzucht der Fransche nijdigaards te 
onttrekken' . 
35 A .R.A., Plannen Rijkscommissie voor Monumenten en Landschappen, monumenten Oost- Vlaande
ren, nr. 913, V rasene H.-Kruiskerk . Het bewijs dat de huidige doopvontruimte wel degelijk een deel van 
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12. Gewelfconsole zuidelijke transeptarm. 13. Gewelfconsole noordelijke transeptarm. 

14. Zuidelijke transeptarm. Horizontale dakmoet van het lessenaarsdak op de sacristie. 
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van het zijkoor (fig. 14). Erbij aansluitend, bevindt zich tegen de koormuur 
een klein stukje van de schuine dakmoet. 

Dat deze sacristie of bergplaats samen met de transeptarm geconcipieerd 
en opgebouwd werd, is te merken aan het feit dat de hele oostmuur van deze 
transeptarm van baksteen is, met uitzondering van het bovenste stukje, dat 
van zandsteen is. Dit in 1877 zichtbaar geworden baksteenmetselwerk, werd 
sindsdien met cement bekleed. 

De benedenkerk 

Na de toevoeging van de transeptarmen, bleef er 'enkel' (sic) nog de totale 
gedaanteverwisseling van de romaanse benedenkerk - of wat er nog van 
rechtstond - over om uiteindelijk te kunnen genieten van een volkomen 
nieuw kerkgebouw in gotische stijl. 

Langsheen de romaanse zijmuren bouwde men de gotische gevels op en 
men trok deze in westelijke richting door aan weerszijden van de torenvoet. 
Als binnenparement werd voor een groot deel gerecupereerd slopingsmateri
aal gebruikt, bestaande uit Doornikse kalksteen en baksteen. Daarna werden 
de muren effen bepleisterd en decoratief beschilderd met bloemmotieven in 
zwarte kleur op een rode ondergrond (fig. 15). De buitenzijde werd met 
gekantrechte zandsteen bekleed. Deromaanse bovenlichten werden nu dicht
gemetseld en kwamen onder de nieuwe lessenaarsdaken van de zijbeuken te 
zitten. Deze zetten aan de voet van het zadeldak op de middenbeuk aan. Met 
andere woorden, bovenaan de reeds eerder opgemetselde steunmuurtjes (zie 
gotische toren). Op de kerkzolders is de horizontale dakmoet nog zichtbaar, 
evenals een bewaard fragment van de schuine helling ervan tegen de westgevel 
van de transeptarm (fig. 16). 

Binnenin sloopte men de overblijvende acht romaanse steunen (vier pijlers 
en vier zuilen) en de aldus bekomen ruimte tussen de toren en de kruisbeuk 
werd in drie nagenoeg gelijke vakken verdeeld. Aan elke zijde van de 
middenbeuk werden twee gotische zuilen en twee halfzuilen opgericht op een 
hoge achtkantige sokkel met rijke profilering en bovenaan kregen zij een 
kapiteel met hoog-gotisch Brabants koolbladmotieL De halfronde scheibo
gen werden weggekapt en vervangen door hogere spitse bogen. De romaanse 
blindnissen werden gedeeltelijk oversneden, gedeeltelijk dichtgemetseld. 

Bij decaperingswerken tijdens de laatste restauratie was duidelijk merk
baar dat de halfzuilen tegen de torenpijlers evenals tegen de vieringpijlers 
naderhand werden aangebracht. De halve trommels werden namelijk slechts 
summier ingebonden. Dit bewijst eens te meer dat de benedenkerk pas in 
allerlaatste instantie werd verbouwd. 

de vroegere sacristie of bergplaats betreft, die samen met de transeptarm werd opgebouwd, is af te lezen 
van het zandstenen buitenparement: alle steenlagen, zelfs tot boven toe, lopen zonder onderbreking in 
elkaar over, zodat een gelijktijdige bouwperiode voor de hand ligt. 
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16. Noordelijke transeptarm. Schuine dakmoet van het lessenaársdak op de zijbeuk. 
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17. Plattegrond gotische kerk omstreeks 1485. 

Op analoge wijze als voor de datering van de kruisbeuk, beschikken wij 
voor de benedenkerk over een aanduiding in die richting, althans wat de 
noordelijke zijbeuk betreft. Na het - voor restauratie - verwijderen van 
de 18de-eeuwse lambrizeringen tijdens het najaar van 1977, kwam een 
rechthoekige, zandstenen fundatiesteen aan het licht36, ingemetseld onder het 
vierde venster van de noordelijke zijbeuk. Na voorzichtig afkrabben van de 
verschillende lagen pleisterwerk, die onder meer de gotische letters volledig 
onleesbaar maakten, kon een tekst van zestien regels worden ontwaard. Zes 
regels zijn opnieuw leesbaar gemaakt, vijf gedeeltelijk, terwijl de overige vijf 
dermate door vocht aangetast werden dat zij praktisch totaal onleesbaar zijn 
geworden. Dit was echter voldoende om uit te maken dat het hier een 
fundatiesteen betrof van Jan Somels en Katheline Smeets, die in 148137 een 
stichting deden om elke woensdag een mis te laten zingen ter ere van Onze 
Lieve Vrouw, op het altaar van de Nood Gods. Dit gegeven laat ons dus toe 
de verbouwing van de benedenkerk omtrent 1481 te situeren. 

In een kleine halve eeuw hadden de Vrasenaren aldus hun voor die tijd toch 
vrij ruime, maar stilistisch 'ouderwetse' romaansekerk weten om te bouwen 
tot een groter gebouw in een eigentijdse hoog-gotische stijl (fig. 17). 

36 Werkgroep Archeologie van het Land van Waas, Archeologische kroniek Waasland 1978, in Annalen 
van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 82, 1979, p. 200. 
37 De Potter F.-Broeckaert J., op. cit. , p. 28. 
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DE ZEVENTIENDE-EEUWSE WIJZIGINGEN 

Op 7 maart 1607 werd de torenspits door een felle storm vernield38 • Vrasene 
was op dat ogenblik duidelijk een verarmde parochie. Voor de wederopbouw 
van een nieuwe torenspits moest men namelijk geld lenen zonder in staat te 
zijn in de onmiddellijke toekomst deze schuld te kunnen inlossen. De 
kerkfabriek bekwam voor dit doel in 1610 nog een toelage van het bestuur 
van het Land van Waas ten belope van zevenhonderdtwintig gulden. 

Tijdens de laatste veertig jaar van de 17de eeuw onderging de kerk 
verschillende belangrijke wijzigingen. Door het samenpassen van summiere 
gegevens uit de schaarse archivale bronnen, archeologische sporen in het 
gebouw zelf en een stilistische analyse, zullen wij trachten van deze ingrijpen
de gedaanteverwisseling een beeld te schetsen. 

Een korte notitie op de rugzijde van het bestek van een nieuw koordak (zie 
later)39 verschaft ons een eerste, veelbetekenende aanwijzing: 1683 het op
moeken van het dack van den hooghen choor bestedinghe- item van de 
zijbeueken vanden jaer 1664. Hieruit leren wij dus dat de zijbeuken in 1664 
voorzien werden van een nieuw dak. 

Het archief van één der tiendheffende abdijen, met name dat van de abdij 
van Boudelo, bevat volgende kwitantié0: Ontjaen bij ons onderschreven 
uijtten handt van mijn heer de procurator van d'abdije van baudeloo de 
somme van een pont vijf schellijnghen ende dat over de visentaetie ghedaen 
by ons onderschrevene als metser ende temmerman over de noodighe reperae
tie vande kercke van Vraesene, actum desen XXIliJ Januw. 1665. get. Jaq. 
Hutsebaudt. Met andere woorden, een zekere 'metser ende temmerman' of 
ook deskundige Jacobus Hutsebaudt heeft van de abdij van Boudelo op
dracht gekregen te controleren of de werken degelijk waren uitgevoerd. 

Hetzelfde archieffonds bevat een korte tekst uit een proces gevoerd voor 
de Raad van Vlaanderen tussen de pastoor, kerkmeesters en schepenen van 
Vrasene enerzijds en al hun tiendheffers anderzijds41 • Hierin bekomt de 
eisende partij dat zij gedurende twee jaar ontheven wordt van haar verplich
ting tienden te betalen aan de heffers, en dit tot het doen de noodighe 
reparatien soo aende kercke ende den thoren van het voorsijde Vrachene. 
Hoeveel dit juist bedraagt, weten wij niet. Wij kunnen echter aannemen dat 

38 Idem, p. 24. 
39 R.A.B., Kerkarchief Vrasene nr. 10. 
40 R.A.G., Archief van de abdij van Boudelo nr. 2059: kwitanties van herstellingen aan het kerkgebouw 
van Vrasene, 1665-1761. 
41 R.A.G., Archief van de abdij van Boudelo nr. 2062: Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen 
pastoor, kerkmeesters en schepenen van Vrasene, eisers, en de prelaten van Sint-Pieters (Gent), Boudelo 
en Drongen, de deken en het kapittel van Doornik, en de deken en het kapittel van de Sint-Pieterskerk 
van Rijsel, verweerders, over herstellingen aan de kerk en toren van Vrasene, 1664 (tekst zie Document 
lil). 
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18. Gewelfconsole benedenkerk (zuid
beuk) . 

het om geen onaanzienlijk bedrag gaat, zoniet had men er zeker geen proces 
voor gevoerd op dergelijk hoog niveau. 

Uiteindelijk-vonden wij in het kerkarchief van V rasene een kleine nota in 
verband met de visitatie van 166642: ... alsoo ghebracht worden in uitgheven 
vijftigh ponden gr. gheleent aen kercke ter oorsaeke van nieuwen bauw der 
zelver, wort gheordoneert de selve op zijnen fijt te restitueren. De kerkfabriek 
heeft dus een vrij grote lening aangegaan om de verbouwingen aan de kerk 
te bekostigen. 

De aanzienlijke geldsommen waarvan sprake, evenals de controle over de 
degelijke uitvoering van de werken en de processen gevoerd voor de Raad 
van Vlaanderen in verband met de betaling ervan, rechtvaardigen de mening 
dat er omtrent 1664 heel wat meer gedaan werd dan alleen maar het leggen 
van een nieuw dak. 

Laten wij beginnen met de daken van de zijbeuken. Op de kerkzolders is 
te merken dat deze heel wat hoger aangebracht werden dan voorheen. De 
westgevels evenals de langsgevels van de zijbeuken werden hoger opgetrok
ken en de waterlijsten op de noord- en zuidzijden van de toren kwamen onder 
de nieuwe dakschilden te liggen. 

Deze verhoging had een speciale reden. 
Een stilistische analyse van de kruisribgewelven van de zijbeuken en 

voornamelijk van de consoles waarop de ribben rusten, laat ons toe deze 

42 R.A .B., Kerkarchief Vrasene, nr. l. 
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omstreeks het midden van de 17de eeuw te dateren (fig. 18). De kruisribge
welven van de middenbeuk zijn identiek aan deze van de zijbeuken, zodat 
een zelfde datering voor de hand ligt. 

Het vrij laat aanbrengen van bakstenen gewelven met zandstenen ribben 
was in het Waasland en zelfs daarbuiten, geen ongewoon fenomeen. Een 
opsomming van gekende jaartallen bij talrijke Wase kerken zal ruimschoots 
volstaan om dit aan te tonen43 : middenbeuk Sint-Pieterskerk te Bazel, 1612, 
midden- en zijbeuken Sint-Pauluskerk te Sint-Pauwels, respectievelijk 1618 
en 1636, Sint-Nikolaaskerk te Sint-Niklaas, 1635, middenbeuk Sint-Cathad
nakerk te Sinaai, 1636, koor Sint-Margaretakerk te Elversele, 1639, koor 
Sint-Andreas en Gislenuskerk te Belsele, 1644, middenbeuk Sint-Martinus
kerk te Beveren, 1652-1653, 0.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk te Eksaarde, 
1653, zijbeuken, 0.-L.-Vrouwekerk te Kruibeke, 1660 en 1663, koor Sint
Jacobus de Meerderekerk te Haasdonk, 1679, drie koren der Sint-Jozefkapel 
te Tielrode, 1710, Sint-Laurentiuskerk te Verrebroek, circa 1765, beneden
kerk H.-Kruiskerk te Stekene, 1767-1769. 

Om de gewelven in de middenbeuk op een acceptabele hoogte te kunnen 
aanbrengen ten opzichte van deze in de zijbeuken, was men verplicht de 
bovenlichtmuren flink wat hoger op te metselen. Deze nieuwe steunmuren 
waartussen de gewelven zich bevinden, hebben een hoogte van circa 4 m en 
zijn opgetrokken in baksteen van 21122 x 10/11 x 5 cm. Heel deze verhoging 
bracht uiteraard met zich mee dat het dertiende-eeuwse zadeldak tussen de 
toren en de koormuur, werd gesloopt en vervangen door een nieuw dak, dat 
thans nog dienst doet. 

Het aanbrengen van stenen gewelven en de daarmee gepaard gaande 
verhoging van de daken, betekende op zich reeds een belangrijke wijziging 
van het aanzicht van de kerk. De vernieuwingsdrang van de zeventiende
eeuwse Vrasenaren bleef hiertoe echter niet beperkt. Omtrent het midden van 
de 17de eeuw had zich namelijk een totaal nieuwe vormentaal opgedrongen, 
met name de barok. Bij de wederopbouw van kerken, kloosters en kapellen 
tijdens de Contrareformatie werd, naast de laatste uitlopers van de gotische 
stijl, dan ook overvloedig van deze nieuwe stijl gebruik gemaakt. Bij nog 
bestaande gebouwen kreeg de gotiek het in die tijd ook hard te verduren. Zo 
werden in talrijke kerken de spitsboogvensters meedogenloos uitgebroken en 
vervangen door segmentboogvensters zonder er rekening mee te houden of 
deze stilistisch aansluiting vonden bij de rest van het kerkgebouw. Dit was 
onder meer het geval bij de Sint-Jacobus de Meerderekerk te Haasdonk in 
1685, de H.-Kruiskerk te Stekene in 1651 en 1686 en de Sint-Laurentiuskerk 
te Lokeren in 168844• En dit gebeurde ook te Vrasene in 1666. 

Een opmeting van de bestaande toestand, gemaakt vlak voor de algehele 

43 Demey A., Bouwen ... , Gent, 1981, passim. 
44 Idem. 
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19. 'Ontwerp der vergrootingswerken der kerk' van Vrasene, op 3 maart 1873 opgemaakt 
door architect Edmond Serrure. 

neogotische restauratie op het einde van de 19de eeuw, toont ons deze 
toestand (fig. 19)45 • De spitsboogvensters in de westgevels van de zijbeuken 
werden vervangen door segmentboogvensters; erboven bracht men telkens 
een ovale oculus aan. Ook de vensters in de langsmuren van de zijbeuken 
werden segmentbogig gemaakt. Deze van de transeptarmen en van het koor 
liet men ongemoeid. 

Een onrechtstreekse vermelding in het kerkarchief leert ons dat deze 
ingreep inderdaad in 1666 geschiedde. Een stuk daterend van 1762 draagt 
namelijk het volgende opschrift: Milde giften van verscheyde onder genoem
de parochiaenen van Vracene gegeven uyt caritate tot het erstellen immers 
geheel te vernieuwen alle de glasenvensters van onse parochiale kerke van het 
norden, welke naer 96 jaeren te vooren vernieuwt, niet meer reparabel en 
waeren46

• 

Nog steeds was men niet tevreden. De hoog-gotische zuilen met koolblad
kapitelen staken nu grillig af tegen de barokke segmentboogvensters. Daar
om werden van alle zuilen dan ook de koolbladeren weggekapt en de rijke 

45 A.R.A., Plannen Rijkscommissie voor Monumenten en Landschappen, monumenten Oost- Vlaande
ren, nr. 913, Vrasene H.-Kruiskerk. 
46 R.A.B., Kerkarchief Vrasene, nr. 10 (tekst zie Document IV). 
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20. Hoog-gotische zuil waarvan het kool
bladkapiteel circa 1666 werd weggekapt en de 
sokkelprofileringen zwaar verminkt. 
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profileringen aan de sokkels zwaar verminkt (fig. 20). Vermoedelijk bestreek 
men de zuilen daarna met een effen laag pleister en bracht men bovenaan 
een soort lijstkapiteel van pleisterwerk aan. 

De financiële tussenkomst van de tiendheffers bij deze grondige aanziehts
verandering verliep blijkbaar niet altijd van een leien dak. In 1671 immers, 
moesten pastoor, kerkmeesters en schepenen opnieuw procederen tegen de 
Sint-Pietersabdij van Gent ter oorsaecke van den nieuwen bauw ende repara
tiën ghedaen aen de prochiekercke47 • Op 19 juli 1671 kwam men overeen, 
dat de abt behalve de reeds betaalde sommen, nog eens vijfentwintig pond 
grote zou geven voor een glasen venster met de wapens van den abt ende van 
de abdij, dat in het koor moest worden geplaatst48 • 

Vermoedelijk bij gebrek aan voldoende geldmiddelen, liet men het dak van 
het koor voorlopig in zijn oorspronkelijke toestand van omtrent 1448. 

In 1682 echter ontstond er een nieuw geschil, dat werd uitgevochten voor 
de Raad van Vlaanderen, ditmaal met het kapittel van Doornik. Men kwam 
tot een schikking waarbij deze grote tiendheffer boven de reeds betaalde som 
van 1 200 gulden, nog eens 625 gulden moest storten. Tevens werd een 
bijkomend bedrag van 100 gulden verkregen, specifiek om het hoogkoor te 
herstellen 49• 

47 De Potter F .-Broeckaert J. , op. cit. , p . 24. 
48 Idem. 
49 Idem. 
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21. Gebinte koordak van 1683, uitgevoerd door timmerman Jaecques Van Nuffele. 

Het daaropvolgende jaar werd het nieuw koordak aanbesteed50• Op 19 juli 
1683 nam timmerman Jaecques Van Nuffeledit werk aan voor de som van 
negenentwintig ponden, dertien schellingen en vier groten. Dit nieuwe koor
dak (het huidige), even hoog als dat van het kerkschip, werd opgebouwd van 
half augustus tot half september (fig. 21). Hiermee werd de derde grote 
bouwcampagne van deze kerk afgesloten. 

TUSSENTIJDSE WERKZAAMHEDEN 

Na de drukke werkzaamheden van de veertig voorbije jaren, keerde het 
kerkgebouw van Vrasene terug tot een relatieve rust, die bijna tweehonderd 
jaar zal duren. Jaarlijks werd het leiendak onderhouden, jaarlijks herstelde 
men de glasramen, geregeld witte men een deel van de kerk en legde de 
verzonken grafstenen weer waterpas51 • Slechts af en toe gebeurde er iets dat 
niet in de lijn lag van de normale onderhoudswerken. 

50 R.A.B., Kerkarchief Vrasene, nr. 10: 'Conditien waerop dat pastormeyerende Schepen ende kerckmrs 
der prochie van Vrachene sullen besteden het afbrecken en opmaecken van het dack van hooghen coir 
van voors. prochiekercke inder manieren naervolghens te weten van het temmerwerck.' (tekst zie 
Document V) . 
51 R.A.B., Oud gemeentearchief Vrasene, nrs. 142, 143, 144, 145, 146: kerkrekeningen 1685-1760, 
1779-1782. 
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In de maand juni van 1693 werd het koor voorzien van een nieuwe vloer. 
Vanuit Antwerpen werd per schip vijf honderf ende vijftich witten ende 
blauwen arduynen plaveijsteenen tot het plaveijen vanden hooghen coor·naar 
Burcht gevoerd52• De vloer werd bovenop de oude gelegd, wat met zich 
meebracht dat Jaspaert van Caleken mre schrynmaecker de somme van elf 
ponden vyfthien schellyn en acht groot en moest worden betaald ende dat over 
het versetten ende rijsen van hooghen autae~3 • Dit werkje nam twintig dagen 
in beslag en J aspaert van Caleken werd hierbij nog geholpen door Miehiel 
Verbeke. 

In 1726 werd door Jan de Caluwe het hele kerkinterieur gewit, na eerst 
het losgekomen bezetwerk te hebben hersteld54

• Hetzelfde gebeurde nog
maals in 1755 door Andries Daelman55 • 

In 1761 onderging de kerk enorme glasschade door een grauwsaeme 
hagelvlaeghe, die alle glasen vensters naer het suyden verpletterd~6 • Men 
moest aldus al het vensterglas van de zuidelijke zijbeuk, transeptarm en 
sacristie vervangen. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om dit 
ook te doen met de vensters van de noordzijde, die toen geen enkele schade 
hadden geleden, maar zich door de ouderdom in een slechte staat bevonden. 

In september 1767 kocht Vrasene van de Antwerpse beeldhouwer Walter 
Pompe een nieuw hoogaltaar57

• Bij De Potter en Broeckaert lezen wij 
hierover: Het hoogaltaar stond voor eene prachtige tafel (retable), samenge
steld uit kolommen met voetstukken, welke bekroning gedeeltelijk het koor
gewelfsel bekleedde. Boven het tabernakel[ ... ] prijkte op eene rots eene in 
hout gesneden groep, voorstellende in natuurlijke grootte: Christus aan het 
Kruis met Maria en Joannes. In 't gehemelte der retable, voor den Kalvarie
berg, was de afbeelding van God den Vader, te midden van glinsterende 
lichtstralen en talrijke engelen. Tusschen twee kolommen stond aan de 
rechterzijde van 't groot kruis het beeld van Constantijn en aan den linker
kant dat der H. Helena. Het betreft hier duidelijk een typisch barokaltaar, 
dat misschien wel geconcipieerd was voor de ruimte waarin het moest 
opgesteld worden, maar dan toch alleszins de gotische architectuur ervan niet 
respecteerde. Het vulde namelijk de hele koorapsis en stelde de vensters ervan 
in onbruik. Deze werden dan ook dichtgemetseld. 

s2 R.A.B., Oud gemeentearchief Vrasene, nr. 142: kerkrekening 1693. 
SJ Idem, kerkrekening 1694. 
s4 Idem, nr. 143: kerkrekening 1726. 
ss R.A.B., Kerkarchief Vrasene, nr. 10: 'Conelitien op de welcke d'heeren pastor, meyer, schepenen ende 
kerckmeesters der pchie van Vracene ende sal aanbesteden het witten ende besetten der voorn, pchiehaele 
kercke als volght.' (tekst zie Document VI). 
s6 R.A.B., Kerkarchief Vrasene nr. 10 (zie verder tekst in Document IV). 
s1 De Potter F .-Broeckaert J ., op. cit. , p . 25 . 
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22. 'Ontwerp van de vergrootingswerken der kerk' van Vrasene, op 3 maart 1873 opgemaakt 
door architect Edmond Serrure. 

DE NEOGOTISCHE RESTAURATIE EN UITBREIDING 

Wat de Vrasenaren in het derde kwart van de 19de eeuw bezield heeft om 
hun kerk uit te breiden met twee nieuwe zijkoren, is vooralsnog een open 
vraag. De bevolkingsaangroei maakte deze beslissing alleszins niet direkt 
noodzakelijk. Na de afscheiding van Meerdonk als een afzonderlijke paro
chie in 1846, viel Vrasene van 5 275 inwoners terug op 3 952 inwoners. Ook 
daarna daalde het inwonertal nog: in 1868 waren er namelijk nog slechts 3 817 
inwoners. In 1880 klom de gemeente moeizaam op tot 3 874 inwoners58 • 

Nochtans werd in 1873 contact gezocht met de Sint-Niklase stadsarchitect 
Edmond Serrure om vergratingswerken aan de kerk uit te voeren. Te V rasene 
was hij geen onbekende. In datzelfde jaar had hij namelijk het plaatselijke 
rustoord Sint-Elisabeth - op een paar passen van de kerk gelegen -
voorzien van een volledige bovenverdieping59• Ook als bouwer en verbouwer 
van gotische kerken genoot Serrure doorheen het hele Land van Waas enige 
faam. In 1861 ontwierp hij de Sint-Antoniuskapel in de Knaptandstraat te 
Sint-Niklaas. In 1867 werd hem gevraagd de kerk van Elversele uit te breiden, 
wat ook het geval was te Stekene in 1869. Beide geplande werken gingen 
echter, om verschillende redenen niet door. In 1868 voltooide hij daarentegen 
wel de neogotische Sint-Jacobus de Meerderekerk te Haasdonk en in 1872 
bouwde hij de nieuweSint-Jozefkerk te Sint-Niklaas, eveneens in neogotische 

ss Idem, p. 8. 
s9 Demey A., Bouwen .. . , Gent, 1981, p. 165. 
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stijl60• Op 3 maart 1873 legde hij zijn Ontwerp van de vergroofingswerken 
der kerk van Vrasene neer61 • Dit bestond uit een grondplan, een langse en 
een dwarse doorsnede van de nieuwe koorpartij en opstandtekeningen van 
de hele zuid- en noordzijden (fig. 22). In donkere kleur werd de bestaande 
toestand weergegeven. De toe te voegen delen tekende hij in een lichtere 
kleur. In dit opzicht zijn deze plannen van uitzonderlijk grote waarde. Zo 
weten wij onder meer dat de ronde torentrap zijn ingang had in de westgevel, 
vlak naast de steunbeer en niet in de hoek van de eerste zuidelijke travee; 
dat in de westelijke gevel van elke transeptarm een venster aanwezig was; dat 
er zich ten oosten van de zuidelijke transeptarm een sacristie of bergplaats 
bevond, die gedeeltelijk werd behouden; dat de drie apsisvensters waren 
dichtgemetseld na het plaatsen van het barokke altaar met vier zuilen; dat 
er op de muurplaat van het hoofdkoor nog een stuk metselwerk werd 
aangebracht, waartegen de lessenaarsdaken van de zijkoren moesten aanzet
ten; dat de zijbeuken segmentboogvensters met ijzeren roeden bezaten; dat 
in de puntgevels van de transeptarmen de spitsboogvensters nog aanwezig 
waren, doch zonder gotisch traceerwerk; dat het korfboogdeurtje in de eerste 
noordelijke travee was dichtgemetseld; dat er zich boven de triomfboog naar 
het koor een houten dakruiter bevond. 

Deze plannen volgden de geijkte administratieve weg. De eerste zondag van 
maart 1873 werden ze goedgekeurd door de kerkraad, op 26 maart gebeurde 
hetzelfde door de gemeenteraad en in april1874 door de Koninklijke Com
missie voor Monumenten. De goedkeuring door het ministerie van Justitie 
kwam uiteindelijk in september 1875. Of de werken nog voor de winter 
werden aangevat, weten wij niet. Alleszins waren de twee nieuwe zijkoren 
en de nieuwe, noordelijke sacristie voltooid in 1877. Dit feit werd vereeuwigd 
door in de buitenmuur van het noordelijk zijkoor een gedenksteen met de 
volgende tekst in te metselen: 'D.O.M. Ecclesia ampliata est anno Di 1877. 
Aedituis: A. van Herzele Past., P. Vyt Praes., !.L.B. De Landtsheer Secr., 
E. Braem Thes., P. Miebelet Burg., A. Laureys Cons., F. Vlegels Cons.' 

Tijdens deze bouwcampagne werd tevens een begin gemaakt met de 
herinrichting van de benedenkerk in neogotische stijl, om aldus stilistisch veel 
beter aan te sluiten bij de nieuwe koorpartij 62• De zuilen, die omstreeks 1666 
beroofd waren geworden van hun hoog-gotische kapitelen en sterk geprofi~ 
leerde sokkels, werden volledig bekleed met een gladde pleisteren mantel, en 
voorzien van nieuwe in gips gegoten koolbladkapitelen. 

60 Demey A., Het Land van Waas: tien eeuwen bouwkunst, Sint-Niklaas, 1983, p. 158-161. 
61 A.R.A., Plannen Rijkscommissie voor Monumenten en Landschappen, monumenten Oost-Vlaande
ren, nr. 913, Vrasene H.-Kruiskerk. 
62 De Potter F.-Broeckaert J., op.cit., p. 25: 'Deze vergrooting alsmede de herstelling der kerkpilaren, 
gaf het gebouw, dat te klein geworden en geschonden was, eene voldoende ruimte, terwijl hem daarmede 
het oud architecturaal karakter werd wedergegeven'. 
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23. 'Ontwerp voor herstellingswerken' aan de barokke segmentboogvensters (25 februari 
1885, architect Edmond Serrure). 

Daarna verliepen enkele jaren vooraleer men eraan dacht ook de storende 
segmentboogvensters weder aan te passen. Misschien was het wisselen van 
pastoor in die periode de oorzaak voor het oponthoud in de restauratiewerk
zaamheden. Alleszins is het zo dat pas op 25 februari 1885 een Ontwerp voor 
herstellingswerken, alweer van de hand van architect Edmond Serrure, aan 
het kerkbestuur werd voorgelegd (fig. 23). Dit verleende hieraan een gunstig 
advies in zijn zitting van 1 maart 1885, wat op de 27ste van die maand 
eveneens gebeurde door de gemeenteraad van Vrasene en op 12 september 
door de Koninklijke Commissie voor Monumenten. 

Men kon aldus opnieuw aan de slag. In de westgevels van de zijbeuken 
werden de segmentboogvensters weer spitsbogig gemaakt en de ovale oculi 
in de gevelhellingen dichtgemetseld. Ook in de langsgevels werden de seg
mentbogen vervangen door spitsbogen en kregen al deze vensters, evenals 
deze in de transeptarmen, opnieuw traceerwerk. In de eerste zuidelijke travee 
kapte men een nieuw deurtje, dat via een gangetje toegang verleent tot de 
torentrap. In de eerste noordelijke travee werd het eerder gedichte korfboog
deurtje opengemaakt en langs binnen voorzien van een houten tochtportaal. 

Wat niet aangeduid staat op Serrure's plannen, maar duidelijk in de lijn 
der veronderstellingen ligt, is het weer openmaken van de in 1767 dichtgemet
selde apsisvensters. Het vervangen van het veel te grote barokaltaar door een 
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veel kleinere uitvoering in neogotische stijl door Mathias Zens, maakte dit 
alleszins ten zeerste wenselijk. 

Hiermee herkreeg de kerk van Vrasene dan, na een onderbreking van 
tweehonderd jaar, zowel binnen als buiten opnieuw haar uniform gotisch 
aanzicht. 

BESLUIT 

De thans ongeveer achthonderd jaar oude H.-Kruiskerk van V rasene evolu
eerde door middel van vier duidelijk van elkaar te onderscheiden bouw- en 
verbouwingscampagnes tot het gebouw dat wij heden ervaren als een volko
men 'normaal' en logisch bestanddeel van het dorpsgezicht. 

Tussen 1165 en 1183 werd de eerste stenen kerk opgericht, die volkomen 
I 

beantwoordde aan de toenmalige noden en die stilistisch zeer sterk aansloot 
bij de romaanse architectuur van Normandië en de Scheldestreek. 

Bijna driehonderd jaar lang waren de Vrasenaren hiermee tevreden. Om
streeks 1450 echter zette de in de naburige dorpen reeds binnengeslopen 
nieuwe vormentaal ook hen aan het verbouwen. Progressief zag men een kerk 
oprijzen in een totaal verschillende stijl, namelijk in een vanuit het hertog
dom Brabant ingevoerde hoog-gotiek. 

Gedurende ongeveer tweehonderd jaar voldeed deze nieuwe vorm alweer 
aan de heersende smaak. Omstreeks 1665 echter begon men het voorbijge
streefd gotische karakter van de kerk te verdoezelen door belangrijke onder
delen ervan in barokstijl te wijzigen. 

Na andermaal een tijdspanne van circa tweehonderd jaar zag men in, dat 
deze laatste verbouwingen stilistisch weinig of geen aansluiting vonden bij 
de rest van het kerkgebouw. De 19de-eeuwse zucht naar eerherstel voor de 
middeleeuwse christelijke (bouw-)kunst, sterk gepropageerd door onder 
meer de Sint-Lucasscholen, deed de Vrasenaren in 1873 ertoe besluiten hun 
kerk in (neo-)gotische trant te herstellen en uit te breiden. 

Vandaag, honderdjaar later, wordt de H.-Kruiskerk van Vrasene opnieuw 
gerestaureerd. Uiteenlopende visies op de monumentenzorg, in dit geval 
toegespitst op de neogotische aankleding van de kerk, moeten tot een 
consensus gebracht worden. Moet men de reeds sterk verminkte neogotische 
muurschilderingen trachten te behouden en bij te werken met als enige 
bedoeling een- onmiskenbaar belangrijke- materiële getuige te bewaren 
van een bepaalde fase in de evolutie van het kerkgebouw? Of is het anderzijds 
even zo goed verantwoord een eigentijdse en toch esthetisch nauw bij de rest 
van het interieur aansluitende aankleding voor te staan, zonder het gevaar 
te lopen als een beeldenstormer of cultuurbarbaar aangezien te worden? 

Acht eeuwen bouwgeschiedenis leren ons dat men herhaaldelijk - soms 
met minder, soms met meer succes - ertoe kwam een noodzakelijk en 
verantwoord geachte grotere of kleinere aanpassing door te voeren. Zou het 
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dan totaal uit den boze zijn een 20ste-eeuwse inbreng te leveren aan deze 
evolutie, ons steunend op een zo objectief en volledig mogelijke kennis van 
het verleden en op een zo breed mogelijke visie op de toekomst? 

30 juni 1982 

DOCUMENTEN 

I 

1183. - Everardus, bisschop van Doornik, schenkt aan de Sint-Pietersabdij 
te Gent de kerk van Vrasene, die hem ter hand was gesteld door de priester 
Salomon. 

Everardus Dei gratia Tornacensis episcopus omnibus tam futuris quam praesentibus in 
perpetuum. Sicut egenos et inopes etc. Hac ratione inducti, noturn facimus omnibus Christi 
fidelibus futuris et praesentibus quod Salomon clericus ecclesiam de Vracene, quam canonice 
possidebat, libere et sine conditione nobis resignavit. Nos autem ipsam ecclesiam, cum 
appenditiis suis, ecclesiae, Gerardo abbati et fratribus sancti Petri Gandensis, ob memoriam 
descensus nostri celebrandam, seu etiam pro expiatione predecessorum nostrorum Tornacen
sium pontificum et omnium parenturn nostrorum, salvo iure nostro et ministrorum nostro
rum, in perpetuum possidendam contulimus, ipsamque donationem sigilli nostri authoritate 
munivimus et nomina testium qui interfuerunt subscribi fecimus. Si quis autem hanc nostram 
donationem sciens, contra eam, ordine iudicii praetermissio, venire praesumpserit, divinae 
maledictioni subjaceat, donec reaturn suum congrua satisfactione correxerit. 
S. Domini Everardi Tornacensis episcopi. S. Domini Arnulphi Tornacensis decani. S. Hugonis 
de Tenremunda. S. Salomonis quondam personae de Vracene. S. Domini Gerardi, abbatis 
sancti Petri Gandensis. S. Joannis cantoris Tornacensis. S. rnagistri Gilberti de Scornay. S. 
Hugonis de Popioel. 
Actum Gandavi a pud sanctum Petrum anno incarnationis dominice MCLXXXJII0

, IV0 nonas 
octobris, concurrente V0

, indictione la, epacta xxva. Consecrationis nostrae Xl0
• 

Vertaling: 
Everard, bisschop van Doornik bij de gratie Gods, aan allen, zowel de nog levenden als de 
toekomstigen tot in de eeuwigheid. Zoals de behoeftigen en de armen enz. Geleid door deze 
overweging, maken wij aan alle trouwe volgelingen van Christus, de nog levenden en de 
toekomstigen, bekend dat de priester Salomon de kerk van Vrasene, die hij rechtmatig bezat, 
vrij en onvoorwaardelijk aan ons heeft overgemaakt. Wij echter hebben bepaald dat de kerk 
zelf met haar afhankelijkheden voor eeuwig in bezit moet komen van de kerk, de abt Gerardus 
en de broeders van de heilige Petrus van Gent, om de herinnering aan onze nederigheid 
levendig te houden, of ook als boetedoening van onze overleden Doornikse bisschoppen en 
van al onze verwanten, zonder ons recht en dat van onze dienaren te schenden. Ook hebben 
wij de schenking zelf bekrachtigd met het gezag van onze zegel en de namen van de getuigen 
die aanwezig ware~, hebben wij hieronder laten schrijven. Indien echter iemand op de hoogte 
komt van deze schenking en zich ertegen zou willen verzetten omdat nagelaten werd een 
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gerechtelijk onderzoek in te stellen, moge hij dan aan een goddelijke verwensing blootstaan, 
totdat hij zijn aanklacht goedgemaakt heeft door een passende boetedoening. 
Zegel van heer Everardus, bisschop van Doornik. Zegel van heer Arnulf, deken van Doornik. 
Zegel van Hugo van Dendermonde. Zegel van Salomon, vroeger priester van Vrasene. Zegel 
van heer Gerard, abt van St.-Pieters van Gent. Zegel van Joannes, zanger van Doornik. Zegel 
van meester Gilbert van Scornay. Zegel van Hugo van Popioel. 
Gedaan te Gent in de St.-Pietersabdij in het jaar 1183 van de menswording van de heer, 4 
oktober, 5de bijeenkomst, lste indictie, 25ste epacten. Het elfde jaar van onze wijding. 

(tekstuitgave door Van Lokeren A., Chartes 
et documents de l'abbaye de Saint-Pierre à 
Gand, Gent, 1868, deell, nr. 347, p. 191. 

11 

1448, 11 januari. - Aanbesteding voor de bouw van een nieuw koor aan 
de kerk van Vrasene. 

Symoen de Hont ende Jacop van Baenelaer, als kercmeesteren der kerken van Vr(\essene, ex 
una, ende Jan van der Haseldonc, metssere t' Antwerpen, ex altere, bekenden dat zij onderlin
ge met maleandere zekere vorwaerden gemaect hebben ende overcomen sijn, als van eenen 
choire dien de voirs. Jan makena sal ende calc ende steene daertoe leveren in de manieren 
hierna verclaert. 
In den yersten, dat de voirs. Jan den voirg. choir 24 Antwerpse voete wijt sal maken bynnen 
den mueren, ende 54 voete lanc, metter huyven bynnen den mueren, ende 40 voete hoege van 
den dorpele van der lijcdoren opwaert totter daclijsten, ende de mueren sal hij buyten maken 
van goeden Diedegheemscen ardunen, ende egsteenen van d'veynsterier van den poele van der 
heyden, ende voert alsoe meester Everaert Spoirwater bewisen sal van goede custbaren 
steenen; item, alle ragimenten, reprijsen, semeysen, sloitstenen, alle lijsten, caepmenten 
vormen tot sevenen toe, daeraf dat de 2 selen sijn met 3 posten ende 5 met 2 posten, ende 
de afcleedinge boven van den pylaeren, in alder manieren alsoe 't meester Everaert voers. 
bewisen sal, sal hij maken van goeden custbaeren steenen soe dat best tot elker manieren 
dienen sal; item, alle 't calc ende de roerlesteene die ten voirs. wercke van den choire behoeven 
selen sal hij oic leveren ende de wercliede betalen, behoudelic dien dat men hem daertoeb sal 
doen hebben de nyeuwe roerlesteene die nu op 't kerchof staen ende de stoffe van den oude 
choire; 
item, alle destoffe die hij totten voers. wercke leveren sal, sal hij moete leveren op sinen cost 
tot optenc nyeuwen di jek, ende vandaer selend de kercmeesteren die halen•, ontfaan ende op 
't kerkehof bringen sonder sinen cost; 
item, dat hij den voirs. choir. welvenr, plaesteren8 ende paveren sal met goeden Brueselscen 
voetsteenen; 
item, dat hij voirt maken sal van der kerken in den choir gaende met twee oft drie trappen, 
ende eenen voere den outaer ende voirt twee halve pilaeren voere den choir met eenen groeten 
hoge achtervolgende den vouten van den nyeuwen wercke ende vandaer opwaert eenen ghevel 
tusscen den choir ende der kerken met drie cruycen metten avenckele van witten steenen; 
item, dat hij fonderen sal na den eesch van den fondamente ten goede gronde 4 voete dicke 
oft meer eest te doen; 
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item, van der voetlijsten opwaert soe sal hij den muer die maken 2112 voete ende de pilaren 
uutstaande na den last van den wercke. 
Ende hiervoere selen hem de voirs. kerckmeesteren geven ende betalen de somme van hondert 
ende 48 pont groten Vleems gelts eenshenendraegensh, te weterrei bynnen drie jaeren d'een 
na den anderen vervolgende ende bynne eiken jare een derdendeel, ende elc derdendeeli te 
drie paeymenten, daeraf d'ierste paeyment van den yersten jaere wesen sal Johannis Baptiste 
proximo, d'ander te Barnisse deinde ende 't derde Purificatione deinde, ende alsoe oic in 
d'andere 2 jaeren deindek diesgelijcke. 
Ende omme de voers. leveringe ende werc te voldoene ende de voers. penninge te betalen1 in 
der manieren voers. obligavit de voers. partienm se et sua. 
Gebrake yet aen den voirs . Jannen, Henric van Sompeken, Cornelis Danckaerts ende Jan van 
der Haseldonc, des voirs. Jans sone, satisfacient cum se et suis. Cum relevacione. 
Bodem die. Solviunt de kercmeesteren. 

• geschrapt: en. 
b geschrapt: doen. 
c geschrapt: dijck. 
d geschrapt: s. 
• geschrapt: ende. 
r geschrapt: sa!. 
8 geschrapt: p. 
b eenshenendraegens: interlineair. 
; geschrapt: een derdeel daeraf. 
i ende elc derdendeel: interlineair. 
k deinde: interlineair. 
1 ende de voers. penninge te betalen: interlineair. 
m geschrapt: Jan partien. 
" aen den voirs. J anne: interlineair. 

Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 
nr. 39, 196 m v0

; tekstuitgave door Stock
mans J.B., Lyrana, Antwerpen, 1908, 
p. 21-22 en door Asaert G., Everaert Spoor
water en de bouw van een nieuw koor voor 
de kerk van Vrasene in 1448, in Het Land 
van Beveren, 1972/2, p. 44-46. Minuut van 
schepenbrief geregistreerd in register. 
(Schepenen:) Wijngaerde (en) Wijnricx. 

lil 

1664. -Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de pastoor, kerkmees
ters en schepenen van Vrasene, eisers, en de prelaten van Sint-Pieters (Gent), 
Boudelo en Drongen, de deken en het kapittel van Doornik, en de deken en 
het kapittel van de Sint-Pieterskerk van Rijsel, verweerders, over herstellin
gen aan de kerk en toren van Vrasene. 
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Stucx vande saecke ghevaelideert hebben[de] inden raede van Vlaenderen tusschen den hee[r] 
prelaet vande abdije van baudeloo betrocken beneffens de prelaeten van Sinte pieters, ende 
drongbene midtsgaeders deken ende cappittel van doornijck ende van Sinte pieterskercke tot 
rijssel als groote thiende heffers binnen de prochie van Vrachene Lande van Waes ende alsoo 
verweerdere, jeghens pastor schepenen ende kerckmeesters van het voornoemde vrachene 
heesschers by requeste van ii februarij 1664 bij welcke requestede vrn. betrocken waeren tot 
het doen de noodighe reparatien soo aende kercke ende den thoren van het voorsijde vrachene 
ende is door commissaris endea experts op den 26 april vanden voornoemden jaere ghenomen 
vue de lieu, waer tsedert in dese saecke op den 29 meye 1665 syn gheconcipieert pointen doffice 
waer bij aende vrs. is gheordonneert bij provisie te contribueren de twee jaeren vande sesse 
van hunne thiende, tot het doen gebeuren de voorseijde reparatien, ende tot dees over te 
bringen onder behoorelycke expurgatie van eede de respective pachtbrieven ende rekeninghen 
der selve thiende, sonder dat men ondervint het diffinitifv vreydom (?) in dese saeke verleent, 
ende die men ghelooft veraccordeert te wesen. 

a geschrapt: adj . 

Rijksarchief Gent, archief abdij van Boude
lo, nr. 2062. 

IV 

1762. - Milde giften van verscheyde onder genoemde parochiaenen van 
Vracene gegeven uyt caritate tot het erstellen immers geheel te vernieuwen 
alle de glasenvensters van onse parochiale kerke van het norden, welke naer 
96 jaeren te vooren vernieuwt, niet meer reparabel en waeren. 

Na de lijst van de inkomsten, volgt de opsomming van de uitgaven voor het 
herstel van de vensters. 

Jegens den bovenstaende ontfanck worden gebrocht de volgende onkosten gesupporteerd in 
het vernieuwen van de glasen vensters van onse parochiale kerke laqghs de expositie van het 
norden. 
Eerst aen Carel van den henden glaesemaeker gehaelt hebbende van hulst tot 100 ponden oudt. 
tin a 7 oorden het pondt met de pasavant 
Den 2 april 1762 tot antwerpen betaelt aen twee kisten charleroys glas a 27 guldens ider met 
laden ende ontladen met de schipvraght tot burght, veirgeldt ende teiringhe te saemen 55 
guldens 13 stuijvers 
Noch in twee reysen oudt tin ontboden van st• Nicolaes te saemen 
Item op den 3 augusti 1762 noch ontboden van Antwerpen eene derde kiste charlerois glas 
met het laeyen brenghen aen het water veirgeldt 5-0-10 
Op den 10 7bre tot antwerpen tot het koopen van 217 ponden yser voor de glaesevenster in 
Onse L. Vrouwechoor met de onkosten 3-0-3 
Staet noch te betaelen tot st• Nicolaes voor een bussel yser roeykens 0-15-0 
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Item staet te betaelen aen Gillis verschuuren, smet soo over de voorgaende glaesen vensters 
naer het suyden, als over de glasenvensters naer het norden te saemen volgens specificatie 
3-15-9 

Rijksarchief Beveren, Kerkarchief Vrasene, 
nr. 10. 

V 

1683, 20 juli.- Aanbesteding voor de bouw van een nieuw koordak aan de 
kerk van Vrasene. 

Conditien waerop dat pastormeyerende Schepen ende kerckïiïrs . der prochie van Vrachene 
sullen besteden het afbrecken en opmaecken van het dack van hooghen coor van voors. 
prochiekercke inder manieren naervolghens te weten van het temmerwerck. 
Al vooren is den aennemer ghehauden te leveren alle abeelen ofte poppelireberd op eenen duym 
besteeken en t'selve op te legghen behoorelyck genaghelt met drij naghels op eenen voet en 
moet jeghens malekanderen gevoeght worden mette bijl. 
Ten tweeden is hij aennemer gehauden de stellen opde groote cappe twee dackvensters, 
corresponderen op malkanderen en noch eene op het huyfvende en elck met eene casse van 
rebben van vier duymen viercant en de selve casse gemaect met een slagh om de vensters dicht 
in te sluyten, en de kepers ter dickte van twee duymen en half met twee hooreboomkens 
overspringhen van vooren een voet, ende daertoe te leveren tot elcke venster een paer lenen, 
en een sprinckslot. 
Ten derde is hij aennemer ghehauden de selve casse te maecken ter hooghde van dry voeten 
min een quart, en breede utweijsens de oude kepers mits dat den aennemer de selve kepers 
2 duymen moet afcappen tot vermederinghe vande vensters. 
Ten vierden is ghehauden al de drummers tot neghen int ghetal staen aenden hooghen coir, 
behoorelyck te versien van kepers en bert ter dickte alsvooren, soo dat het bert moet 
verspringhen eenen duym buyten de arduynen lijste vanden aideroppersten spronck van 
wedersijden. 
Ten vijfden is ghehauden de selve drummers noch te versien aen drij buytencanten met bert 
ende die en die goet hauvasten behoorelyvaste te maecken overspringhen de lijsteeenen halven 
voet van tweede spronck om alzoo te beletten den drup vallen van groote cappe op de selv 
drummers tot het beletten van mommetickich1 van selve kercke. 
Ten sesden is noch gehauden af te doen alle het haut schaliea bert, dwelck den aennemer sal 
proffieteren. 
Ten 7en is den selven aennemer noch verobligeert te leveren alle de naghelen dienstich tot syn 
aengenomen werck soo dobbel als inckel solderijser als andere. 
Ten gen sal noch ghehauden sijn de oude kepers die verrot sullen wesen en oock de meurplaeten 
weg te saeghen en nieuwe inde plaetse te legghen naer den heesch van het werck. 
Ten neghensten zal ghehauden sijn tvoors. werck te beginnen voor half oust toecommende, 
en volcommente volmaecken, daer van sgaedetyd zullen hebben tot half septemb. uiterlyck 
acht daeghen daernaer. 



DE H.-KRUISKERK TE VRASENE 41 

Item inghevalle desen aennemer hem beclaeghden van aennemer van tschaliwerck dat hij 
gheprejudiceert saude wesen in syn wercke in het afbrecken oft opmaecken en sal daer over 
vande besteders gheen verghelt vermoghen te pretenderen. 
Item sal den aennemer verobligeert syn te stellen goede souffisanten seker en borghe wettelyck 
binnen acht daghen daer naer, ten contentemeute vande besteders op paine van andermael 
t'hunne koste het werck bestedt te worden en min bestedt wordende sal wesen tot proffycte 
van kercke en meer bestedt wordende sal wesen tot laste vanden eersten aennemer. 
Eyndelinghe zal dese bestedinghe gheschieden inghevolghe vande voorenstaen conditien met 
het schieten van ghesloten billeten waer vooren den leygsten instelder sal proffiteren, achthien 
schellinghen grooten daer van hij verobligeert is te gheven ten ghelaghe acht schellyïï gr. omme 
te vertairen met syne mede consorten naer het openen vande selve billetten sal bij dese 
besteders opgheroepen worden minst doende den naesten. Belangbende de betalinghe sal 
geschieden naer het opnemen van het werck uitterlyck een rnaent daer naer, welcke opneming
he de besteders sullen vermoghen te doene alheer de betalinghete moeten doen. Ende indien 
het voorn werck bevonden wiert niet gemaect te syn inghevolghe vande voors. conditien, sal 
tselve den aennemer op syn somme afghetrocken worden. 
In het schieten en openen vande voors. billetten is bevonden het billet van Jaecq• van Nuffele 
het minste te weten voor de somme van neghentwintich ponden derthien schellinghen en vier 
gr., ende terwijlent daer niemant het selve vrnindert heeft naer dat het selve opgheroepen was, 
is opden voors . Jaecq• van Nuffel voor de voors. somme van XXIX f. XIII sch. 1111 gr. 
gebleven. 
Toorcon. 19•n July X6c dryentachentigh en waeren ond1 A. de Noyelle pastoir in Vrachene, 
N. Varendonck, J. Bt. de Kimpe, Bauduyn Nijs fs. Jans, pauwels van puymbrouck en Jaecqs. 
van Nuffele, dit alles op het adveu en agreae van Eerwe heeren groote thiendeheffers der voors. 
prochie. 
t'Accordeert Jeg•· D'originele toorconden als Greff. van heerelyckheyt van thof ten Doele 
desen 20en july 1683. 
get. J. Bt. De Kimpe, 1683. 

a geschrapt: dack. 

Rijksarchief Beveren, Kerkarchief Vrasene, 
nr. 10. 

VI 
1756, 8 juni. - Aanbesteding voor het witten en bezetten van de kerk van 
Vrasene. 

Conditienop de welcke d'heeren pastor, meyer, schepenen ende kerckmeesters der pchie van 
Vracene mensalaanbesteden het witten ende besetten der voorn pchiehaele kercke als volght. 

Al vooren wort dese bestedinghe gedaen dat den Aennemer ofte Aenneemers sullen gehauden 
syn te stellen goeden soufrissanten seker en borghe ten contentemeute vande heeren Aenbe
steeders, welcke borghen hun sullen moeten stellen als principaelen Aennemer. 
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2 
Ende indien imant eenighe Aenneminghe quaeme te doen, die d'heeren ppaehters niet aen en 
stondt, soo sullen sy den heur en obtie hebben van voor Annemer te declareren den instelder 
ofte imant van de verminders die de selve Aenneminghe voor den prijs by hun daer vooren 
geboden sullen gehouden syn daer vooren te Aenveirden, midts het selve aen hun declarerende, 
sonder daer by eenighe redenen daerover te moeten declareren. 

3 
Den Aennemers sal gehauden syn volgens bestedinghe te leveren alles het gonne raeeken het 
witten en besetten de voors. kereke als hiernaer volght. 

4 
Den Aennemer sal gehauden syn te leveren raeekende t'besetten rauwen Calck den weleke sala 
moeten syn van nieuwen brant, ende ooek sal hy moeten aferabbenb al het gone dat daer Aen 
Aende selve kereke soude afgeplodt syn ofte soude eonnen af te vallen. 

5 
Den Aennemer sal gehauden syn te witten het gonne beseth is met naemsehen ealck sonder 
daer eenighen rauwen ealek in te doen inden naemsehen ealek. 

6 
Den Aennemer sal gehauden syn ooek te leveren volgens bestedinghe deser alle den naemsehen 
ealck rauwen ealck, en leekmoes ooek het lamswert ende grausel daer toe noodigh alles goet. 

7 
d'heeren Aenbesteders ordonneren den Aennemer ofte Aennemers dat sy sullen gehauden syn 
dry keeren te witten den hooghen ehoir en het kruysehoir en onse Lieve vrouwe ehoir, en 
voorders raeekende de kereke te witten twee keeren, en ooek alswanneer dat het soude 
gebeuren dat den Aennemer het soude doen tot syn voordeel, proffijt, en dese eonditien niet 
en soude volbringhen soo sal al het selve ten laste van Aennemer worden gedaen. 

8 
Den Aennemer sal ooek gehauden syn te sorghen voor eenighe zeylen om te bedeeken den 
Authaeren en alle beelden van h.h.c, preekstoel, en biehtstoelen, emmers al het hautewerek 
inde selve kereke synde. en sal ooek gehauden syn te besorghen voor stellinghen leeren en 
materialen etea. d rnidtsgrs de Autaeren, bilden, priekstoel, etea. eerst te suyveren van alle 
t'stof aleer daarop te doen eenighe zeylen van weghens dese kereke sal gelevert worden alle 
de olie daer toe noodigh. 

9 
De welcke den Aennemer sal gehauden syn te doen suyen en prepareren tot het gebruyek van 
lamswert ende grausel etea. 

10 
Den Aennemer sal ooek gehauden syn synen naemsehen ealck te blussehen met eedt waeter 
tsijnen eoste, ende den selven twee a dry daeghen voor dat hij den selven sal moghen 
gebruyeken om voor goet te witten, sonder den selven te vvalsehen ofte te mingelen met 
Anderen ealek. 

11 
Den Aennemer sal ooek gehauden syn alle de eruysboghen, en moerboghen, als ooek alle de 
lampetten onder de boghen af te witten met suyveren naemsehen ealcke, 

12 
Den Aennemer is ooek gehauden de selve kereke naer het besetten en overwittenr met 
naemsehen elilek de selve te Iaeten Aendrooghen den tijt tot dat het drooge sa! syns aleer hij 
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sal moghen voorts witten met blauw witsel ten waere dat d'heeren Aenbesteders Anders goet 
docht. 

13 
Oock sal den Aennemer gehauden syn alle de vensters wel en dicht Aen te strycken met goeden 
aermoortel en het werck soo diekmaels te witten als de meuren van de kercke en Aengaende 
de welfsels van de cleijne ganghen inde selve kercke daer de selve doorslaen, en de roueren 
die oock doorslaen sullen oock tot drij mael moeten gewit worden. 

14 
Soo oock den Aennemer sal gehauden syn raeckende het besetten onder de langhe baneken 
inde neerkercke het besetsel af te crappenh en andermael te besetten met goeden aertmortel 
en daer onder gebruycken tot het derde deel naemschen calck, en sal oock den inganek van 
het sacrestijn tot drymael den selven inganek witten en het sacrestyn en het schapeel tot twee 
mael wel witten. 

15 
Eyndelinghe sal den Aennemer gehauden syn alle de buyten roueren vande selve kercke tot 
drymael te overwitten niet achtervolgens, maer elck witsel te laeten drooghen aleer hij voor 
de tweede ofte derde wyse syn witten sal moghen stellen alsoock de twee ... i aende west syde 
van selve kercke, en het vensterken inden cuyp vani thooren. 

16 
Eyndelinghe sal den Aennemer maer moghen commen int werck daeghs naer S1

" pieters dagh 
ofte smaendaghs daer naer, en het selve moeten alles volbringhen op den tyt van . .. k weken 
daernaer, op pene dat alles niet gedaen synde naer behaoren tselve tsynen cos te andermael 
sal worden aenbesteedt en afgetrocken sal worden van syne Aennerninghe en den gonnen 
schietende het hooghste billet sal daer vooren genieten de som van Acht schellyii grooten. 
Het leeghste1 billet is geschoten by Andries daelman voor de somroe van elf ponden grooten 
courant geit en Andermael noch vmindert by den voorn daelman voor thien ponden grooten 
courant geit get. Andries Daeleman. 
Aldus Aenbesteedt naer voorgaende gedaene kerckgeboden aende minst bieden de naeste opde 
voorenstaende conditien. 
Actum desen gen Juny 1756 
get. L.F. van Damme, pastor de Vracene et Hulstensis Decanus, P . De Kimpe 1756, J. 
Verstraeten 1756, H. V. Landeghem 1756, A. De Rijck 1756, als kerkmre, Judocus van 
brussel, als kerckmeter (sic) . 

• moeten syn: interlineair. 
geschrapt: moeten gehaelt worden tot Ste Nicolaes . 

b crabben: interlineair. 
geschrapt: cappen. 

c sorghen voor eenighe zeylen om te bedeeken den Authaeren en alle de beelden van h.h.: geschrapt. 
in de marge: de zeylen sullen gelevert worden by den kerckmrë. 

d interlineair: onleesbaar. 
c geschrapt: en daer onder gebruycken (onleesbaar) witsel (onleesbaar). 
r geschrapt: met rauwen calck. 
' tot dat het drooge sa! syn: interlineair. 

geschrapt: van acht daeghen. 
h crappen: interlineair. 

geschrapt: cappen. 
i vermoedelijk wordt bedoeld: de twee steunberen. 
i cuyp van: interlineair. 
k geschrapt: onleesbaar. 
1 leeghste: interlineair. 

geschrapt: hooghste. 
Rijksarchief Beveren, Kerkarchief Vrasene, 
nr. 10. 
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ABSTRACT 

THE 'H.-KRUIS'CHURCH AT VRASENE: 
ANALYSIS OF ITS ARCHITECTURAL HlSTORY 

The fairly homogeneous Gothic church of V rasene proved, after a thorough examination of 
both building, underground and records, to have an architectural history behind it, which 
may be reduced to four main phases. 
Between 1165 and 1183 a Romanesque church was erected in Tournai limestone, which is the 
current building material in the Scheldt region. 
The church was divided into a nave with two aisles without transept and without tower. Up 
to now it has been impossible to establish with certainty what the chance! looked like. 
Archeological excavations have shown that the nave and aisles with six bays were divided by 
a fairly rare system of square piers alternating with cylindrical pillars on octagonal plinths. 
The windows of the clerestory alternated with shallow blind arcadings, which indicates a 
stilistic relationship with the churches of Normandy and Northern France. The lateral walls 
were soberly decorated on the inside with pilaster strips. The flooring consisted of square 
reddish brown baked tiles with 20 cm sides. 
From 1448 tillabout 1481 this Romanesque church was progressively transformed into Gothic 
style. 
First the chance! was built after designs by the Brabantine architect Everaert Spoorwater. 
Shortly afterwards they started building the Western tower, and without waiting for its 
completion the transept was already added. Eventually the Romanesque nave and aisles were 
completely rebuilt: pointed arcades that separated nave from aisles now descended on pillars 
with High-Gothic cabbage-leaf capitals. 
About 1665 they started to camouflage the obsolescent Gothic character by hewing off the 
cabbage-leaf capitals, and by replacing the pointed-arch windows by Baroque segmental-arch 
windows. At the sametime the church roof was raised about 4m to get enough room inside 
for the execution of stone cross-ribbed vaults in nave and aisles . 
This radical transformation was completed by 1683. 
In 1873 they decided to restore the church into its Gothic (Revival) style and to enlarge it. 
Under the direction of architect Edmond Serrure two new side-chancels and a sacristy were 
constructed (1877), the pillars received once more cabbage-leaf capitals and the whole interior 
was polychromed. At last, in 1885, all the segmental-arch windows were again made pointed
arched and provided with tracery. 



Jean Van Cleven 

TWEE NEOGOTISCHE GRAFTEKENS 
ONDER INVLOED VAN A.W.N. PUGIN 

OP DE BEGRAAFPLAATS VAN SINT-KRUIS-BRUGGE 

De jaren rond 1850 vormen voor de neogotiek in onze gewesten een cruciale 
periode. Het was immers de tijd dat de romantisch getinte, fantazierijke 
benadering van de middeleeuwen werd verlaten ten voordele van een meer 
duidelijke theoretische fundering en meer archeologische exactheid. Een 
doorslaggevende invloed ging daarbij uit van de bekende Engelse architect 
en theoreticus Augustus Welby Northmore Pugin (1814-1852), terwijl de stad 
Brugge, die o.m. een talrijke 'Engelse kolonie' herbergde, een belangrijk 
centrum werd van deze Engelse invloed1• 

Tegen deze achtergrond situeert zich ook het ontstaan van de twee hier 
besproken graftekens, die zich op de begraafplaats van de thans met Brugge 
gefusioneerde randgemeente Sint-Kruis bevinden. Zoals we in deze bijdrage 
zullen trachten aan te tonen, werden ze vermoedelijk ontworpen door twee 
van de kopstukken van de toenmalige neogotische beweging, nl. baron 
Jean-Baptiste Bethune (1821-1894) en de Engelse architect Thomas Harper 
King (1822-? ). Tot nog toe zijn ze als werken van deze kunstenaars volledig 
onbekend gebleven, zodat het op zichzelf reeds interessant was om ze als 
dusdanig te kunnen identificeren. 

Meteen laat deze bijdrage ons ook toe om de aandacht te vestigen op de 
waarde van ons globale patrimonium aan 19de-eeuwse graftekens2 . Deze 
vormen immers een relatief weinig bekend en bestudeerd aspect van het 
kunstbezit, waarvoor de belangstelling de laatste tijd echter duidelijk toe
neemt. Deze geleidelijke herwaardering is ongetwijfeld mede ontstaan als 
reactie op het Koninklijk Besluit van 20 juli 1971, waarbij de eeuwigdurende 
grafconcessies werden afgeschaft. Als gevolg hiervan dreigden vele waarde
volle zaken verloren te gaan, waardoor men op verschillende plaatsen ook 
de nood aan een actieve ingreep is gaan inzien. Zo werd te Brugge bv. op 
26 april 1978 een 'stedelijke Commissie voor Graftekens' opgericht, die de 
waardevolle objecten en ensembles moet aanduiden en maatregelen treffen 

1 Dit artikel kwam tot stand in het kader van een ruimere studie gewijd aan de figuren van T.H. King 
en J .B. Bethune en aan de invloed van Pugin op de neogotiek in België. Deze materie maakt ook het 
onderwerp uit van de doctoraatsverhandeling die we voorbereiden. Voor een eerste synthese betreffende 
neogotiek in Vlaanderen verwijzen we naar: J . Van Cleven, Vlaamse neogotiek in Europees perspectief, 
in Vlaanderen, jg. 29, 1980, nr. 174, (jan.-febr.), p. 2-15. 
2 Bij edict van Jozef II, uitgevaardigd op 26 juni 1784 (Stadsarchief Brugge, Placards de 1709-1786, 
nr. 32) was het in onze gewesten voortaan verboden om de overledenen nog in de kerken of soortgelijke 
gebouwen te begraven, en moesten de begraafplaatsen binnen de bebouwde kom gesloten worden. Als 
gevolg hiervan ontwikkelde zich in de 19de eeuw het typische genre van de graftekens in open lucht. 



1. De begraafplaats van Sint-Kruis en de oude kerk. Aquarel van baron August de Peellaert, gedateerd 20.7.1854. 
foto Groeninghemuseum Brugge 
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voor het behoud ervan. Te Gent werd reeds een eerste inventaris van de 
merkwaardige graftekens opgesteld en als een rijk geillustreerd boek uitgege
ven3. 

Naarmate men dit patrimonium beter leert kennen, stelt men steeds 
opnieuw vast dat het hier gaat om bijzonder waardevol studiemateriaal, niet 
alleen op historisch, genealogisch of heraldisch, doch evenzeer op archeolo
gisch en kunsthistorisch vlak. Zowel architecturale conceptie van het monu
ment als de materiële realisatie blijken bv. dikwijls het werk te zijn van 
bekende kunstenaars, terwijl bij de uitvoering een veelheid aan technieken 
werden aangewend, sommige met een specifiek 19de eeuws karakter zoals bv. 
het gietijzer. Ook onder dit opzicht zijn de graftekens te Sint-Kruis ongetwij
feld interessante voorbeelden. 

1. INPLANTING 

Het is geen toeval dat we de twee hier behandelde graftekens, bij de stedelijke 
begrafenissendienst bekend als deze van de families 'Dezitter-Pottevyn' en 
'Roskell', precies te Sint-Kruis-Brugge aantreffen. Het kerkhof van deze 
gemeente vormde ca. 1850 immers de uitverkoren begraafplaats van een deel 
van de katholieke Brugse aristicratie en hogere burgerij, die er de voorkeur 
aan gaven hier bij de kerk begraven te worden, liever dan op de officiële, 
'burgerlijke' begraafplaats van Steenbrugge. Te Sint-Kruis verrezen dan ook 
verscheidene merkwaardige graftekens, zodat het kerkhof een bijzonder 
schilderachtig karakter kreeg, dat reeds in 1854 en 1862 in beeld werd 
gebracht door de Brugse aquarellist baron August de Peellaert (1793-1876)4. 

Het prestigieuze karakter van de begraafplaats heeft vermoedelijk ook een 
rol gespeeld toen de oude kerk in 1853-1856 vervangen werd door een 
neogotische nieuwbouw, ontworpen door architect P .N. Croquison en gro
tendeels gestoffeerd onder leiding van Bethune. 

Volgens één der aquarellen van de Peellaert, wiens weergave van de 
topografie doorgaans accuraat is, werden de twee graftekens oorspronkelijk 
opgericht in elkaars nabijheid, op een opvallende plek voor de ingang van 
de oude kerk (afb. 1). De overigens vrij geïsoleerde ligging beklemtoonde nog 
het monumentaal voorkomen van het neogotische ensemble. Nadat de nieu
we kerk werd gebouwd op een andere plaats zou dit aspect echter volledig 
teniet gedaan worden: de monumenten kwamen voortaan achter het koor te 
liggen en werden stilaan volledig door nieuwe graftekens ingesloten. Deze 
evolutie is reeds duidelijk te merken op de tweede aquarel van de Peellaert 

3 J. Decavele en A. Capiteyn, In steen en brons van leven en dood, Gent, 1981. 
4 Catalogus tentoonstelling, Europese monumenten, aquarellen van August de Peellaert, 179311876, 
Brugge, 1975, p. 11. Aquarellen nrs. 568,8, gedateerd 20.7 .1854 en 1046, gedateerd 19.6.1862. 
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2. De graftekens te Sint-Kruis in het 
begin van de 20ste eeuw. 
foto: Seminarie voor Geschiedenis van 
de Bouwkunst, R.U.G. 

uit 1862, evenals op een foto uit het begin van de 20ste eeuw5 (afb. 2). 
Sindsdien heeft de situatie ter plaatse zich nog nauwelijks gewijzigd. 

2. BESCHRIJVING VAN DE GRAFTEKENS EN HISTORISCHE GEGEVENS 

a. Het grafteken Dezitter-Pottevyn 

Het grafteken 'Dezitter-Pottevyn' is, volgens de actuele nummering, te 
situeren in vak 5, nr. 27 van de begraafplaats6 (afb. 3). Het heeft de vorm 
van een grote pinakel, omgeven door een ijzeren hek. Ervóór ligt een 
rechthoekige zerksteen met het opschrift: 'DE ZITTER I POTTE
VYN I 1847'. Deze zerksteen, evenals de twee treden waarop de pinakel rust 
en de boordstenen die als fundering dienen voor het hek, werden van arduin 
vervaardigd; voor het overige bestaat het eigenlijke gedenkteken uit witte 
natuursteen, die thans gedeeltelijk door verwering is aangetast. In het diepste 
vlak van de beeldnis vooraan ziet men nog resten van een steenkleurige 
beschermende verflaag. 

5 Detail van een foto die het grafteken van graaf Visart de Bocarmé (tl900) voorstelt; bewaard in de 
documentatie van het Seminarie voor Geschiedenis van de Bouwkunst, Rijksuniversiteit Gent. 
6 Nummering volgens de gegevens van de stedelijke begrafenissendienst. 
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3. Grafteken Dezitter-Pottevyn, toestand in 
1976. foto J. Van Cleven 

4. Thans verdwenen madonnabeeld 
door Karel Geerts. 
foto J. Van Cleven, 1976 

Het pinakelvormige gedenkteken is, evenals de treden, opgetrokken op een 
vierzijdig grondplan en wordt afgedekt door een slanke polygonale spits. 
Onderaan is een licht uitspringende, sokkelvormige geleding afgebakend 
door middel van een profilering. Aan de voorzijde bevat deze sokkel een 
spitsboognis, die plaats biedt aan een klein wijwatervat en een grotendeels 
verweerde banderol7 . De drie andere zijden van de sokkel tonen vierpassen 
als omlijsting voor een vermoedelijk IHS-monogram (rechts, sterk bescha
digd), een M(aria)-monogram (achteraan) en een kruisje (links). 

Belangwekkend zijn de door driekwartzuiltjes geflankeerde casementen 
die de vier zijden van de pinakelschacht sieren. Op een geprofileerde sokkel 
in de voorste nis stond oorspronkelijk een volplastisch madonnabeeld, naar 
houding en plooienval duidelijk geïnspireerd op laatgotische voorbeelden 
(afb. 4). Deze waardevolle natuurstenen sculptuur, nog te zien op de foto's 
(1976), is sinds enkele jaren evenwel verdwenen. De drie andere nissen bieden 
plaats aan de thans gedeeltelijk uitgewiste teksten van het grafschrift, dat de 

7 Op de banderol kan men alleen nog lezen: '( ... ) super ( ... ) m (?) ( ... )' 
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gedachtenis bewaart aan drie generaties van de familie Dezitter: namelijk 
Constantinus Dezitter en zijn vrouw Martina Pottevyn, Charles Dezitter en 
echtgenote Esther Oefoor, en tenslotte lrenée Constantinus, Esther Martina 
en Martina Zoé Dezitter, deze laatste vermeld samen met haar echtgenoot 
Alphons Rembry8• Boven de opschriften is telkens een klein schild opgehan
gen, waarop een familiemonogram gebaseerd op de letter Z. 

Schildjes met religieuze monogrammen en emblemen van de Passie, gevat 
in kleine tondo's, vervolledigen de versiering van de pinakelschacht boven
aan. 

Boven de hollijst die het lichaam van de pinakel horizontaal begrenst 
maakt een brede afschuining de overgang naar de achtkantige spits. Negen 
rijen hogels verlenen aan deze laatste een uitgesproken rijk uitzicht. Boven
aan prijkte oorspronkelijk een smeedijzeren kruisje, terwijl de hoeken van 
het monument nog versierd waren met kleinere fialen. Deze thans verdwenen 
elementen zijn nog duidelijk te zien op de aquarellen van de Peellaert en op 
de foto van ca. 1900. Het kruisje is thans echter volledig opgeroest, terwijl 
van de kleine pinakels enkel de sokkels zijn behouden, waarop men bij een 
latere wijziging rechtstreeks kruisbloemen heeft ingeplant. 

Bijzondere aandacht verdient eveneens het gietijzeren hek dat het grafte
ken omgeeft. Het is thans vijf traveeën breed en vier diep; oorspronkelijk 
telde het echter in de diepte zeven traveeën, zodat ook de zerksteen erdoor 
werd omgeven. Zowel sporen ter plaatse als de afbeeldingen bij de Peelaert 
geven dit ondubbelzinnig aan. De afsluiting is opgebouwd uit geajoureerde 
panelen, vastgezet tussen vertikale stijlen die de vorm kregen van gotische 
steunberen. De horizontaal in twee verdeelde panelen tonen bovenaan telkens 
een cirkel met ingeschreven vierpas, onderaan wordt de helft van hetzelfde 
motief herhaald. Het geheel is een getrouwe repliek van een middeleeuws type 
leuning, dat men o.m. aantreft in de lakenhalle te Genë, alleen werd midden 

8 Dit grafschrift, voor zover het nog kan ontcijferd worden, luidt als volgt: 
(rechts:) ( ... ) gedachtenis I ( ... ) I Constantinus Franciscus I Dezitter I zoon van Franciscus en I van 
Isabella ( ... ) I geboren te Brugge aldaer I overleden den( .. . ) I 186(.) in den ouderdom van I ( ... ) jaren 
en( ... ) rnaenden I en van z[yne huys]vrouw I jufvrouw M ( ... ) ( .. . )a I Pottevyn I dochter van( .. . ) en 
I van Anna Verrote I geboren te Brugge aldaer I overleden den( ... ) dec. ( .. . ) I in den ouderdom van 
I ( .. . ) en 8 rnaenden I ( .. . ) in vrede rusten I ( ... ) I ( ... ) I I 
(achter:) Mr Charles Constantinus I geboren te Brugge I den 15 juni 1823 aldaer I [ove]rleden den 29 
maart I ( ... )4 in den ouderdom I van( .. ) jaren en 9 rnaenden I en van zyne huysvrouw I Jufvrouw Esther 
Maria I Oefoor dochter van I Amand en van Eugenia I Loys geboren te Brugge I aldaer overleden den 
I 21 decher 1908 oud 79 I jaren en 11 rnaenden I en van hunne dry kinderen I Mr Irénée Constantmus 
I geboren te Brugge aldaer I overleden den 26 decber I ( .. )74 in den ouderdom I van 19 jaren en 5 rnaenden 
I R.I.P. 
(links:) tEsther Martina I geboren te Brugge I [niet verder ingevuld] 

tMartina Zoé I geboren te Brugge I aldaer overleden den 26 I mei 1892 in den ouderdom I van 
33 jaren en 1 rnaend I en van haren echtgenoot I Mr Alphons Rembry I geboren tot Thielt en over I 
leden te Eecloo den 6 I maart 1888 in den I ouderdom van 31 jaren I en 10 maenden . 
9 Afbeeldingen van deze middeleeuwse afsluiting vindt men o.m. in: E. Viollet-Le-Duc, Diciionnaire 
raisonné de l'architecturejrançaise du Xle au XV/e siècle, t . VIII, Parijs, 1875, fig. 51, p. 363; Bulletin 
de la Gilde deSaint Thomas et deSaint Luc, dl. X, 1875, pl. 7. 
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de vierpas telkens een kruisje toegevoegd, waarvan de armen in de vorm van 
een lelie eindigen. 

De ontstaansgeschiedenis van het grafteken valt reeds gedeeltelijk op te 
maken uit de opschriften, waaruit blijkt dat het, vermoedelijk ca. 1847, tot 
stand werd gebracht ten behoeve van de familie Dezitter-Pottevyn. Deze 
familie behoorde tot de welgestelde Brugse burgerij: Constantinus Dezitter 
oefende het ambt van deurwaarder uit en wordt vermeld als 'grondeigenaar', 
Charles als 'rentenier' 10. Aanleiding tot de oprichting van het monument was 
ongetwijfeld de dood van Martina Pottevyn, echtgenote van Constantinus, 
op 26 december 1847 in haar huis langs de Verwersdijk te Brugge. Enkele 
maanden later, meer bepaald op 22 mei 1848 verleende de bisschop van 
Brugge gunstig advies op de aanvraag van Sr. Dezitter teneinde een grond
concessie te Sint-Kruis te bekomen; de aanvrager verbond er zich bij deze 
gelegenheid toe, een som van 300 fr. te schenken aan de kerkfabriek, 
benevens 100 fr. aan de armen en 100 fr. aan de gemeente11 • 

Zoals gezegd wordt de ontwerper van het grafteken nergens met name 
genoemd, en het werk komt dus ook niet voor op de door J. Helbig 
gepubliceerde lijst van Bethunes reuvre. Niettemin menen we het aan hem 
te mogen toeschrijven, op basis van enkele brieven bewaard in het archief 
van de familie Bethune te Marke12• 

Baron J.B. Bethune woonde van 1845 tot 1858 te Brugge. Kortrijkenaar 
van herkomst, had hij zich in de provinciehoofdstad gevestigd teneinde er 
een administratieve en politieke carrière te beginnen13 • Contacten o.m. met 
de Franse auteur graaf de Montalembert en met A.W. Pugin zelf, van wie 
hij werk had kunnen zien tijdens een Engelandreis in 1842-1843, hadden 
echter reeds eerder zijn interesse gewekt voor de katholieke reveil-beweging, 
die de neogotiek als haar eigen kunstvorm propageerde. Bij gelegenheid ging 
hij ook zelf als kunstenaar optreden, waarbij hij dankbaar gebruik kon 
maken van de artistieke opleiding die hij tijdens zijn jeugd had genoten, o.m. 
onder leiding van de toen befaamde Leuvense beeldhouwer Karel Hendrik 
Geerts. Aanvankelijk beperkte hij zich tot het maken van sporadische 
ontwerpen op vraag van familie of vrienden, zo bv. voor de neogotische 
Milanekapel die in 1846-1847 op de landerijen van zijn vader te Zwevegem 
werd gebouwd. 

In het geval van het grafteken te Sint-Kruis was het klaarblijkelijk de 
Brugse kanunnik Charles Carton (1802-1863) die Bethune bij de zaak betrok 
en tot het einde toe tussen hem en de opdrachtgevers bleef bemiddelen. 

10 Stadsarchief Brugge, bevolkingsboeken. 
11 Brugge, Bisschoppelijk archief, Acta episcoporum, 1848, p. 77. 
12 Marke, Familiearchief de Bethune, 06401 en 064202bis; correspondentie met kanunnik Carton. 
13 Over J.B. Bethune, zie voornamelijk: J. Helbig, Le baron Bethune, fondateur des écoles Saint-Luc. 
Lille-Bruges, 1906, J. Uytterhoeven, Baron J.B. Bethuneen de neogotiek, in Handelingen van de Kon. 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, dl. 34, 1965, pp. 3-101. 
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Deze priester verrichtte vooral op het gebied van de zorg voor doofstom
men en blinden baanbrekend werk, doch was tegelijk ook een actief amateur
historicus en een fervent ijveraar voor de 'Christelijke kunst', die als dusda
nig ook op Bethune een sterke stimulerende invloed uitoefende. Vooral in 
de beginperiode van Bethunes artistieke loopbaan speelde hij een niet te 
onderschatten rol als aanbrenger van opdrachten, zoals we hier eens te meer 
kunnen vaststellen14• 

In een eerste brief, die de achteraf opgebrachte datering maart 1848 draagt, 
vertelt de kanunnik aan Bethune over een jonge man- vermoedelijk Charles 
Dezitter - die zijn moeder had verloren en voor haar een grafteken wenste 
op te richten15 • Een plaatselijk architect had reeds een ontwerp gemaakt, 
klaarblijkelijk in neoklassieke stijl; Carton beschrijft het als een vierkante 
massa bekroond door een urne. Op een fronton prijkte een in het oog 
springende onsterfelijkheidskrans, terwijl een klein kruisje was weggemof
feld op een weinig opvallende plaats. De kanunnik, aan wie deze tekening 
werd voorgelegd, ergerde zich niet weinig aan zoveel 'heidens' vertoon. 
Volgens zijn opvattingen moest het grafteken uitdrukkelijk aan het christelijk 
geloof van de overledene herinneren, meer specifiek bv. aan haar uitgespro
ken Maria-devotie. We treffen hier dus reeds een eerste verwijzing aan naar 
de iconografie die ook het uitgevoerde monument zal kenmerken. Tot slot 
van zijn brief richtte Carton zich tot Bethune, met het verzoek om zelf een 
ontwerp te willen op papier zetten, 'dans l'intérêt de la bonne cause, dans 
l'intérêt du style ogival' ... De bedoeling was daarbij, om de superioriteit van 
de 'Christelijke stijl' voor dergelijke opdrachten afdoend te demonstreren. 

Blijkbaar toonde Bethune zich niet te zeer gehaast om hierop in te gaan, 
want in een volgend schrijven dringt Carton nogmaals aan om toch minstens 
een grove schets te mogen bekomen. Bij zijn brief voegt hij ditmaal een 
ontwerp dat werd gemaakt door een Brugs steenhouwer: volgens hem vol
strekt stijlloos en bovendien wellicht te duur. 

Uit een brief van Bethune aan Carton blijkt nu, dat de jonge baron 
effectief een ontwerp maakte16• Hij noemt het een 'projet pyramidal', wat 
in deze context ongetwijfeld zinspeelt op de pinakelvorm die uiteindelijk ook 
zal worden weerhouden. Meteen vernemen we ook dat de uitvoering zou 
toevertrouwd worden aan de beeldhouwer Karel Geerts. Ongetwijfeld was 
deze hiervoor de geschikte man: Geerts, zoals gezegd ooit nog Bethunes eigen 
leermeester, was immers zelf een belangrijk pionier van de neogotiek17• Hij 
staat bekend als één der eersten die de middeleeuwse sculptuur in onze 

14 Over Charles Carton, zie o.a.: Joseph De Smet, in Biographie Nationale ... de Belgique, dl. XXXV, 
col. 103-107. 
15 Marke, Familiearchief de Bethune, 064202bis; brief met achteraf bijgeschreven datering avril '48. 
16 Marke, Familiearchief de Bethune, 06401; niet gedateerd. 
17 Over K.H. Geerts, zie o.m.: F. Stappaerts, in Biographie nationale ... de Belgique, dl. VII, col. 553-557; 
E. Fetis, Notice sur Charles Geerts, Brussel, 1856. 
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gewesten bestudeerde en ze als inspiratiebron gebruikte voor zijn eigen 
creaties. Daarbij verwierfhij vooral vanaf ca. 1840 een grote faam, door zijn 
aandeel in het neogotische koorgestoelte van de kathedraal van Antwerpen. 
Madonna's en heiligenbeelden behoorden tot de meest karakteristieke aspec
ten van zijn werk en samen met zijn talrijke medewerkers en leerlingen 
specialiseerde hij zich in het vervaardigen van kerkmeubilair. Deze producties 
vonden overigens gretig aftrek zowel in binnen- als buitenland, bijzonderlijk 
ook in Engeland waar de neogotiek hoogtij vierde. Te Brugge werkte Geerts 
reeds in 1845 aan de restauratie van de schoorsteenmantel van het Brugse 
Vrije; later zou hij er samen met Geefs o.m. de nieuwe beelden voor de gevel 
van het gotische stadhuis verzorgen. Ook met Bethune werkteGeertsmeer 
dan ééns samen: zo beitelde hij bv. in 1855 naar diens ontwerp nog het 
grafteken van dr. de Mersseman op de begraafplaats te Steenbrugge, qua type 
overigens goed te vergelijken met het hier besproken monument18 • 

Op het ogenblik dat effectief tot de uitvoering van het grafteken te 
Sint-Kruis werd besloten en dat de nodige werktekeningen moesten vervaar
digd worden, meende Bethune echter verschillende onvolmaaktheden in zijn 
plan te ontdekken, zodat het hem niet langer kon tevreden stellen 19• Hij 
besloot dan maar het advies in te winnen van de 'grote maestro' zelf, zoals 
hij Pugin noemt. In zijn antwoord stelde de Engelse architect twee mogelijke 
oplossingen voor: een volledig nieuw ontwerp maken voor een kleine grafka
pel ofwel het bestaande project aanpassen. Eventueel zou hij zelf de nodige 
wijzigingen aanbrengen en de uitvoeringstekeningen realiseren; dit zou 150 
à 200 fr. kosten. 

Bethune kon Pugins visie volledig bijtreden en stuurde diens brief naar 
Carton door, met de opmerking dat de tussenkomst van de meester alleszins 
zou toelaten een veel beter resultaat te bereiken, dan waar hij op dat ogenblik 
zelf toe in staat was. 

Hierbij wordt duidelijk hoe hij zich in deze zaak bewust is van een grote 
verantwoordelijkheid, het betreft hier immers geen alledaags grafteken: 'il 
s'agit de faire un monument qui puisse servir de modèle, & donner une 
certaine importance au mouvement archéologique, par sa convenanee & sa 
beauté- il serait entièrement regrettable d'échouer & d'en construire un qui 
serait 1' occasion de critiques fondées que 1' on ne manquerait pas de générali
ser en les appliquant au style gothique tout entier'. 
Tenslotte blijkt, dat Bethune zelf een nieuw project heeft getekend, of, 
correcter uitgedrukt, zijn bestaande ontwerp grondig heeft aangepast volgens 
Pugins opmerkingen. Volgens Bethune zelf in een laatste brief aan Carton, 
bestonden deze wijzigingen vooral in het vereenvoudigen van het geheel en 

18 H. Lobeile en J . Van Cleven, Het neogotische grafteken van Dr. Jacques, 0/ivier, Marie De Mersseman 
op de stedelijke begraafplaats te Steenbrugge. In Het Brugs Ommeland, jg. 19, 1979, p. 331-344. 
19 Marke, Familiearchief de Bethune, 06401, niet gedateerde brief van Bethune aan Carton. 
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5. Grafteken Roskell-Kaye, voorzijde. 
foto J. Van Cleven, 1978 

6. Grafteken Roskell-Kaye, achterzijde. 
foto J. Van Cleven, 1976 

het verminderen van de massa steen. Hij vond niettemin dat het eindresultaat 
nog voor veel verbetering vatbaar was. De beschrijving die hij geeft van het 
definitieve, door Carton goedgekeurde ontwerp komt volledig overeen met 
wat werd uitgevoerd: er is sprake van een grote pinakel en vier kleine, de vier 
zijden van het monument tonen een O.L.V. beeld en grafschriften. Ook de 
schildjes met het familiemonogram worden vermeld, waarbij de naam van 
de familie genoemd wordt als 'Zutter' - wat meteen alle twijfel over de 
mogelijke identificatie van het monument opheft. 

Het lijdt ook weinig twijfel dat Geerts uiteindelijk de sculptuur heeft 
uitgevoerd, vermits het grafteken opgenomen is in de door Fétis opgestelde 
cataloog van diens werken. 

b. Het grafteken Roske/1-Kaye 

Het grafteken'Roskell' is, volgens de thans gebruikelijke nummering, aan te 
treffen in vak 5, nr. 10 van de begraafplaats. Het is opgevat in de vorm van 
een middeleeuwse of renaissance-calvarie, zoals we die vooral in Bretagne 
aantreffen (afb. 5-6). Als materiaal is witte natuursteen gebruikt, die, meer 
nog dan bij het grafteken Dezitter, als gevolg van het verblijf in open lucht 
is gaan verpulveren. 
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Een smeedijzeren hek is ingeplant op de tweede van de vier treden, die de 
hoge basis van het eigenlijke gedenkteken vormen. Drie dunne spijltjes, 
bekroond met een fleuron, wisselen telkens af met een zwaarder getorseerd 
zuiltje, dat zijn bekroning echter overal heeft verloren. 

De bovenstructuur van het grafteken bestaat uit drie delen. De sokkel 
onderaan is, gelijkvormig met de treden, opgetrokken op een vierzijdig 
grondplan, rust op een brede geprofileerde plint en wordt bovenaan kanteel
vormig uitgesneden en afgedekt met uitspringend lijstwerk. Op de hoeken 
staan vier pyramidevormige fialen die de overgang naar de tweede, polygona
le geleding verzachten. Aan de voorzijde is in de sokkel een kleine nis 
uitgehaald, waarin een wijwaterbekken; achteraan ziet men een vierpas met 
een ruitvormig schild, wat wijst op een vrouwelijke overledene. Dit schild, 
evenals de grafschriften op de zijkanten van deze geleding, zijn zo goed als 
volkomen onleesbaar geworden20• 

De ranke achtkantige, naar boven toe verjongende schacht die de tweede 
geleding van het monument uitmaakt vertoont als enige versiering een steeds 
herhaald motief dat in het oppervlak werd gebeiteld. 

De derde geleding tenslotte bestaat uit de eigenlijke calvariegroep. Het 
kruis en de consoles met de figuren van Maria en Johannes ontspringen uit 
een polygonale knop die nog sporen van delicate sculptuur laat zien. Een 
klein zadeldak beschermt deze beeldengroep eerder symbolisch tegen de 
elementen. 

Vermits de opschriften e.d. thans niet meer te ontcijferen zijn, steunt onze 
identificatie als grafteken 'Roskell' noodgedwongen alleen op de gegevens 
van de stedelijke begrafenissendienst. 

De overledene die het meest in aanmerking komt, is ongetwijfeld Anne 
Kaye, weduwe van de heer Robert Roskeil de Gateacre; zij overleed op 21 
augustus 1849 als 72-jarige rentenierster in haar huis, Sint-Jorisstraat te 
Brugge. Wellicht door een begrijpelijke verkeerde lezing van haar naam staat 
het monument bij de begrafenissendienst bekend als 'Roskell-Roye'. 

Over het tot standkomen van het kunstwerk zijn zo goed als geen gegevens 
bekend. Onze toeschrijving van het ontwerp aan T.H. Kingis enkel gebaseerd 
op één van zijn verklaringen in een brochure van 2 september 1849, waar hij 
zegt op het punt te staan om een 'croix de cimetière' op te richten te 
Sint-Kruis21 • 

De Engelse architect T.H. King verbleef op dat ogenblik waarschijnlijk 
nog niet zo lang te Brugge, waar hij tot ca. 1860 zou blijven. Van meetaf 
aan trad hij echter naar voor als een onverbiddelijk kampioen van Pugins 

20 Het grafschrift op de rechter zijkant telt acht regels, mogelijk als volgt te ontcijferen: ( ... ) I the ( ... ) 
I XI ( ... ) I ( ... ) I et ( ... ) I de ( ... ) Bruges I Anno ( ... ) I R.I.P . I I De linkerzijde is volkomen verweerd. 
21 Lettre adressée sur son invitation à Mr. /'Abbé Carton, membre de l'Académie, en réponse à ses 
remarques à propos de la lettre sur Ie renaissance de /'Art Chrétien, Brugge, 1849, p. 20. 
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7. 'Cemetery cross' te Cheadle, Staffordshire. 
foto J. Van Cleven, 1978 

neogotische opvattingen. Daarbij ging hij zo onstuimig te werk, dat hij o.m. 
verwikkeld geraakte in een publieke discussie met kanunnik Carton over de 
plannen van de nieuwe Magdalenakerk, naar aanleiding waarvan ook het 
hoger geciteerde parriflet verscheen. 

Net zoals Bethune beoogde King met zijn grafteken te Sint-Kruis een 
voorbeeld te stellen: 'l'initiative sérieuse d'un style de monument funèbre 
plus chrétien'. 

In de volgende jaren zou de Engelse architect een belangrijke bijdrage 
leveren tot de verspreiding van de neogotiek, zowel door zijn persoonlijk 
artistiek reuvre als door de publicatie van een vertaling en bewerking naar 
Pugin getiteld 'les Vrais Principes de 1' Architecture ogivale', evenals door 
het uitgeven van verschillende modelboeken. 

Zowel de opvallende calvarievorm van het monument 'Roskell' als de 
ontstaansdatum kunnen reeds beschouwd worden als aanwijzingen om het 
te vereenzelvigen met het door King vernoemde 'croix de cimetière'. Boven
dien is er in Kings pamflet ook sprake van een neoclassicistisch grafteken -
'une vile masse paiënne' - dat op dat ogenblik in de onmiddellijke omgeving 
werd opgetrokken. Dit kan zeer goed een allusie zijn op het monument de 
Carnin et Staden, waarvan de grondconcessie op 10 juli 1849 gunstig door 
de bisschop werd geadviseerd en dat in Kings 'Vrais Principes' wordt afge
beeld als karakteristiek voorbeeld van een 'heidens' gewrocht, evenwel 
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zonder dat het met name wordt genoemd22 • Een argument van stylistische 
aard komt tenslotte eveneens de toeschrijving kracht bijzetten: het grafteken 
te Sint-Kruis vertoont immers treffende gelijkenis met het 'cemetery cross' 
bij Pugins modelkerk te Cheadle (Staffordshire) (afb. 7). Ook dit wijst in de 
richting van een attributie aan T.H. King, die zich ook bij andere gelegenhe
den een getrouw epigoon van Pugin toonde. 

Jammer genoeg tasten we in het duister betreffende de naam van de 
beeldhouwer die het kunstwerk heeft uitgevoerd. Een aantrekkelijke hypo
these is ongetwijfeld om ook hier te denken aan Geerts, temeer daar deze 
in opdracht van King o.m. ook altaren voor de Magdalenakerk heeft vervaar
digd (1854). Tot nog toe vonden we een dergelijke toeschrijving echter in de 
literatuur nog niet bevestigd, en de sculptuur zelf is te zeer beschadigd om 
een stijlanalyse toe te laten. 

3. BESPREKING 

De kenmerken van de 'Puginiaanse', sterk religieus en archeologisch getinte 
neogotiek zijn bij de uitgevoerde graftekens gemakkelijk te herkennen. 

Karakteristiek zijn niet alleen de expliciete christelijke iconografie en het 
'geloofwaardige' middeleeuwse karakter van het geheel, doch bv. ook het 
gebruik van een traditioneel materiaal als witte natuursteen en de voorkeur 
voor hoog- en laatgotische vormen. 

Dit sluit niet uit dat de twee monumenten een eigen esthetische expressie 
bezitten en ongetwijfeld ook de persoonlijkheid en de individuele evolutie 
weerspiegelen van de kunstenaars die ze hebben ontworpen en uitgevoerd. 
Sommige aspecten ervan zouden dan ook ongetwijfeld een nadere studie 
verdienen. Merkwaardig is bv. het gebruik van gietijzer bij het hek van het 
grafteken Dezitter. Het ongewijzigd reproduceren in gietijzer van de vormen 
van middeleeuws smeedijzerwerk is ongetwijfeld strijdig met de neogotische 
logica van het materiaalgebruik en duidt misschien op een onvoldoende 
assimilatie van Pugins ideeën door Bethune. Anderzijds blijkt de keuze van 
een lokaal voorbeeld voor dit hek echter reeds vooruit te wijzen naar 
Bethunes latere werk, dat dikwijls een persoonlijke interpretatie is van de 
plaatselijke middeleeuwse kunst. Ook het aandeel van de beeldhouwer 
Geerts, zeker met betrekking tot het monument Dezitter, mag niet onderschat 
worden: zijn persoonlijk talent en ervaring waren immers van groot belang 
voor de realisatie van de verfijnde gotizerende sculptuur. 

22 Kings sarcastische vraag of het monument de Carnin ontworpen werd door een 'Homme précieux pour 
la renaissance du bon goût' 'et de talents incontestés' verwijst binnen de context ondubbelzinnig naar 
architect Pierre Buyck, die derhalve als ontwerper van dit grafteken mag beschouwd worden. 
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BESLUIT 

Bij wijze van besluit mogen we stellen dat de graftekens 'Dezitter' en 
'Roskell' in de periode 1848-1849 werden ontworpen, resp. door J.B. Bethu
ne en T.H. King, die beide in sterke mate door Pugin werden beïnvloed; dat 
beide kunstenaars, hoewel ze met een tussentijd van één jaar (voorjaar 1848 
-herfst 1849), vermoedelijk geheel onafhankelijk van elkaar en volgens eigen 
temperament en mogelijkheden werkten, hierbij uitgesproken hetzelfde doel 
nastreefden: nl. het totstandbrengen van een soort stenen 'manifest' voor de 
nieuwe neogotische beweging. 

Als dusdanig mogen de twee monumenten dan ook gerekend worden tot 
de eerste manifeste voorbeelden van de door Pugin geïnspireerde neogotiek 
in onze gewesten. Deze beweging zou haar grootste vlucht pas vanaf ca. 1850 
nemen, o.m. met Kings publicaties en de bouw van de Magdalenakerk. 
Bethune zal de beginselen ervan later op een persoonlijke manier verwerken, 
en o.m. dank zij de mede door hem gestichtte Sint-Lucasscholen bleef de 
neogotiek hier praktisch tot de Eerste Wereldoorlog een constante factor in 
het artistieke leven. Het is dan ook merkwaardig om vast te stellen, hoe de 
19de eeuwse funeraire kunst in dit geval een avant-garde-rol vervulde, door 
te fungeren als experimenteerterrein én als propagandamiddel voor een 
nieuwe artistieke beweging. 

Gent, augustus 1983 

SUMMARY 

TWO NEO-GOTHIC FUNERAL MONUMENTS 
INFLUENCED BY A.W.N. PUGIN 

ON THE CEMETERY OF SINT-KRUIS-BRUGGE 

The cemetery of Sint-Kruis near Bruges contains two remarkable neo-gothic funeral monu
ments which reflect the influence of the well-known English architect A.W.N. Pugin (1814-
1852). 

Their authors could be identified. The ~Dezitter-Pottevyn'-monument was designed in the 
spring of 1848 by baron Jean-Baptiste Bethune (1821-1894) and executed by the sculptor Karel 
Hendrik Geerts (1807-1855). On the other hand, the 'Roskell' monument dates at the earliest 
from the autumn of 1849 and appears to have been made under the direction of the English 
architect Thomas Harper King (1822- ? ), who Jived in Bruges at the time. 

Both designers were strongly influenced by Pugin and, though they worked indifferently 
from each other and each foliowed their own personnality, both expressly stated their aim 
to create a 'manifesto' of the young Pugin-inspired gothic revival. 

As such, the monuments belong to the first manifestations of the gothic revival under 
English influence in Belgium; so they also remind us in general of the value of the still 
unsufficiently appreciated funeral architecture and sculpture for the study of 19th-century art. 
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NIEUWE INZICHTEN 
OMTRENT DE OMSTREDEN DU CELLIER-DYPTIEK, 

TOEGESCHREVEN AAN HANS MEMLING* 

Het reuvre van Hans Memling, afkomstig uit het Duitse Seligenstadt en 
werkzaam te Brugge tussen 30 januari 1465 en 11 augustus 1494, werd 
herhaaldelijk bestudeerd. Zoals meer voorkomt in het kunsthistorisch onder
zoek, staan ook hier nog een aantal werken ter discussie. Eén van deze 
omstreden werken is de Dyptiek van Jan du Cel/ier, momenteel in het Louvre 
te Parijs, waarvan zowel de toeschrijving aan Memling als de identificatie 
van de stichter in twijfel wordt getrokken. Men is er bovendien nooit in 
geslaagd het iconografisch programma op afdoende wijze te verklaren, noch 
de interne samenhang, de betekenis en de oorsprong van het beeldtype aan 
te geven. Deze studie heeft als doel aan te tonen dat: 
1. De stichter als Jan du Cellier kan geïdentificeerd worden, op grond van 

archivalische en heraldische evidentie; 
2. De toeschrijving aan Memling, na vergelijkende materiële en stilistische 

analyse, kan weerhouden worden; 
3. Een dateringsvoorstel1485-90, gedefiniëerd door een nieuw dateringscri

terium, aanvaardbaar is; 
4. Het iconografisch programma Mariologisch van strekking, Dominikaans 

geïnspireerd en afkomstig uit het Bodensee-gebied is. 
Na een grondige analyse ter plaatse, werden de belangrijkste literaire 

bijdragen verzameld en onderzocht1• Deze eerste systematisch beperkte 

• Hartelijk dank aan Dr. M. Madou van de Universiteit te Leiden, Drs. H . Lobelle, conservator van 
het Memlingmuseum te Brugge en Dr. M. Sonkes van het Nationaal Centrum voor het Onderzoek van 
de Vlaamse Primitieven te Brussel. 
1 Als belangrijkste bijdragen kunnen gelden: E. Michel, Catalogue raisonnée des peintures du moyen rîge, 
de la renaissance et des temps modernes, Parijs, 1953, pp. 199-201, Cat. nr. 2027 en 2027 A, met volledige 
bibliografie tot 1953. Systematisch aangevuld geeft dit: Th. Seidenfaden, De Meester van Brugge, 
Antwerpen/ Tilburg, 1953; E. Larsen, Les primitifs flamands au Musée Métropolitain de New York, 
Utrecht/ Antwerpen, 1960, p. 119, afb. XX; J. Marette, Connaissance des primitifs par /'étude du bois, 
Parijs, 1961, p. 215, nr. 393-394; A.P. de Mirimonde, La musique dans les ceuvres de l'éco/e des anciens 
Pays Bas au Louvre, in La Revue du Louvre, jg. XIII, nr. 1, Parijs, 1963, pp . 19-20, afb. I; A.P . de 
Mirimonde, Les Anges Musiciens chez Memling, in Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
te Antwerpen, 1962-63, pp. 19-22, afb. 9; G.H. Dumont, Hans Memling, Verviers, 1966 (Engelse vertaling 
Londen 1967); E.G. Grimme, Unsere Liebe Frau. Das Bild Mariens des Milte/alters der Früh-Renaissance, 
Keulen, 1968, pp. 32-33, Cat. nr. 57; G.T. Faggin, L 'Opera completa di Memling, Milaan, 1969, Cat. 
nrs. 30A-30B; M. Eemans, Hans Memling, Brussel, 1970; K.B. McFarlane, Hans Memling, Oxford, 1971, 
p. 31, nota 15; G.T. Faggin, J. Foucart, Tout /'ceuvre peint de Meming (vertaling), Parijs, 1973, p. 99, 
Cat. nrs. 30A-30B; C. Van Den Bergen-Pantens, Problèrnes à propos du diptyque dit de Jean du Cellier 
au Musée du Louvre, in Archivurn Heraldicum, nr. I, 1973 (overdruk); S. Braunfels-Esche, Sankt Georg, 
München, 1976, p. 124; B. Bushart, Der Lebensbrunnen von Hans Holbein den Aelteren, in Pestschrift 
Wolfgang Braunje/s, Tübingen, 1977, pp . 47-48, nota 24 op pp . 66-67; J . Foucart, A. Brejon, N. 
Reynaud, Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre, Ecolejlamande et hollandaise, 
vol. I, Parijs, 1979, p. 88. 
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1. Hans Memling, Linkerluik van de Dyptiek van Jan du Ce/lier. 
Parijs, Musée du Louvre 
Cliché van de Musées Nationaux, Parijs 
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2. Hans Memling, Rechterluik van de Dyptiek van Jan du Ce/lier. 
Parijs, Musée du Louvre 

Cliché van de Musées Nationaux, Parijs 
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3. Infrarood-opname van het linkerluik. © ACL Brussel 
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4. Infrarood-opname van het rechterluik. © ACL Brussel 
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literatuurstudie stelde ons in staat de stand van het onderzoek en de te volgen 
onderzoeksmethode te bepalen. Deze tekst volgt dezelfde logische indeling. 
Vertrekkend uit de materiële gegevens en de beschrijving van de dyptiek werd 
eerst een grondig archivalisch onderzoek rond Jan du Cellier doorgevoerd. 
Hierop volgt een pre-iconografische analyse, waarbij de stilistische aspecten 
en het dateringscriterium worden behandeld. Het hiermee aansluitend icono
grafisch onderzoek werd logisch opgesplitst in twee delen: een iconografische 
analyse, gevolgd door een iconografische interpretatie. De iconografische 
analyse geeft een beschrijving en duiding van de specifieke beeldthema's en 
concepten. De iconografische interpretatie heeft een ruimer werkterrein en 
resulteert niet alleen in het bepalen van herkomst en auteurschap van het 
beeldprogramma, doch geeft bovendien een breder cultuurhistorisch inzicht 
van deze, in veel opzichten, bijzondere iconografie. 

Een eerste materiële analyse op zicht van de dyptiek2 geeft onmiddellijk 
een aantal relevante indicatoren. Zowel het linker- als het rechterluik verto
nen een aantal vertikaallopende barsten in de verbindingsvoegen. Bovendien 
komen er netwerken van fijne haarscheurtjes voor in zones, die nagenoeg 
overeenkomen met de lineaire afbakening van de figuurgroepen. Deze haar
scheurtjes zijn over het algemeen te wijten aan het met voeten treden van de 
grondregels van de techniek: vermoedelijk werd een magere, weinig oliehou
dende laag aangebracht boven een olierijke laag3• Het coloriet van deze zones 
is sterk ingeschoten. Daarenboven zijn de verfranden, op 5 tot 8 mm van de 
lij strand, overschilderd. Al deze indicatoren zouden er kunnen op wijzen dat 
de twee luikjes ingrijpend werden gerestaureerd. Hun herkomst in acht 
genomen4 kan dit gebeurd zijn in de loop van de XIXe eeuw. 

Afgebeeld op het linkerluik (afb. 1), gesitueerd in een parkachtig land
schap met verreikende horizont, bepaalt een Madonna met Kind, gezeten 
voor een Rozenhaag, het centrum van de compositie. Gekleed in een diep
blauw gewaad valt ze op door de hiëratische houding en de ingekeerde blik. 
Naast de drie engelen, die bovenaan in de lucht musiceren, wordt ze ook 
omringd door zes vrouwelijke heiligen, die kunnen geïdentificeerd worden 

2 Notelaar paneel; rechthoekig, bovenaan half-cirkelvormig afgerond; uiterste maten linkerluik: 
25 ,2 x 15,2 cm; uiterste maten rechterpaneel: 25,3 x 16,0 cm; met olieverf beschilde(d; lijst niet origineel, 
linkerluik achterzijde: in goede staat; twee kruislatten met tegengestelde nervatuur. 
Rechterluik achterzijde: in zeer goede staat; onregelmatig parket, harshoudend, bestaande uit vier 
vertikale en twee dwarslatten. 
3 M. Have!, La technique du tableau, Parijs, 1974, pp. 87-88; G. Emile-Mäle, Schilderijen restaureren, 
beoordelen, restaureren, conserveren, Naarden, 1977, p. 60. 
4 Het linkerluik bevond zich tot 1852 in de verz. Quédeville; daarna werd het verworven door E. Gateaux 
en door hem in 1881 aan het Louvre gelegateerd. 
Het rechterluik is in de XIXde-eeuw opgedoken in de verz. Herz te Londen; daarna overgegaan naar de 
verz. Secrétan tot 1889; op 1 juli 1889 verkocht in de kunsthandel Sedelméyer te Parijs aan E. André, 
die het in 1894 aan het Louvre legateerde. 
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aan de hand van hun attributen5• Te beginnen in wijzerzin, rechts van de 
Maagd, herkent men respectievelijk de Heiligen Lucia, Margaretha van 
Antiochië, Barbara, Catharina, Agnes en Cecilia. 

Lucia, met een schaaltje op de schoot waarin twee ogen liggen, draagt een 
blauw kleed met rode mouwen en een diadeem in het haar. Margaretha van 
Antiochië, met draak, is eveneens in het blauw. Barbara, met opengeslagen 
boek en miniatuur-toren, draagt een rood kleed met dito bourrelet. Cathari
na, met zwaard, karrewiel en opengeslagen boek, is zeer rijkelijk uitgedost. 
Ze draagt een combinatie van wit en rood fluweel, met goudbrokaten 
granaatappelmotieven op de rok van het kleed. Van de groep heiligen is ze 
de enige die contact heeft met het Christuskind. Hij schuift haar immers een 
ring over de middelvinger. Agnes, met lam, in groen kleed met rood boven
kleed, verwacht blijkbaar hetzelfde. Geduldig wachtend houdt ze tussen 
rechter duim en wijsvinger een ring vast, terwijl Cecilia, met portatieforgel, 
gekleed in zilverkleurig corset en blauw kleed, met ingehouden vreugde van 
haar spel geniet. 

Het rechterluik wordt gedomineerd door de voorstelling van een schenker 
met Johannes de Doper als schutspatroon (afb. 2), te herkennen aan zijn 
kameelharen mantel en lam. De schenker draagt een reiskleed, van een 
moeilijk te definiëren bruin tot purperachtige kleur, aan de halsboord en 
mouwen afgebiesd met een strookje bont. De beide figuren zijn ook gesitu
eerd in een heuvelachtig landschap, dat echter geen werkelijke binding heeft 
met het landschap op het linkerluik. Daarenboven wordt het diepteëffect in 
de achtergrond sterk geneutraliseerd door een groep bergen. Tussen het voor
en achterplan bevindt zich een enigszins ongelukkig gesuperposeerd midden
plan, bestaande uit een diagonaal geplaatste bomenrij, waartussen een scherp 
waarnemer zelfs een haasje en twee reebokken kan ontdekken. Hierop wordt 
aan de rechterzijde het gevecht van St.-Joris met de Draak geplaatst tegen 
een decorachtig bergje, waarachter Cleodolinda zich schuil houdt. Links 
wordt, op een naar voor hellend eilandje, de zittende evangelist Johannes, 
met breedvallend rood kleed en een boek opengeslagen op de knieën, afge
beeld. Ogenschijnlijk opgeschrikt, wendt hij het hoofd naar een verschijning 
in het firmament. Een vrouw met blauw kleed, staande op een maansikkel 
en omgeven door een stralenkrans, wordt door een zevenkoppig monster 
aangevallen. Ze geeft een kind door aan een ter hulp gesnelde engel. Een 
wapenschild, weergegeven midden onderaan het rechterluik vormt samen 
met de materiële gegevens een essentieel uitgangspunt voor dit onderzoek. 

Op de mantel van de opdrachtgever is een gevierendeeld wapenschild met 
helm in natuurlijke kleuren, helmteken met wrong en dekkleden in goud en 

5 Een eerste identificatie werd doorgevoerd aan de hand vanG. Ferguson, Signs and Symbols in Christian 
Art, New York, 1981; J. Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, New York, 1979; E. 
Kirschbaum s.j. , W. Braunfels, Lexikon der christlichen Ikonographie, Rome, Freiburg, Wenen, 1968. 
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keel, afgebeeld. Eerste en vierde kwartier, du Cel/ier, keel met vier gouden 
schuinbalken, het kanton met gekanteelde dwarsbalk, zilver en keel; tweede 
en derde kwartier, Van de Woestyne, een keper sabel op zilver; in het hart, 
eerste en vierde kwartier, Gruuthuuse, een kruis sabel op goud; tweede en 
derde kwartier, Van der Aa, dwarskruis zilver op keel. 

Dit persoonsgebonden wapenschild werd voor het eerst geïdentificeerd 
door J. W eale als dat van Jan du Cellier, een welstellend kruidenhandelaar 
en poorter te Bruggé. Daarenboven bracht Weale de voorstelling van de 
strijdende Joris en de evangelist Johannes in verband met respectievelijk Jan 
du Celliers overleden broer Joris en zijn vader Johannes. Merkwaardig 
genoeg valt noch in de archivalia, noch in Weales persoonlijke notitieschrif
ten, enig spoor te ontdekken van Joris en Johannes du Cellier7• Het lijkt 
bijgevolg hoogst twijfelachtig om in het hier besproken tafereel een allusie 
te zien op de du Cellier-familie. Daarentegen kan men de identificatie van 
het persoonlijk wapenschild van Jan du Cellier zonder al te veel bezwaren 
aanvaarden8, zoals dit trouwens vijftig jaar in de kunsthistorische literatuur 
werd gedaan9 • Op grond van vermeende heraldische anomalieën werd deze 
identificatie soms betwist10. In een meer recent onderzoek van C. Van den 
Bergen-Pantens wordt de identificatie van het schild, zowel als de attributie 
van het tweeluikje aan Memling in twijfel getrokken11 • Aan de hand van 
infra-roodopnames (afb. 3-4) en macrofotografie, tracht zij aan te tonen dat 
het schild werd aangebracht rra voltooiïng van het schilderij en bovendien 
herschilderd werd 12• Deze vaststelling, aangevuld met een heraldische inter
pretatie van het schild, waarbij opgemerkt wordt dat dekkleden van een 
dergelijke vorm niet frequent voorkomen in de XVe eeuw, laat haar de 
identificatie van de stichter als Jan du Cellier betwijfelen. Ze veronderstelt 
dat de dyptiek werd besteld door een onbekende en pas in de XVIIe of XVII Ie 
eeuw overging naar de familie du Cellier. Daarenboven wordt de toeschrij
ving aan Hans Memling in vraag gesteld op grond van het feit dat het tweeluik 
uit notelaar is vervaardigd. Marette heeft immers aangetoond dat de gebruik
te houtsoort voor de vervaardiging van panelen overeenkomt met de vegetatie 

6 J . Weale, Hans Memling, Londen, 1901, p. 20. 
7 Zowel de stadsrekeningen, poortersboeken e.d. als de persoonlijke notities van J . Weale, bevinden zich 
in het Stedelijk Archief te Brugge. 
8 De identificatie van het du Cellier-schild wordt bevestigd in J .B. Rietstap, W. & H. V. Rollands 
l/lustrations to the armorial genera/, vol. I, Londen, 1967, pl. CCXXXII; het Van de Woestyne-schild 
in M. Servais, Wapenboek van de provincieii en gemeenten van België, s.l. , 1955, pp. 783, 860, 871, 932. 
9 Belangrijkste bijdragen: M.J . Friedländer, Altniederländische Malerei, vol. VI, Leiden, 1932, Cat. nr. 
15, p. 38, p. 118; L. von Baldass, Hans Memling, 1942, p. 21. 
10 E. Michel, o.c. , p. 200; K.B. McFarlane, o.c., p. 31, nota 15 . 
11 C. Van den Bergen-Pantens, Problèrnes à propos du diptyque dit de Jean du Cellier au Musée du 
Louvre, in Archivurn Heraldicum, nr. 1, s.l ., pp . 1-3 (overdruk). 
12 De macrofoto 5x is ter inzage beschikbaar in het Nationaal Centrum voor Navorsingen van de Vlaamse 
Primitieven te Brussel; foto nr. 130410 B. 
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ter plaatse13 • Hieruit concluderen C. Van den Bergen en Marette dat Memling 
(?) geschilderd heeft op hout dat in onze streken niet voorkwam14• 

Deze conclusie is niet volledig juist. Notelaar, Juglans G., komt in onze 
streken reeds voor vanaf de Ie eeuw n.C. 15 . Voor de vervaardiging van 
panelen werd dit materiaal vooral gebruikt in de Provence16

, in onze streken 
hoofdzakelijk in de meubelmakerij en de houtsculptuur. Dit hout werd zeer 
gegeerd omwille van de hogere dichtheid, hardheid en lager vochtgehalte. 
Daarenboven heeft het een grotere weerstand tegen verrotting, omdat de 
stoffen, waarmee de celwand is doordrenkt, toxisch inwerken op houtpara
sieten 17

• Deze eigenschappen waren zeker in de middeleeuwen gekend, temeer 
daar een groot aantal Nederlandse kunstenaars in het zuiden van Frankrijk 
werkzaam waren en de gewoonte op notelaar paneel te schilderen in hun 
streek van afkomst kunnen vermeld hebben18 • Ook in de Keulse schilders
school komen sporadisch notelaren panelen voor19• Zo heeft Stefan Lochner 
dergelijke panelen gebruikt voor de buitenluiken van zijn Laatste OordeeP0. 

Memling, of der Duytsche Hans zoals M. Vaernewijck hem in 1534 heeft 
genoemd, was eveneens afkomstig uit het Rijnland. Hij moet dit werk zeker 
gekend hebben en het lijkt dan ook meer dan waarschijnlijk dat hij vertrouwd 
was met de materiële particulariteiten van het hoger vermeld retabel. Men 
hoeft daarom geenszins met Baldass te aanvaarden dat Memling in nauw 
contact met Lochner zou hebben gestaan- hoewel dit niet uitgesloten is
om te kunnen veronderstellen dat Memling reeds vrij vroeg het gebruik van 
notelaren panelen voor beschildering kende21 . Hieruit volgt dat de materiële 
eigenschappen van de Dyptiek van Jan du Cellier bezwaarlijk als een argu
ment kunnen gelden om een toeschrijving van het tweeluik aan Memling te 
betwisten. Niet zelden blijken grote meesters immers uitzonderingen te zijn, 
die een vermeende regel bevestigen. 

Vooraleer Jan du Cellier met een redelijke graad van waarschijnlijkheid 
als de opdrachtgever van het hier besproken tweeluik te kunnen aanvaarden, 
dient men nog enige aandacht te schenken aan de recente betwisting omtrent 

13 J. Marette, Connaissance des Primitifs par /'étude du bois du Xlle au XVIe siècles, Parijs, 1961, p. 
215, nrs. 393-394. 
14 J. Marette, o.c. , pp. 86-87 . 
15 M. Van Miegroet, Van bomen en bossen, vol. I, Antwerpen, 1976, p. 606. 
16 Marette heeft vastgesteld dat naio van de beschilderde panelen in Zuid-Frankrijk notelaar zijn; cf. J. 
Marette, o.c., p. 58. 
17 M. Van Miegroet, o.c. , p. 30. 
18 M. Roques, Les apports néerlandais dans la peilure du sud-est de la France, Bordeaux, 1963, p. 24, 
59-61' 71' 77 ' 95 , 98, 111' 120, 141. 
19 J . Marette, o. c. , p. 214. 
20 Het middenpaneel is evenwel uit eik vervaardigd . 
Het Laatste Oordeel, Keulen, Wallraf-Richartz Museum. Paneel, 122 x 176 cm. 
De binnenluiken: De marteldood van de apostelen , Frankfurt a.M., Städelches Kunstinstitut. Paneel, elk 
120 x 80 cm. De buitenluiken: de H.-Antonius, paus Cornelius, Maria Magdalena, H .-Catharina, 
H.-Hubertus en H. -Quirinus, München, Aeltere Pinakothek. Paneel, elk 120 x 80 cm. 
21 L. von Baldass, o.c., pp. 6-7, 26 e.v. 
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de authenticiteit van het aangebrachte schild door C. Van den Bergen-Pan
tens. In essentie schragen drie argumenten haar betoog. Vooreerst stipt ze 
aan dat het schild vermoedelijk op het paneeloppervlak werd aangebracht, 
nadat het schilderij was voltooid. Bovendien tracht ze aan te tonen dat de 
voluutachtige vormgeving van de dekkleden niet eigen zijn aan het XV de 
eeuws heraldisch vormenvocabularium. Tot slot betoogt ze dat dergelijk 
gekwartierde schilden in de XV de eeuw uiterst zelden voorkwamen. 

Het mag dan een feit zijn dat het schild werd aangebracht nadat de 
schildering van de voorstelling van de schenker en de heiligen werd voltooid; 
infra-rood fotografie reveleert niet op welk tijdstip dit kan gebeurd zijn. 
Indien men het bescheiden formaat van het tweeluikje in acht neemt en de 
minieme grootte van het aangebrachte schild, dat nauwelijks meer dan twee 
centimeter meet, dan lijkt het meer dan onwaarschijnlijk dat Memling de 
plaats waar het schild diende te komen, vooraf zou hebben uitgespaard. Het 
is bijgevolg zeker niet vergezocht te veronderstellen dat het schild gewoon 
na de voltooiing van het schilderijtje werd aangebracht. Deze veronderstel
ling is op geen enkele manier in tegenspraak met de vaststellingen van het 
infra-rood onderzoek. Zelfs wanneer het schild pas jaren na de voltooiing 
zou zijn aangebracht, dan is het niet uitgesloten dat het wapen gewoon van 
de lijstrand naar het paneeloppervlak werd verplaatst om practische redenen, 
zoals vernieuwing of vergulding van de lijst22 • 

Men mag immers niet uit het oog verliezen dat het hier besproken tweeluik 
bestemd was voor huisdevotie - dus voor een beperkte kring - en dat het 
minuskule, nauwelijks leesbare wapenschild eerder een religieuze dan een 
louter heraldische functie had. Hierdoor werd immers de schenker - en 
enkel die welbepaalde persoon - ondubbelzinnig benoemd, die de voor
spraak van de Maagd inriep. Vanuit een religieus standpunt beschouwd zal 
een latere usurpator er dus alle belang bij hebben om op het schilderij zijn 
persoonlijk wapenschild te laten aanbrengen. Op het hier besproken tafereel 
werd evenwel dat van Jan du Cellier aangebracht hetgeen twee mogelijkheden 
kan impliceren: ofwel gebeurde dit in opdracht van Jan du Cellier en in dat 
geval is er geen verdere discussie omtrent de identificatie van de opdrachtge
ver, ofwel werd dit later aangebracht op last van zijn nakomelingen. Doch 
vermits de stijl van het tafereel representatief is voor Memlings productie in 
de jaren tachtig en Jan du Cellier in die periode temidden het mercantiel 
cliënteel van Memling vertoefde, zoals verder nog zal blijken uit de resultaten 
van het archivalisch onderzoek, lijkt de eerste vooropstelling de meest 
waarschijnlijke. 

22 Enkele voorbeelden uit het ceuvre van Memling, waarbij het schild op de lijstrand werd aangebracht: 
Het portret van Gilles Joye, Williamstown (Mass.), Sterling and Francine Clark Art Institute. Paneel 
30,5 x 22,4 cm. G.T. Faggin, o.c., cat. nr. 3. 
De buitenluiken van de Floreins-Tryptiek, Brugge, Memlingmuseum. Paneel, elk 48 x 24,7 cm. G.T. 
Faggin, o.c., cat. nrs. 7 a-b. ' 
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De symmetrische en zwaar gevormde dekkleden van het wapenschild, dat 
soms ten onrechte wordt beschouwd als van een veellatere datum, kwamen 
reeds voor ten tijde van Memling. Een eerste aanduiding hieromtrent vindt 
men terug in het wapenschild van Jacob van Savoye, aangebracht op de 
keerzijde van zijn portret, uitgevoerd door Memling23 . Hierop zijn de 
dekkleden eveneens symmetrisch van compositie en breed uitgolvend geschil
derd. Dezelfde breed uitwaaiërende en voluutachtige dekkleden treft men 
eveneens aan in het Wapenboek van Konrad Grünenberg uitgevoerd te 
Konstanz in 148324. 

De zwaardere vormgeving van de dekkleden van het du Cellier-schild kan 
mogelijk ook beïnvloed zijn door de zware, voluutachtige akantenversiering, 
zoals die frequent voorkomt in de randversiering van de codices verlucht voor 
Loclewijk van Gruuthuuse25 . Deze stilistische overeenkomst zou daarenbo
ven de plaatsing van het schild middenonderaan het rechterluik kunnen 
verklaren. Het is immers genoegzaam bekend dat in de Gruuthuuse-codices 
het wapen telkenmale onderaan in het midden van het vignet werd aange
bracht26. Dit idee getransponeerd naar de paneelschilderkunst resulteert in 
de plaatsing van het schild, zoals aangetroffen wordt in de dyptiek. Het is 
niet mogelijk uit te maken wie dit idee heeft aangebracht, doch het staat 
vrijwel vast dat Memling en de gezellen van zijn atelier, zowel als de 
opdrachtgever, zoals hier vermoed wordt Jan du Cellier, met deze modellen 
vertrouwd waren. 

De aanwezigheid van het Gruuthuuse- Van der Aawapenschild in het hart 
van het gevierendeeld du Cellier-schild, kan de bovenstaande hypothese 
versterken. De opname in het hart van een persoonsgebonden familieschild 
impliceert niet noodzakelijkerwijze een bloedverwantschap, doch kan ook 
gebeuren als aanduiding van een verleend privilege en/of als blijk van 

23 Bazel, Kunstmuseum. Paneel, 34 x 24,5 cm. 
Jacob van Savoye, graaf van Romont, was van 1460 tot 1486 heer van Vaud. Zijn wapen wordt omlijst 
door de Franse Orde van de Halsberg (Ordre du Camail), die bestaan heeft van 1394 tot 1498 en ook 
Orde van het Stekelvarken wordt genoemd. De dekkleden in keel en zilver nemen nagenoeg de bovenste 
helfvan het paneeloppervlak in beslag, het wapenschild zelf, een zilveren kruis op keel, hooguit 50Jo . G.T. 
Faggin, o.c., Cat. nr. 94 b; 0. Neubecker, Elseviers gids van de heraldiek, Amsterdam/Brussel, 1971, 
p. 213. 
24 Het is onwaarschijnlijk dat Memling dit werk zou hebben gekend. Het is enkel de bedoeling aan te 
tonen dat Duitse kunstenaars, zoals genoegzaam is bekend, zich kenmerken door een zwaardere vormge
ving, vooral in de decoratieve motieven. 0. Neubecker, o.c., pp. 70-71. 
25 C. Lemaire, De bibliotheek van Ladewijk van Gruuthuuse, in De Vlaamse kunst op perkament, 
Tentoonstellingscatalogus Gruuthuusemuseum, Brugge, 18 juli-18 oktober 1981, nr. 207-223. In verband 
met de Gents-Brugse stijl, zie de bijdragen van C. Lemaire en A. De Schrijver in diezelfe cataloog, pp. 
261-264 en A. De Schrijver, in Gent. Duizendjaar Kunst en Kultuur, deel II, Gent, 1975, pp. 381-382, 
Gent, nr. 619. 
26 De Vlaamse kunst op perkament, o.c, kl. pl. 19, Cat. nr. 103. 
Het weze opgemerkt dat vele Gruuthuuse-wapenschilden overschilderd werden met het wapen van de 
Franse koningen, op het moment dat vele Gruuthuuse-codices, door toedoen van Jan van Gruuthuuse, 
overgingen naar de bibliotheek van Blois van Ladewijk XII. De dekkleden van de overschilderde 
wapenschilden zijn ook volumineus. 
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erkentelijkheid en trouw27
• De relatie tussen Loctewijk van Gruuthuuse en 

Jan du Cellier wint bovendien nog aan betekenis door de zakelijke relaties 
en mogelijk politieke banden, die tussen de beide geslachten hebben bestaan. 

Voor zover bekend zijn er geen archivalische bronnen voorhanden, die een 
latere verwerving van het tweeluik door de familie du Cellier zouden kunnen 
staven. De naam van Jan du Cellier28 komt daarentegen frequent voor in de 
Stadsrekeningen en dit tussen 1473 en 1491. 

In het rekenjaar 1473-74 kocht hij een staanplaats voor zijn kruidenhandel 
in de cruudhalle vanjoncvrauwe Lysbette Boudin, Palyncx vrauwe29• Vanaf 
dit moment tot 1476-77 staat hij op Tendelote, letterlijk het einde van het 
lot en na vergelijking met de andere pachtgelden, de goedkoopste, en 
vermoedelijk de minst voordelige verkoopsplaats. Hiervoor betaalt hij jaar
lijks V schellingen groten Vlaams30• Nadien wordt hij jaarlijks onder de 
rubriek van den crudeniersstallen vermeld - duidelijk een verbetering - en 
schommelt het jaarlijks pachtgeld tussen V s. X d. en VI s. VIII d .. Deze 
vermelding komt jaarlijks voor tot in het rekenjaar 1489-9031 • Niet zonder 
betekenis is het feit dat onder dezelfde rubriek, naast Jan du Cellier, tot 1484 
Willem Moreel vermeld wordt. Deze was niet alleen vooraanstaand burger 
- later burgemeester - van Brugge, doch bovendien besteller bij Hans 
Memling32• 

Een al even interessant document leert dat Jan du Cellier, samen met zijn 
vrouw Tane van de Woestyne een grafzerk aankoopt in de O.L.V.-Kerk te 
Brugge in 148233 • Hieruit blijkt dat Jan in 1482 zeker getrouwd was met een 
dochter uit de rijke en aanzienlijke van de Woestynefamilie. De koopsom van 
III lb. X s. wijst erop dat Jan in goede doen was in de tachtiger jaren. Een 
dergelijke koopsom was zelfs in die dagen een aanzienlijk bedrag en het 
waren enkel gegoede burgers die dit konden betalen. Dat hij in de O.L.V.
Kerk wil begraven worden kan men als een summiere aanwijzing zien van 
du Celliers Mariadevotie. Dit aspect van zijn geestesleven vindt men ook 
terug als Leitmotiv in het tweeluik, zoals verder uit de iconografische analyse 
en interpretatie zal blijken. Of hij daadwerkelijk in de O.L.V.-Kerk begraven 
werd valt uit het archivalisch onderzoek niet af te leiden34• 

27 0 . Neubecker, o.c., pp. 224-232. 
28 In de Stadsrekeningen 1473-1491 in het Stedelijk Archief te Brugge, afgekort in bijlage S.A.B., komt 
zijn naam in verschillende schrijfwijzen voor: Jan de Selier, Jan du Chelier, Jan du Celier, Jehan du 
Cellier. 
29 Cf. Doe. nr. 1. 
3° Cf. Doe. nrs. 2 t.e .m. 5. 
31 Cf. Doe. nrs. 6 t.e.m. 11; 13 t.e.m. 19. 
32 Cf. D. De Vos, Catalogus schilderijen XVe en XV/e eeuw, Groeninghemuseum, Brugge, 1979, pp. 
159-162. 
33 Cf. Doe. nr. 12. 
34 Het Kerkelijk Archief van O.L.V. te Brugge was op het moment van dit onderzoek niet toegankelijk 
wegens reorganisatie. 
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Hij wordt een laatste maal vermeld als belastingbetaler van het scarmers 
zestendeeP5 en betaalt III lb. 36 • 

Uit de documenten blijkt dat Jan du Celliers' aanwezigheid in Brugge 
nagenoeg gelijk loopt met die van Hans Memling. Als kruidenhandelaar 
behoorde hij, net als de tot in 1484 vermelde Willem Moreel, tot het 
welstellend mercantiel milieu, de belangrijkste opdrachtgevers van Memling. 
Het lijdt bovendien weinig twijfel dat du Cellier zakelijke relaties moet 
onderhouden hebben met Loctewijk van Gruuthuuse, die kruidenopslag
plaatsen in het Brugse bezat. Ook dit aspect van de Gruuthuuse-du Cellier 
verhouding kan door het Gruuthuuse-hartschild in het wapen van du Cellier 
uitgedrukt zijn. 

Hoewel de archivalische bronnen geen evidentie verschaffen, die de bestel
ling van het tweeluik bij Memling zouden kunnen staven, toch lijken de 
bronnen deze mogelijkheid eerder te bevestigen dan te ontkennen. 

Op het eerste gezicht vertoont het compositieschema van de dyptiek grote 
gelijkenissen met de zgn. Dyptiek van München37 • Ook hier wordt op het 
linkerluik Maria weergegeven, omringd door figuren en in een weids land
schap geplaatst, terwijl het rechterluik eveneens een knielende stichter weer
geeft, ditmaal. vergezeld van de H.-Joris. Doch een meer doorgevoerde 
stilistische analyse van de vormconceptie en de figuratie wijst in de richting 
van het St.-lansretabel te Brugge (afb. 5) en Het Mystisch Huwelijk van de 
H.-Catharina te New York (afb. 6)38 • Niettegenstaande de architecturale 
omlijsting in deze werken verschilt, respectievelijk een baldakijn met zuilen
colonade en achtergrondlandschap te Brugge en een baldakijn met boogvor
mige wijnrank en achtergrondlandschap te New York, vertonen de figuur
groepen opvallende gelijkenissen. In de drie gevallen wordt de basisdriehoek 
van de compostitie gevormd door de H.-Catharina, de H.-Maagd en de 
H.-Barbara, een statisch basisconcept typisch voor de kunst van Memling. 
De vormconceptie is echter nooit zeer sterk in details en onveranderlijk wordt 
voorrang gegeven aan het totaalbeeld. Toch komt de individualiteit steeds 
tot zijn recht. Dit aspect is bijzonder opvallend bij onderlinge vergelijking 
van het figuurtype van de H.-Catharina in de drie compostities. 

In de drie gevallen wordt éénzelfde individu afgebeeld. De zittende hou
ding, het kleed in goudbrokaat, de plaatsing van de attributen en het hoofd 
tussen driekwart en profiel zijn in de drie panelen nagenoeg identiek. Toch 

35 Een van de zes wijken waarin Brugge was onderverdeeld: De eerste circle ofte wyck beghinnende ande 
noord:zyde van de S/ipstocstrate gaende lancxt de Oost:zyde van de Vlamyncstrate tot an de Crane [ ... ] 
zonder auteur geciteerd in Annales de la Société d'émulation pour /'étude de /'histoire et des antiquités 
de la Flandre, 5e série, vol. VI, Brugge, 1894, p. 296. 
36 Cf. Doe. nr . 20. 
37 München, Aeltere Pinakothek . Paneel, elk 43,3 x 31 cm. M.J . Friedländer, o.c. , cat. nr. 104; G.T. 
Faggin, o.c., cat. nr. 29 a-b . 
38 Brugge, Memlingmuseum. Paneel, middenpaneel 172 x 172 cm. G.T. Faggin, cat. nr. 6 d, 
New York, The Metropolitan Museum of Art, Paneel, 68,6 x 73,4 cm. G.T. Faggin, o.c. , cat. nr . 83. 
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5. Hans Memling, Centraal paneel van het St.-Jans Retabel, gedateerd 1479. 
Brugge, Memlingmuseum © ACL Brussel 

kan de scherpzinnige waarnemer opmerken dat Catharina's houding afwijkt 
in het du Cellier-paneeL In tegenstelling tot de panelen van New York en 
Brugge biedt ze hier immers de rechterhand aan in plaats van de linker. 
Daarenboven schuift het Christus-kind de ring over de rechter middenvinger, 
in plaats van de linker ringvinger, zoals afgebeeld op de twee voornoemde 
panelen. Een dergelijke afwijking is zeker niet gebruikelijk voor Memling, 
die gewoontegetrouw, dezelfde stilistische idiomen gebruikt. Mogelijk is dit 
gebeurd op verzoek, vooropgesteld dat de afbeelding van de H.-Catharina 
op het St. -Jansretabel als archetype werd gebruikt. Hiervoor moest Memling 
de rotatiehoek tussen schouders en bekken van de Catharina-figuur vergroten 
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6. Hans Memling, Het Mystisch Huwelijk van de H.-Catharina. 
New York, The Metropolitan Museum of Art © 

Bequest of Benjamin Altman, 1914 [14.40.634] 

en moest de arm iets uitgelengd worden. Deze vaststelling, vroeger wel eens 
beschouwd als flagrante tekenfout39, versterkt de indruk dat Memling de 
figuratie van de Brugse dyptiek heeft gereconcipiëerd. 

Een onderlinge vergelijking van de drie werken naar de factuur en kleur 
valt in het voordeel uit van de du Cellier-dyptiek. De contouren zijn iets 
onvaster geschilderd en het coloriet lijkt doffer. Reeds eerder werd erop 
gewezen dat de dyptiek waarschijnlijk in de XIXde eeuw een grondige 

39 E. Michel,o.c., pp. 199-201. Dit inzicht heeft Michel bovendien doen besluiten het werk als zeer vroeg 
te dateren (1475). 
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restauratie onderging. Vergeleken met de panelen van New York en Brugge, 
is dit werk immers zeer gering van afmeting. Dit aspect heeft uiteraard zijn 
invloed op de factuur en moet in rekening gebracht worden bij onderlinge 
vergelijking van het fotomateriaal. Foto's reduceren schilderijen immers tot 
hetzelfde standaardformaat en kunnen een stilistische vergelijking vervalsen. 
Enkel de grondige observatie van het werk zelf is releverend. De op het eerste 
gezicht grovere schildering van de du Cellier-dyptiek wordt, na vergelijking 
met bijvoorbeeld een stuk achtergrondlandschap van dezelfde oppervlakte 
van het St.-Jansretabel, aannemelijk binnen het picturaal idioom van Mem
ling. Het opvallendste aspect van de dyptiek is echter de plaatsing van de 
figuurgroep in een open landschap. Ruimtewerking en het scheppen van een 
eenheidsruimte zijn niet bepaald de sterkste zijden van Hans Memlings 
artistieke productie. Het gebrek aan binding tussen voor- en achterplan kan 
men in veel van zijn werken vaststellen. 

Indien een achterplan aanwezig is, wordt dit meestal door een architectura
le constructie gescheiden van het voorplan. Slechts geleidelijk breekt dit 
achterplan - het achtergrondlandschap - door ten koste van de architec
tuur. In deze achtergrondlandschappen komt de artistieke persoonlijkheid 
van Memling het sterkst naar voren. Ze doen meestal denken aan parken, 
zijn gekunsteld en zeker niet naar de natuur geschilderd. Opgebouwd met een 
verzadigd coloriet, zonder scherpe kleurcontrasten, dragen ze bij tot de 
sfeerschepping, de rust en het intrinsiek evenwicht van de compositie. Het 
creëren van het sfeerlandschap behoort ongetwijfeld tot één der meest 
vooruitstrevende aspecten van Memlings kunst. 

Het doorbreken van dit landschap, ten koste van de architecturale omlijs
ting is, na kritisch onderzoek van het reuvre, slechts geleidelijk en in fases 
gebeurd. In het zogenaamde Retabel van Lübeck, door opschrift gedateerd 
1491 en bijgevolg geschilderd op het einde van Memlings loopbaan, is de 
ruimteproblematiek overwonnen40

• De verschillende plans zijn ruimtelijk 
verbonden en er is een picturale coherentie tussen de voorgestelde figuren. 
Daarenboven is de calvariescene geplaatst in een doorlopend landschap. 
Wanneer men dit werk vergelijkt met een ander, ondubbelzinnig gedateerd 
paneel, zoals het St.-Jansretabef1

, dan lijkt in dit werk het achtergrondland
schap afgesloten door de architectuur van het voorplan. Anders gesteld, 
tussen de panelen van Brugge en Lübeck heeft zich een evolutie voltrokken. 
Langzamerhand verlaat Memling de architecturale omlijsting bij de afbeel
ding van figuurgroepen ten voordele van het open landschap. Deze geleidelij
ke evolutie verloopt chronologisch. 

40 Lübeck, Sankt-Annen Museum. Paneel, centraal paneel205 x 150 cm; zijluiken elk 205 x 75 cm. Deze 
triptiek werd geschilderd in opdracht van Heinrich Greverade, vertegenwoordiger van de Hanse-stad 
Lübeck te Brugge. G.T. Faggin, o.c., Cat. nr . 16 a tot i. 
41 Het opschrift op de onderste lijstrand van het middenpaneel luidt: OPVS IOHANNIS HEMLINO 
ANNO M CCCC LXXIX 1479. 



MEMLINO- DU CELLIER-DYPTIEK 75 

Hieruit kan een relatief dateringscriterium afgeleid worden42
. Dit relatief 

criterium laat ons toe de Retabel van Jan du Cellier te plaatsen tussen het 
St.-lansretabel en de Tryptiek van Lübeck. De kwaliteit van het landschap 
in het linkerluik van de dyptiek komt overeen met die van de Lübeck-tryptiek. 

Hieruit volgt het dateringsvoorstel 1485-90, dat de reeds eerder geformu
leerde hypothese van M.J. Friedländer bevestigt43

• De figuratie en de compo
sitie vertonen daarenboven grote gelijkenissen met het St.-lansretabel te 
Brugge. 

De late datering wordt bovendien gesteund door archivalia. Daaruit bleek 
immers dat du Cellier in de tachtiger jaren zeer welstellend was en tot de kring 
van de Memling-liefhebbers behoorde. Op stilistische gronden kan dit werk 
aan Memling toegeschreven worden44• Men dient evenwel rekening te houden 
met de restauratie(s). De analyse van het compositiemodel, de figuurtypes 
en hun plaatsing in een open landschap laten een rijpe stijl vermoeden, 
hetgeen zowel de attributie als de datering bevestigt. 

De afbeelding van de Maagd met de heiligen Lucia, Margaretha, Barbara, 
Catharina, Agnes en Cecilia treft men men in de Zuid-Nederlandse schilder
kunst voor Memling nagenoeg niet aan45 • Het beeldtype is geïnspireerd op 
de Italiaanse Sacra Conversazione. Ongewoon is de afbeelding van de drie 
Griekse Heiligen Catharina, Barbar a en Margaretha in gezelschap van de drie 
Latijnse - en vrijwel niet gekende - Heiligen Agnes, Cecilia en Lucia. 
Ogenschijnlijk worden hier de drie Griekse, in onze streken beter bekende 
Heiligen, gebruikt om de Latijnse te introduceren46. 

Traditioneel wordt de voorstelling van de H.-Catharina en de H.-Barbara 
geïdentificeerd als de oppositie vita contemplativa - vita activa, het contem
platieve tegenover het actieve leven47 . Van de zes Maagden krijgt Catharina, 
zoals reeds hoger gesteld, de meeste aandacht. De legende van haar Mystisch 
Huwelijk is vermoedelijk ontstaan uit de psalmen van Salomon. Catharina, 
van koninklijke afkomst en bekend om haar schoonheid, krijgt een droom 
waarin het Christuskind haar vertelt dat ze niet mooi genoeg is. Pas na haar 
doopsel ontvangt ze, in een daarop volgende droom, een huwelijksring. Haar 
intelligentie was spreekwoordelijk. 

42 Het dateringscriterium, hier slechts in zijn essentie weergegeven, wordt meer in extenso behandeld in 
H .J . Van Miegroet, Nieuwe dateringscriteria voor het ceuvre van Hans Memling, in Handelingen van 
het Iste congres van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheidkunde en Geschiedenis 
van België, Hasselt, 1982. 
43 M.J . Friedländer, o.c., Cat. nr . 15 , p. 38 . 
44 Door E. Larsen en K.B. McFarlane wordt het tweeluik aan het atelier toegeschreven, echter zonder 
argumentatie. Cf. E. Larsen, o.c., p . 119; K.B . McFarlane, o.c., p. 31 , nota 15. 
4s E . Kirschbaum s.j. & W. Braunfels, o.c., vol. III , p. 189. 
46 E. Kirschbaum s. j . & W. Braunfels, o.c., vol. V, pp . 304-311; A. Jameson, Sacred and Legendary 
Art, Boston, 1865, vol. II, p . 194. 
47 A. Jameson, o.c. , p. 102; A . Jameson, Legendsof the Madonna, Boston, New York, 1897, p . 144 
ev. 
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Naar aanleiding van de christenvervolging in haar geboortestreek Alexan
drië disputeert ze met de meest geleerde filosofen aan het hofvan Maximus II 
en bekeert ze hen tot haar geloof. Wanneer Maximus haar later echter wil 
huwen, weigert ze en sterft ze de marteldood. De attributen, het wiel en het 
zwaard, verwijzen naar dit martelaarschap48 . Ze wordt beschouwd als de 
patrones van de filosofie, de literatuur en de theologie. 

Barbara, veelal afgebeeld in Catharina's gezelschap, staat vooral bekend 
om haar standvastigheid in het geloof en om haar maagdelijkheid. De toren, 
als miniatuurmodel of op ware grootte naast haar afgebeeld, verwijst hier
naar49. 

De derde Griekse heilige, Margaretha van Antiochië, verschijnt ook veel
vuldig in het gezelschap van de voorgenoemde, Griekse lotgenoten Catharina 
en Barbara. Voornamelijk vereerd omwille van haar deemoed, zachtheid en 
haar maagdelijkheid, heeft ze een draak als attribuut. Deze versloeg ze door 
het maken van het kruisteken50. 

Agnes, gestorven op dertienjarige leeftijd, staat eveneens voor zachtheid 
en onschuld. Gezien haar jeugdige leeftijd is ze de patrones van de maagde
lijkheid bij uitstek en is zij steeds vergezeld van een lam. Soms wordt ze ook 
afgebeeld met een huwelijksring, hetgeen verwijst naar het Mystisch Huwe
lijk51. 

De Latijnse Cecilia, zo vroom tijdens haar leven dat ze de engelen in de 
hemel hoorde zingen, kon volgens de legende alle instrumenten bespelen. Ze 
stierf eveneens de marteldood, doch deelde kort hiervoor al haar bezittingen 
uit aan de armen52. Pas op het einde van de XV de eeuw, wordt ze afgebeeld 
met het orgel als attribuut, in de XVI de eeuw komt ze steeds met dit attribuut 
voor. Als patrones van de muziek en de bezielde inspiratie wordt door haar 
de muze van de kunst geëerd. 

Lucia, afgeleid van het latijnse lux, licht, wordt meestal afgebeeld met een 
schaaltje met ogen. De legende wil dat ze deze uitstak, nadat ze door een 
jongeling achtervolgd werd, die verliefd was op haar mooie ogen. Vooral 
wanneer ze samen met Catharina afgebeeld wordt, wordt ze geïdentificeerd 
als het symbool van het leren en het inzicht in de theologische studie. Ook 
de onthouding wordt als één van haar kardinale deugden beschouwd53 . Het 

48 J. de Voragine, Legenda Aurea, La légende Dorée de Jaques de Voragine, nouvellement traduite en 
français par L 'abbé J.B.M. Roze, vol. lil, pp. 373-387; E. Kirschbaum, o.c., vol. VII, pp. 287-297; G. 
Ferguson, o.c., p. 110; A. Jameson, o.c., 1865, p. 89. 
49 E. Kirschbaum, o.c., vol. V, pp. 304-311; G. Ferguson, o.c., p. 107; A, Jmeson, o.c., 1865, p. 102. 
50 J. de Voragine, o.c., vol. 11, pp. 236-240; E. Kirschbaum, o.c., vol. VII, pp. 494-500; G. Ferguson, 
o.c., p. 131; A. Jameson, o.c., 1865, p. 122. 
51 J. de Voragine, o.c., vol. I, pp. 191-195; E. Kirschbaum, o.c., vol. V, pp. 58-63; G. Ferguson, o.c., 
p. 102; A. Jameson, o.c., 1865, p. 210. 
52 J. de Voragine, o.c., vol. III, pp. 340-351; E. Kirschbaum, o.c., vol. V, pp. 455-463; G. Ferguson, 
o.c., p. 112; A. Jameson, o.c., 1865, p. 194. 
53 J. de Voragine, o.c., vol. I, pp. 48-52; E. Kirschbaum, o.c., vol. VII, pp. 416-420; G. Ferguson, o.c., 
p. 130; A. Jameson, o.c., 1865, p. 218. 
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weze bovendien opgemerkt dat Lucia's attribuut, de schaal met de ogen, net 
zoals het portatieforgel van Cecilia, pas na Memling veelvuldig voorkomt54

• 

Omtrent du Celliers particuliere devotie voor deze heiligen, afzonderlijk 
of in groep, is niets bekend, een lichte aanwijzing in de richting van een 
Maria-devotie daargelaten. Wanneer men ervan uitgaat dat de Maagd het 
centraal thema is van deze dyptiek, dan kunnen de heiligen beschouwd 
worden als personificaties van deugden en kwaliteiten, die rechtstreeks 
refereren naar de Maagd. Deze veronderstelling, aangevuld met een eerste, 
grondige studie van de standaardliteratuur rond Maria55 , vormt het uitgangs
punt van de doorgevoerde iconografische interpretatie. 

Het is merkwaardig vast te stellen dat tot nu toe de iconografische analyse 
en de interpretatie van de dyptiek nog niet grondig werd doorgevoerd. De 
vraag stelt zich of er een sluitend (icono )logisch verband kan gelegd worden 
tussen eensdeels de voorstelling op het linkerluik, de Maagd met Kind in een 
gesloten rozentuin, omringd door engelen in het luchtruim, en anderdeels de 
voorstelling op het rechterluik, de strijdende St.-Joris, Johannes op Patmos 
en de verschijning van de Vrouw van de Apocalyps, het zgn. Signum 
Magnum. Anders geformuleerd, luidt die vraag: waar ligt de oorsprong van 
de verscheidene beeldtypes, hoe kunnen ze met elkaar in verband gebracht 
worden zoals hier is gebeurd, wanneer en waar werden de beeldtypes voor 
het eerst - geheel of gedeeltelijk - geassociëerd, welke betekenis kan 
hieraan toegekend worden en wie was hiervoor verantwoordelijk? Deze vraag 
is geenszins overbodig, temeer daar een uitgewerkt iconografisch-theologisch 
programma in de du Cellier-dyptiek vermoed wordt. Dit idee werd ingegeven 
door de aanwezigheid en combinatie van verscheidene iconografische motie
ven. Wat op het eerste zicht eenpasticcio lijkt te zijn, blijkt bij nadere studie 
te wijzen in de richting van een theologisch gefundeerd en coherent beeldpro
gramma. In het hierna volgend gedeelte wordt gepoogd deze merkwaardige 
iconografie, voor zover bekend het vroegste voorbeeld in de Nederlandse 
schilderkunst, zowel naar de oorsprong als naar de betekenis voor het eerst, 
volledig te verklaren. 

s4 Onderhoud Dr. M. Madou, Leiden 8 maart 1982. 
ss Algemene werken: E. Kirschbaum, o.c., vol. 111: Maria; J .J.M. Timmers, Christelijke symboliek en 
iconografie, Bussum, 1974, pp . 129-146; J . Hall, o.c., pp. 323-336; G. Schiller, Jkonographie der 
christlichen Kunst, vol. IV: Maria , Kassei 1980. 
Als verdere inleiding tot de problematiek kan de volgende basisbibliografie gelden: Rohault de Fleury, 
La Sainte Vierge, études archéologiques et iconographiques, vol. 1-11, Parijs, 1878; V. Lasareff, Studies 
in the iconography of the Virgin, in The Art Bulletin, jg. XX, maart 1938, pp. 26-65; R. Wolfgarten, 
Die Ikonographie der Madonna im Rosenhag, Bonn, 1953; E.M. Vetter, Maria im Rosenhag, Düsseldorf, 
1956; M. Levi d' Ancona, The iconography of the Immaculate Conception in the Middle ages and Early 
Renaissance, Monographs on Archeology and Fine Arts, VII, New York, 1957; M. Levi d'Ancona, The 
iconography of the Immaculate Conception, in The Burlington Magazine, april 1958, p. 138; A. Stubbe, 
La Madonne dans /'Art, Brussel 1954; S. Ringbom, Maria in Sole and the Virgin of the Rosary, in The 
Journat of the Warburg and Courtauld lnstitutes, jg. XXV, Londen, 1962, pp. 326-330; E. Guldan, Eva 
und Maria, eine Antithese als Bildmotiv, Keulen, 1966- met zeer uitgebreide thematisch gerangschikte 
bibliografie, op pp . 327-345 -;E.G. Grimme, Unsere Liebe Frau. Das Bild Mariensin der Malerei des 
Mittelalters und der Frührenaissance, Keulen, 1968. 
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De zittende Madonna met Kind in een gesloten rozentuin wordt als 
uitgangspunt voor de bewijsvoering voorop gesteld. Om dit beeldtype te 
verduidelijken, dient men terug te gaan tot de XII de eeuw, beginpunt van 
de devotie voor de Maagd als Nieuwe Eva. Dit beeldtype vindt zijn eerste, 
plastische uitdrukking in de portaalsculptuur van Noord-Frankrijk56• Te 
Parijs werd ca. 1210-20 op de middenpijler van het linker westportaal van 
de Notre Dame een staande Madonna met de voet op een draak afgebeeld. 
Een tiental jaren later verschijnt in Amiens een analoge voorstelling als te 
Parijs. Op de middenpijler van het rechter westportaal wordt eveneens een 
staande Madonna met Kind en draak afgebeeld. Op de sokkel van deze zgn. 
Trumeau-Madonna wordt bovendien de schepping van Eva weergegeven57 • 

Hier vindt men de antithese Maria-Eva terug, met het daaraan verbonden 
principe van de Ecclesia Triumphans, de overwinnende Kerk. De snelle 
verspreiding van dit archetype over gans Noord-Europa is voldoende gekend 
en bestudeerd. Stelselmatig werd het beeldtype aangevuld en/of gewijzigd 
onder invloed van lokale tradities of religieuze groeperingen. Vooral in het 
toenmalige Duitse rijk en hoofdzakelijk onder invloed van de Orde der 
Dominikanen wordt in de XIV de eeuw de iconografie complexer. Dit gebeur
de niet zonder reden. In de loop van de XIVde eeuw werd de H.-Schrift 
toegankelijker voor de gelovigen. De kerkelijke hiërarchie aanvaardde echter 
niet dat het volk - voor zover men kon lezen in die periode - de bijbellas 
zonder voorbereiding. Vandaar dat gemoraliseerde versies, gecommenta
riëerde fragmenten e.d. van de H.-Schrift werden verspreid. De klemtoon lag 
hierbij echter niet op het geschreven woord, tot het uiterste minimum 
beperkt, doch veeleer op de afbeelding. Bij de vulgarisatie van religieuze 
geschriften, waarvan het Speculum Humanae Salvationis een representatief 
voorbeeld kan genoemd worden, werd het beeld het devotiekanaal bij uitstek 
voor de volkse piëteit58 • Het vervulde hierbij niet alleen de rol van de 
Andachtsbild, doch ook deze van didactisch instrument. Vooral hierdoor 
werd de iconografie van de afbeelding steeds complexer: men bracht immers 
binnen hetzelfde beeldtype verscheidene religieuze principesen/of dogma's 
samen. Door de vulgarisatie wordt de piëteit niet alleen beeldrijker, daaren
boven groeit de verering van de beelden en statuetten59• Deze statuetten 
vervulden nagenoeg dezelfde functie als de afbeeldingen in de religieuze 

56 E. Guldan, o.c., p. 101. 
57 W. Sauerländer, La sculpture Gothique en France 1140-1270, Parijs, 1972, pp. 29-36, afb. 168; E. 
Guldan, o.c., Die Trumeau Madonna, pp. 124-128. 
58 Bij de verluchting van deze Speculi speelden de Dominikanen een niet te onderschatten rol. De 
Dominikanen Lu dolf van Sachsen of Nikolaus von Strassburg worden frequent genoemd in verband met 
de tweehonderd exemplaren van een Duits Speculum, allen door dezelfe hand verlucht in de eerste helft 
van de XVI de eeuw. 
Daarenboven speelden de Ridders van St.-Johannes-in-Jeruzalem (de Johannitters) te Schlettstadt een 
grote rol in de produktie en de verspreiding van deze populaire geschriften. 
J. Lutz, P. Pedrizet, Speculum Humanae Salvationis, vol. I, Leipzig, 1907, p. XVIII. 
59 G. Duby, Fondements d'un nouvel humanisme 1280-1440, Genève, 1966, p. 106. 
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7. De gekroonde Maagd en het Kind, albaststatuette 
afkomstig uit Lemberg (2e helft XIVe eeuw). 

Krakau, Dominikanerkerk 
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geschriften: de belangrijkste geloofspunten op een gemakkelijk te begrijpen 
manier illustratief en efficiënt te verduidelijken. Ze hadden echter een aantal 
niet te onderschatten voordelen op de verluchte afbeeldingen. Meestal ver
vaardigd uit hard materiaal, zoals albast, ivoor, hout e.d., konden ze 
gemakkelijker en frequenter gemanipuleerd worden. Daarenboven waren ze 
uiterst geschikt voor huisdevotie. Vele van die statuetten zijn in de loop der 
tijden verloren gegaan doch het aantal dat momenteel bewaard wordt, is 
voldoende groot om te mogen veronderstellen dat deze kleinbeelden vrij 
populair waren in de XIV de en de XV de eeuw. 

Deze excursus heeft als voornaamste doel de rol te verduidelijken die deze 
statuetten kunnen gespeeld hebben bij de verspreiding van gecombineerde 
iconografische motieven. De complexe en gecombineerde iconografie van de 
du Cellier-dyptiek kan immers verklaard worden aan de hand van analoge 
iconografische concepties uit de kleinbeeldsculptuur. 

Een dergelijke iconografische analogie kan teruggevonden worden in het 
statuet van Lemberg, Das Weib und der Baum60 • Dit statuet is representatief 
voor de groep kleinbeelden waarvan het iconografisch basisconcept teruggaat 
op de Trumeau-Madonna. Niet alleen staat een gekroonde Madonna met 
gekroond Kind op een slangachtig monster, zoals het geval was te Amiens, 
daarenboven wordt naast haar een gekruisigde Christus afgebeeld en bevindt 
zich een strijdende St.-Joris op de sokkel (afb. 7). 
60 Albaststatuette; hoogte 48 cm; momenteel in de Dominikanerkerk te Krakau en afkomstig uit de 
Corpus Christi-kerk te Lemberg; te dateren, eind XIV de ~euw . E. Guldan, o.c., cat. nr. 108, pp. 204-208. 
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Maria wordt hier opnieuw afgebeeld als Nieuwe Eva, met het daaraan 
verbonden principe van de Ecclesia Triumphans, gecombineerd met de 
voorstelling van de strijdende St.-Joris, symbolische voorstelling van de 
Ecclesia Militans of Strijdende Kerk. De motivische verbinding tussen het 
gevecht met de Draak en de overwinning van de slang door de Maagd is van 
Dominikaanse oorsprong en verheerlijkt het prinipe van de Immaculata 
Conceptio, de Onbevlekte Ontvangenis. Het thema komt frequent in Duits
land voor en herinnert aan de St. -Georgshausritterorden zur Verteidigung der 
Lehre von der Unbefleckten Empfängnis61

• 

De kroning van de Maagd wijst op haar hoedanigheid als Regina Coeli, 
de koningin van de Hemel. De naast haar afgebeelde Christus, gekruisigd op 
een boomstronk, waarrond én een wijnrank én het slangachtig lichaam van 
het monster zich slingeren, verwijst niet uitsluitend naar het lijden van de 
Maagd. De sinds de Xllde eeuw gekende antithese Arbor Vitae-Arbar 
Cognitionis wordt ook hierdoor weergegeven. De Arbor Vitae, de Levens
boom en tevens symbool voor het Nieuwe Leven en het Offer van Christus, 
staat in contrast met de Arbor Cognitionis, de Boom der Wijsheid uit het 
Aards Paradijs. Deze was samen met de slang en de drang naar kennis van 
het eerste mensenpaar verantwoordelijk voor de Zondeval. Uit deze antithe
se, motivisch verbonden met de voorstelling van de Maagd, ontstaat in het 
begin van de XV de eeuw het beeldtype de Madonna met de wijnrank en de 
Madonna in de rozenhof of -haag, bijzonder populair in het Bodensee-gebied 
en de Mittelrheinstreek. Dit Dominikaans motief, verbonden met de Imma
culata Conceptio, wordt afgebeeld op het linkerluik van de du Cellier-dyp
tiek. Bovendien krijgt de voorstelling van de strijdende Joris op het rechter
luik, gezien in het licht van het bovenstaande, hierdoor zijn verklaring. 

Hieruit volgt dat het iconografisch programma van de dyptiek Domini
kaans geïnspireerd is. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria was immers één 
der belangrijkste strijdpunten van de orde in de XIVdeen XVde eeuw. In 
aansluiting met dit principe werd in de liturgie van de Assumptio, de ten 
Hemel Opneming van de Maagd, de Madonna als Sedes Sapientiae, Zetel van 
de Wijsheic,l, vereerd62• De voorstelling van de Maagd op het linkerluik 
verwijst niet alleen naar de Moeder Gods in haar hoedanigheid als Sedes 
Sapientiae, bovendien wordt het grondbeginsel van de Sponsa Christi, de 
Mystieke Bruid van Christus, weergegeven. Hierop wordt gealludeerd door 
Catharina en Agnes. 

61 S. Braunfels-Esche, Sankt Georg, München, 1976, pp. 124-125. 
In de Barok komt bovendien frequent de motivische verbinding tussen St.-Joris en de Maagd voor. Ook 
hier is de hoofdbetekenis van dit beeldtype het Immaculata-principe. 
62 De Maagd als Sedes Sapientiae werd verheerlijkt met de spreuk exalta sum quasi plantatio rosae Jericho 
(Eccl. 24:18)- ik ben opgeschoten zoals een rozenhof in Jericho- en het populaire liturgisch gezang 
Assumpta est Maria in coelum, gaudent angeli - de engelen juichen omdat Maria ten Hemel is 
opgenomen -, wat als dusdanig wordt afgebeeld op het linkerluik. 
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Nu dient enkel nog het Signum Magnum, de Vrouw van de Apocalyps, 
in dit geheel gesitueerd. Reeds in de Xllde eeuw stelde de Duitse theoloog 
Rupert von Deutz (t1135) in zijn commentaren op de Apocalyps, hierbij 
steunend op de lectuur van de Kerkvaders, de Vrouw van de Apocalyps gelijk 
aan de Maagd. Hij combineerde hiervoor de Bruid van het Hooglied, 
protagoniste van een in de middeleeuwen zeer populaire psalm uit het Oude 
Testament, met de mulier amicta sole, de vrouw temidden van de zon63 • 

Dezelfde typologisch-cathechetische eigenschappen van het Signum Magnum 
vindt men later terug in de Bib/ia Pauporum, de armenbijbel, en het Specu
lum Humanae Salvationis, de Spiegel van het Menselijk Hei164

• Het lijdt 
vrijwel geen twijfel dat in de XV de eeuw het Signum Magnum algemeen werd 
geïdentificeerd als de Maagd. Dit blijkt trouwens ook uit het rechter binnen
luik van het St.-lansretabel te Brugge (afb. 8). Deze identificatie heeft in 
Dominikaanse kringen meermaals geleid naar het principe van de Ecclesia 
Triumphans en de Immaculata Conceptio. 

63 Rupert von Deutz, Cammentaria in Apocalypsim, liber VII , caput XXI , in J.P . Migne, Patrologiae 
Cursus Completus, Latijnse reeks, col. CLXIX, Parijs, 1844-64, p. 1041. 
64 E. Guldan, o. c., pp. 90-116. 
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In dit licht gezien wordt de Dominikaans Marialogische strekking van de 
Dyptiek van Jan du Cellier volkomen duidelijk. Op het linkerluik wordt 
Maria met het Kind, gezeten voor een Rozenhaag en omringd door de zes 
heiligen, afgebeeld in haar paradijslijke staat. De voorstellingen van Maria 
als Hemelse roos en de Hortus Conclusus als paradijssymbool worden hier 
verenigd in het beeldtype Maria in de rozenhof5• Deze rozenhof staat 
eveneens voor de Onbevlekte Ontvangenis. Dit Dominikaans strijdpunt werd 
in 1476 door Paus Sixtus IV officieel erkend. 

De zes Maagden kunnen op een persoonlijke voorkeur en devotie van de 
schenker wijzen, vermits hun combinatie nogal ongewoon is. Ze worden 
afgebeeld als hofdames en tijdgenoten van Memling. Wanneer men ze echter 
beschouwt als kwalitatieven en faculteiten van de Maagd66, dan wordt de 
typologische strekking van de dyptiek duidelijk. Als men aanneemt dat de 
Madonna en haar gezelschap voorgesteld wordt na de Assumptio, dan is de 
locatie van het linkerluik de hemel. De relatie met het rechterluik kan 
opgesteld worden naar analogie met het albaststatuet uit Lemberg. De 
strijdende Joris, de Ecclesia Militans, is niet alleen verbonden met de Imma
cu/ata Conceptio, daarenboven vertegenwoordigt hij één van de belangrijkste 
grondbeginselen van de Kerk op aarde, de verdediging van het geloof. Die 
verdediging gebeurt niet manu militari, doch via het woord, het Proto-Evan
gelium, gesymboliseerd door de H.-Johannes op Patmos. Dit staat dan op 
zijn beurt in functie van de Kerk, gesymboliseerd door het Signum Magnum. 
Deze driehoeksverhouding refereert naar de voorstelling van de Maagd op 
het linkerluik. 

Uit theologisch standpunt gezien, kan tussen het linker- en het rechterluik 
echter geen eenheid van plaats gelden. Zo beschouwd geeft het linker immers 
de hemelse situatie weer, het rechter de aardse. Het aardse aspect van het 
rechterluik wordt bovendien versterkt door de aanwezigheid van de schenker 
en zijn patroonheilige, de strijdende St.-Joris en de Johannes op Patmos. 
Zijn visioen geeft de finaliteit van de strijdende Kerk op aarde weer: de 
uiteindelijke overwinning op het ongeloof en de triomf van de Kerk, gesym
boliseerd door het Signum Magnum als Ecclesia Triumphans. 

Rekening houdend met het vrij ingewikkeld iconografisch programma -
geenszins ongewoon voor Dominikaans geïnspireerde programma's- kan 
Memling 'enig krediet gegeven worden voor de iets minder geslaagde composi
tie op het rechterluik. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door het 
hiëratische en rust uitstralende linkerluik. Hierin herkent men de rijpe 
meester, evenwichtig en beheerst, zonder holle rethoriek, pathos of zucht 
naar effect. De materiaalkeuze laat vooralsnog niet toe de toeschrijving aan 

65 E.M. Vedder, Maria im Rosenhag, Düsseldorf, 1956, p. 12 ev.; E .G. Grimme, Unsere Liebe Frau. 
Das Bild Mariens in der Malerei des Milte/alters und der Frührenaissance, Keulen, 1968, pp. 32-33 . 
66 In de vroeg-Christelijke periode werden eveneens abstracte begrippen, geloofspunten e.d. door 
menselijke figuren gesymboliseerd. 
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Memling te betwijfelen. De identificatie van de stichter met Jan du Cellier 
lijkt voorlopig aanvaardbaar, zowel op documentaire als heraldische gron
den. Waterdicht is ze evenwel nog niet en ze vraagt nog naar verder doorge
voerd onderzoek. 

Men kan aannemen dat het tweeluik op grond van de evolutie van het 
achtergrondlandschap in de jaren tachtig werd geschilderd. Uit documentair 
onderzoek blijkt bovendien dat in die periode Jan du Cellier zeer welstellend 
was. Compositorisch gezien zijn er affiniteiten met het St.-Jansretabel. 
Vermoedelijk werd het dyptiekje in navolging van dit retabel geschilderd en 
was het bestemd voor huisdevotie. Dit blijkt uit het kleine formaat. Het 
iconografisch programma werd waarschijnlijk opgesteld met Dominikaanse 
hulp en in de geest van de Mariadevotie van de schilder aangepast. De 
picturale uitvoering toont niet zozeer de Meester op het limiet van zijn 
kunnen, doch wijst op een schilder die zijn eigen limieten kent. Hierdoor 
alleen reeds verdient Hans Memling het epitheton Meester en behoort dit 
dyptiekje tot de betere werken binnen zijn reuvre. 

DOCUMENTEN 

+Doe. nr. 1, 1473-1474. - Jan du Cellier koopt een staanplaats in de 
cruudhalle. 

Item van joncvrauwe Lysbette Boudin Palyncx vrauwe van
der veranderinghe van haren stalle inde voors . cruudhalle 
staende vercocht Jan du Chelier omme 11 lb. groten. Comt 
den x•n penning groten. 1111 s. 

S.A.B., Stadsrekeningen 1473-1474, fol. 23v0
• 

+Doe. nr. 2, 1473-1474. -Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Ontfaen vander onderhalle met datter 
ancleist daer of Lansin Coene den ontfanc heift 
van eenen jare te wetene van half septembre 
ende half maerte LXXIlil 

Eerst vanden stallen ter snede 

Thendenlote 
Van Maerc Brulinc 

Van Jan de Seller 
Van WillemMoreel 

Vs. 

Vs. 
Vs. [ ... ] 

S.A.B. , Stadsrekeningen 1473-1474, fol. 18v0 -l9v0
• 
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+Doe. nr. 3, 1474-1475. - Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Ontfaen vander onder halle met datter 
ancleist daer of Lansin Coene den ontfanc heift 
van eerren jare, te wetene van alf septembre 
ende alf maerte LXXV 

Eerst vanden stallen ter snede 

Vanden crudeniers stallen 

Thendelote 
Van rnaere Brulinc 

Van Jan du Chelier 
Van WillemMoreel 

Vs. 

Vs. 
Vs. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1474-1475, fol. 18v0 -l9r0
• 

+Doe. nr. 4, 1475-1476. -Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Thendenlote 
Van Maerc Brulinc 

Van Jan du Chelier 
Van WillemMoreel 

Vs. 

Vs. 
Vs.[ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1475-1476, fol. l9v0
• 

+Doe. nr. 5, 1476-1477. -Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Thendenlote 
Van Maerc Brulinc Vs. 

Van Jan du Chelier Vs. 

Van WillemMoreel Vs.[ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1476-1477, fol. 8r0
• 

+Doe. nr. 6, 1477-1478. - Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniersstallen 

Van Jan du Chelier V s. VIII d. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1477-1478, fol. 8v0
• 

+Doe. nr. 7, 1478-1479. -Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniersstallen 
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Van Jacop Hewrechts wedewe VI s. VIII d. 

Van Jan du Chelier VI s. VIII d. 

Van Willem Moreel V s. X d. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1478-1479, fol. 20r0
• 

+Doe. nr. 8, 1479-1480. - Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniersstallen 

Van Jan du Chelier VIs. VIII d. 

Van WillemMoreel Vs. X d. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1479-1480, fol. 18v0 -l9r0
• 

+Doe. nr. 9, 1480-1481. - Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniersstallen 
Van Jan vander Linden 

Van Jan du Celier 

Van WillemMoreel 

VIs. VIII d. 

Vs. X d. 

VIII s. IIII d. [ ... ] 

S.A.B. , Stadsrekeningen 1480-1481, fol. 18r0 & v0
• 

+Doe. nr. 10, 1481-1482. -Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniers stallen 
Van Jan vander Linde 

Van Jan du Celier 

Van WillemMoreel 

VIs. VIII d. 

Vs. X d. 

VIII s. IIII d. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1481-1482, fol. 18r0 & v0
• 

+Doe. nr. 11, 1482-1483. -Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniers stallen 
y an Reynier Audinaerts Aeldinghers 

Van Jan du Celier 
Van Willem Moreel 

Vs. X d. 

Vs. X d. 
Vs.[ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1482-1483, fol. 18r0 & v0
• 
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+Doe. nr. 12, 1. .1482. -Jan du Cellier koopt samen met zijn vrouw 
Tane van de Woestijne een grafzerk in de Brugse O.L.V.-kerk. 

Wij proost ende capitel . .. hebben gheconsenteerd 
Jan du Cellier ende joncfrau Tane, de dochter 
van Pieter van der Woestijne, zijn wijve, te 
hebbene ende te ghebruckene een sepulture in 
de voorkerke bij den houtare van Sint Antheunis 
de sepulture van Jan Buussse ande zuutzijde, 
streekende metten oostbende aen de sepulture 
van Jan Zwijn, ende dit mids der somme van 
drie ponden tien scellinghen grooten 
vlaemscher munten .. . int jaer duust vier 
hondert ende twee ende tachetich, der eerste 
dach in W endemaent. 

S.A.B., Sepultureboek van de O.L.V.-kerk nr. 6, 
fol. 91v0

• -gepubliceerd door: 
I. Gailliard, Inscriptions funéraires et monumenta

les de la Flandre Occidentale avec les données histo
riques et généalogiques, Brugge, 1866, pp. 217-218. 

+Doe. nr. 13, 1483-1484. - ·Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Vande crudeniers stallen 
Van Reynier Oudinaerts Aeldinghers 

Van Jan du Chelier 

Van WillemMoreel 

Vs. X d. 

Vs. X d. 

Vs.[ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1483-1484, fol. 18r0 & v0
• 

+Doe. nr. 14, 1484-1485. -Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Vanden crudeniers stallen 
Van Adriaen Florent 

Van Jan du Chelier 

VIs. 

VIs. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1484-1485, fol. 18r0 & v0
• 

+ Doe. nr. 15, 1485-1486. - Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Vanden crudeniers stallen 
Van Symoen Mattaert 

Van Jan du Chelier 

VIs. 

VIs. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1485-1486, fol. 17r0 & v0
• 
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+Doe. nr. 16, 1486-1487. - Jan du Cellier betaalt zijn jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniers stallen 
Van Jan Dhond 

Van Jan du Chelier 

VIs. 

VIs. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1486-1487, fol. 17r0 & v0
• 

+Doe. nr. 17, 1487-1488. -Jan du Cellier betaalt zün jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniers stallen elc gheift 
Van Jan Dhond 

Van Jan du Chelier 

VIs. 
VIs. 

VIs. [ .. . ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1487-1488, fol. 16v0
• 

+Doe. nr. 18, 1488-1489. -Jan du Cellier betaalt zün jaarlijkse pacht. 

Van den crudeniers stallen 
Van Jan Dhond 

Van Jehan du Chelier 

VIs. 

VI s. [ .. . ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1488-1489, fol. 16r0
• 

+Doe. nr. 19, 1489-1490. - Jan du Cellier betaalt zün jaarlijkse pacht. 

Vanden crudeniersstallen 
Van Augustyn Burghet 

Van Jan du Chelier 

VIs. 

VI s. [ ... ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1489-1490, fol. 16r0 & v0
• 

+Doe. nr. 20, 1.9.1490-31.12.1491. -Jan du Cellier betaalt belasting als 
inwoner van het ,s Carmerszesdedeel. 

Andren ontfaen ghedaen volgbende den voirs. consente in scarmers zestedeel. Danof den 
ontfanc ghehadt heeft als daertoe gecommitteert Jan Scondharine de Jonghe alst blijct bij 
ziner particuliere rekeninghe hier overgheleyt. 
Eerst 
vander wedewe Leins IX lb. groten 

Van Jan du Celier lil lb. [ .. . ] 

S.A.B., Stadsrekeningen 1.9.1490-31.12.1491, fol. 43r0 -44r0
• 
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SUMMARY 

NEW FINDINGS CONCERNING 
THE DIPTYCH OF JAN DU CELLIER 

IN THE PARIS LOUVRE AND ATTRIBUTED TO HANS MEMLINO 

The so-called Diptych of Jan du Cellier in the Paris Louvre may be considered as a very special 
case in the study of Memting's art. Previous technica! exarnination has revealed a walnut 
(Juglans G.) panelconstruction, exceptional for Netherlandish panelpainting of the XVth 
century. In addition, the representation of the Virgin with Child and six female saints on the 
left volet and St. John the Baptist with donor, St. Georg, Johnon Patmos and the Apocalyp
tic Women, has always been looked upon as rather enigmatic. Untill recently, neither the 
attribution to Memling, nor the identification of the donor as Jan du Cellier has been 
questioned. 

Knowledge of these facts is indispensable for the correct evaluation of our findings. 
Through a focused archivalic and bibliographical research, following results were obtained: 
1. A new interpretation of both materialand stylistic features seems to confirm the attribution 

to Hans Memling. Furthermore, a stylistic criterion for dating has been established. The 
application of this new criterion is likely to alter currently accepted chronology of 
Memting's work. 

2. Twenty references found in the archives of Bruges, mention du Cellier as a wealthy spice 
merchant. A subsequent heraldic interpretation of the painted escutcheon on the right volet 
seems to confirm the previously suggested identification of Jan du Cellier as the donor. 

3. For the first time, the iconographical program was defined in its totality. Different themes 
were traeed back to their points of origin, which enabled us to give a logica! explanation 
for the iconography of the diptych. 

It can thus be concluded with an acceptable degree of probability that the diptych was painted 
by Hans Memling for Jan du Cellier around 1485-90. The iconographical program has been 
traeed back to the Bodensee area and was inspired by Dominican scholars. 



Hans Devisscher 

BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN DE 
ZESTIENDE-EEUWSE VLAAMSE LANDSCHAPSCHILDER 

KERSTIAEN DE KEUNINCK 

De landschapschilder Kerstiaen de Keuninck kreeg tot op heden zeer weinig 
aandacht in de kunstliteratuur. Pas in 1902, enige jaren nadat conservator 
L. Maeterlinck in de reserves van het Gentse museum voor Schone Kunsten 
een schilderij ontdekte dat de signatuur K D Kauninck droeg1, kon wat wij 
enigszins flatterend de 'De Keuninck-studie' zouden kunnen noemen, van 
start gaan. Tijdens dit jaar en het daarop volgende brachten L. Maeterlinck, 
G. Glück en H. Hymans enige kortere bijdragen over de kunstenaar2• G. 
Caullet publiceerde in 1910 enkele biografische gegevens, hoofdzakelijk met 
betrekking tot de Kortrijkse afkomst van de schilder3• Later werd nog slechts 
sporadisch aandacht besteed aan De Keuninck en zijn artistieke creaties. A. 
Laes bracht in 1931 als eerste een stilistische analyse van het reuvre van de 
meester en vulde zijn catalogus aan met zes werken4 • Zijn onderzoek steunde 
echter op een vrij gering aantal panelen, waardoor zijn conclusies niet steeds 
stroken met de werkelijkheid. Enkele jaren later besteedde ook J .A. Raczyns
ki enige aandacht aan het werk van De Keuninck; zijn analyse is echter niet 
steeds helder5• In 1956 publiceerde E.Y. Fechner een bijdrage over deze 
meester, waarin zij vijf werken, alle in Russisch bezit, toevoegt aan zijn 
catalogus6• Haar komt de verdienste toe voor het eerst oog te hebben gehad 
voor de verschillende deelgroepen binnen het reuvre van De Keuninck en een 
poging tot classificatie te hebben ondernomen. H.O. Franz belichtte in een 
artikel over de laat-maniëristische landschapschilderkunst enige laat-manië-

1 Wij bedoelen de Rampen van het Mensdom (cat. G. 18, afb . 17), verder in deze bijdrage uitvoerig 
besproken. 
2 L. Maeterlinck, Une trouvaille artistique intéressante au Musée de Gand, in Chronique des Arts et de 
la Curiosité, supplément à la Gazette des Beaux·Arts, 1903, p. 60; L. Maeterlinck, K.D. Kauninck, in 
Chronique des Arts et de la Curiosité, supplément à la Gazette des Beaux·Arts, 1903, p. 69; L. 
Maeterlinck, Un tableau de K.D. Keuninck au Musée de Gand, in Bulletin de la Société d'histoire de 
d'archéologie de Gand, 1903, pp. 1·16; G. Glück, Un tableau de Chrétien de Coninck au Musée de Gand, 
in Chronique des Arts et de la Curiosité, supplément à la Gazette des Beaux-Arts, 1903, p. 96; H. Hymans, 
Gand et Tournai, Parijs, 1902, p. 49; H. Hymans, Les calamités humaines par K.D. Kauninck, in 
Chronique des Arts et de la Curiosité, supplément à la Gazette des Beaux-Arts, 1903, p. 106. 
3 G. Gaullet, Le peintre Chrétien de Coninck et sa familie de Courtrai, in Handelingen van de Geschied
en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, I, 1903-1904, pp. 75-89; hierna afgekort als Caullet. 
4 A. Laes, Un paysagiste f/amand de la fin du XV!e siècle: Kerstiaen de Keuninck, in Mélanges Hu/in 
de Loo, Parijs-Brussel, 1931, pp. 225-230. 
5 J .A. Raczynski, Die Flämische landschaft vor Rubens, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der 
Flämischen Landschaftsmalerei in der Zeit von Brueghel bis zu Rubens, Frankfurt a.M., 1937; hierna 
afgekort als Raczynski. 
6 E.Y . Fechner, Kerstiaen de Keuninck ie Nederlabiskiej pjejsa:rj konsta XVI feke, in Trudy Gosudarst
vennogo Ermitaga, I, Zapadno Evropejsko lskusstvo, Moskou, 1956, pp. 104-118; hierna afgekort als 
Fechner. 
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ristische aspecten in het werk van De Keuninck en bracht een rake situering 
van dit deel van zijn reuvre7

• 

In deze bijdrage, die haar oorsprong vindt in onze licentiaatsverhandeling, 
brengen wij vooreerst enige biografische gegevens8, daarna een stilistische 
analyse van zijn artisiteke productie, zulks aan de hand van een twintigtal 
karakteristieke werken, om te eindigen met een beknopte karakterisering en 
situering van zijn reuvre in de evolutie van de landschapschilderkunst. In 
bijlage verzorgen wij de publicatie van enige documenten en brengen wij een 
catalogus van alle, ons tot op heden bekende eigenhandige schilderijen. 

BIOGRAFISCHE SCHETS 

De naam Kerstiaen de Keuninck9 treffen we voor het eerst aan in 1580. In 
dit jaar wordt hij immers opgenomen als vrijmeester in het Antwerpse 
St.-Lucasgild en alsdusdanig vermeld in de Liggeren10. Op zijn naam volgt 
de, voor het verder onderzoek onontbeerbaar gebleken, vermelding Schilder 
van Cortryck. Gezien de parochieregisters van de Kortrijkse Sint-Maartens
parochie, toendertijd de enige parochie van de Groeningestede, pas vanaf 
1587 bewaard zijn, kunnen deze ons geen nadere inlichtingen verschaffen 
omtrent de Kortrijkse afkomst van de schilder. Zijn naam komt echter wel 
voor in de registers van de Kortrijkse weeskamer. Op 27 juni 1580 verschijnen 
Jan de Keuninck en Antheunis Marrinvoor deze kamer en worden, tengevol
ge van het overlijden van Isabeau Marrin, aangesteld als voogden over haar 
zeven kinderen Christiaen, Maerten, Barbele, Mayken, Jaqueminken, Calle
ken ende Grietken de Coninck filii Heindericx11

• Dat de Kerstiaen of Christi
aen die we in deze acte aantreffen, de schilder is die ons bezighoudt, wordt 
gestaafd door een tweede vermelding in de Liggeren van het Antwerpse 
St.-Lucasgild. In het gildejaar 1585-86 betaalt Kerstiaen de Keuninck vijf 

7 H.G. Franz, Meister der spätmaniëristischen Landschaftsmalerei in den Niederlanden, in Jahrbuch des 
Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz, III-IV, 1970-1971, pp. 21-70; hierna afgekort als Franz. 
8 Het biografische gedeelte van deze studie hebben wij eerder beknopt gehouden. Voor een uitgebreider 
biografie en verdere gegevens over de familie van Kerstiaen de Keuninck, verwijzen wij naar H. 
Devisscher, Landschapschilder Kerstiaen de Keuninck (1580-1632), in De Leiegouw, XXVI, 1984, pp. 
3-52. 
9 Verantwoording van de schrijfwijze. 
De naam van onze kleinmeester komt in archiefdocumenten onder verscheidene schrijfwijzen voor. In 
de wezerijregisters, stadsrekeningen en scabinalia bewaard in het Rijksarchief te Kortrijk wordt zijn naam 
steeds als De Coninck geschreven. In de liggeren van het Antwerpse St.-Lucasgild treffen we meerdere 
varianten van zijn naam aan, te weten De Coninck, Conincx en De Keuninck. In zijn gesigneerde werken 
wordt steeds de vorm De Keuninck aangetroffen. Wij hebben er aan gehouden de schilder na te volgen 
en schrijven zijn naam derhalve als De Keuninck. Uiteraard gebruiken wij ook deze schrijfwijze voor 
de naam van zijn familieleden. Ook de voornaam wordt op verschillende wijzen geschreven: Christiaen, 
Cerstiaen en Kerstiaen . Op geen enkel gesigneerd werk is zijn voornaam voluit geschreven, doch steeds 
treffen we de voorletter K aan. Naar analogie met de keuze familienaam spellen we zijn voornaam als 
Kerstiaen . 
10 Ph. Rombouts en Th. Van Lerius, De liggeren en andere historische archieven van de Antwerpsche 
St. -Lucasgi/de, Antwerpen-Den Haag, 1864-1876, I, p. 273; hierna afgekort als Rombouts- Van Lerius. 
11 Rijksarchief Kortrijk (R.A.K.), Oud Stadsarchief Kortrijk (O.S.A.K.), nr. 59 (Den Willemyns), F 19 
v0

; zie bijlage I , document nr. 3. 
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stuivers keersgelde, eenzelfde som wordt betaald door Merten de Coninck, 
schilder, sijn broeder12• 

De zopas vermelde acte uit de Kortrijkse weezedeboeken verschaft ons 
enkele inlichtingen omtrent de familie van de kunstenaar. Zijn vader heette 
Hendrik en was lakenkoopman van beroep13 • Zijn moeder, Isabeau Marrin, 
overleed in 1580 en liet zeven minderjarige kinderen na, onder wie Kerstiaen, 
gezien hij als eerste vermeld en ontvoogd wordt, waarschijnlijk de oudste 
was. De ontvoogdingsbesluiten die later aan de acte zijn toegevoegd, vermel
den dat hij op 16 september 1585 werd ontvoogd uit hoofde van zijn 
huwelijk. Hieruit kan afgeleid worden dat hij toen nog niet ten volle de 
leeftijd van 25 jaar bereikt had14, en dus niet voor 1560 kan geboren zijn. 
Anderzijds mag niet uit het oog verloren worden dat hij reeds in 1580 
vrijmeester wordt in het Antwerpse St.-Lucasgild; op dat moment zal hij 
zeker de leeftijd van 20 jaar zoniet bereikt, dan toch benaderd hebben. Dit 
laat toe te veronderstellen dat hij het levenslicht zag in 1560, doch na 16 
september15 • Een getrouwe precisering van Kerstiaens geboorteplaats is 
moeilijk te geven, doch wij menen dat Caullet het bij het rechte eind heeft, 
wanneer hij beweert dat deze te situeren is op de Reep16, in een huis dat reeds 
meerdere generaties in het bezit was van de familie De Keuninck17

• Hendrik 
de Keuninck, Kerstiaens vader, erfde het in 1556, samen met zijn broers, van 
zijn vader Kerstiaen18 en verbleef er zeker vanaf 1562 tot 158419, mogelijk 

12 Rombouts-Van Lerius, I, p. 303. 
13 In de in voetnoot 11 vermelde acte leest men over de goederen die de wezen toekomen: en XXXI sticken 
scholaekens alsnoch onverkocht wesende; zie bijlage 1, document nr . 3. 
14 De ontvoogding greep plaats wanneer het onder voogdij gestelde kind meerderjarig was geworden. De 
meerderjarigheid was te Kortrijk in de 16de eeuw vastgesteld op 25 jaar. Doch in bepaalde gevallen kon 
de ontvoogding vóór de leeftijd van 25 jaar plaatsgrijpen. In globo zijn hier drie groepen te onderscheiden: 
wanneer de wezen bewezen hebben zelf hun goederen te kunnen beheren, voor de ontvoogding is 
toestemming van de naaste bloedverwanten en van de schepenen vereist; wanneer een minderjarige in het 
huwelijk treedt wordt hij ontvoogd mits toestemming van de naaste bloedverwanten en de voogden; 
intrede in het klooster of het priesterschap impliceerde ook de ontvoogding (N. Maddens, Twee 
belangrijke Kortrijkse instellingen. De buitenpoorterij en de weeskamer, inleidend artikel in Klapper op 
de 'Parckemijnen index' van de Kortrijkse weeskamer, Oostende, 1973, p. XXIV). Volgens Th. de 
Limburg Stirum, Coutumes de la ville et chotellerie de Courtrai, I, Villede Courtrai, Brussel, 1905, pp. 
218-220, vermeldt rubriek XIII, artikel12 van de costumen van 1577 het volgende: Men zal gheen weesen 
uit vooghdien stellen, nochte t 'regiment van heuren goede gheven (van wat oudde zy zyn onder de 
vyf-ende-twintigh jaeren) ten zy by advyse ende goeddyneken van schepenen vrienden ende maeghen. 
ts Op 16 september wordt hij immers ontvoogd uit hoofde van zijn huwelijk, wat impliceert dat hij toen 
nog niet tenvolle 25 jaar oud was. 
16 De Reep is een oud stadskwartier van Kortrijk, gelegen op de rechteroever van de Leie, dat rond 1700 
afgebroken en omgebouwd is tot kade (zie Caullet, p. 76). 
17 Caullet, p. 76. 
18 R.A.K., O.S.A.K., nr. 49, r' 2 r0

: 

Jan Eg hels ( ... ) ende Clement Harnoys ( .. . ) als voochden van Hanskin de Coninck filius Christiaens 
brenghen overe by eede up den laesten van septembre XVCL VI het goedt de voornoemde weese 
toecamende ende verstorven byder doof ende overlyden van de vadere ( .. . ). Noch het XIIIIe deel van 
zeker huus up den Reep daer den weesen vadere uut ghestorven es( ... ). 
Deze Jan (Hanskin) de Keuninck is het enige kind dat onder voogdij wordt gesteld, hij had echter nog 
twee broers: Kerstiaen en Hendrik . 
19 Van 1562 tot 1584 betalen Jan en Hendrik de Keuninck een jaarlijkse rente op het gebruik van een 
boescamere in een huis op de Reep (R.A.K., O.S.A.K., nrs 1754 tot 1776). In bijlage publiceren wij het 
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tot 1587, het jaar van zijn dood20• Hoogstwaarschijnlijk heeft hij er reeds 
vroeger zijn intrek genomen, mogelijk kort na 1556, het jaar dat zijn vader 
overleed21 • De kans is dus vrij groot dat onze Kerstiaen er, op de boorden 
van de Leie, het levenslicht zag. 

Over zijn jeugdjaren is ons vrijwel niets bekend. Gezien hij te Kortrijk 
geboren werd en zijn vader er tot 1584 jaarlijks als inwoner gesignaleerd 
wordt, is het vrij zeker dat deze zich te Kortrijk afspeelden. 

Hij werd, zoals reeds vermeld, in 1580 vrijmeester in het Antwerpse 
St.-Lucasgild. Dit veronderstelt dat hij toen reeds poorter van de stad 
Antwerpen was geworden22; de poortedeboeken verschaffen ons echter geen 
enkel gegeven over zijn inschrijving. Ook over zijn leertijd is vrijwel niets 
bekend. Caullet vond in de Kortrijkse stadsrekeningen van 1577 een uitbeta
ling van drie pond acht schellingen parisis aan een Kerstiaen de Keuninck 
voor tverdecken van zekere caerte figuratieve23• Op basis van dit document 
en van een bepaling van het gildereglement van 1586- pas van kracht 6 jaar 
nadat De Keuninck het vrijmeesterschap verwierf - waarin vermeld werd 
dat men zijn leertijd ook kon doorbrengen bij een vrijmeester in een andere 
stad, meende hij zijn bewering te kunnen staven dat Kerstiaen zijn leertijd 
te Kortrijk doorbracht24. Caullet heeft het hier duidelijk bij het verkeerde 
eind. Het is niet alleen vrij onwaarschijnlijk dat het Kortrijkse stadbestuur 
een opdracht zou toevertrouwen aan iemand die nog maar pas zeventien jaar 
is, maar bovendien was De Keuninck reeds in 1578lid van de Armenbus van 
het Antwerpse St. Lucasgild25 , wat er op wijst dat hij toen te Antwerpen als 
leerjongen moet ingeschreven zijn geweest. Het zal dan ook niet te Kortrijk 
doch wel in Antwerpen geweest zijn dat hij zijn vier jaar durende leertijd 
doorbracht. Andere gegevens omtrent zijn inschrijving als leerjongen of over 
zijn leertijd zijn echter niet voorhanden. In 1585 treffen we hem opnieuw 

document van 1562, het oudst bekende, en dit van 1575, het uitvoerigste. De in de documenten vermelde 
Jan de Keuninck is zeker dezelfde als deze vermeld in voetnoot 18 en aldus de zoon van de Kerstiaen 
die in 1556 overleed. Hendrik de Keuninck die samen met hem de rente betaalt kan niemand anders zijn 
dan zijn broer. Het bewijs hiervoor vinden we in een akte, verleden op 11.04.1587, waarin sprake is van 
een Heindrick de Cuenynck filius Xpiaens (R.A.K., O.S.A.K. , Acten en Contracten, 1586-1587, f" 118 
vo). 
20 Het huis behoort in ieder geval tot de nalatenschap. 
21 Documentaire bevestiging hieromtrent ontbreekt echter. 
22 De gildereglementen bepalen immers 'dat nyemant in de voors. gulde commen en zal ende de neeringhe 
hanteren, hy en sa/ fierst poorter syn, ofte noester vierschaeren nae dat hy in de gulde ontfanghen zal 
zyn, poorter moeten worden'. Deze bepaling uit het eerste artikel van het gildereglement van 22 juli 1442 
is steeds van kracht gebleven en werd herbevestigd in de nieuwe reglementen van 30 juli 1472 (art. 1) en 
31 januari 1586 (art. 9). Zie hiervoor J.B. Vanderstraelen, Jaerboek der vermoerde en kunstrijke gilde 
van St. Lucas binnen de stad Antwerpen, Antwerpen, 1855, pp. 7, 18 en 69. 
23 R.A.K., O.S.A.K., nr. 1769, f" 141 v0

• 

2A Caullet, p. 84. 
2s Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen, Archief van het oud St.-Lucasgild, nr 243 
(4), f" 26 V

0
• 
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aan, zowel te Kortrijk als te Antwerpen. Op 16 september 1585 verscheen 
hij, zoals vermeld, voor de Kortrijkse weeskamer en werd hij er ontvoogd 
uit hoofde van zijn huwelijk26• De naam van zijn echtgenote wordt niet 
vermeld, wat ons toelaat te veronderstellen dat het huwelijk niet te Kortrijk 
plaats greep. Kerstiaen verbleef in 1585 immers tenminste al sinds zeven jaar 
en mogelijk reeds langer te Antwerpen en aldus is de kans vrij groot dat hij 
een Antwerps meisje tot bruid heeft genomen27 • In het gildejaar 1585-86 
treffen we hem eveneens aan in de archieven van het Antwerpse schildersgild. 
In dat jaar betaalde hij een jaargeld van vijf stuivers28 , een zelfde som wordt 
door hem neergeteld in het gildejaar 1588-8929 . In dit laatste jaar nam hij 
de vrijwel onbekend gebleven schilder Carel de Perrara als leerling aan30. Tot 
in 1613 werd geen vermelding van Kerstiaen meer aangetroffen. In dat jaar 
werd een Kerstiaen de Keuninck als vrijmeester in het St.-Lucasgild opgeno
men31. Deze Kerstiaen wordt vermeld onder de rubriek meesterssoonen en 
kan niemand anders geweest zijn dat de zoon van de Kerstiaen die het 
onderwerp van deze studie uitmaakt. Het zelfde jaar betaalde de nieuwe 
meester vier gulden wijngelt32 • 

Drie jaar later duikt de naam Kerstiaen de Keuninck opnieuw op. Weerom 
zijn het de Liggeren van het Antwerpse St.-Lucasgild die informatie verschaf
fen. In het gildejaar 1629-30 werd Engel Ergo als leerjongen opgenomen bij 
Kerstiaen de Keuninck33 . De Liggeren vermelden niet of het gaat over onze 
Kerstiaen, dan wel over diens zoon. Theoretisch komen beide meesters in 
aanmerking. M. Vaes stipte aan dat Kerstiaen II in 1627, dus veertien jaar 
na het verwerven van zijn vrijmeesterschap, werkzaam was in het atelier van 
Jan II Brueghel34. De mogelijkheid bestaat dat hij kort daarop een eigen 
atelier leidde of, waarschijnlijker nog, de leiding van dit van zijn vader 
overnam; Engel Ergo kan er als leerjongen werkzaam zijn geweest. Wat 
Kerstiaen I betreft lijkt de kans vrij klein; deze had toen immers reeds de 
leeftijd van zeventig jaar bereikt. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat hij, als 
zeventigjarige grijsaard nog een leerjongen zou hebben aangenomen. Aldus 
opteren wij ervoor Kerstiaen II als leermeester van Engel Ergo te beschou-

26 Zie bijlage 1, document nr. 3. 
27 De huwelijksregisters van de Antwerpse parochies vermelden hieromtrent niets . Onze opvatting zien 
wij nochtans versterkt door het feit dat bij de ontvoogding van Kerstiaens zusters, die allen te Kortrijk 
huwden, de namen van hun respectievelijke echtgenoten wel vermeld zijn; zie bijlage 1, document nr . 
3. 
28 Rombouts-Van Lerius, I, p. 303 . 
29 Rombouts- Van Lerius, I, p . 337. 
30 Rombouts- Van Lerius, I, p . 410. 
31 Rombouts- Van Lerius, I, p . 496. 
32 Rombouts- Van Lerius, I, p. 502. 
33 Rombouts- Van Lerius, 11, p. 7. 
34 M. Vaes, Le journal de Jean Brueghel IJ, in Bulletin de l'Institut historique beige à Rome, IV, 1924, 
pp. 185 en 211. 
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wen, een keuze die door de, weliswaar zeer beperkte, literatuur helemaal niet 
gedeeld wordt35 • 

In 1632-33 overleed de echtgenote van Kerstiaen I; de aan het St.-Lucasgild 
verschuldigde doorschuld bleef onbetaald36• Het is dus niet onmogelijk, zelfs 
vrij waarschijnlijk, dat Kerstiaen kort daarop is overleden en dat hierin de 
reden voor het niet betalen van deze schuld zou liggen. Concrete gegevens 
omtrent zijn sterfdatum zijn ons echter niet bekend. 

In 1636-37 treffen we opnieuw een Kerstiaen de Keuninck in de Liggeren 
aan. Tijdens dit jaar wordt Francis Antognossi in zijn atelier opgenomen37 • 

Bepaalde auteurs veronderstellen dat dit de derde leerjongen van Kerstiaen 
I zou zijn38 . Dit standpunt kunnen wij echter bezwaarlijk delen, daar wij 
menen dat onze Kerstiaen stierf kort na de dood van zijn vrouw in 1632-33. 

Verdere biografische gegevens over Kerstiaen de Keuninck ontbreken. Of 
hij in Italië geweest is weten wij niet, nergens wordt er melding van gemaakt. 
Uit de regelmatige vermeldingen in de Liggeren menen wij wel te mogen 
concluderen dat hij niet te rekenen valt onder de vele landschapschilders die, 
vaak omwille van politieke of religieuze motieven, in de tweede helft van de 
16de eeuw hun vaderland hebben verlaten, om hun schildersactiviteit te 
ontplooien in de Noordelijke Nederlanden of in Duitsland. 

STILISTISCHE ANALYSE 

Het geauthentificeerde reuvre van Kerstiaen de Keuninck is van een eerder 
beperkte omvang. Negentien panelen zijn voorzien van een signatuur of 
monogram, één ongesigneerd werk waarvan de authenticiteit door documen
ten gestaafd is, is aan deze negentien panelen toe te voegen. Van deze twintig 
geauthentificeerde werken zijn er slechts vier gedateerd: het Woudlandschap 
met jagers, en het Landschap met kasteel die beide het jaartal1610 dragen, 
een Brand van Troje die in 1627 ontstaan is en de Droom van Jacob die in 
1630 geschilderd werd. 

In het Woudlandschap met jagers (cat. G. 2, afb. 8) is een open plaats in 
het bos weergegeven. De bomen die deze zone omringen, laten slechts een 
beperkte doorkijk op de diepte vrij. Het afgebeelde natuurfragment, dat een 
zeer gesloten opbouw vertoont, geeft door de werkelijkheidszin waarvan het 
getuigt, de indruk naar de realiteit te zijn gezien. De vegetatie en de bomen 

35 De meeste auteurs beschouwen Engel Ergo als leerjongen van Kerstiaen I, zo onder andere R.L. 
Delevoy, Dictionnaire des peintres, Brussel, 1950, p. 338; A . V on Wurzbach, Niederländische Kunst/er
lexicon, Wenen 1906-1911, I, p. 264; G. Caullet, Catalogue du Musée de peinture et de sculpture de la 
vi/Ie de Courtrai, Kortrijk, 1912, p. 24. Ook de Cata/ogue de I'Exposition rétrospective du paysage 
flamand du XV/e, XV/Ie et XVII/e siècles (Brussel, 1926, p . 49) huldigt deze opvatting. 
36 Rombouts- Van Lerius, 11, p. 44. 
37 Rombouts- Van Lerius, 11, p. 88 . 
38 Dezelfden als vermeld in voetnoot 35. 
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op de voorgrond zijn gekenmerkt door een zeer nauwkeurige werkwijze, 
terwijl de meer naar achteren geplaatste gegevens, twee boomgroepen en een 
kasteel, iets vager gehouden zijn. Geslaagde lichteffecten begiftigen het 
geheel met een stemmingsvolle afwisseling tussen helder belichte en donker
der partijen. 

In het Landschap met kasteel (cat. G.1, afb. 12) is de linkerhelft van de 
voorstelling ingenomen door een viertal grote bomen waartussen zich een 
zicht op de diepte opent, en ontplooit zich rechts een getemperd panoramisch 
zicht. Niettegenstaande de verschillen in de opbouw van de compositie, 
sluiten deze werken op stilistisch gebied bij elkaar aan. Beide landschappen 
zijn immers gekenmerkt door dezelfde natuurlijkheid, dezelfde accurate 
techniek en dezelfde licht-donkerwerking. 

De Droom van Jacob (cat. G. 4, afb. 13) sluit in de opbouw van de 
compositie aan bij het Landschap met kasteel. In beide werken opent zich 
rechts een zicht op een zacht glooiende heuvelhelling en is de linkerhelft van 
het paneel ingenomen door een motief dat meer naar voren geplaatst is, een 
boomgroep in het Landschap met kasteel en een rots in de Droom van Jacob. 
Ook door de belichting, de dieptesuggestie en de nauwkeurige werkwijze zijn 
beide panelen met elkaar verwant. 

De Brand van Troje ( cat. G. 3, afb. 15) staat enigszins los van de drie 
overige gedateerde werken. Van een beperkt natuurfragment en een gesloten 
beeldopbouw, als in de drie overige werken, kan hier geen sprake zijn. De 
uitgestrekte Trojaanse vlakte, die in dit werk in beeld wordt gebracht, is door 
geen enkel motief begrensd en lijkt zich langs beide kanten te willen doorzet
ten. De voorstelling geeft dan ook de indruk op een eerder willekeurige plaats 
door de lijst te zijn oversneden. Het geheel is wel voorzien van dezelfde 
licht-donkerwerking als in de overige gedateerde panelen, doch de stemming 
die deze hier oproept is van een totaal andere aard. 

Het Landschap met kasteel en het Woudlandschap met jagers die beide in 
1610 ontstaan zijn, en de Droom van Jacob van 1630, vertonen grote 
stilistische gelijkenissen, niettegenstaande hun realisatie door een tijdspanne 
van twintig jaar gescheiden is. Verscheidene geauthentificeerde werken slui
ten bij deze drie panelen aan. Ook rond de Brand van Troje zijn meerdere 
gesigneerde panelen te groeperen, die zowel in de opbouw van de compositie 
als iconografisch vrij grote verwantschappen vertonen. Daarnaast bestaat 
een niet onaanzienlijk deel van het geauthentificeerd reuvre uit bergland
schappen waarin zich een panorama ontplooit, dat in uitgestrektheid die in 
het Landschap met kasteel en in de Droom van Jacob sterk overtreft, en uit 
boslandschappen die gekenmerkt zijn door een bevreemdende, irreële, laat
maniëristische sfeer die schril contrasteert met de rustige atmosfeer in het 
Woudlandschap met jagers. Daarenboven moet er rekening mee gehouden 
worden dat De Keuninck in 1610, het jaar waarin zijn vroegst gedateerde 
werken ontstaan zijn, reeds dertig jaar vrijmeester was en wij noch door 
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I . Landschap met Tobias en de Engel. Leningrad, Ermitage 

gedateerde werken, noch door documenten ingelicht zijn omtrent de aard van 
zijn artistieke productie gedurende deze dertig jaar. Wegens het slechts 
geringe aandeel dat de gedateerde werken uitmaken in de totaliteit van zijn 
reuvre en bij ontstentenis van werken die, hetzij door datering, hetzij door 
documenten gestaafd, als vroeg werk zijn te omschrijven, is het niet mogelijk 
zijn reuvre volledig chronologisch te behandelen. Daarom hebben wij een 
onderscheid gemaakt tussen de landschappen en de werken die wij rond de 
Brand van Troje groeperen en onder de noemer voorstellingen van rampen 
onderbrengen. Bij de werken die onder de benaming landschappen thuisho
ren, onderscheiden wij de panoramische landschappen enerzijds en de wer
ken waarin de kunstenaar evolueert van het laat-maniëristische boslandschap 
naar het natuurlijke landschap anderzijds. Binnen deze twee deelgroepen 
stellen we een relatieve chronologie op39• De oudste werken zijn, naar 
analogie met de algemene revolutie van de landschapschilderkunst van de 
16de en de 17de eeuw, de panoramische berglandschappen, die we hier dan 
ook als eerste behandelen. 

39 Noch voor het opstellen van de relatieve chronologie, noch voor het onderscheiden van de verschillende 
deelgroepen hebben wij een beroep kunnen doen op de bestaande literatuur. De poging tot classificatie 
van Fechner, de enige ons bekend, kunnen wij slechts gedeeltelijk aanvaarden. Zij is, of was, immers 
niet op de hoogte van het bestaan van enige belangrijke werken, waardoor haar indeling niet strook met 
de werkelijkheid. 
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DE LANDSCHAPPEN 

1. De panoramische berglandschappen 

In deze landschappen die allen gekenmerkt zijn door een eerder hoog gelegen 
gezichtspunt, wordt de voorstelling beheerst door fantastische en grillige 
rotsmotieven. Aan de menselijke figuur is slechts een geringe plaats in het 
geheel voorbehouden. De rotsen die terug te vinden zijn over het hele paneel, 
zowel op de voor- als op de achtergrond, zijn meestal begroeid en met een 
kasteel of ruïne bekoond. Doorgaans is de voorstelling links en rechts 
begrensd door een rotsmotief of door een boom of boomgroep die door de 
lijst oversneden is. Tussen deze vrij donker gehouden randmotieven, die 
meestal een uitgesproken schermwerking vervullen, opent zich een doorkijk 
op de diepte, over het algemeen op een vlakte die door bergen begrensd is. 

In het Landschap met Tobias en de engel te Leningrad (cat. G. 6, afb. 1), 
dat wij hier als eerste werk behandelen, wordt het linkerdeel van de voorstel
ling ingenomen door een donkere rotspartij en beslaat een door bergen 
omzoomde riviervallei het rechterdeel. Diagonale lijnen die het verloop van 
de rotshellingen en de riviervallei bepalen, structureren de compositie. Alle 
details, de cirkelvormig weergegeven bomen in de vallei, de wilde eenden die 
een waterval overvliegen, de figuren en de vegetatie op de voorgrond, voegen 
zich goed in het geheel in en zijn ondergeschikt aan de krachtlijnen van de 
compositie. Een combinatie van het diagonale verloop van de riviervallei, de 
schermwerking van het rotsmotief waarachter deze verdwijnt, het vervagen 
van de bergen aan de einder en het schaalverschil tussen de bomen op de voor
en achtergrond staat borg voor een geslaagde dieptesuggestie. De afwisseling 
tussen heldere en donkere partijen, die we reeds aanstipten bij onze korte 
behandeling van de vier gedateerde panelen, ontbreekt ook hier niet. Globaal 
gezien kan een onderscheid gemaakt worden tussen de hel belichte voor
grond, het donkere rotsmotief en de belichte achtergrond. Deze indeling sluit 
in grote lijnen aan bij het oude drie-kleurenplan, dat hier nog gedeeltelijk 
aanwezig is in de bruin-grijze rotsen die geanimeerd zijn door het fonkelende 
licht van de waterval, in de groene vegetatie en in de blauwe achtergrond. 
Zoals het coloristische geheel wordt opgefleurd door de levendige effecten 
van het rose, rood en blauw van de kledij van Tobias en zijn begeleider, zo 
voegt de kunstenaar ook binnen donkere en heldere partijen kleinere zones 
van een tegengestelde lichtwaarde in41 • De duidelijk voorgestelde, schuin 
invallende zonnestralen die het duistere hemelzwerk doorbreken, zijn evenals 
de waterval die van de rotsen neerstort in een door struikgewas omgroeid 
vijvertje en de twee watervogels die in de omgeving vliegen, een immer 
terugkerend element in het reuvre van De Keuninck. 

40 Wat niet betekent dat deze groep als totaliteit voor de andere deelgroep te situeren is. 
41 Fechner, p. 111. 
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2. Landschap met de ontvoering van Ganymedes. Keulen, Wallraf-Richartz Museum 
(Copyright, Rheinisches Bildarchiv, Köln). 

Bij haar bespreking van het Landschap met Tobias en de engel stiptE. 
Fechner terecht aan dat een ongesigneerd werk, het Landschap met de 
ontvoering van Ganymedes (cat. T. 21, afb. 2) dicht bij dit paneel aansluit. 
Waar zij beide panelen, met abstractie van de figurenstoffage, identiek 
noemt42

, zijn wij echter geneigd een voorzichtiger houding aan te nemen. Het 
silhouet van de rotsen en van het kasteel op het hoogste punt ervan is in beide 
panelen zeer nauw verwant en het kleine heuveltje, midden op de voorgrond, 
vindt weliswaar zijn tegenhanger in het heuveltje waarop in het Landschap 
met Tobias en de engel de figuren zijn voorgesteld, maar hiertoe beperkt zich 
dan ook de vergelijking, althans wat de algemene compositie betreft. De 
riviervallei is op beide panelen immers op een totaal verschillende wijze 
uitgewerkt. Waar deze in het Landschap met Tobias en de engel door bomen 
begrensd is en door een donkere boomgordel op de voorgrond is afgesloten, 
is ze in het Landschap met de ontvoering van Ganymedes voorgesteld als een 
ver uitdeinende, brede vlakte. In dit uitgestrekte dal met zijn rijke detaillering 
is nog een zeker naleven van het oude Weltlandschaft te bespeuren. Toch zou 
het overdreven zijn te poneren dat onze meester zich in dit werk verliest in 
een overvloed van details . De voorstelling van de vlakte is hier immers, vooral 
door de unificerende werking van de rivier die er zich doorheen slingert, tot 
een zekere eenheid gebracht en aan het geheel van de compositie onderge
schikt. Zo vergaat het ook de detaillering: de kerk, het brugje en de huizen 

42 Ibidem . 
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op de voorgrond voegen zich evenals de figurenstoffage, goed in het geheel 
in. Meer naar de diepte worden de details, een rivier, bomen, enige kerktorens 
en een windmolen, minder duidelijk om tenslotte, samen met de gehele 
achtergrond, in de atmosfeer van · de lucht te verdwijnen. Zoals in het 
Landschap met Tobias en de engel weet De Keuninck ook hier op voortreffe
lijke wijze met de lichteffecten om te springen. Dit uit zich niet alleen in de 
tegenstelling tussen het don.kere rotsmotief en de hel belichte vlakte, maar 
ook in het invoegen van lichtere zones en donkere motieven in de respectieve
lijk donkere linker- en helder belichte rechterpartij. De hel belichte stomp 
van een afgeknakte boomstam en de donkere zone nabij de rotsen, rechts 
op de achtergrond, zijn hier sprekende voorbeelden van. 

Modern of vooruitstrevend is dit Landschap met de ontvoering van Gany
medes helemaal niet. Het algemeen compositieschema sluit zelfs zeer nauw 
aan bij werken die zowat veertig jaar ouder zijn, zoals het Landschap met 
de barmhartige Samaritaan van Matthijs Cock43 • In beide werken is de 
linkerhelft van de voorstelling ingenomen door een steil oprijzende rotspartij 
die door een burcht bekroond is, en opent zich rechts een gezicht op een brede 
riviervallei die op de achtergrond door bergen afgesloten is. J. Raczynski 
meent dat de machtige rotsgroep ontleend is aan de achtergronden in bepaal
de prenten van Dürer44 . Zulks is niet onmogelijk, doch de ontleende motie
ven zijn dan in ieder geval door De Keuninck op persoonlijke wijze in 
fantastische zin omgewerkt. Veel waarschijnlijker is het echter dat niet 
Dürer, maar wel de Vlaamse landschapschilderkunst van de 16de eeuw zijn 
inspiratiebron is geweest. Ook wat betreft de weergave van de diepte, toont 
onze meester zich verre van een vernieuwer. De oplossing die hij in dit 
landschap met zijn hooggelegen gezichtspunt bereikt, is zelfs eerder retardair. 
Hij wendt immers vrij elementaire middelen aan, zoals de schermwerking van 
het donkere rotsmotief waarachter het dal verdwijnt en het kronkelend 
verloop van de rivier. Wij menen dat het Landschap met de ontvoering van 
Ganymedes iets vóór het Landschap met Tobias en de engel is ontstaan. De 
referenties naar het oude Weltlandschajt, die in het Landschap met de 
ontvoering van Ganymedes nog gedeeltelijk aanwezig zijn, ontbreken in het 
Landschap met Tobias en de engel volledig. Het streven om de voorgrond 
van het achterliggende landschap af te scheiden en tot een eenheid samen te 
vatten, waardoor een gesloten beeldopbouw bereikt wordt, een fenomeen van 
het late-maniërismé5, manifesteert zich reeds in het Landschap met Tobias 
en de engel, meer bepaald in de aanwezigheid van een donkere boomgordel 
die een uitloper vormt van de vegetatie op het rotsmotief, doch ontbreekt 
in het Landschap met de ontvoering van Ganymedes. De compositie geeft 

43 Voorheen in de collectie P. De Boer te Amsterdam. 
44 Raczynski, p. 62. 
45 Franz, pp. 21-34. 
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3. Landschap met Diana en ActeonAntwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
(Copyright, A.C.L., 115305) 

in het Landschap met de ontvoering van Ganymedes dan ook een meer 
versnipperde indruk; van een gestructureerd geheel als in het Landschap met 
Tobias en de engel is hier nog geen spraké6. 

De stilistische verschillen tussen beide zopas besproken werken en het 
Landschap met Diana en Acteon (cat. G. 5, afb. 3) zijn gering. Het Antwerp
se landschap is aan de rechterzijde begrensd door een barokke fontein die 
tegen een begroeide ros is gebouwd. Links strekt zich een brede, golvende 
en rijkelijk begroeide riviervallei uit, begrensd door transparant geschilderde, 
naar de achtergrond toe vervagende rotsen. Deze sluiten, wat hun vorm 
betreft, sterk aan bij de bergen en rotsen die Joos de Momper schilderde rond 
de eeuwwisseling. De door bergen begrensde riviervallei, die in het Land
schap met Tobias en de engel vrij bescheiden is uitgewerkt, is hier heel wat 
breder voorgesteld en roept de uitgestrektheid op van de vallei in het 
Landschap met de ontvoering van Ganymedes. Het streven om de voorgrond 
samen te voegen tot een donkere, eenheidsvolle zone, dat zich manifesteerde 
in het Landschap met Tobias en de engel, ontbreekt hier totaal. De dieptewer
king, die gedragen wordt door de sterk diagonaal verlopende vlakte, verdwij-

46 Ook Raczynski beschouwt dit landschap als het oudste werk van De Keuninck (Raczynski, pp. 61-62). 
Fechner sluit zich niet aan bij dit standpunt. Zij plaatst alle werken met voorstellingen van rampen aan 
het begin van de evolutie. Het Landschap met de ontvoering van Ganymedes beschouwt zij niet als het 
oudste der werken die wij onder de noemer 'panoramische landschappen' onderbrengen, maar plaatst 
het na een werk als hetLandschap met het offer van Abraham (cat. T. 22, afb. ?)(Fechner, pp. 110-111). 
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nend achter het donkere voorgrondsmotief, alsook door het vervagen van 
de bergen op de achtergrond, is hier beter geslaagd dan in het Landschap 
met de ontvoering van Ganymedes, waar ze hoofdzakelijk gebaseerd is op 
de schermwerking van het rotsmotief op de voorgrond. Wij menen dan ook 
dat dit Landschap met Diana en Acteon ontstaan is na het Landschap met 
de ontvoering van Ganymedes, doch vóór het Landschap met Tobias en de 
engel. Wilenski daarentegen veronderstelt dat dit landschap tot stand geko
men is in de periode 1619-162547 . Wij kunnen zijn standpunt echter helemaal 
niet delen. Dit zou immers impliceren dat dit Antwerpse landschap geschil
derd werd na het in 1620 ontstane Landschap met kasteel en het Woudland
schap met jagers, twee werken die door het verdwijnen van het panoramische 
aspect en van het fantastische opzet, dat in het Landschap met Diana en 
Acteon wel aanwezig is, een meer geavanceerde stijl vertonen. Wij menen dit 
Landschap met Diana en Acteon, evenals het Landschap met de ontvoering 
van Ganymedes en het Landschap met Tobias en de engel, dan ook, hierin 
de mening van H.G. Franz volgend48, als vroeg werk te kunnen beschouwen. 
Omtrent een datering van deze drie schilderijen kunnen wij, behalve het feit 
dat ze vóór 1610, ontstaan zijn, geen jaartallen vooropstellen. Franz veron
derstelt dat het Landschap met Diana en Acteon en het Landschap met de 
ontvoering van Ganymedes ontstaan zijn in de periode 1580-159049

• E. 
Fechner meent in deze periode het Landschap met Tobias en de engel en het 
Landschap met de ontvoering van Ganymedes te kunnen dateren50. In het 
Landschap met Diana en Acteon alsook in de hoger besproken panoramische 
landschappen, krijgen de figuren slechts een zeer beperkte plaats in de 
compositie toegewezen. Ze zijn vrij klein voorgesteld, steeds op de voor
grond, in een doorgaans sterk belichte omgeving. De anatomische verhoudin
gen zijn over het algemeen vrij correct, doch de omfloerste contouren en de 
zwak geschilderde, vaak theatraal expressieve gezichten wijzen erop dat De 
Keuninck weinig begaafd was op het gebied van de figuurschilderkunst. De 
bladslag, kleine penseelstipjes tot bladertrosjes samengevoegd, aangewend in 
dit Landschap met Diana en Acteon, is verwant aan die in het Landschap 
met Tobias en de engel en het Landschap met de ontvoering van Ganymedes. 
Deze penseelstipjes zijn als hoogsels aangebracht en vormen een werkingsvol 
contrast met de overige delen van het landschap, die in een soms bijna 
doorzichtige verflaag zijn geschilderd. De dennen die we, zoals in het 
Landschap met Tobias en de engel, ook in dit paneel aantreffen zijn mogelijk 
ontleend aan de werken van meesters als Roelant Savery, Tobias Verhaeght 
en meest waarschijnlijk nog aan die van Joos de Momper bij wie ze vaak 
scheefgewaaid van de bergen en rotsen afhellen. 

47 R .H. Wilenski , Flemish Painters, Londen, 1960, I, p . 251. 
48 Franz, p. 57. 
49 Ibidem . 
5° Fechner, p. 112. 
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4. Rotslandschap. Huidige bewaarplaats onbekend 

5. Landschap met de Barmhartige Samaritaan. Huidige bewaarplaats onbekend 
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Het Rotslandschap (cat. G. 7, afb. 4) dat in de opbouw van de compositie 
enige verwantschap vertoont met het Landschap met de ontvoering van 
Ganymedes en met het Landschap met Tobias en de engel, is volledig beheerst 
door twee grillige, fantastische rotspartijen. De beide rotsgroepen, vrijwel 
samenlopend met de diagonalen van het paneel, die ook hier de compositie 
structureren, zijn van elkaar gescheiden door een diagonaal verlopende vallei 
die de voorstelling een uitgesproken tweeledige opbouw bezorgt. Het enige 
bindelement tussen de twee delen, een bogenbrug over de rivier, blijft te veel 
op de achtergrond en is onvoldoende benadrukt om beide rotspartijen tot één 
geheel te verbinden. De mogelijkheid om de voorgrond tot een consistent 
geheel op te bouwen, laat de kunstenaar hier onbenut. De unificerende 
werking die kan bereikt worden door de voorgrond als een cartouche51 het 
geheel te laten omvatten en die in andere werken van deze deelgroep wel 
aanwezig is, ontbreekt hier immers. De rechterrotsgroep, die het meest naar 
voren geplaatst is, is zeer accuraat weergegeven en omvat een aantal interes
sante details zoals het witachtig lichtende struikgewas, de waterval die van 
de rotsen neerstort en door een visreiger en een wilde eend overvlogen is, en 
de opspattende waterdruppeltjes die, belicht door de schuinvallende zonne
stralen, een glinsterende stofwolk vormen. Deze zonnestralen zijn op voor
treffelijke wijze gecombineerd met een typisch Keuninckiaanse licht-donker
werking waarbij helbelichte en donkere partijen elkaar afwisselen. Door het 
achteruitstellen van de linkerrotspartij ten opzichte van haar rechts geplaatste 
tegenhanger, wat behalve door het schaalverschil tussen de bomen die deze 
rotsen begroeien, ook gesuggereerd wordt door het vervagen van de bergen 
in de wolken en door het diagonale verloop van de vlakte, weet onze 
kleinmeester in dit paneel een geslaagde dieptewerking te bereiken. 

Het Landschap met de barmhartige Samaritaan ( cat. G. 8, afb. 5) vertoont 
heel wat stilistische affiniteiten met het vorige werk, doch is er in menig 
opzicht het meerdere van. De begroeide rotspartij waarvan een waterval naar 
beneden raast en die bekroond is met een ruïne, is vrijwel identiek aan die 
in het Rotslandschap, doch tekent zich scherper tegen de achtergrond af. Het 
grote verschil tussen beide werken situeert zich in de poging die de kunstenaar 
in het Landschap met de barmhartige Samaritaan onderneemt om de voor
grond samen te vatten tot een ondeelbare eenheid. De sterk belichte rots
wand, uiterst rechts op de voorstelling, is door een donkere voorgrondszone 
die slechts door een hel belichte weg onderbroken is, verbonden met de boom 
die aan de linkerzijde het paneel begrenst. Dit voorgrondsmotief omkadert 
de gehele compositie waardoor het geheel begiftigd wordt met een veel 
grotere eenheid dan tot nog toe in zijn werken het geval was. Deze werkwijze 
die een fenomeen is van het late-maniërisme, berust in feite op het herschik
ken van de natuur. Uit reactie tegen het rijpe maniërisme worden de vormen 

51 Het gebruik van de term cartouche in deze betekenis ontleenden wij aan Franz, p. 26. 



104 

6. Rotslandschap. 

HANS DEVISSCHER 

Wenen, Kunsthistorisches Museum 
(Copyright, Kunstmuseum Wien) 

van de natuur door de laat-maniëristische kunstenaar immers op persoonlijke 
wijze omgebouwd en tot een ornamenteel geheel samengevoegd, zodat een 
nieuwe ·beeldopbouw ontstaat, waarbij het contrast tussen eensdeels het 
afzonderlijke motief van de voorgrond en andersdeels de brede verte een 
bepalende factor is. De neiging naar het decoratieve, die zich hier onmisken
baar aftekent, is eveneens, doch met verhoogde intensiteit, aanwezig in vele 
landschappen van Joos de Momper en Gillis van Coninxloo. Het spel van 
horizontalen en verticalen, waarbij de horizontalen de uitgestrektheid van de 
vallei en de verticalen het steil opgaan van de rotsen accentueren, gecombi
neerd met de stijgende diagonaal die het verloop van de rotshelling bepaalt, 
resulteert in een sterk gestructureerde voorstelling. De talrijke details zijn aan 
de hoofdlijnen van de compositie ondergeschikt. Zowel de vegetatie als de 
figurenstoffage, zowel de architectuur in de vallei als de vogels die de 
waterval overvliegen, gaan nergens een eigen leven leiden, maar voegen zich 
goed in het geheel in. Het grillige en fantastische element is in dit Landschap 
met de barmhartige Samaritaan nog sterk aanwezig, al zij het in minder 
uitgesproken mate dan in het Rotslandschap. Het vervangen van het rotsmas
sief op de linkerhelft van het werk, door een dal, is hier zeker niet vreemd 
aan. Ook de bergen die het dal begrenzen, vertonen een veel minder spitse 



KERSTIAEN DE KEUNINCK 105 

en grillige vorm dan in het Rotslandschap. Ze zijn echter nog helemaal niet 
te vergelijken met de bijna afgeronde bergen in het Rotslandschap te Wenen 
(cat. G. 20, afb. 6). 

Het Rotslandschap te Wenen dat Raczynski als één van De Keunincks beste 
berglandschappen beschouwt en een waardige tegenhanger van Joos de 
Mompers berggezichten noemt52, wijkt op een eerste gezicht sterk af van het 
Landschap van de barmhartige Samaritaan. Nochtans ligt aan beide werken 
een zelfde compositionele idee ten grondslag die in het Rotslandschap te 
Wenen, dat een zeer gesloten beeldopbouw vertoont, enkel verder ontwikkeld 
is. Een donkere voorgrondzone die de links het beeldvlak begrenzende boom 
en een centraal geplaatst rotsmotief verbindt met de rotswand die rechts de 
voorstelling afsluit, omvat, als een dubbele cartouche53 , een doorkijk op een 
hel belichte rotszone en op een dieper gelegen dal dat begrensd is door 
transparant geschilderde bergen. Deze voorgrondsmotieven zijn op orna
mentele wijze in het beeldvlak geschikt, waardoor de natuur op fantastische 
wijze omgevormd wordt. Aldus ontstaan in feite twee landschappen, één op 
de voorgrond en één op de achtergrond, die elk een totaal verschillende 
realiteitswaarde bezitten. Wij stipten reeds aan dat dit Rotslandschap in de 
opbouw van de compositie verwant is aan het Landschap met de barmhartige 
Samaritaan, doch waar de rotspartijen die in dit laatste werk het geheel 
beheersen, uitermate grillig en zeer gedetaileerd voorgesteld zijn, verdwijnt 
in het Rotslandschap deze detaillering ten voordele van een schilderkunstige 
behandeling gedomineerd door grote kleurvlakken, sierlijke lijnen en afge
ronde contouren, waardoor dit werk aansluit bij de talrijke rotscomposities 
van Joos de Momper. De kleurenbehandeling is in dit landschap op zeer 
geslaagde wijze gecombineerd met de belichting. Het hele beeld is samenge
steld uit twee scherp afgelijnde, tegenover elkaar gestelde ruimtelijke plans: 
de donkere bruin-groene voorgrond en het geel-bruine middendeel dat uit
deint in een donkerder groen-blauwe achtergrond. Door deze combinatie van 
dieptesuggestie, coloristische structuur en lichtwerking krijgt het oude driele
dige kleurenschema een nieuwe betekenis. 

Het Landschap met het offer van Abraham (cat. T. 22, afb. 7) vertoont 
in de opbouw van de compositie zekere gelijkenissen met de voorgaande 
werken. Ook hier is het rechterdeel van de voorstelling ingenomen door een 
rotsmotief en is het geheel aan de linkerzijde begrensd door een boom, met 
tussenin een vallei. Het streven om de voorgrond tot een eenheid samen te 
vatten, een fenomeen dat wij reeds herhaaldelijk konden vaststellen, ont
breekt ook hier niet. Dit procédé is op voortreffelijke wijze gecombineerd 
met de 16de-eeuwse indeling in drie coloristische zones: de voorgrond en het 
rotsmotief zijn in een bruine tonaliteit gehouden, de vallei vertoont, door de 

52 Raczynski, p. 62 . 
53 Zie voetnoot 51. Het gebruik van de term is hier te meer gerechtvaardigd, daar geen enkele weg of 
ander motief de voorgrondszone verbindt met de zeer eenheidsvol voorgestelde verte. 
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7. Landschap met het Offer van Abraham. Base!, Oeffentliche Kunstsammlung 
(Copyright, Oeffentliche Kunstsammlung, Basel) 

zeer talrijk aanwezige vegetatie, een groene kleur en wordt op de achtergrond 
afgesloten door lichtblauwe bergen die in de atmosfeer van de lucht vervagen. 
Behalve een zeer verwant compositieschema vertoont dit ongesigneerde 
paneel heel wat andere affiniteiten met de hoger besproken werken. In de 
eerste plaats, de duidelijk voorgestelde zonnestralen die gecombineerd wor
den met een typisch Keuninckiaanse belichting, vol van contrasten en tegen
gestelde waarden, nu eens zacht genuanceerd, dan weer heftig uitgewerkt. 
Ook door de bladslag en de cirkelvormige weergave van de loofkronen van 
de bomen in de vallei sluit dit paneel aan bij de hoger besproken werken. 
Zoals op het gesigneerde Rotslandschap zijn de rotsen ook hier zeer transpa
rant en met vlugge toets geschilderd, waardoor de onderliggende bruine 
bereidingslaag zichtbaar wordt54

; de bladeren, weergegeven met kleine pen
seelstipjes, zijn als hoogsels op deze dunne verflaag aangebracht. 

Bij de bespreking van het Landschap met Diana en Acteon merkten we 
op dat de figuren er van een vrij geringe kwaliteit zijn, hoofdzakelijk omwille 
van hun omfloerste contouren. Deze bewering gaat niet op voor het Land-

548. Sulzberger, A landscape by Kerstiaen de Keuninck at the Museum of Base/, in La Gazette des 
Beaux-Arts, XXXIII, 1948, pp. 57-58. 
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schap met het offer van Abraham; hier voegen de figuren zich niet alleen goed 
in het geheel in, ze zijn bovendien zeer accuraat uitgevoerd. Naar aanleiding 
van hun bespreking van dit paneel, meenden S. Sulzberger en R. Burckhardt 
dat de figuren in het reuvre van De Keuninck, en meer bepaald in dit 
landschap, niet van zijn hand zouden zijn55 • Burckhardt noemt zelfs de naam 
van Frans Francken. Over de samenwerking van onze kleinmeester met 
gespecialiseerde figuurschilders is ons echter niets bekend56• Aangezien de 
personages die De Keunincks werk stofferen, sterke onderlinge gelijkenissen 
vertonen, met dien verstande dat ze in het Landschap met het offer van 
Abraham van een beduidend hogere kwaliteit zijn, zou hij steeds op dezelfde 
figuurschilder een beroep moeten gedaan hebben en dit zou, de redenering 
van Burckhardt volgend, steeds Frans Francken moeten geweest zijn. Wij 
menen echter dat de figuren, gezien hun doorgaans vrij geringe kwaliteit, niet 
van de hand zijn van een gespecialiseerd figuurschilder, doch wel van De 
Keuninck zelf. 

Deze panoramische berglandschappen gestoffeerd met grillige rotscon
structies en met enkele bomen, zijn uiteraard geen innovatie in de bloeiende 
16de-eeuwse landschapschilderkunst. Dergelijke werken troffen we reeds 
eerder aan bij kunstenaars als Paul en Matthijs Bril, Matthijs Cock, Lucas 
van Valckenborch, Pieter I Bruegel en Loctewijk Toeput, doorgaans wel 
rijker gedetailleerd en gekenmerkt door een iets hoger gelegen gezichtspunt. 
Ook bij tijdgenoten van De Keuninck, als Joos de Momper en Gillis en 
Frederik van Valckenborch vormen ze geen uitzondering. Het samenvoegen 
van de voorgrondsmotieven tot één geheel dat als een cartouche een doorkijk 
op de diepte omringt, illustreert trouwens De Keunincks verknochtheid aan 
de laat-maniëristische landschapstraditie. Het zou echter verkeerd zijn te 
beweren dat zijn artistieke activiteit zich beperkte tot het copiëren of het 
getrouw naschilderen van werken van zijn tijdgenoten. Wel heeft hij voor 
de compositie van zijn panoramische landschappen een beroep gedaan op 
reeds bestaande schema's, doch hij heeft ze op een persoonlijke wijze 
verwerkt en ingevuld met motieven waarvan, indien niet de creatie, dan toch 
in elk geval de combinatie typisch Keuninckiaans is. In de keuze en de 
combinatie van een aantal motieven, zoals een waterval die van de rotsen 
neervalt en door een paar vogels overvlogen wordt, de duidelijk voorgestelde, 
schuininvallende zonnestralen, een burcht of ruïne die de rotsen bekroont, 
de hel belichte boomstompen en de witachtig lichtende struikjes, die we in 
vrijwel alle panoramische landschappen aantreffen, manifesteert De Keu
ninek zijn originaliteit. 

ss S. Sulzberger, o.c., p. 57; R.F. Burckhardt, Katalog der Gemäldesammlung von Frau Prof. J.J. 
Bachofen-Burckhardt, Base), 1907, p. 39, nr. 44. 
s6 Geen enkel document kan ons op dit gebied uitsluitsel geven, ook een stilistische studie maakte ons 
hieromtrent niet veel wijzer. 
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Huidige bewaarplaats onbekend 
(Copyright, Rheinisches Bildarchiv, Köln). 

2. Van het laat-maniëristische boslandschap naar het natuurlijke landschap 

In de landschappen die wij in deze groep onderbrengen, ziet De Keuninck 
geleidelijk af van het panoramische opzet om zich te concentreren op de 
weergave van een van dichtbij gezien natuurfragment. Hoewel in verschillen
de van deze werken, zoals in het in 1610 ontstane Landschap met kasteel ( cat. 
G. 1, afb. 12), het panoramische aspect nog gedeeltelijk aanwezig is, is het 
belang en het aandeel ervan in het geheel van de compositie sterk geredu
ceerd. De grillige en fantastische rotscomposities die de voorstelling beheer
sten in de panoramische landschappen, maken hier bovendien plaats voor 
glooiende heuvelhellingen met zacht afgeronde contouren. Binnen deze groep 
is een groot aandeel voorbehouden aan het boslandschap. Deze werken 
kunnen niet los gezien worden van de creatie van het woudlandschap door 
Jan I Brueghel en Paul Bril en de verdere ontwikkeling ervan door Gillis van 
Coninxloo57 • Deze meesters zijn de eersten die dicht begroeide plaatsen in 
het woud voorstelden als natuurlijk aandoende landschappen met een een
heidsvol, doch vaak gesublimeerd karakter. In het merendeel van De Keu
nincks boslandschappen speelt het fantastische element echter nog een te 

57 Wij schrijven de creatie van het van dichtbij geziene woudlandschap inderdaad toe aan Jan I Brueghel 
en Paul Bril en niet, zoals lange tijd gemeend is, aan Gillis van Coninxloo. Voor een omstandige motivatie 
verwijzen wij naar T. Gerszi, Brueghels Nachwirkung auf die niederländischen Landschaftsmaler um 
1600, in oud Holland, XC, 1976, pp. 201-229. 



KERSTIAEN DE KEUNINCK 109 

grote rol om te kunnen spreken van naar de natuur geziene landschappen en 
heeft de doorkijk op de diepte nog een te groot aandeel om van echte 
woudlandschappen te kunnen gewagen; de vergelijking met Bril, Brueghel 
en Van Coninxloo gaat dan ook slechts gedeeltelijk op. 

In het Woudlandschap met jagers (cat. G. 2, afb. 8), ontstaan in 1610, 
voert De Keuninck een eenheidsvol en gesloten beeld ten tonele. De voorstel
ling is aan de linkerzijde begrensd door een boom die door de beeldranden 
oversneden is, terwijl de rechterhelft wordt ingenomen door een boompartij. 
Tussen deze beide motieven opent zich een kleine doorkijk op de diepte, die 
echter op de achtergrond afgesloten is door bomen en een kasteel dat zich 
wonderwel invoegt in het harmonisch en eenheidsvol geheel. Door de ritmi
sche opeenvolging van de bomen met hun zacht afgeronde en steeds kleiner 
wordende kruinen, wordt de blik van de toeschouwer als het ware door een 
bomentunnel naar de lichtende verten van de achtergrond geleid. Dit procédé 
staat, samen met de schermwerking van de boom die links de voorstelling 
begrenst, borg voor een geslaagde dieptewerking. Het van links invallende 
licht bewerkstelligt een afwisseling tussen heldere en donkere zones op de 
bodem, waarbij vooral de klare partij op de achtergrond en de hel belichte 
aanzetten van de boomstammen een stemmingsvol accent vormen. Al de 
details, het gebladerte, het rietgras, het struikgewas, het kasteel op de 
achtergrond en de personages zijn accuraat weergegeven. Bij onze bespreking 
van de panoramische landschappen stelden wij dat de verschillende compo
nenten van deze landschappen vaak zeer natuurlijk behandeld waren, doch 
dat de combinatie ervan doorgaans van alle waarachtigheid verstoken bleef. 
In het Woudlandschap met jagers maken zij echter deel uit van een landschap 
met een intens realiteitskarakter, van een natuurfragment dat naar de werke
lijkheid kan gezien zijn. Waar de kunstenaar in zijn panoramische landschap
pen gefascineerd was door de woeste vormen van de natuur, brengt hij hier 
aandacht op voor de stille rust van het woud. Het lage gezichtspunt, de 
uniforme belichting, de 'realistische' visie en de eenheid die zich in dit 
landschap manifesteert, illustreren tenvolle dat De Keuninck zich hier af
wendt van de maniëristische conceptie van de 16de-eeuwse landschapschil
derkunst. 

Gezien ook wij, de mening van verschillende auteurs delend58 , dit land
schap beschouwen als één van zijn betere woudlandschappen, dringt zich hier 
een vergelijking op met gelijkaardige werken van Jan I Brueghel en Gillis van 
Coninxloo. Het Woudlandschap metjagers sluit niet direct aan bij Brueghels 
Woudlandschap, in de Ambrosiana te Milaan, noch bij Van Coninxloo's in 
1598 gedateerde Woudlandschap, in de Liechtensteingalerij te Vaduz, twee 
hoogst belangrijke werken binnen dit genre. De afwisseling tussen hel belich-

58 Raczynski, p . 64; Y. Thièry, Lepaysagef/amand au XVIIesiècle, Brussel-Parijs, 1955, p. 26; Fechner, 
p . 117. 
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9. Landschap met Tobias en de Engel. Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle 
(Copyright, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe) 

te en donkere delen en de daarmee gepaard gaande stemming hebben de drie 
werken gemeen, doch waar in De Keunincks paneel slechts een minderheid 
van de bomen door de lijst oversneden zijn en er de nodige, zij het zeer 
beperkte, ruimte voorbehouden is voor een zicht op de diepte, is het composi
tieveld in de panelen van Brueghel en Van Coninxloo volledig ingenomen 
door bomen die elke doorkijk naar de diepte afsluiten en vrijwel alle door 
de lijst worden oversneden. De Keunincks Woudlandschap met jagers staat 
echter veel dichter bij Paul Brils Woudlandschap met Johannes de Doper, 
in de Ambrosiana te Milaan, en bij Van Coninxloo's, 1604 gedateerde 
Woudlandschap, in de Liechtensteingalerij te Vaduz. Het bos is in deze 
panelen, zoals in het werk van De Keuninck, minder dicht begroeid, zodat 
enige ruimte vrijkomt voor een gezicht op de diepte. De vraag of er van 
invloed van Paul Bril, Gillis van Coninxloo en Jan I Brueghel op De 
Keuninck sprake kan zijn, blijft hiermede nog steeds onbeantwoord. Voor 
de idee is onze kleinmeester ongetwijfeld schatplichtig aan zijn drie illustere 
tijdgenoten. E. Fechner en Y. Thiéry menen ook in de stilistische uitwerking 
ervan een directe invloed te kunnen waarnemen59 • J. Raczynski daarentegen, 

59 Noch Fechner, noch Thièry geven een verklaring voor hun zienswijze. 
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en wij menen zijn visie dienaangaande te kunnen delen, meent dat de invloed 
van Van Coninxloo en de Frankenthaalse school zeker niet mag overschat 
worden60

• De idee van het woudlandschap komt zeker niet van De Keuninck 
zelf, doch voor de rest berust alles in dit Woudlandschap met jagers, aldus 
Raczynski, slechts op een verder ontwikkelen en vervolmaken van wat reeds 
in zijn vroegere werken aanwezig was61 • En inderdaad, het kasteel op de 
achtergrond, de rijk gedetailleerde vegetatie op de voorgrond, de bladslag, 
de contrastvolle lichteffecten en de door een diagonale lijn geschraagde 
dieptewerking beantwoorden volledig aan De Keunincks stijlidioom zoals het 
zich reeds in de panoramische berglandschappen ontwikkelde. 

In verschillende panelen geeft De Keuninck bosrijke landschappen weer. 
Verscheidene van deze werken doen echter iets fantastischer aan dan het 
Woudlandschap met jagers. In het Landschap met Tobias en de engel, te 
Karlsruhe (cat. G. 11, afb. 9), dat door H.G. Franz in 1590 gedateerd 
wordt62 , is dit op afdoende wijze geïllustreerd. De hele fantastiek van de 
vroege landschappen leeft hier nog na, doch, stelt Raczynski, de compositie 
is hier gevat rond een centraal motief waardoor ze een grotere eenheid 
vertoont63 • De voorstelling van het bos, of beter van de beboste heuvel, neemt 
in dit werk meer dan de helft van het compositievlak in. Links opent zich 
een doorkijk op een dal dat door transparant geschilderde bergen begrensd 
is. Het gezicht op het dal, een essentieel gegeven in alle panoramische 
berglandschappen, is hier duidelijk aan het centrale motief, de rijk beboste 
heuvel, ondergeschikt. Waar de bomen in de panoramische landschappen 
eerder een tweederangsfunctie vervullen, als motief dat de compositie lateraal 
afsluit of als stoffering van de rotspartijen in de valleien, beheersen ze, zoals 
in het Woudlandschap met jagers, ook hier de voorstelling. Hoewel dit werk 
in de opbouw van de compositie sterk afwijkt van de vorige groep, sluit het 
er in de keuze en de verwerking van de motieven zeer nauw bij aan; vermelden 
wij hier, ter illustratie, enkel de sterk versplinterde boomstammen, nu eens 
hel belicht, dan weer donker voorgesteld, de merkwaardig witachtig lichtende 
vegetatie, en de wilde eenden die de bergrivier overvliegen. Ook de handig
heid waarmee onze meester met de belichtingseffecten weet om te springen, 
is hier tekenend voor. In globo is dit paneel in te delen in een donkere zone 
die de voorgrond en de beboste heuvel omvat, en in een hel belichte vallei 
met transparant geschilderde bergen. Binnen deze twee zones zijn motieven 
van een tegengestelde lichtwaarde ingevoegd. Zo zorgen de hel belichte weg 
en de soms witachtig lichtende bladeren voor een werkingsvol contrast binnen 

60 Raczynski is nog de traditionele opvatting toegedaan, met name dat het van dichtbij geziene woudland
schap een autonome schepping is van Gillis van Coninxloo. Hoewel hij één der eersten was om ruime 
aandacht te besteden aan de landschappen van Jan I Brueghel schat hij deze, ons inziens, zeker wat zijn 
bijdrage tot het ontstaan van het woudlandschap betreft, niet op zijn volle waarde. 
61 Raczynski, p . 64 . 
62 Franz, p. 57 . 
63 Raczynski, p . 63 . 
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10. Landschap met Pyramus en Thisbe . Huidige bewaarplaats onbekend. 

het donkere deel. Bovendien wordt door deze weg de diagonale lijn, die in 
de panoramische landschappen alom tegenwoordig was en er een belangrijk 
aandeel had in de dieptesuggestie, ook in dit landschap geïntroduceerd. 

In het Landschap met Pyramus en Thisbe (cat. G. 12, afb. 10) is het 
aandeel van het bos, in vergelijking met het Landschap met Tobias en de 
engel, te Karlsruhe, sterk toegenomen. De voorstelling is gesitueerd op een 
open plaats, omgeven door het dicht begroeide woud. Het landschap is geen 
compilatie meer van afzonderlijke op zichzelf staande delen, maar wel een 
gesloten geheel, een eenheid die zijn betekenis in zichzelf vindt. In dit werk 
dat meer dan waarschijnlijk vóór het Woudlandschap met jagers, doch na 
het Landschap van Tobias en de engel ontstaan is, bereikt onze meester de 
integraliteit en de eenheid die hij zich tot doel stelde. Toch kan van een echt 
woudlandschap in de geest van de voorstellingen die Brueghel, Bril en Van 
Coninxloo tijdens de laatste decennia van de zestiende eeuw realiseerden, nog 
geen sprake zijn. In het geheel van de voorstelling is immers nog een te grote 
plaats gereserveerd voor de weergave van een open zone die een doorkijk op 
de diepte vrijlaat. De krachtige toetsbehandeling en een aantal typische 
details,. zoals de afgevallen boomtakken, het kleine heuveltje waarop de 
figuren voorgesteld zijn en de manier waarop de bladeren zijn weergegeven, 
getuigen onmiskenbaar van de hand van De Keuninck. Het kasteel met de 
opengewerkte lantaarntorens, een motief dat hij hier voor het eerst aan
wendt, zal in enkele werken die we groeperen rond het in 1610 ontstane 
Landschap met kasteel een vaak terugkerend motief zijn. De belichting wijkt 
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in dit paneel vrij sterk af van de licht-donkerwerking die zich in de overige 
werken manifesteerde. Zulks is vrij normaal, gezien het hier gaat om een 
nachtelijk landschap, in tegenstelling tot de zonovergoten taferelen uit de 
vorige groep. Door de halve maancirkel, die weerspiegeld wordt in de vijver, 
en de lichtende wolkenzone er rond introduceert De Keuninck in dit werk 
een nieuwe lichtbron. De bodem die globaal gezien vrij donker gehouden is, 
wordt op een paar plaatsen, zoals deze waar zich de figuren bevinden, helder 
belicht. Bij hun bespreking van dit Landschap met Pyramus en Thisbe stellen 
Sterling en Fechner dat De Keuninck hier breekt met het ideeëngoed van het 
maniërisme, dat in het Landschap met Tobias en de engel, te Karlsruhe, nog 
uitgesproken aanwezig was64• Het grillige en bevreemdende aspect, dat in de 
panoramische berglandschappen en in het Landschap met Tobias en de engel 
de voorstelling beheerste, maakt hier inderdaad plaats voor een meer natuur
lijke behandeling van de verschillende componenten waaruit het landschap 
samengesteld is. Het fantastische aspect is echter nog helemaal niet verdwe
nen, het is nog ontegensprekelijk aanwezig, niet alleen in de aard van het 
onderwerp, de geschiedenis van Pyramus en Thisbe, maar ook in de sfeer 
die het hele landschap uitstraalt. Deze sfeer, die hoofdzakelijk bereikt wordt 
door het haast feeërieke lichteffect en die naar het visionaire neigt, hoort ons . 
inziens nog volledig thuis in het maniërisme. Voor dit werk en ook, doch in 
mindere mate, voor het Landschap met Tobias en de engel inspireerde De 
Keuninck zich gedeeltelijk op woudlandschappen van Bril, Brueghel en Van 
Coninxloo, die hij echter op persoonlijke wijze verwerkte. De onrust die zijn 
werken uitstralen, staat immers in schril contrast met de rustiger woudland
schappen van zijn beroemde tijdgenoten, waarin de heerlijkheid van het bos 
wordt weergegeven en de verbondenheid van mens en natuur wordt bena
drukt. De indruk van onrust en bewogenheid die zijn panelen domineert, 
weet hij te suggeren door contrasterende lichteffecten en door de tegenstelling 
tussen het fantastische karakter van het woud en de meer realistische behan
deling van de figuren. Ook de spanning tussen eensdeels de kleine figuren, 
die hier van geringe kwaliteit zijn, en andersdeels de alles overheersende 
boomgroepen die de personages als het ware dreigen te verzwelgen, draagt 
bij tot het gevoel van onrust. De Keuninck stelt zich hier dus niet de 
afbeelding van een naar de realiteit gezien landschapsbeeld tot doel, doch hij 
streeft er eerder naar het landschap met een onwerkelijk leven, met een sterke 
stemming te vervullen en te dramatiseren. In dit opzicht sluiten deze panelen 
aan bij de kunst van Frederik van Valckenborch. 

Zoals Gerson en Ter Kuileterecht opmerkten eigent De Keuninck zich, niet 
alleen door de onrust en de spanning waarvan zijn werken blijk geven, maar 
evenzeer door zijn werkwijze, een eigen plaats toe naast een kunstenaar als 

64 Ch. Sterling, [Cat. tent.] Rubens et son temps, Parijs, 1936, p. 84; Fechner, p. 114. 
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11 . Landschap met de Verzoeking van de H. Antonius. Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten (Copyright, A.C.L., 204641) 

12. Landschap met kasteel. Huidige bewaarplaats onbekend 
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Jan Brueghel65 . Brueghels landschappen zijn gekenmerkt door een zorgvuldi
ge techniek, gepaard aan een getrouwe natuurobservatie. De Keuninck 
daarentegen, die blijk geeft van een vrijwel ongebreidelde fantasie, begiftigt 
zijn werken met een krachtige, impulsieve toets. Zoals we reeds bij de 
bespreking van de panoramische landschappen vermeldden, geeft onze klein
meester het gebladerte weer door kleine penseelstipjes die in reliëf zijn 
aangebracht en een werkingsvol contrast vormen met de dunne verflaag 
waarin de overige delen van het landschap geschilderd zijn. In de zopas 
besproken werkjes liggen de zaken enigzins anders. Het overgrote deel van 
het paneel is er ingenomen door bomen en boomstammen die met krachtige 
toets geschilderd zijn; slechts een geringe zone is voorbehouden voor een in 
een dunne, transparante verflaag weergegeven vallei. 

In het Landschap met de verzoeking van de H. Antonius (cat. G. 13, afb. 
11) is het aandeel van het bos heel wat geringer dan in panelen als het 
Woudlandschap met jagers en het Landschap met Pyramus en Thisbe. We 
kunnen dan ook eerder gewagen van een voorstelling die in een boomrijke 
omgeving gesitueerd is dan van een bos- of woudlandschap. Zoals het 
Landschap met Pyramus en Thisbe en het Landschap met Tobias en de engel 
is ook dit landschap-gekenmerkt door een irreëel aandoende belichting, 
enerzijds afkomstig van het licht van de maan, anderzijds van de gloed van 
een brand die een kerkgebouw teistert. De hel belichte aanzetten van de 
boomstammen vormen een schril contrast met de bodem die, met uitzonde
ring van de zone waar de figurenstoffage voorgesteld is en van de omgeving 
van de brandende kerk, vrij donker gehouden is. 

Alle werken die we tot nog toe in deze groep onderbrachten, zijn bosland
schappen of voorstellingen die in een boomrijke omgeving of aan de rand 
van het bos gesitueerd zijn. In deze werken verwijdert de kunstenaar zich 
geleidelijk van de laat-maniëristische vormconcepties om zich te concentreren 
op de weergave van een gegeven zicht dat naar de natuur kan gezien zijn. 
Rond het Landschap met kasteel (cat. G. 1, afb. 12) en de Droom van Jacob 
(cat. G. 4, afb. 14), respectievelijk ontstaan in 1610 en 1630 ontstaan, zijn 
verschillende werken te groeperen, gekenmerkt door een zelfde streven naar 
de weergave van een natuurlijk landschap en door een zeer verwante beeldop
bouw66. Het rechterdeel van deze voorstellingen wordt doorgaans ingenomen 
door een zacht glooiende heuvelhelling, terwijl het linkerdeel gereserveerd is 
voor een paar bomen. Wij bespreken deze werken na de boslandschappen, 
doch dit betekent niet dat ze alle jonger zijn. De twee programmastukken 
van beide deelgroepen, het Woudlandschap met jagers en het Landschap met 
kasteel zijn trouwens in hetzelfde jaar, 1610, ontstaan. Zoals verscheidene 
boslandschappen vóór 1610 ontstaan zijn, zo zijn verschillende van de 

6s H. Gerson en E.H. Ter Kuile, Art and Architecture in Be/gium, 1600-1800, Harmondsworth, 1960, 
p . 66. 
66 Wij bespreken enkel het Berglandschap uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel. 
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Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
(Copyright, A.C.L. 117968). 

werken die aanleunen bij het Landschap met kasteel eveneens ontstaan vóór 
dit gedateerde paneel. 

Het in 1610 geschilderde Landschap met kasteel vertoont in de opbouw 
twee duidelijk onderscheiden delen: een linkerzone die beheerst wordt door 
enkele grote bomen die een kleine doorkijk op de diepte omramen, en een 
vergezicht gevormd door een heuvelachtige rechterzone. Het kasteel, aan de 
voet van deze heuvel, is duidelijk fantastisch van inspiratie. Verschillende 
bestaande vormen, zoals lantaarntorens, koepels, een ballustrade en de 
dispositie van zuilenorden, zijn aangewend voor de creatie van een geheel dat 
een produkt is van de verbeelding van de kunstenaar. Het bouwwerk is 
weergegeven is een vrij detaillerende, doch bijna tekenkundige werkwijze, 
waardoor het een schraal karakter vertoont. Zoals in vele werken van De 
Keuninck wordt de compositie hier voor een groot stuk bepaald door de 
diagonale lijn die het verloop van de heuvelhelling kenmerkt. De dieptewer
king is, behalve door het schaalverschil van de bomen op de linker- en 
rechterhelft van het paneel, een element dat in vele werken van deze deelgroep 
voorkomt, op overtuigende wijze gesuggereerd door de sterk belichte door
kijk tussen de bomen en door het diagonale verloop van de riviervalleL 
V erschiliende elementen, zoals de overtuigend realistische weergave van de 
bomen en de geslaagde doorkijk op een dorpje, verraden een nauwkeurige 
natuurstudie. De meer afgeronde contouren van de heuvel getuigen ervan dat 
De Keuninck hier voor goed de grillige rotscomposities die in zijn fantastische 
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berglandschappen alom tegenwoordig waren, achter zich laat, ten voordele 
van een meer realistische behandeling en van een dieper doordringen in het 
leven van de natuur. Hoewel dit werk sterk afwijkt van de panoramische 
landschappen, zijn een aantal van zijn motieven op analoge wijze uitgewerkt. 
Het meest opvallend is dit wel in de afwisseling tussen hel belichte en donkere 
zones op de bodem. Deze differentiatie is hier echter veel bescheidener 
uitgewerkt dan in zijn oudere landschappen, zodat de lichtcontrasten minder 
in het oogspringend zijn. 

Het Berglandschap, te Brussel (cat. G. 15, afb. 13), sluit in de opbouw van 
de compositie sterk aan bij het Landschap met kasteel. Ook in dit werk is 
de linkerhelft van de voorstelling ingenomen door een bomengroep terwijl 
zich rechts een vergezicht ontplooit, weliswaar gevormd door een bergpartij 
en niet door een heuvel. Meerdere gegevens, zoals de bladslag, waarbij het 
gebladerte wordt weergegeven door kleine penseelstipjes en -streepjes, de 
cirkelvormige weergave van de bomen die de heuvelhellingen begroeien, en 
de duidelijk voorgestelde zonnestralen, wijzen er op dat de kunstenaar 
vasthoudt aan de motieven die hij tijdens de vorige periodes ontwikkelde, 
alsook aan de stilistische uitwerking ervan. Door het natuurlijke aspect dat 
zich vooral manifesteert in de weergave van de boomgroep en van de vegetatie 
op de voorgrond, die zo uit het leven gegrepen schijnt te zijn, staat dit werk 
veraf van de laat-maniëristische boslandschappen. Ook de fabelachtige sfeer 
van het woud die in verschillende van deze landschappen aanwezig was, is 
hier verdwenen, wat ontegensprekelijk het streven naar een natuurlijk land
schap ten goede komt. De afwisseling tussen hel belichte en donkere zones, 
gecombineerd met de duidelijk voorgestelle, schuin invallende zonnestralen, 
is in dit paneel weliswaar aanwezig, doch niet in die mate dat het werkelijk
heidskarakter er door geschaad wordt. 

Wij menen dat van beide zopas besproken werkjes het Landschap met 
kasteel het verst geëvolueerde en derhalve ook het jongste is. Het grillige en 
fantastische aspect dat in het Berglandschap, te Brussel, nog in zekere mate 
aanwezig was in de rotspartij en in de combinatie ervan met een reeds 
natuurlijker behandelde boomgroep, is hier vervangen door een geheel dat 
naar de realiteit kan gezien zijn. De boomgroep die in het Landschap met 
kasteel, door het weglaten van de knoestige wortels en van de bultige 
boomstammen, iets minder getourmenteerd aandoet dan die op het Brusselse 
Berglandschap, en een geslaagde doorkijk op de diepte verraden een nauw
keurige natuurstudie. Dit kan slechts wijzen op een geleidelijk verlaten van 
de stereotiepe fantastische procédés die zijn panoramische berglandschappen 
beheersten en ook in het Brusselse Berglandschap, meer bepaald in de 
bergrug op de achtergrond, nog gedeeltelijk aanwezig waren. In de beter 
geslaagde dieptewerking menen wij een ander argument te vinden om het 
Landschap met kasteel te beschouwen als het werk van een rijper kunstenaar. 
In het Berglandschap te Brussel behelpt De Keuninck zich voor de suggestie 
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14. Droom van Jacob. Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv. 657 

van de diepte met vrij elementaire middelen, zoals de schermwerking van de 
bomen op de voorgrond. In het Landschap met kasteel blijft het schaalver
schil tussen de bomen behouden, doch de diagonaal verlopende riviervallei 
en de sterk belichte, door bomen omvatte doorkijk, dragen op veel pregnan
ter wijze bij tot de dieptesuggestie. 

De Droom van Jacob (cat. G. 4, afb. 14) is waarschijnlijk De Keunincks 
jongste werk. Alhoewel in 1630 ontstaan, vertoont het op stilistisch gebied 
geen wezenlijke verschillen in vergelijking met de in 1610 ontstane Landschap 
met kasteel en het Woudlandschap met jagers, evenmin met tal van andere 
werken die rond deze panelen zijn te groeperen. In de algemene opbouw sluit 
de compositie enigszins aan bij het Berglandschap, te Brussel, en het Land
schap met kasteel, met dien verstande dat de boomgroep die in beide werken 
aanwezig is, hier vervangen wordt door een heuvel met ervoor een slapende 
figuur . Deze groot voorgestelde figuur, een nieuw element in de kunst van 
De Keuninck, is door de vrij onnatuurlijke houding van de benen bezwaarlijk 
geslaagd te noemen. Behalve deze monumentale figuur, die omwille van haar 
scherp afgelijnde contouren afwijkt van de manier waarop hij normaliter de 
personages weergeeft, is er niets nieuws in dit schilderij. In menig detail, zoals 
de cirkelvormig weergegeven bomen op de achtergrond en de sterk versplin
terde boomstammen, maar ook in de bladslag en de dieptesuggestie, sluit 
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deze Droom van Jacob volledig aan bij zijn andere werken. In dit opzicht 
achten wij het onwaarschijnlijk dat dit paneel, hoewel de late datum in die 
richting zou kunnen wijzen, het werk zou zijn van de zoon van onze meester. 
Bovendien werkte deze Kerstiaen 11 zeker in 1627, misschien reeds vroeger 
en mogelijk ook langer, in het atelier van Jan 11 Brueghel67 • In dit paneel 
is niets aan te wijzen dat stilistisch verwant is met de kunst van deze meester 
wiens invloed Kerstiaen 11 zeker moet ondergaan hebben: alles wijst daaren
tegen in de richting van onze Kerstiaen. 

Zoals de panoramische landschappen geen autonome creaties waren van 
De Keuninck, inspireert hij zich ook voor de landschappen die we in deze 
groep onderbrengen, op de realisaties van zijn voorgangers en tijdgenoten, 
die hij echter op persoonlijke wijze weet om te werken. De idee van het van 
dichtbij geziene woudlandschap, ontwikkeld door Jan I Brueghel, Paul Bril 
en Gillis van Coninxloo, wordt in het Woudlandschap met jagers het dichtst 
benaderd. In werken als het Landschap met Pyramus en Thisbe en het 
Landschap met de verzoeking van de H. Antonius heeft De Keuninck de idee 
van het woudlandschap op een zeer persoonlijke wijze geinterpreteerd. Deze 
werken zijn dan ook gekenmerkt door een persoonlijk inleven van de 
kunstenaar in het weergeven natuurfragment en zijn begiftigd met een grote 
dynamiek, een eigen stemming, een eigen sfeer die soms bevreemdend irreëel 
aandoet. In dit opzicht sluit zijn kunst aan bij die van Frederik van Valcken
borch in het algemeen en bij een werk als het Woudlandschap metLetoen 
de kikkers van Jan I Brueghel68 in het bijzonder. De landschappen waarin 
behalve voor de weergave van een boomgroep ook nog de nodige plaats 
voorbehouden is voor een gezicht op een heuvelhelling, behoren tot een type 
dat niet zo verbreid was ronde de eeuwwende. Een werk met een vrijwel 
analoog compositieschema is nochtans het Landschap met Venus, Adonis en 
Cupido van Gillis van Coninxloo69; ook het Landschap met Kephalos en 
Prokris van Paul Brif0 sluit hierbij aan. 

DE VOORSTELLINGEN VAN RAMPEN 

Alle werken van De Keuninck die we tot nog toe behandelden, zijn landschap
pen. In het overgrote deel van deze schilderijen zijn weliswaar enkele figuren 
voorgesteld, doch het mythologische of religieuze gegeven dat deze illustre
ren, is niet bepalend voor de aard van het landschap. Trouwens, door de 

67 M. Vaes, o.c., l.c. 
68 Jan I Brueghel, Landschap met Leto en de kikkers, olieverf op paneel, 37:56 cm, Amsterdam, 
Rijksmuseum. 
69 Gillis van Coninxloo, Landschap met Venus, Adonis en Cupido, olieverf op koper, 38:52 cm, 
gemonogrammeerd. huidige bewaarplaats onbekend. Afgebeeld bij E. Plietzsch, Die Frankenthaler 
Maler, ein Beitrog zur Entwicklungsgeschichte der jlämischen Landschaftsmalerei in der Zeit von 
Brueghel bis zur Rubens, Frankfurt a.M., 1937, plaat 111. 
70 Paul Bril, Landschap met Kephalos en Prokris, Rome, Galeria Nazienale d' Arte Antica. 
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geringe plaats die ze in het geheel van de compositie inneemt, kan deze 
figurenstoffage bijna weggedacht worden. 

Naast zijn reeds uivoerig belichte belangstelling voor het landschap, blijkt 
hij ook een voorliefde te hebben gehad voor het weergeven van rampen. In 
een elftal werken, waarvan wij er hier zes belichten, vormt de voorstelling 
van rampen, hoofdzakelijk branden van Troje en van Sodoma, het onder
werp van de compositie. Fechner brengt al deze voorstellingen onder in één 
groep die zij situeert in de eerste jaren van De Keunincks artistieke loop
baan 71

• Zij was echter, op het ogenblik dat zij haar bijdrage schreef, niet op 
de hoogte van het bestaan van de in 1627 gerealiseerde Brand van Troje. Dit 
werk dat hij schilderde toen hij reeds 47 jaar vrijmeester was, vertoont niet 
enkel iconografisch, doch ook stilistisch opvallende gelijkenissen met de 
overige ramp-stukken. Hoewel deze werken sterke affiniteiten vertonen, 
kunnen wij toch niet, met het in 1627 ontstane paneel voor ogen, a priori 
vooropstellen dat zij alle tot zijn latere creaties behoren. Bepaalde stilistische 
procédés blijven doorheen deze voorstellingen vrijwel ongewijzigd, terwijl 
zich bij andere een evolutie aftekent die in grote lijnen overeenstemt met deze 
die wij bij de behandeling van de landschappen konden onderscheiden. 
Bovendien laat alleen al het proportioneel grote aandeel van deze werken in 
de totaliteit van: het reuvre, zowat één vierde, vermoeden dat zij niet aan één 
bepaalde periode van zijn loopbaan zijn gebonden, maar diachronisch gedu
rende zijn gehele reuvre zijn ontstaan. 

In de in 1627 ontstane Brand van Troje (cat. G. 3, afb. 15) splitst een 
diagonaal verlopende rivier de compositie op in twee delen. De voorstelling 
is vrijwel volledig ingenomen door brandende gebouwen, die op de rechter
helft van het paneel uiterst klein en op de linkerhelft vrij groot zijn weergege
ven. In de architectuur uit zich een voorkeur voor ronde vormen en koepels. 
Het grote bouwwerk dat de linkerhelft van de compositie beheerst, waar
schijnlijk het Trojaans koninklijk paleis, en het kleine, ronde, koepelvormig 
afgedekte gebouwtje zijn duidelijk fantastisch van inspiratie. Verscheidene 
renaissancevormen, zoals een driehoeksfronton, koepels, lantaarntorens, 
ballustrades, gaanderijen en de dispositie van de zuilenorden worden gecom
bineerd tot een geheel dat enkel in de verbeelding van de kunstenaar bestaat. 
De kleine tholos, mogelijk een tempeltje, vertoont in zijn constructie zekere 
gelijkenissen met Bramantes tempietto van San Pietro in Montorio te Rome; 
indien Bramantes tempeltje aan de basis van deze voorstelling mocht liggen, 
dan is het door de kunstenaar toch op zeer persoonlijke wijze omgewerkt. 
De Keunincks architecturale constructies zijn gekenmerkt door een lineaire, 
bijna tekenkundige behandeling. Opvallend is wel dat alle rechte lijnen in de 
constructie, zoals de kroonlijsten, de noklijnen en de opstanden, nergens 
volmaakt recht, maar steeds lichtjes geknikt of gebogen zijn. Het silhouet 

71 Fechner, pp. 105-110. 



122 HANS DEVISSCHER 

16. Brand van Troje. Kortrijk, Museum voor Schone Kunsten 

van de grote gebouwen, doorgaans vrij donker van coloriet, laat hij scherp 
profileren tegen de lichtere achtergrond. In de veel bescheidener uitgewerkte 
architectuur van het rechterstadsdeel zijn individuele vormen haast niet meer 
te herkennen. De gevels van de huizen sluiten dicht bij elkaar aan; ze zijn 
geschilderd in een licht coloriet en behandeld als een doorlopend muurvlak 
dat enkel doorbroken is door enkele donkere vlekken die deuren en venstero
peningen situeren. Deze gebouwen in het rechterstadsdeel en ook enkele 
brandende gebouwen op de achtergrond, zijn dan ook eerder aangegeven dan 
weergegeven. De fantastische constructie die de groot uitgewerkte architec
tuur tenslotte vormt, en het amalgaam van de vluchtig, weinig gedetailleerd 
uitgevoerde vormen op het rechterdeel, illustreren dat De Keunincks kunst 
niet gekenmerkt is door enige topografische interesse. Het is immers niet zijn 
bedoeling een werkelijk bestaande stad weer te geven, maar wel om door het 
samenplaatsen van diverse architecturale vormen, de idee van een stad op te 
roepen, van een stad door brand geteisterd en haar ondergang nabij. De 
figuren in deze Brand van Troje zijn, zoals in vrijwel alle werken van De 
Keuninck, van een eerder geringe kwaliteit. De anatomische verhoudingen 
van de vluchtende figuren die, aangevoerd door de Trojaanse koningszoon 
Aeneas, de stad verlaten, zijn weliswaar correct, doch de schilderkunstige 
behandeling ervan kunnen we bezwaarlijk geslaagd noemen. De contouren 
zijn vrij vaag gehouden en de vleespartijen, vooral handen en aangezichten 
zijn zeer zwak uitgevoerd. De aangezichten zijn weergegeven als ronde 
kleurvlekken waarin enkele donkere stippen de ogen de de mond situeren. 
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De handen vormen met hun brede palmen en korte dikke vingers als het ware 
het levensloze uiteinde van de gestrekte armen. Door de heftige armgebaren 
en wapperende mantels wordt een expressieve noot geïntroduceerd. In deze 
figurengroep ontbreekt elke vorm van individualisering; Aeneas die enkel te 
herkennen is door het feit dat hij zijn bejaarde vader op de schouders torst, 
is gevolgd door een groep naamloze krijgers. Waar aan de figuren elke vorm 
van individualisering en detaillering ontbreekt, is deze uitgesproken aanwezig 
in de behandeling van de in de Trojaanse haven gemeerde schepen. De 
masten, het want en de decoratie van hun achtersteven zijn zeer gedetailleerd, 
en zeer lineair weergegeven. Zoals in vrijwel alle landschapen van De Keu
ninek is ook deze voorstelling gestructureerd door diagonale lijnen. Men 
vindt ze hier in het verloop van de heuvelhelling, in dit van de rivier en in 
de diagonale plaatsing van het Trojaanse koninklijke paleis. Ook de afwisse
ling tussen hel belichte en donkere partijen, die in zijn werk alom tegenwoor
dig is, ontbreekt hier niet. De heuvelhelling en de omgeving van het paleis 
zijn vrij donker gehouden; de zone waar zich de protagonisten bevinden, het 
wateroppervlak en het plein waar het Trojaanse paard geplaatst is, zijn 
daarentegen hel belicht. Deze fel belichte zones zijn zeer dun geschilderd, 
zodat op sommige plaatsen de onderliggende bereidingslaag zichtbaar wordt. 
Andere partijen, zoals het gebladerte van de bomen en het struikgewas, zijn 
op zeer substantiële wijze behandeld. Dezelfde differentiatie tussen heldere 
en donkere partijen, als op de bodem, zet zich door in het nachtelijk 
uitspansel dat door de gloed en de rookwolken afkomstig van de talrijke 
brandhaarden, afwisselend hel belicht en donker gehouden is. Hierdoor 
wordt de onrust, gepaard met de aard van het onderwerp, nog verhoogd. 

De gesigneerde Brand van Troje te Kortrijk (cat. G. 17, afb. 16), sluit nauw 
aan bij de gedateerde Brand van Troje, dit zowel door het algemeen composi
tieschema als door de keuze en de verwerking van de motieven. In beide 
werken worden enige brandende gebouwen die het linkerdeel van het compo
sitieveld innemen, gescheiden door een brede rivier, waarin verschillende 
schepen liggen, van het rechter stadsdeel waar de architectuur veel kleiner 
is uitgewerkt. Een slanke opengewerkte toren, die in de gedateerde Brand van 
Troje niet voorgesteld is, vertoont opvallende gelijkenissen met de ontwerpen 
van Paulus Vredeman de Vries. Met de bogenbrug die de rivier overspant 
en waarover zich ruiters verplaatsen, introduceert De Keuninck in dit paneel 
een motief dat vaak zal terugkeren in de overige werken die wij in deze groep 
zullen onderbrengen. De heuvelhelling die in de gedateerde Brand van Troje 
de achtergrond beheerst, is hier vervangen door een rotsblok waarop enkele 
ruïnes zijn voorgesteld. De afwisseling tussen heldere en donkere partijen, 
die vrijwel alle schilderijen van De Keuninck kenmerkt, is ook in dit werk 
aanwezig. Dit procédé weet de kunstenaar nog op te voeren door de ronde 
toren en de boom die er bij aansluit, met een lichtkrans te omgeven. De 
diagonale lijnen die in de meeste van zijn panelen de compositie structureren, 
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17. Rampen van het Mensdom. Gent, Museum voor Schone Kunsten 
(Copyright, A.C.L., 119589) 

18. Vertrek van Loth uit Sodoma. Huidige bewaarplaats onbekend 
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zijn hier, behalve in het verloop van de rivier, minder opvallend aanwezig. 
Waar de voorstelling in de gedateerde Brand van Troje vrijwel ononderbro
ken doorliep van de voorgrond tot aan de in de donkere lucht uitdeinende 
heuvelhelling, staat in deze Brand van Troje het rotsblok op de achtergrond 
in een vrij los verband tegenover de rest van de voorstelling, waardoor het 
geheel enigszins aan eenheid inboet. Omwille van de minder coherente 
beeldopbouw menen wij dat deze Brand van Troje ontstaan is vóór het 1627 
gedateerde gelijknamige schilderij en, zelfs voor het in 1610 gerealiseerde 
Landschap met kasteel. 

Op het eerste gezicht lijken de verwantschappen tussen de Rampen van het 
mensdom (cat. G. 18, afb. 17) en de twee hoger besproken werken eerder 
gering. De architectuur die in beide werken de voorstelling beheerste, is in 
dit schilderij zeer klein uitgewerkt en verwezen naar het middenplan. Hoewel 
zijn algemeen compositieschema, met uitzondering van de rivier die de 
compositie diagonaal doorsnijdt, grondig verschilt van dit in de twee vorige 
werken, is de gelijkenis tussen bepaalde motieven toch opvallend. De heuvel
helling op de achtergrond is nauw verwant aan die op de gedateerde Brand 
van Troje, niet enkel door de brandende gebouwen die er op voorkomen of 
door de cirkelvormig weergegeven bomen waarmee hij begroeid is, maar ook 
door zijn zachthellende contouren. Het ongeveer centraal geplaatste rotsblok 
met de brandende vesting op het hoogste punt, vindt zijn tegenhanger in een 
zelfde motief, zij het met een minder grillig silhouet, dat in de Brand van 
Troje, te Kortrijk, op de achtergrond is afgebeeld. Zoals in beide hoger 
besproken werken tekenen ook hier de omtreklijnen van het rotsblok en van 
de schepen, alsmede de gedetailleerd weergegeven takelage zich scherp af 
tegen heldere achtergrond. Dit tafereel is waarschijnlijk te situeren onder de 
vroege werken van De Keuninck. Hoewel de zacht glooiende heuvelhelling 
op de achtergrond zou kunnen wijzen op een datering rond 1610, dit naar 
analogie met het Landschap met kasteel, menen wij toch verscheidene 
elementen te kunnen terugvinden die wijzen op een vroegere datering. Het 
grillige silhouet van het rotsblok, een motief dat op de jongere werken niet 
aangetroffen wordt, roept immers zijn panoramische landschappen voor de 
geest. In de overvloed aan details en in de uitgestrektheid van het geheel is 
een zeker naleven van het oude Weltlandschaft te bespeuren, wat eveneens 
wijst in de richting van een vroege datering. 

Enkele toe te schrijven werken vertonen dezelfde eigenschappen als hierbo
ven aangehaald. Het Vertrek van Loth uit Sodoma (cat. T. 40, afb. 18) leunt 
vrij nauw aan bij de Brand van Troje, te Kortrijk. De architectuur die de 
linkerhelft van het paneel beslaat, is gekenmerkt door dezelfde detaillerende 
werkwijze en vertoont bovendien dezelfde dispositie als in het hoger bespro
ken Kortrijkse paneel. Vooral de gelijkenissen tussen de torens, de met een 
ballustrade bekroonde muur die ze verbindt, en de rijk gedecoreerde stads
poort zijn opvallend. De heuvelhelling die met cirkelvormig weergegeven 
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19. Brand van Troje. 

20. Brand van Troje. 
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Brussel, particuliere collectie 
(Copyright, A.C.L., 123933) 

Voorheen Orleans, Musée Fourché (vernield) 
(Copyright, Caisse Nationale, Paris) 
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bomen begroeid is en waarop zich talrijke brandende gebouwen bevinden, 
krijgt in dit werk een veel ruimere plaats dan in de Brand van Troje te 
Kortrijk, maar een iets geringere dan in de Rampen van het mensdom en in 
de gedateerde Brand van Troje. Het sterk belichte rotsblok op de voorgrond, 
dat met witachtig lichtende struikjes begroeid is, vindt zijn tegenhanger in 
een zelfde motief in het Rotslandschap, te Wenen. Door de voorstelling langs 
de ene kant met een groep gebouwen en langs de andere met een rotsmotief 
te begrenzen, slaagt de kunstenaar erin een gesloten, eenheidsvol beeld te 
realiseren, een bekommernis die ook zijn jongere panoramische landschap
pen kenmerkte. De combinatie van deze, een uitgesproken coulissenwerking 
vervullende randmotieven met de diagonaal verlopende rivier en de vervagen
de achtergrond, staat borg voor een geslaagde dieptesuggestie. 

De Brand van Troje, in een particuliere collectie te Brussel ( cat. T. 43, afb. 
19), sluit vrij nauw aan bij de in 1627 ontstane Brand van Troje. De groot 
voorgestelde architectuur die in de gedateerde Brand van Troje de linkerhelft 
van de compositie beheerst, is hier echter vervangen door een paar rokende 
ruïnes, maar zulks daargelaten zijn beide panelen vrijwel identiek. Op een 
plein, rechts op de voorgrond, dat bijna transparant geschilderd is, spelen 
zich, in de nabijheid van een rond, koepelvormig afgedekt gebouwtje, 
verwoede gevechten af. Dit gebouwtje vertoont in beide panelen een identiek 
silhouet; in de Brand van Troje, in Brussels privé-bezit, is het echter veel 
nauwkeuriger uitgewerkt. Niet enkel dit kleine architecturale motief, doch 
ook de figuren zijn in dit werk van een beduidend hogere kwaliteit dan in 
het gedateerde schilderij. De omtreklijnen van romp en ledematen zijn niet 
langer omfloerst, doch scherp afgelijnd. Ook de behandeling van de aange
zichten is er heel wat beter op geworden; de egale kleurvlek, doorbroken door 
enige zwarte stippen die de plaats van ogen en mond aangaven, heeft plaats 
geruimd voor een meer plastisch gemodelleerde voorstelling die zich niet 
enkel uit in de weergave van het gelaat, maar ook in de behandeling van de 
hele figuur. Zoals we terloops reeds aanstipten, is deze Brand van Troje 
geschilderd in een zeer dunne verflaag. Op bepaalde plaatsen, zoals op het 
plein rond het cirkelvormige gebouwtje, op het belichte heuveltje op de 
voorgrond en op het hoogste punt van heuvelrug op de achtergrond, is de 
onderliggende bruine bereidingslaag zichtbaar. Boven deze dunne verflaag 
worden andere motieven, zoals de bladeren en de kleine figuurtjes die op het 
plein heen en weer lopen, met een vette, duidelijk als hoogsel aangebrachte 
toets weergegeven. De diepte wordt in dit landschap met zijn hoog gelegen 
gezichtpunt gesuggereerd, zowel door de schermwerking van de begroeide 
heuvel en van de architecturale motieven, als door het diagonale verloop van 
de rivier. Van een duidelijke aftekening van de verschillende ruimtelijke 
plans, zoals in de Vlucht van Loth uit Sodoma, is hier geen sprake meer, doch 
het vrij monochrome geheel loopt haast ononderbroken door van op de 
voorgrond tot in de atmosfeer van de nachtelijke hemel. Vergelijkt men deze 
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Brand van Troje met het Vertrek van Loth uit Sodoma, dan wordt het 
duidelijk dat de meester tussen de realisatie van beide schilderijen een hele 
ontwikkeling heeft doorlopen. De duidelijke opdeling in verschillende ruim
telijke plans, resulterend in een gelede voorstelling, heeft plaats gemaakt voor 
een bijna continu doorlopend geheel. Van de felle licht-donkercontrasten is 
in deze Brand van Troje niets meer te bespeuren, ze zijn immers vervangen 
door zacht geschakeerde overgangen tussen lichtere en donkere partijen. Dit 
alles kan er slechts op wijzen dat dit paneel het werk is van een rijper 
kunstenaar en, naar analogie met de gedateerde Brand van Troje, waar
schijnlijk aan het einde van zijn loopbaan te situeren is. 

Geheel anders dienen wij ons uit te laten over de Brand van Troje die 
voorheen behoorde tot de collectie van het Musée Fourché te Orléans (cat. 
T. 44, afb. 20). Zijn algemeen compositieschema sluit grotendeels aan bij de 
hoger besproken werken. Ook in bepaalde details, zoals de bogenbrug, de 
schepen, de puntgevelhuizen, het ronde, koepelvormig afgedekte gebouwtje 
en de houding van de protagonisten, vertoont dit werk zekere gelijkenissen 
met de overige rampen-voorstellingen. De licht-donkerwerking die in de 
Brand van Troje, in Brussels privé-bezit, gekenmerkt was door zacht gescha
keerde overgangen tussen partijen van verschillende lichtwaarde, is hier 
gebaseerd op felle licht-donkercontrasten. Behalve deze sterke contrasten in 
de belichting, wijzen ook het archaïsche perspectief en de ingewikkelder 
compositie in de richting van een vroege datering. Van een continu doorlo
pend geheel als in de gedateerde Brand van Troje en in de Brand van Troje, 
in Brussels privé-bezit, is hier geen sprake meer. Het landschap is immers 
doortrokken door heuvelhellingen die achter elkaar terugwijken waardoor 
het geheel een vrij overladen indruk geeft. 

KARAKTERISERING EN SITUERING 

In de panoramische berglandschappen, een eerste deelgroep binnen het 
reuvre van De Keuninck, geeft de kunstenaar steeds een fantastisch geheel 
van bergen, rotsen en valleien weer. In het merendeel van deze werken 
vormen de motieven die de compositie lateraal afsluiten samen met de 
bodemzone die ze verbindt, een omraming voor het achterliggende, panora
misch geziene landschap. Gaandeweg wordt dit procédé tot een grotere 
perfectionering gevoerd. Deze composities zijn vrijwel steeds geschraagd 
door de diagonale lijnen van rotshellingen en rivieren. De combinatie van 
sommige van deze overdwarse lijnen met de omramende werking van de 
voorgrond en het vervagen van de achtergrond in de atmosfeer van de lucht, 
staan borg voor een geslaagde dieptewerking. Het oude systeem van de drie 
kleurenplans, opgefleurd met de vinnige coloristische accenten van de kledij 
van de personages, is in sommige van deze werken nog aanwezig, doch het 
verliest geleidelijk zijn functie in pet kader van de dieptesuggestie en wordt 
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ten dienste gesteld van de belichting. In de weergave van de belichting toont 
De Keuninck zich trouwens van zijn beste kant. De belichte en donkere 
partijen die elkaar opvolgen, vormen nu eens felle contrasten, dan weer 
vloeien ze zacht genuanceerd, soms haast onmerkbaar in elkaar over. Deze 
differentiatie in de belichting is in sommige werken op prachtige wijze 
gecombineerd met de schuin invallende, scherp weergegeven zonnestralen. 
De berg- en rotspartijen die deze schilderijen beheersen, zijn doorgaans in 
een dunne, bijna transparante verflaag geschilderd, terwijl andere elementen, 
zoals het gebladerte, met een iets vettere toets, duidelijk in reliëf zijn 
aangebracht. 

Het fantastische opzet dat alom tegenwoordig was in de panoramische 
berglandschappen, neemt geleidelijk af in de landschappen die wij onder
brachten in de categorie 'van het laat-maniëristische boslandschap naar het 
natuurlijk landschap'. In de oudste werken van deze deelgroep geeft de 
kunstenaar een natuurfragment weer, dat op zeer persoonlijke wijze geïnter
preteerd is en vervuld van een onwerkelijk leven. In het merendeel ervan komt 
een open plaats in het bos voor, die op onwerkelijke wijze belicht is. De 
indruk van vervreemding, die hierdoor opgeroepen wordt, is in sommige 
nachtelijke landschappen nog geïntensifieerd door de laag voorgestelde maan 
en de gloed van een brand die sommige partijen angstwekkend belichten. 
Andere, jongere werken daarentegen, getuigen van een meer waarheidsge
trouwe benadering van de natuur. De verschillende componenten zijn, zoals 
ook in verscheidene panoramische berglandschappen het geval is, met een 
grote nauwkeurigheid behandeld en worden samengevoegd tot een geheel dat 
niet langer van waarachtigheid verstoken blijft. Hoewel deze landschappen 
mogelijkerwijze naar de natuur gezien zouden kunnen zijn, betekent dit 
helemaal niet dat de kunst van De Keuninck getuigt van enige topografische 
interesse, te meer daar de architectuur die er in voorkomt, duidelijk fantas
tisch van inspiratie is. Waar in de laat-maniëristische boslandschappen de 
natuur in haar angstwekkkende verschijningsvormen werd weergegeven, zijn 
deze werken gekenmerkt door een zekere gesublimeerd natuurgevoel. Behal
ve een onderscheid naar de houding die de kunstenaar aanneemt tegenover 
de natuur, zijn binnen deze deelgroep ook in het algemeen compositieschema 
twee types te onderscheiden: eensdeels het bos- en woudlandschap en anders
deels werken beheerst door heuvels en boompartijen. Dit onderscheid in de 
opbouw van de compositie valt niet samen met het onderscheid naar benade
ringswijze van de natuur. De laat-maniëristische werken, gekenmerkt door 
een bevreemdende, irreële sfeer komen chronologisch voor de meer natuurlij
ke landschappen. Beide compositieschema's zijn daarentegen gelijktijdig 
ontwikkeld, trouwens het Woudlandschap met jagers en het Landschap met 
kasteel, die elk volgens één van deze compositieschema's zijn opgebouwd, 
zijn beiden in 1610 ontstaan. 

In de voorstellingen van rampen krijgt het landschap een eeeder bescheiden 
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plaats toegewezen. De compositie is doorgaans door een diagonaal verlopen
de rivier in twee delen opgesplitst. De fantastische architectuur die ook in 
sommige landschappen aanwezig was, krijgt hier een hoofdrol toegewezen. 
Het landschap waarin deze brandende steden gesitueerd zijn, is nu eens breed 
opgevat in de aard van de alomvattende, rijkelijk gedetailleerde landschap
pen van het rijke maniërisme; dan weer is het gekenmerkt door een planmati
ge opbouw en vervult de voorgrond een omramende functie, zoals in ver
scheidene panoramische berglandschappen; nog andere lopen vrijwel onon
derbroken door van op het voorplan tot op de einder. De diepte wordt in 
deze werken gesuggereerd door het diagonale verloop van de rivier, de 
schermwerking van bepaalde motieven op de voorgrond en het verdwijnen 
van de achtergrond in de atmosfeer van de lucht. De licht-donkerwerking is, 
zoals in vrijwel alle overige schilderijen, gebaseerd op een contrast tussen 
helder belichte en donkere zones, dat hier bewerkstelligd wordt door de 
angstwekkende gloed van de branden enerzijds en het licht van de maan 
anderzijds. 

De figuren die slechts een geringe plaats in het geheel van de compositie 
toebedeeld krijgen, zijn in vrijwel alle werken van een eerder geringe kwali
teit; hiervan getuigen vooral de omfloerste contouren en de zwakke uitvoe
ring van aangezichten en handen. De heftige, soms theatrale gebaren, die een 
indruk van intense beweging suggereren, komen deze reeds zwakke persona
ges zeker niet ten goede. In strijd met bepaalde auteurs die veronderstellen 
dat de figuren die De Keunincks werken stofferen, niet van zijn hand zijn, 
doch het werk van een gespecialiseerd figuurschilder72, menen wij dat zij, 
gezien hun geringe kwaliteit en de duidelijke onderlinge verwantschappen, 
niet door een ander kunstenaar geschilderd zijn, maar wel door De Keuninck 
zelf. Zijn schilderijen zijn doorgaans van een niet onaardige kwaliteit, doch 
het immer terugvallen op dezelfde compositieschema's, dezelfde stilistische 
procédés en dezelfde motieven getuigt van een eerder beperkt artistiek 
repertorium en zelfs van een vrij gering compositorisch vermogen. De grote 
onderlinge verwantschappen maken duidelijk dat al deze werken van de hand 
zijn van één meester en dat het aandeel van de zoon in de panelen die de 
signatuur K D Keuninck dragen, onbestaande is. 

Om de kunst van De Keuninck tenvolle te begrijpen, naar waarde te 
schatten en in de paysagistische traditie te kunnen situeren, dient men er 
vooreerst rekening mee te houden dat zijn artistieke activiteit zich ontplooide 
in de periode waarin de laat-maniëristische landschapschilderkunst tot een 
grote bloei was gekomen en geschraagd werd door meesters als Jan I 
Brueghel, Frederik en Gillis van Valckenborch en Joos de Momper. Eveneens 
in deze periode was te Rome Paul Bril actief, werkte Loctewijk Toeput te 
Treviso en vormde Gillis van Coninxloo school te Frankenthal en te Amster-

72 S. Sulzberger, o.c., p. 67; R.F. Burckhardt, o.c., p. 39. 
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dam. De meesters van de vorige generatie poogden in hun landschappen een 
zo uitgestrekt mogelijk natuurfragment weer te geven, voorzien van een zeer 
rijke detaillering. Uit reactie tegen deze veelvuldigheid aan details en bijzon
derheden, ontstaat in het late maniërisme een schiftingsproces. Enige onder
delen komen op de voorgrond en beheersen het achterliggende landschap. 
Deze werken kunnen echter nog niet als van dichtbij geziene landschappen 
omschreven worden, gezien ook het zicht op de diepte, zeker bij de aanvang 
van de evolutie, een niet te verwaarlozen rol speelt. Stelselmatig neemt het 
vergezicht af, tot het gereduceerd wordt tot een beperkte zone tussen of naast 
de voorgrondsmotieven. In deze landschappen zijn de vormen van de natuur 
op subjectieve wijze omgebouwd, ze worden herschikt en samengevoegd tot 
een geheel met een vrij ornamenteel karakter. De aanzet tot deze ontwikke
ling is reeds merkbaar in sommige werken van Pauwels Franck en in de 
vroege panelen van Gillis van Coninxloo, doch ze is hoofdzakelijk het werk 
van kunstenaars geboren in de jaren 60 en 70 van de 16de eeuw. 

In De Keunincks panoramische berglandschappen manifesteert deze ont
wikkeling zich zeer duidelijk. In de oudste werken is naast een machtig 
rotsmassief dat weliswaar reeds op de voorgrond treedt, nog de nodige ruimte 
voorbehouden voor de weergave van een panoramisch, rijk gedetailleerd 
landschap. Deze vroege schilderijen sluiten dan ook aan bij de landschap
schilderkunst uit het rijpe maniërisme, zoals die tot uiting kwam in de werken 
van Pieter Bruegel, Matthijs Cock, Hans Bol en Lucas van Valckenborch. 
In de iets jongere panoramische landschappen gaan rotsen en bomen meer 
en meer op de voorgrond treden en het dieperliggende landschap als een 
donkere cartouche omvatten. Gaandeweg verdwijnen ook alle verbindingse
lementen tussen voor- en achtergrond, waardoor beide ruimtelijke plans een 
eigen leven gaan leiden. Deze werken van De Keuninck sluiten dicht aan bij 
de kunst van de vier jaar jongere Joos de Momper. Ook deze meester gèeft 
immers landschappen weer waarin de donker gehouden voorgrondsmotieven 
een zicht op de doorgaans sterk belichte achtergrond omringen 73 • Niettegen
staande het zeer verwante compositieschema zijn tussen de werken van De 
Momper en deze van De Keuninck grondige verschillen te herkennen. Waar 
de rotsen in de panelen van De Keuninck doorgaans voorzien zijn van spitse 
contouren en weergegeven zijn in een minitieus detaillerende techniek, zijn 
ze door De Momper behandeld als volumes en kleurvlakken met veel afgeron
der contouren. Op het gebied van de belichting illustreert het tegenover elkaar 
stellen van de donkere voorgrond en de helder belichte achtergrond de 
verwantschap tussen beide meesters, doch De Keunincks .panelen zijn begif
tigd met een rijker gediversifieerde licht-donkerwerking dan deze van De 
Momper. De invloed van Ladewijk Toeput, die sommige auteurs in de kunst 

73 Vermelden wij als voorbeeld hetBerglandschap met kasteel, 30:46,5 cm, Berlijn-Dahlem, Gemäldegale
rie, cat. 1158 en het Rotslandschap met eremijt, olieverf op paneel, lil ,5:150 cm, gesigneerd en gedateerd 
(1608), Galerij van het slot Rajec. 
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van De Keuninck menen te herkennen74
, moet zich in ieder geval hebben 

beperkt tot de weergave van enige prachtige vergezichten en de krachtige 
licht-donkerwerking. Indien deze invloed werkelijk bestaande is, kan het 
slechts gaan om een zeer oppervlakkige aansporing, die mogelijk verliep 
langs De Momper om, van wie verondersteld wordt dat hij een tijdlang 
leerling was van Toeput 75

• 

In de werken die wij groeperen onder de noemer 'van het laat-maniëristi
sche boslandschap naar het natuurlijke landschap' hebben bergen en rotsen 
plaats gemaakt voor de weergave van bossen of boomrijke landschappen 
waarvan de achtergrond door een zachte heuvelhelling beheerst is. Deze 
interesse voor het bos- en woudlandschap kadert in een evolutie die zich in 
de jaren 90 van de 16de en in de vroege 17de eeuw voltrekt. De belangrijkste 
figuren die tot deze ontwikkeling bijdroegen, zijn Jan I Brueghel, Paul Bril 
en Gillis van Coninxloo. Tal van kleinere meesters, als Abraham Govaerts, 
Alexander Keirincx, Denijs van Alsloot en David Vinckboons sluiten bij deze 
tendens aan, doch leverden geen essentiële bijdrage tot de ontwikkeling 
ervan. De panelen van Brueghel, Bril en Van Coninxloo zijn het best te 
omschrijven als de weergave van een veredelde, gesublimeerde werkelijkheid. 
Ook bij de creatie van het bos- en woudlandschap is een duidelijk wordings
proces te onderscheiden. Aanvankelijk opent zich tussen loverschermen een 
doorkijk op de diepte. Het aandeel van de bomen zal echter steeds toenemen 
tot ze vrijwel het hele paneel beslaan en de doorkijk volledig verdwenen of 
toch tot zijn minimale proporties herleid is. Van een gelaagde structuur is 
in deze werken geen sprake meer; de diepte wordt er in gesuggereerd aan de 
hand van kleurentonaliteiten. 

Tot de ontwikkeling van het woudlandschap heeft De Keuninck niet 
wezenlijk bijgedragen, doch hij is evenmin een epigoon te noemen van de 
drie grote beoefenaars ervan, Jan I Brueghel, Paul Bril en Gillis van Coninx
loo. Wel getuigen diverse van zijn schilderijen van een persoonlijke verwer
king van dit nieuwe landschapstype. De werken die wij als laat-maniëristisch 
omschrijven, sluiten in de opbouw van de compositie aan bij schilderijen als 
Jan I Brueghels Landschap met Leto en de kikkers en bij Brils Landschap 
met Johannes de doper76

• Ook met twee boslandschappen van Pauwels 
Franck, die weliswaar tot de vorige generatie behoort, vertonen ze sterke 
verwantschappen77• In deze werken is immers, zoals in die van De Keuninck, 
nog de nodige ruimte voorbehouden voor een doorkijk naar de diepte, doch 

74 Franz, p . 23 . 
75 J. Denuce, De Antwerpsche 'Konstkamers '; Inventarissen kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16de 
en de 17de eeuw. Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamse Kunst, IJ, Antwerpen, 1932, p. 97 . 
76 Jan -I Brueghel, Landschap met Leto en de kikkers, olieverf op paneel, 37:56 cm, Amsterdam, 
Rijksmuseum . 
Paul Bril, Landschap met Johannes de doper, olieverf op paneel, Milaan, Ambrosiana. 
77 Wij bedoelen het Woudlandschap in het slot Kirchheim te Schaben en het Woudlandschap met Diana 
en haar nimfen in de Gemäldegalerie te Berlijn-Dahlem. 
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zij stralen een totaal andere sfeer uit. Brueghel, Bril en Franck geven de 
natuur weer in haar grootsheid, in haar onstuitbare groeikracht, natuur en 
mens leven in harmonie. Bij De Keuninck is, althans in zijn laat-maniëristi
sche boslandschappen, van deze samenklank geen sprake; de rust maakt hier 
plaats voor een stormachtig spel van massa's in beweging. De natuur neemt 
er een angstwekkend karakter aan, dat opgeroepen wordt door felle lichtcon
trasten, vaak nog verhoogd door het helle licht van brandende gebouwen. 
In dit opzicht sluit de kunst van De Keuninck aan bij die van Frederik van 
Valckenborch en Pieter Schoubroeck. De werken van deze meesters zijn 
immers vervuld van een dramatisch leven, van een fantastische en spookach
tige atmosfeer, die zoals in de schilderijen van De Keuninck, hoofdzakelijk 
bereikt wordt door een onwerkelijke belichting en door de tegenstelling 
tussen de kleine figuurtjes en het uitgestrekte, alles overheersende woud. Een 
vrij alleenstaand paneel binnen deze woudlandschappen is het Woudland
schap met jagers waarin alle maniëristische aspecten verdwenen zijn en dat, 
zowel naar sfeer als naar compositie en penseelvoering, verwant is met 
talrijke creaties van Jan I Brueghel. 

In een groep werken waarin naast een boomgroep de nodige ruimte 
voorbehouden is voor een gezicht op een heuvelhelling, ruimen alle fantasti
sche en bevreemdende elementen plaats voor de weergave van een kalm, 
pretentieloos landschap. In de opbouw van de compositie zijn ze verwant met 
een aantal schilderijtjes van Bril van rond de eeuwwende. In deze werkjes, 
waarvan het Landschap met Kepha/os en Prokris78 een goed voorbeeld 
vormt, plaatst Bril aan de ene zijde een aantal motieven op de voorgrond 
en ontplooit zich aan de andere zijde een getemperd panoramisch zicht, 
gedomineerd door zacht glooiende heuvelhellingen die vrijwel ononderbro
ken tot aan de horizon doorlopen. 

Over De Keunincks voorstellingen van rampen menen wij kort te kunnen 
zijn. Deze zijn immers voorzien van een zelfde algemeen compositieschema 
en dezelfde stilistische procédés als tal van zijn landschappen. Het onderwerp 
van deze voorstellingen, doorgaans branden van Troje en van Sodoma, is niet 
zeldzaam in de schilderkunst van deze periode. Het wordt immers frequent 
behandeld door Frederik en Gillis van Valckenborch en door Pieter Schou
broeck. Ook Gillis Mostaert, een kunstenaar behorende tot de vorige genera
tie, liet zich op dit gebied niet onbetuigd. De talrijke infernale voorstellingen 
van Jan I en Pi eter 11 Brueghel kaderen eveneens in deze context. Deze 
verwantschappen met de kunst van de beide Bruegelzonen, die zich niet 
beperkt tot de keuze van de onderwerpen, doch zich ook op stilistisch gebied 
manifesteert, is niet zo verwonderlijk, gezien De Keuninck zeker contacten 
moet hebben gehad met Jan 11 Brueghel, zoon van de Fluwelen Brueghel, 
in wiens atelier zijn zoon, Kerstiaen 11, een tijdlang werkzaam was. Deze 

78 Paul Bril, Landschap met Kephalos en Prokris, Rome, Galleria Nazionale d'Arte Antica. 
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contacten zullen zich waarschijnlijk niet beperkt hebben tot Jan Il, maar ook 
met de andere leden van de Brueghelfamilie bestaan hebben, te meer daar 
Jan I toendertijd één van de toonaangevende kunstenaars was in de Schelde
stad. 

Besluiten we hierbij dat Kerstiaen de Keuninck helemaal geen vernieuwer 
was, doch evenmin een epigoon te noemen is. Uit de overgeleverde elemen
ten, uit de bestaande compositieschema's en stilistische procédés, wist hij, 
de algemene evolutie van de landschapschilderkunst volgend, geslaagde, 
stemmingsvolle taferelen samen te stellen. Zijn werkwijze getuigt evenwel 
niet van eclectisme; zijn landschappen voorziet hij immers van eigen motie
ven en van een persoonlijke sfeer die hoofdzakelijk de vrucht is van een 
geslaagde licht-donkerwerking. 

Doe. 1. 

BIJLAGE 1 
DOCUMENTEN 

1562 - Jan en Hendrik de Keuninck betalen een belasting van 4 sch. par. 
op het gebruik van een 'baescamere'. 

f" 7 VO 

Ontfanek van Renten streekende up diverssehe huusen ende erfven geleghen binnen den wyek 
van Amazonien int Ronde vanden broei inden wyek van pamele ende overleye danof de partien 
int langh verhaelt staen inde voorgaende Rekeninge vanden jaere LX 

f" 10 r 0 

Up den Reep ende up de leybrugghe 
(. 0 .) 

Heindrik ende Jan de Cueninek 

Doe. 2. 

II II seh. par. 

R.A.K., O.S.A.K., Stadsrekeningen Kortrijk, nr. 1754, 
rs 7 V0 en 10 r0

• 

1575 -Jan en Hendrik de Keuninck betalen een belasting van 4 sch. par. 
op het gebruik van een 'baescamere'. 

f" 18 V0 

Ontfanek van renten streekende up diverssehe huusen ende erfven binnen den wyek van 
amasonien int ronde vanden broei inden wyek van pamele widts overleye 



f" 26 V
0 

Up den Reep ende anderswaerts 
( ... ) 
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Aengaende de 1111 sch. par. die Heindrick ende Jan Conynck plochte te betaleneter cause 
van een baescamere up den bordt vanden riviere vander Leye midts dat de zelve gheweerdt 
es gehedurende tjaer XVcLXXIII by laste vander wet deser stede hier 

Doe. 3. 

Neant 

R.A.K., O.S.A.K., Stadsrekeningen Kortrijk, nr. 1767, 
rs 18 V0 en 26 v0

• Gedeeltelijk gepubliceerd door Caullet, 
p. 86. 

1580, 27 juli- De kinderen van de overleden Isabeau Marrin, echtgenote 
van Hendrik de Keuninck, worden onder voogdij gesteld. Na het ontvoogden 
van twee van de kinderen, die het deel der bezittingen dat hen toekomt, 
ontvangen, wordt op 19 december 1587, na het overlijden van Hendrik de 
Keuninck, diens bezit, dat onder het beheer van de voogden blijft, verdeeld 
onder de vijf nog minderjarige kinderen, die tussen 21 maart 1588 en JO 
februari 1604 zullen ontvoogd worden. 

Jan de Coninck filius Kerstiaens ende Antheunis Marrin filius Jans, beede in Curtrycke als 
voechden van Christiaen, Maerten, Barbele, Mayken, Jaqueminken, Calleken ende Grietken 
de Coninck filii Heindericx, bringen over by eede up den xxvn•n in julio xvc tachtentich 
tgoet de voornoemde weesen toecomende ende ghesuccedeert byder doot ende overlyden van 
Ysabeau Marrin, filia Joos, te wetene by vriendelycke accoorde ende uutgrootinghe de somme 
van XXI lib. groote voor elcke weese, compt voor de zeven weesen de somme van IcXL VII 
lib. groote rustende onder den vadere die syn kinderen hout naer costume borghe Christiaen 
de Cueninck filius Pieters jn Curtrycke factum den tweesten, jn ougst XVciiii""een . . 
Up den XVIen septembre XVcllll"" vyfhe zoo compareerden alhier Christiaen de Coninck 
filius Heindericx gehuut zynde ende Jan vander Banck filius Jans ghetraut hebbende Barhele 
Sconincx ende houdende hemlieden content vanden bewyse van heurliederen goede ontslaende 
de voechden ende alle de anderen . . 
Up den XIv•n december 1587 brochten beede de voechden overe ter proffite vanden vyf 
kinderen hier boven staende, overe de successie van vadere ende moedere smeltende daermede 
de bovensereven portien te wetene om elcke weese het Xliii• deel van een huus ende erfve 
alzoo tzelve ghestaen ende gheleghen es up den Reep deser stede tusschen thuus ende erfve 
van Jan de Coninck belast met XXXIlil sch. par. tsiaers kerckelyker renten jn twee portien 
ende XXIlil lib . par. tsiaers aan M' Jan van Outrive zonder meer. 
Item ghelycken deel van een ander huus ende erfve jnden wyck van Overbeke upden Crynck 
belast met XXII lib. X sch. par. tsiaers den pennick XVI•n, XXX sch. par. tsiaers ande wed• 
Joes vanden Maele, 111 lib. par. tsiaers ande wed• Olivier van Leurebroeck 1111 lib . XVII sch. 
par. tsiaers an tbeginhof deser stede ende VI sch. VI den. par. tsiaers an tcloestere van st. 
nicolaus jn Overbeke. Ende. bovendien jn penningen om elcke weese de somme van XXIII 
lib. VIII sch. VI den. gr. makende tzamen ter somme van CXXIIlib. I sch. 111 den. gr. blivende 
van ghelicken onverlet elcke weese naer quote ende portie met huerlieder gehuude broeders 
ende susters ende huerlieder styfmoedere jn XXXI sticken scholaekens alsnoch onvercocht 
zynde al conforme den generaelen staet van goede hier binnen rustende dach onthier ende 
Paesschen debet de voocht generaelen staet. 
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Up den XXI0
" marty 1588 compareerde alhier Jan Wielant, Mayken de Coninck ghetraut 

hebbende, stellende onverlet tbewys haer ghoet te vervolghen daer ende zoo hy te raede werdt. 
(In margine) 
Up den 1 en april1588 compareerde alhier Jaques Faryn Jaqueminken ghetraut hebbende, hem 
stellende onverlet om tbewys van ghoede te reeanvreren daer ende alzo hy te raede winden 
zal. 
Up den 17ct octobris compareerde alhier Jan Crusaert, Calleken ghetrauwet hebbende, hilt 
hem content vanden bewys van zyn wyf goet, dien volghende ontslouch haer vouchden ende 
anderen. 
Up den Xl0

" decembris 1590 brocht Jan de Coninck voocht over ten proffycte vande weese 
't XIIII0 deel van een rente van VII lib. X sch. par tsiaers den penninck XVI0 besedt up thuus 
daer jnde Pieter de Coninck filius Jans nu ter tyd wonende is, staende up den Reep deser stede. 
Ter zeiven daghe zoo was by den zeiven de Coninck rekeninghe ghedaen daerby de weese te 
boven bleeft de somme van XV lib . X sch. 111 den. gr. rustende onder den voocht totter naerste 
rekeninghe. 
Den xen february 1604 compareerde Miehiel van Handtsaeme filius Simoens Grietkin ghetraut 
hebbende, hilt hem content ende vernoucht van zyn wyf goet ontslaende voochd ende alle 
anderen. 

R.A.K., O.S.A.K., Weezerie Kortrijk, nr. 59, fO 19 v0
• 

Gedeeltelijk en onnauwkeurig gepubliceerd door Caullet, 
pp. 76-77. 

BIJLAGE II 
CATALOGUS 

I. GEAUTHENTIFICEERDE WERKEN 

A. GEDATEERDE WERKEN 

G.l. LANDSCHAP MET KASTEEL (afb. 12) 

Olieverf op paneel, 49:77 cm. Gesigneerd en gedateerd midden onder: K.D. Keuninck 1610. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: R.K.D., 51426. 
HERK.: Collectie Dr. F. Brockhaus, Leipzig. 
TENT.: Alte Meister aus Mitteldeutschen Besitz, Leipzig, 1937, nr. 39. 
BIBL.: Raczynski, p. 63; Fechner, p. 115. 

Dit landschap is samengesteld uit twee mogelijk naar de natuur geziene delen die door een 
riviervallei van elkaar gescheiden zijn. Een grote boomgroep neemt de linkerhelft van de 
voorstelling in beslag, terwijl het rechterdeel beheerst wordt door een kasteel waarachter zich 
een heuvel verheft. Een helder belichte weg, waarop zich een zestal vrouwelijke figuren 
bevinden, scheidt een paar door de beeldranden oversneden bomen, van twee andere die op 
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een heuveltje geplaatst zijn. Tussen de bomen opent zich een gezicht op het achterliggende 
golvende landschap, gestoffeerd met beboste hellingen en een paar huisjes die rond een 
kerktoren geschaard zijn. Aan de overkant van een riviervallei, die de compositie diagonaal 
doorkruist, strekt zich een landschap uit, begrensd door een glooiende, rijk beboste heuvelrug. 
Een kasteel dat aan de voet van deze helling gebouwd is, is omgeven door een ommuurde 
tuin. In de opstand van de dubbeltorenfaçade onderscheiden zich twee bouwlagen, geken
merkt door de dispositie der zuilenorden. 

G. 2. WOUDLANDSCHAP MET JAGERS (afb. 8) 

Olieverf op paneel, 42:61 cm. Gesigneerd en gedateerd midden onder: K D Keuninck 1610. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 

FOTO: Rheinisches Bildarchiv, 31815 . 
HERK.: Wallraf-Richartz Museum, Keulen; op 09.02.1940 door het museum aan een particu
lier verzamelaar-verkocht. 

BIBL.: Verzeichnis der Gemälde des Wallraf-Richartz-Museum, Keulen, 1910, p. 209; Rac
zynski, pp. 63-64; Y. Thiéry, Le paysage flamand au XV/Ie siècle, Brussel-Parijs, 1953, p. 
26; G.J. Hoogewerff, Het landschap van Bosch tot Rubens, Antwerpen-Amsterdam, 1954, 
p. 87; Fechner, pp. 115-117, afb. 10; R.H. Wilenski, Flemish Painters, Londen, 1960, I, p. 
586. 

Dit tafereel dat midden in het woud gesitueerd is, is langs de linkerzijde begrensd door een 
door de beeldranden oversneden boom en rechts door een hel belichte boomstronk. Twee 
jagers, waarvan de ene aanlegt op een hert dat van tussen de bomen te voorschijn komt, en 
de andere een reiger aanwijst, vormen de figurenstoffage. Tussen de bomen die het paneel 
beheersen, opent zich een beperkte doorkijk op de diepte, waar een kasteel en een bogenbrug 
voorgesteld zijn. Het van links invallende licht zorgt voor een afwisseling tussen belichte en 
donkere zones, zowel in de bodem als in het gebladerte van de bomen. De loofbomen en de 
vrijwel kale tak van de boom die links het paneel begrenst, tekenen zich scherp af tegen de 
heldere hemel. 

G. 3. BRAND VAN TROJE (afb. 15) 

Olieverf op paneel, 47:70,5 cm. Gesigneerd midden onder K D Keuninck en gedateerd links 
boven de poort 1627. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Eysten, nr . 162. 
HERK.: Kunsthandel Schlichte Bergen, Amsterdam, 1977. 

De linkerhelft van dit schilderij wordt beheerst door een rond gebouw, voorzien van ronde, 
koepelvormig afgedekte hoektorens. Dit gebouw, waarschijnlijk het Trojaans koninklijke 
paleis, bestaat uit twee bouwlagen, gekenmerkt zijn door een dispositie van de zuilenorden 
en is aangebouwd tegen een ronde en een hexagonale toren die reeds brand hebben gevat. 
Langs een stadspoort, waarboven de inscriptie 1627 is aangebracht, verlaten een aantal 
Trojanen de stad, hierbij aangevoerd door Aeneas die zijn bejaarde vader Anchises op de 
schouders torts. Op een plein, nabij de haven waar een drietal schepen met hoge achtersteven 
gemeerd liggen, staat het Trojaanse paard. In deze omgeving is een vrij grote drukte 
waarneembaar en zijn reeds een aantal slachtoffers gevallen van de zich aldaar afspelende 
gevechten. In de eigenlijke stad, gelegen aan de andere zijde van de haven en op de 
heuvelhelling op de achtergrond, hebben een aantal grotere gebouwen brand gevat. Door de 
rook van de vuurhaard neemt de lucht een zeer dreigend karakter aan. 
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G. 4. DE DROOM VAN JACOB (afb. 14) 

Olieverf op geparketteerd paneel, 40:56 cm. Gesigneerd en gedateerd midden onder K D 
Keuninck 1630. 
Maastricht, Bonnejantenmuseum, inv. 657 . 

FOTO: R.K.D., 17431. 

HERK.: Kunsthandel V. Bloch, Den Haag, 1943; Veiling P. Brandt Amsterdam, 24.02.1943, 
nr. 29; eigendom Stichting Limburgs Kunstbezit. 
TENT.: Kunst in de 16de en 17de eeuw, Hasselt, 1955, nr. 14. 

Op weg naar Charran brengt Jacob, de tweelingbroer van Essau, de nacht door in open lucht. 
Tijdens zijn droom ziet hij een ladder die tot de hemel reikt, en engelen die hem op en af 
gaan. Van op de top van de ladder spreekt God tot Jacob en belooft hem dit gebied voor 
zijn nakomelingen, de Israëlieten. Wanneer Jacob ontwaakt bouwt hij met de stenen waarop 
zijn hoofd rustte een zuil, brengt een plengoffer en noemt deze plaats Bethel, of het huis van 
God (Genesis, 28:10-22) . 
In een bergachtig landschap ligt, aan de rand van een weg, nabij een sterk versplinterde 
boomstam, de slapende Jacob, met de ene hand onder het hoofd dat op een steen rust, en 
in de andere zijn staf. Zijn rode mantel vormt een levendig contrast met de bruine rots achter . 
hem en het groene gebladerte van de bomen die deze rots begroeien. Zijn droom, een ladder 
waarop zich engelen voortbewegen, is voorgesteld op de achtergrond. In het rijk beboste dal 
bevindt zich in de nabijheid van een kasteel en van een rivier die de compositie diagonaal 
doorsnijdt, een wandelende figuur, die gezien de staf die hij vasthoudt en de richting waarin 
hij zich begeeft, te identificeren is als Jacob op weg naar zijn rustplaats. 

B. GESIGNEERDE OF GEMONDGRAMMEERDE (NIET GEDATEERDE) WERKEN 

G. 5. LANDSCHAP MET DIANA EN ACTEON (afb. 3) 

Olieverf op paneel, 31,7:51,5 cm. Gesigneerd rechts onder op pijler naast de fontein K D 
Keuninck. 
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. 876. 

FOTO: A.C.L., B 115305. 

HERK. : Geschenk 0. Nottebohm, 1909. 

BIBL.: R.H. Wilenski, Flemish Painters, Londen, 1960, I, p. 251; Franz, p. 57 afb. 22. 

Na een vermoeiende jacht zoekt Acteon in het bos een lommerrijke plaats om uit te rusten. 
Hij vindt een schaduwrijk dal waar Diana, de godin van de jacht, geholpen door nimfen, aan 
het baden is. Deze laatste pogen de naaktheid van de godin te verbergen voor de sterveling. 
Diana schept water uit een bron en giet het over het hoofd van de rampzalige Acteon die de 
gedaante van een hert krijgt en wegvlucht. Zijn honden bemerken het hert, zetten de 
achtervolging in en verslinden onwetend hun meester (Ovidius, Metamorphoses, III, 128-253). 
Bij een rijk gesculpteerde barokke fontein, bekroond met een jonge Bacchus en met een 
voorhang van de omgeving afgeschermd, neemt Diana een bad, bijgestaan door haar nimfen. 
Acteon, vergezeld van zijn jachthonden, slaat verrast het tafereel gade. Samen met de 
achterliggende beboste berg, neemt dit tafereel de rechterhelft van het tafereel in. Links strekt 
zich een dal uit, omgeven door fantastische rotsen die naar de verte toe in de wolken 
verdwijnen. Een rivier stroomt door de vlakte die rijkelijk voorzien is van lusvormig weergege
ven bomen. 
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G. 6. LANDSCHAP MET TOBIAS EN DE ENGEL (afb. 1) 

Olieverf op paneel, 40:62 cm. Gesigneerd rechts onder K D Keuninck. 
Leningrad, Ermitage, inv. 6168 . 
FOTO: Rubenshuis, K.H.M., 45/ 1748. 
HERK.: Collectie N. Roerich; in 1921 verworven door het museum. 
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BIBL.: Fechner, p. 111, afb. 5; G. Bazin, Le musée de !'Ermitage, les grands maîtres de la 
peinture, Parijs, 1958, p. 116; P. Descargues, Le musée de !'Hermitage, Parijs, 1961, p. 116. 

Op de voorgrond van dit fantastische berglandschap zijn op een heuveltje Tobias met een vis 
onder zijn arm, zijn begeleider, de incognito reizende aartsengel Rafaël, en Tobias' hond 
voorgesteld. Achter hen strekt zich een panoramisch landschap uit. Het tafereel is aan de 
linkerzijde begrensd door een imposant rotsmassief waarop een kasteel gebouwd is. Deze 
rotsgroep, waarvan zich een waterval stort die door twee visreigers overvlogen is, vervult een 
uitgesproken schermwerking. Op een heuveltje, rechts op de voorgrond, hoedt een vrouw een 
paar geiten. De bergen die erachter zijn weergegeven, vervagen naar de verte toe en verdwijnen 
tenslotte in de atmosfeer van de lucht. Tussen deze bergen en de rotsgroep opent zich een 
rijk beboste riviervallei. Duidelijk zichtbaar voorgestelde zonnestralen doorbreken de wolken
hemel. 

G. 7. ROTSLANDSCHAP (afb . 4) 

Olieverf op paneel, 69:121,5 cm. Gesigneerd midden onder K D Keuninck. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Kunsthandel P . De Boer, Amsterdam, nr. H 720. 
HERK.: Duitse kunsthandel; in 1975 in het bezit van kunsthandel P . De Boer, Amsterdam; 
hetzelfde jaar verkocht aan Zweeds particulier verzamelaar; in najaar 1982 in het bezit van 
kunsthandel P. De Boer, Amsterdam. 

Dit landschap, waarin geen enkele figuur voorkomt, wordt volledig beheerst door twee 
grillige, fantastische rotspartijen die door een diepe riviervallei van elkaar gescheiden zijn . 
Ten opzichte van de linkerrotsgroep is het rechterrotsblok, dat met een ruïne bekroond is en 
door een steil omhoog rijzende rotspiek aan kracht wint, meer naar voren geschoven. Het 
verschil in ruimtelijke plaatsing van de twee rotspartijen manifesteert zich in de discrepantie 
tussen de sterke detaillering van het rechterrotsmotief, die zich vooral uit in de duidelijk 
weergegeven begroeiing en in de behandeling van de waterval, enerzijds en de klein voorgestel
de, eigenlijk slecht gesuggereerde, vegetatie op de linkerrotsgorpe anderzijds. Bergen, verdwij
nend in de atmosfeer van de lucht, vormen de achtergrond van dit landschap. Duidelijk 
voorgestelde, schuin invallende zonnestralen die de donkere lucht doorbreken, zorgen voor 
een afwisseling tussen hel belichte en donkere partijen. 

Ü. 8. LANDSCHAP MET DE BARMHARTIGE SAMARITAAN (afb. 5) 

Olieverf op doek, 68:100 cm. Gesigneerd rechts onder K D Keuninck. De linkerhelft van het 
doek vertoont een sterke craquelure, hoofdzakelijk volgens een verticaallijnenpatroon, naar 
boven toe echter ook in de vorm van concentrische cirkels. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Kunsthandel P. De Boer, Amsterdam. 
HERK.: Collectie R. Dooyes, 's Graveland; KunsthandelP . De Boer, Amsterdam in 1960-1961. 
TENT.: Old Pictures, Kunsthandel P. De Boer, Amsterdam, 1960, nr. 13; Old Pictures, 
Kunsthandel P . De Boer, Amsterdam, 1961, nr. 32. 
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In een uitgestrekt landschap dat een de linkerkant begrensd is door een gedeeltelijk door de 
beeldranden oversneden boom, ligt naast een weg, een door rabouwen neergeslagen man. Een 
Samaritaan die er te paard langs kwam is afgestegen en giet olie op de wonden van de 
ongelukkige (Lucas, X, 30-37). 
De rechterhelft van het doek wordt vrijwel volledig ingenomen door een imposante rotspartij 
die slechts schaars is begroeid en waarvan zich een waterval stort. Rechtsboven is het 
rotsmassief bekroond met een gebouw in ruïneuze toestand, dat door plantengroei dreigt 
ingesloten te worden. Links opent zich in de vorm van een vallei een diagonale doorkijk op 
de diepte. Op de oever van een rivier, die langs een transparant geschilderde bergketen 
stroomt, is een versterkte stad gebouwd. Een tiental vogels doorklieven de lucht. 

G. 9. BERGLANDSCHAP MET VERLOREN ZOON 

Olieverf op paneel, 45,5:76 cm. Gesigneerd rechts onder op een steen K D Keuninck. 

Brussel, collectie Coppée. 
HERK.: Collectie Coray Stoop, Erlenbach, Zürich; Veiling Coray Stoop, Galerie Fischer, 
Luzern, 29.07.1925, nr. 50 (als A. Keirincx); collectie Coppée Brussel. 
BIBL.: A. Laes, Un paysagiste flamand de la fin du XVr siècle: Kerstiaen de Keuninck, in 
Mélanges Hu/in de Loo, Parijs-Brussel, 1931, p. 228, afb. XXIV; Raczynski, p. 63; Y. Thiéry, 
Le paysage flamand du XVIIe siècle, Brussel-Parijs, 1953, p. 26. 

De verloren zoon, een in lompen geklede man die een vijftal koeien hoedt, zit midden op de 
voorgrond. 
Een fantastisch rotsmotief dat met een ruïne bekroond is, neemt de rechterhelft van het paneel 
in. Een waterval, die van de rotsen raast, komt in een stofwolk van opspattende waterdruppel
tjes neer tussen het struikgewas en wordt door een visreiger en een wilde eend overvlogen. 
Tussen deze rotsgroep en twee bomen die de voorstelling begrenzen opent zich een zicht op 
een vallei waarin een kasteel gebouwd is. Op de achtergrond is de vallei begrensd door een 
zachtglooiende heuvelhelling. De lucht is doorbroken door duidelijk voorgestelde zonnestra
len die het landschap afwisselend hel belichten en in het donker gehuld laten. 

0.10. DE VAL VAN PRAETON 

Olieverf op paneel, 41:68 cm. Gemonogrammeerd links onder K D . 

Kiew, Musée d'Etat d'art occidental et oriental. 
FOTO: Witt Library, Londen. 
HERK.: Collectie Chanenko, Kiew. 
BIBL.: Fechner, pp. llO-lll. 

Phaëton, zoon van de zonnegod Helios, dreef met medeweten van zijn vader, diens zonnewa
gen. Al spoedig verloor hij de controle over het rijtuig en dreigde het brandende gevaarte op 
aarde neer te storten. Jupiter, vertoornd als hij was over deze roekeloze poging, trof de 
vermetele met een bliksemschicht, om te verhinderen dat de hele aarde zou verschroeien. Het 
lichaam van de ontzielde Phaëton werd, nabij de Eridamus waar hij neergeveld lag, beweend 
door zijn moeder en zijn zusters, de Heliaden, die veranderden in populieren en wiens tranen 
amberkralen werden. De weeklagende Cygnus, een vriend van Phaëton, kreeg de gedaante 
van een zwaan (Ovidius, Metamorphoses, Il, 1-324). 
In een uitgestrekt landschap ligt de ontzielde Phaëton aan de oevers van de Eridamus. De 
Heliaden die het lichaam bewenen, krijgen takenbossen op het hoofd. Hoog in de lucht zijn 
twee paarden voorgesteld, omgeven door een aura van licht, deels afkomstig van Helios' 
zonnewagen, deels van de door Jupiter gezonden bliksemschicht. Een rond gebouwtje, rechts 
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op een heuveltje, nabij een sterk verweerde boom, heeft brand gevat. De diagonaal verlopende 
rivier waarin een drietal schepen liggen, laat een doorkijk vrij op de door heuvels afgesloten 
verte. Verschillende grote vissen liggen zieltogend op de rivieroever. 

0.11. LANDSCHAP MET TOBIAS EN DE ENGEL (afb. 9) 

Olieverf op paneel, 40,5:56 cm. Gesigneerd links onder K D Keuninck. 
Karlsruhe, Staatfiche kunsthalle, inv. 2204. 
FOTO: van het museum. 
HERK.: Verzameling Clarke, Litterweiler bij Preiburg in Breslau; in 1880 door J . Burckhardt 
geschat en nadien te koop aangeboden; in 1896 verworven door het Städtisches Augustiner 
Museum, Preiburg in Breslau; in 1942 verworven door de Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. 
BIBL.: A. Laes, Un paysagiste flamand de la fin de la XVI" siècle: Kerstiaen de Keuninck, 
in Mélanges Hu/in de Loo, Parijs-Brussel, 1931, p. 226; Raczynski, p. 63; K. Martin, J. 
Burckhardt und die Karlsruher Galerie, Karlsruhe, 1941, pp. 9 en 135; P. Baumgart, 
Zusammenhange der Niederländischen mit der Italienischen Malerei in der 2. Hä/fte des 16. 
Jahrhunderts, in Marburger Jahrbuch, XIII, 1944, p. 224, afb. 38; G.J. Hoogewerff, Het 
landschap van Bosch tot Rubens, Antwerpen-Amsterdam, 1954, pp. 86-87; Fechner, p. 113, 
afb. 7; H. Gerson en E.H. Ter Kuile, Art and architecture in Belgium, Harmondsworth, 1960, 
p. 66, afb. 51A; J. Lauts, Staatfiche Kunsthalle Karlsruhe, Katalog A/te Meister, Karlsruhe, 
1966, p. 161; Franz, p. 57, afb . 21. 

Op een brugje, uiterst rechts, bevinden zich Tobias, met de wonderbare vis onder zijn arm, 
zijn hond en de incognito reizende aartsengel Rafaël. 
Een beboste heuvel die meer dan de helft van het beeldvlak inneemt, domineert de compositie. 
De dichte begroeiing sluit, met uitzondering van de vrij kleine linkerzone, elke doorkijk op 
de diepte af. Vanop de voorgrond leidt een hel belicht bospad over een heuvelhelling naar 
een houten brug die een kloof overspant. Op de voorgrond vellen een drietal houthakkers sterk 
gespleten boomstammen; twee andere zijn aan het werk op de heuvel. Een riviertje, waarvan 
de oevers met riet en lis begroeid zijn en waarboven enkele wilde eenden vliegen, is overspan
nen door een brug waarop zich de figuren bevinden. Links opent zich een gezicht op een dal, 
op de achtergrond door bomen en heuvels begrensd. 

0.12. LANDSCHAP MET PYRAMUS EN THISBE (afb. 10) 

Olieverf op paneel, 51,5:83 cm. Gesigneerd rechts onder op voet van de fontein: K D 
Keuninck. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 

FOTO: Witt Library Londen. 
HERK.: Veiling Keulen, 1927; Verzameling A. Hoogendijck, Amsterdam; Verkoop 1' Ai de 
Sociale, Brussel, 06.12.1935, nr. 40; Verzameling N. Vander Haeghen, Zürich. 
TENT.: Exposition rétrospective du paysage flamand du XV/e, XV/le et XV/Ile siècles, 
Brussel, 1926, nr. 169; Das Flämische landschaftsbild des 16. und 17. Jahrhunderts, Berlijn, 
1927, nr. 50; Rubens et son temps, Parijs, 1936, nr. 47; De eeuw van Rubens, Brussel, 1965, 
nr. 138. 
BIBL.: Raczynski, p. 64; Fechner, p. 113-114, afb. 8; S. Bergmans, [in cat. tent.] De eeuw 
van Rubens, Brussel, 1965, p. 128. 

Dit werk wordt in de literatuur nu eens de Tovertuin van Armida, dan weer Landschap met 
Pyramus en Thisbe genoemd. De benaming Tovertuin van Armidagaat terug op het Italiaanse 
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epische gedicht Oerusaieme Liberata van Tasso, dat de geschiedenis van de eerste kruistocht 
verhaalt en doorspekt is van tal van liefdesgeschiedenissen, waaronder die van Rinaldo en 
Armida. Rinaldo, een Christelijke prins, vindt aan de oevers van de Orontes een marmeren 
zuil met een tekst die de voorbijganger uitnodigt een klein eiland in het midden van de stroom 
te bezoeken. Ten prooi aan de toverij van de door Satan gezonden Armida, valt Rinaldo op 
deze plaats in slaap. Armida komt toegesneld in haar strijdwagen om zich te wreken op de 
prins die er voordien in geslaagd was zijn makkers te redden uit haar macht; doch bij het 
aanschouwen van de jongeling veranderen haar haatgevoelens in liefde. 
Wij menen dat het hier niet gaat om Rinaldo en Armida, maar wel om een scène uit de 
liefdesgeschiedenis van Pyramus en Thisbe. Door hun ouders verboden te huwen, plannen 
deze twee geliefden op een avond een afspraak onder een moerbezieboom, nabij een bron 
buiten de stadsmuren van Babylon. Thisbe komt als eerste op de plaats aan, maar moet op 
de vlucht slaan voor een leeuwin die zopas een dier heeft verslonden en aan de bron haar dorst 
komt lessen. Tijdens de vlucht verliest ze haar mantel die door de leeuwin verscheurd en met 
bloed besmeurd wordt. Kort daarop komt Pyramus bij de bron aan en waant zijn geliefde 
dood bij het zien van haar mantel. Aan wanhoop ten prooi, drijft hij zijn zwaard in zijn zijde. 
Wat later keert Thisbe terug, ontsteld constateert zij de dood van haar verloofde en gooit zich 
op zijn zwaard (Ovidius, Metamorphoses, IV, vv. 55-166). 
Rechts, aan de voet van een barokke fontein, bekroond met een jonge Bacchus tussen naakte 
Amorfiguurtjes, vindt de radeloze Thisbe het ontzielde lichaam van Pyramus. Elementen die 
er voor pleiten in dit paneel een scène uit de geschiedenis van Pyramus en Thisbe te herkennen, 
zijn de aanwezigheid van een fontein die de bron moet voorstellen, de lege schede van 
Pyramus' zwaard, het kasteel op de achtergrond dat Babylon kan symboliseren, en de 
afwezigheid van een strijdwagen, het vervoermiddel van Armida. 
Bomen met zeer fijn weergegeven gebladerte, omsluiten een open plaats in het bos waar een 
boer een vijftal koeien weidt. Links, onder de bomen en tussen het struikgewas, bevindt zich 
een boerenwoning met een waterput ervoor. De opgaande maan, die weerspiegeld is in een 
vijver, verleent het geheel een haast feeërieke belichting. 

G. 13. LANDSCHAP MET DE VERZOEKING VAN DE H. ANTONIUS (afb. 11) 

Olieverf op paneel, 51:80,5 cm. Gemonogrammeerd in de rechter benedenhoek: K D. 

Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. 5078 . 

FOTO: A.C.L., B 204641. 

HERK.: In 1958 door het museum gekocht van J .O. Leegenhoek te Parijs. 
TENT.: Het fantastische in de 16de eeuwse Vlaamse Kunst, Antwerpen, 1962, nr. 9. 

Op de voorgrond van dit boomrijke, nachtelijke landschap is de H. Antonius voorgesteld, 
gekleed in een monikkenpij en ten prooi aan hallucinante visioenen. Een vrouwelijke figuur, 
gehuld in een transparant gewaad dat de vormen van haar lichaam meer onthult dan verhult, 
houdt een spiegel in haar rechterhand en legt haar linkerhand op de schouder van de heilige. 
Links proberen een figuur met een duivelskop, die een man op de schouders torst, en een 
draak, bereden door een kreupele die een viool bespeelt, de eremijt van de wijs te brengen. 
Rechts ziet hij in zijn visioen een geharnaste krijger, een monster op een al even demonisch 
rijdier met een uil op zijn kop, een figuur die, op zijn knieën gezeten, een tric-tracspel aanwijst, 
en een wezen bestaande uit een menselijk lichaam met een staart en een varkenskop voorzien 
van twee slagtanden. Links is een brandend dorpskerkje afgebeeld waarboven vliegende 
engelen te ontwaren zijn . Uit de kerk is zopas een lijkstoet vertrokken die door een doedelzak
speler voorafgegaan wordt. Vier monikken dragen de kist waarop een fluitspeler zit en die 
door zes kloosterlingen gevolgd wordt. Een boer slaat verrast het hele tafereel gade. Het 
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landschap dat het overgrote deel van het paneel inneemt, wordt beheerst door een paar grote 
bomen waartussen zich een doorkijk op de diepte opent. De achtergrond wordt ingenomen 
door een zacht glooiende, met bomen begroeide heuvelhelling. Het licht van de maan en de 
gloed van de brand zorgen voor een afwisseling van zeer hel belichte en donkerder gehouden 
delen in de bodem. 

0.14. LANDSCHAP MET PALEISARCHITECTUUR 

Olieverf op koper, 38,7:55,2 cm. Gesigneerd rechts onder: K D Keuninck. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Cooper, 919559. 
HERK.: Anonieme veiling Christie's, Londen, 04.11.1949, nr. 101; Verzameling Dr. E. 
Shapiro, Londen; Anonieme veiling Christie's, Londen, 30.03.1979, nr. 17; Kunsthandel J.O. 
Leegenhoek, Parijs, augustus 1981. 
TENT. : Between Renaissance and Baroque, European Art, 1520-1600, Manchester, 1965, nr. 
142. 
BIBL.: H. Gerson en E.H. Ter Kuile, Art and Architecture in Belgium 1600-1800, Harmonds
worth, 1960, p. 66, afb. 51 B. 

Een uitgestrekt landschap, door een rivier doorsneden en op de achtergrond begrensd door 
een berghelling, is gedomineerd door een paleis met een dubbeltorenfaçade en omgeven door 
een ommuurde, klassiek aangelegde tuin. 
Het linkerdeel van de voorstelling wordt beheerst door twee bomen op een heuveltje, die bijna 
de hele hoogte van het paneel beslaan. Tegen de ene boom is een heiligenafbeelding opgehan
gen, waarvoor een man op een bidbank geknield zit. Op de voorgrond drijven twee platte
landsbewoners een paar schapen en een geit. Zonnestralen vallen, in de vorm van lichtkegels, 
op het landschap neer, waardoor een rijk gedifferentiëerde belichting ontstaat. 

0. 15. BERGLANDSCHAP (afb.13) 

Olieverf op paneel, 49:83,5 cm. Gesigneerd rechts onder: K D Keuninck. 
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, inv. 4807 . 
FOTO: A.C.L., B 117968. 
HERK.: Aangekocht by M. Arens te Brussel in 1929. 
TENT.: Boom en bos, van Patinier tot Permeke, Brussel, 1961-1962, nr. 10. 

BIBL. : A. Laes, Un paysagiste f/amand de la fin du XV/e siècle: Kerstiaen de Keuninck, in 
Mélanges Hu/in de Loo, Brussel-Parijs, 1931, p. 226; Raczynski, p. 63; Y. Thiéry, Lepaysage 
f/amand du XVII" siècle, Brussel-Parijs, 1953, p. 26; Fechner, p. 115, afb. 9. 

Een zestal grote bomen voorgesteld op een heuveltje, beheersen het linkerdeel van de 
voorstelling. Tussen deze bomen door loopt een weg waarop zich enige figuurtjes bevinden. 
Aan de rand van een vijver, midden op de voorgrond, grazen drie koeien. Aan de voet van 
een gebergte, op de rechterhelft van het schilderij, verheft zich een kasteel met dubbeltorenfa
çade en een zwaar uitgewerkte, rechthoekige achterbouw. De glooiende berghellingen, die met 
lusvormig weergegeven bomen begroeid zijn, gaan naar boven toe over in rotsen met vrij spitse 
contouren. Enkele vogels die het gebergte overvliegen, accentueren de uitgestrektheid van het 
natuurfragment. De blauwgrijze lucht is doorbroken door lichtstralen die gele zones vormen 
die contrasteren tegen de donkere hemel. 
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G. 16. LANDSCHAP 

Olieverf op paneel, 39,5:51 cm. Resten van signatuur: ... euninck. 

Kortrijk, Museum voor Schone Kunsten . 
HERK.: Collectie P. de Séjournet, Kraainem; in juni 1972 aangekocht door de stad Kortrijk 
voor het museum. 
TENT.: Aanwinsten van de musea van Kortrijk, 1966-1976, Kortrijk, 1977, nr. 1. 

Een beperkt natuurfragment is links en rechts door een boomgroep begrensd. Links bevinden 
zich tussen struiken en hogere bomen een paar landelijke woningen. Twee bomen die dit paneel 
aan de rechterkant begrenzen, zijn door de boven- en zijlijst oversneden. Aan de voet van 
deze bomen die samen met een meer centraal geplaatste boomgroep vrijwel de helft van het 
paneel beslaan, groeien sierlijk weergegeven bloemen. Tussen deze dubbele boomgroep leidt 
een weg naar een bescheiden kerkje en een paar huizen. Vertrekkend van links op de 
voorgrond, leidt een pad naar de diepte. Een drietal vogels doorklieven de lucht. 

0.17. BRAND VAN TROJE (afb.16) 

Olieverf op eikenhouten paneel, 69:145 cm. Gesigneerd midden onder: K D Keuninck. 
Gerestaureerd in 1897 door Buéso te Brussel, het bestek opgemaakt door Delahaye te 
Antwerpen vermeldt: fortement endommagé, surfout vers la bas; vers la gauche trou mal 
mastiqué; eveneens gerestaureerd in 1965. 

Kortrijk, Museum voor Schone Kunsten. 
FOTO: eigen foto . 
HERK. : In 1641 aangekocht door het stadsbestuur van Kortrijk; vermeld in de inventaris van 
het stadhuis van Kortrijk van 1727-1730; nadien verworven door het museum. 

BIBL.: Musée de Courtrai, Catalogue des peintures et des objets d'art, Kortrijk, 1869, nr. 1 
(zonder vermelding van de naam van de kunstenaar); G. Caullet, Le mobilier de /'hotel de 
vi/Ie de Courtrai au 18e siècle, in Bulletijn van de Geschied- en Oudheidkundige kring te 
Kortrijk, V, 1907-1908, p. 237; G. Caullet, Catalogue du Musée de peinture et de sculpture 
de la vi/Ie de Courtrai, Kortrijk, 1912, pp. 24-25; Raczynski, p. 61; Fechner, pp. 105-106, 
afb. 1, P. Debrabandere, Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900, Kortrijk, 
1963, p. 47, met afb. 

De weergave van de stad Troje, die reeds in handen is van de Grieken en in vlammen opgaat, 
neemt vrijwel het hele paneel in. Een groep figuren verlaten de stad langs een poort waarboven 
het opschrift S.P.Q.T. is aangebracht. Onder hen bevindt zich Aeneas met op zijn schouders 
zijn hoog bejaarde vader Anchises. Voor hem uit loopt zijn eega Creusa met op haar arm 
haar zoontje Ascanius. De onfortuinlijke Trojanen begeven zich in de richting van een paar 
schepen die in een rivier gemeerd liggen. Het architecturale geheel dat de stad Troje voorstelt, 
is gedomineerd door drie torens die deel uitmaken van de stadsmuren. Binnen deze wallen 
zijn enkele gebouwen te onderscheiden, gevat in een vuurzee. Links van een rivier die de 
compositie in twee deelt, staat op een plein het paard van Troje, waarrond figuren opgewon
den heen en weer lopen. Op een bogenbrug die de rivier overspant, verplaatsen zich ruiters 
in de richting van het houten paard. Rechts op de achtergrond, op een vrij grote rots, zijn 
verscheidene brandende gebouwen en een deel van de door ronde torens beheerste stadsomhei
ning afgebeeld. Dreigende lichtschijnsels, afkomstig van de stads brand, tekenen zich af tegen 
de donkere wolkenhemel. 
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0.18. RAMPEN VAN HET MENSDOM (afb. 17) 

Olieverf op paneel, 46:71 cm. Gesigneerd rechts onder: K D Kauninck. 

Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv. 1881 B. 
FOTO: A.C.L., B 119589. 
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HERK.: In 1881 door conservator L. Maeterlinck ontdekt in de reserves van het Museum voor 
Schone Kunsten te Gent. 
TENT.: Het landschap in de Nederlanden, Breda-Gent, 1960-1961, nr. 40; Het fantastische 
in de 16de eeuwse Vlaamse Kunst, Antwerpen, 1962, nr. 48; De eeuw van Rubens, Brussel, 
1965, nr. 139. 
BIBL.: H. Hymans, Gand et Tournai, Parijs, 1902, p. 49; L. Maeterlinck, Un trouvaille 
artistique intéressante au Musée de Gand, in Chronique des arts et de la curiosité, 1903, p. 
60; L. Maeterlinck, Un tableau de K.D. Kaunninck au Musée de Gand, in Bulletin de la Société 
d'histoire et d'archéo/ogie de la vi/Ie de Gand, Gent, 1903, pp. 1-16; L. Maeterlinck, Les 
calamités humaines par K.D. Kauninck au Musée de Gand, in Inventaire de Gand, Catalogue 
descriptif et il/ustré des monuments, reuvres d 'arts et documents antérieur à 1830, Gent, 1906, 
fiche 282, p. 282; R. Oldenbourg, Die Flämische Malerei des 17. Jahrhunderts, Berlijn, 1918; 
Rac:zynski, p. 61; Fechner, pp. 105-106; P. Debrabandere, Geschiedenis van de schilderkunst 
te Kortrijk, 1400-1900, Kortrijk, 1963, pp. 46-47; S. Bergmans, [in cat. tent.] De eeuw van 
Rubens, Brussel, 1963, pp. 128-129; Franz, p. 56, afb. 19. 

In een uitgestrekt landschap, aan de voet van rotsen en gevat in een van terzijde sterk 
doorlichte doorkijk, ligt een belangrijke stad, gesitueerd aan de oevers van een meer of van 
een brede rivier. De stad is geflankeerd door twee donkere massa's; links door een boom die 
zich uitstrekt over de gehele hoogte van het paneel en rechts door een rots waarop een 
rondbouw is opgetrokken. Talrijke gebouwen, een vesting op de rots links van de stad, en 
enkele constructies op de heuvelrug rechts boven, staan in lichterlaaie en reeds uitgedoofde 
brandhaarden roken nog na. Op de oever, dicht bij de omwalling van de stad, speelt zich een 
hardnekkig gevecht af. Op het voorplan zijn drie schepen op de oever geworpen, ze hellen 
op vervaarlijke wijze en staan op het punt te kapseizen; één ervan heeft brand gevat. Mensen 
vluchten uit hun brandende huizen en uit de schepen die schipbreuk leden; vertwijfeld steken 
ze de armen in de hoogte om de goddelijke clementie af te smeken. Links op de voorgrond 
zit een vrouwelijke figuur met een kruisspeer, vergezeld van een lam. Ze heeft de ogen ten 
hemel gericht, om de godheid erbarmen af te smeken over het lot van de ongelukkige 
mensheid. Gezien haar attribuut, een lam, wordt doorgaans verondersteld dat deze figuur 
Agnes is. Wij zijn eerder geneigd de visie vanS. Bergmans (o.c., p. 128) te aanvaarden. Zij 
meent dat het niet de bedoeling was van de kunstenaar een welbepaade heilige voor te stellen, 
maar wel te illustreren dat alleen het geloof, de vrouwelijke figuur zou dan een allegorie van 
het geloof zijn, de mensheid kan behoeden voor natuurrampen. De visie van E. MacGrath1

, 

dat het zou gaan om de Patientia, als allegorie voor de Nederlanden die lijden onder die 
godsdiensttroebelen, achten wij minder waarschijnlijk; niet de godsdiensttroebelen maar wel 
natuurrampen vormen immers het onderwerp van dit schilderij. 
Vermelden wij nog dat naar aanleiding van de ontdekking van dit paneel in de reserves van 
het Gentse Museum voor Schone Kunsten, in het eerste decennium van de 20ste eeuw, de studie 
van Kerstiaen de Keuninck op gang kwam. Tevens is het vermeldenswaardig dat dit werk 
gesigneerd is K D Kauninck en niet Keuninck. Bij nader toezicht blij kt echter dat de twee letters 
volgend op de K vrij onhandig werden geretoucheerd, zodat wij met vrij grote zekerheid 
kunnen stellen dat de oorspronkelijke signatuur K D Keuninck was. 

1 E. McGrath in brief aan de auteur. 
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0.19. SODOMA EN GOMORRA 

Olieverf op paneel, 44:65 cm. Gesigneerd rechts onder: K D Keuninck. 

Leningrad, Ermitage, inv. 8484. 

FOTO: Rubenshuis, K.H.M., 45/ 1745. 
HERK.: collectie L.M. Krand, in 1939 verworven door de Ermitage. 

BIBL.: Fechner, p. 106; G. Bazin, Musée de /'Ermitage, les grands maîtres de la peinture, 
Parijs, 1958, p. 116. 

Een brede rivier waarop een tweetal schepen met hoge achtersteven en een paar kleine sloepen 
liggen, verdeelt deze compositie in twee delen. Centraal is, op een heuveltje, Loth voorgesteld, 
begeleid door een engel en vergezeld van een paar vluchtende figuren. Een gebouw met een 
ingangsportaal dat door twee zuilen geschraagd is, begrenst links de voorgrond. Twee torens, 
de ene slank en vierkant, de andere rond en massief, domineren de door brand geteisterde 
architectuur. Een bogenbrug verbindt deze gebouwen met het ommuurde stadsdeel op de 
andere oever van de rivier, waar de architectuur, met uitzondering van een rond koeplvormig 
afgedekt gebouwtje, veel bescheidener is uitgewerkt. De achtergrond van het geheel wordt 
gevormd door een berghelling waarop verschillende ruïnes van door brand verwoeste gebou
wen zijn voorgesteld. 
In de architectuur menen wij zekere Vredeman de Vries invloed te herkennen. Het portiek 
en de slanke toren sluiten immers sterk aan bij gelijksoortige motieven op de prent Corinthia 
4 Gustus van Paulus Vredeman de Vries. 

C. GEDOCUMENTEERD WERK 

G. 20. ROTSLANDSCHAP (afb. 6) 

Olieverf op doek, 78:100,5 cm. 
Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. 2415. 
HERK. : Sammlung Erzherzog Leopold Wilhelm, inventaris 1649, f' 162 r0

, nr. 7: Ein 
Landschaft von Oehlfarb auf Leinwaeth, warin ein Schlosz auf einem Berg, vnden dran siben 
Geisz, ein Hierth vnd ein Soldat mit einer Püxen, vnd ein Frau mit etwass auf dem Kopff" 
In einer schwartzen Ramen, hoch 5 Spann 2 Finger vnd 6 112 Spann bräidt: Original van 
Christian Koninck, Mahler von Antorff. 
BIBL.: A. Stampart en A. Prenner, Prodramus oder Vor Licht eröffneten Schau- und Wunder 
Prachles aller deren dem Kaislichen Hof( .. .) sich befindlichen Kunstschätzen und Kostbarkei
ten, Wenen, 1734, nr . 14; A. Berger, Inventar der Kunstsammlung des Erzherzogs Leopold 
Wilhelm von Oesterreich, Nach der Original Handschrift im Furstlich Schwarzenberg'schen 
Centralarchive Herausgegeben, in Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen der Aller
höchsten Kaiserhauses, I, 1883, deel 2, p. CXV; Führer durch die Gemäldegalerie, A/te 
Meister, 2. Teil, Niederländische und Deutsche Schulen, Wenen, 1906, nr. 1903; R. Olden
bourg, Die Flämische Malerei des 17. Jahrhunderts, Berlijn, 1918, p. 17; A. Laes, Un 
paysagiste flamand de la fin du XV/e siècle, in Mélanges Hu/in de Loo, Brussel-Parijs, 1931, 
p. 225; Raczynski, p. 62; Y. Thiéry, Lepaysageflamand duXV//esiècle, Brussel-Parijs, 1953, 
p. 26; K. Garas, Das Schicksal der Sammlung der Erzherzogs Leopold Wilhelm, in Jahrbuch 
des Kunsthistorischen Sammlunggen in Wien, LCIV, 1968, p. 232; Franz, p. 56, afb. 23; K. 
Demus, Kunsthistorisches Museum, Verzeichnis der Gemälde, Wenen, 1973, p. 95, afb. 79. 

Dit schilderij, dat een eerder beperkt natuurfragment weergeeft, een woeste vallei gelegen 
tussen berghellingen, is links door een boomgroep en rechts door een bergpartij begrensd, 
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waardoor het geheel een gesloten opbouw vertoont. Links op de voorgrond praat een soldaat 
die een haakbus in zijn rechterhand houdt, met een herder die een vijftal schapen hoedt. Een 
vrouw met een pak op het hoofd bestijgt een heuvelhelling over een hel belichte weg. Rechts 
zijn een rotskloof met een waterval, merkwaardig witachtig lichtende struikjes en een paar 
boomstompen weergegeven. Het landschap dat zich op de achtergrond uitstrekt, is door een 
donkere, begroeide rotspiek in twee delen opgesplitst. Een steile rots, door een slot bekroond, 
beheerst het rechterdeel, terwijl het linkerdeel wordt ingenomen door een dal, begrensd door 
bergen die in de atmosfeer van de lucht overgaan. 

11. TOE TE SCHRIJVEN WERKEN 

T. 21. LANDSCHAP MET DE ONTVOERING VAN GANYMEDES (afb. 2) 

Olieverf op paneel, 69:121,5 cm. Geschilderd op vier aan elkaar gehechte eikenhouten 
planken. De afschilfering aan de voegen is reeds verschillende malen geretoucheerd. Een grote 
barst aan de linkerkant, over vrijwel de gehele hoogte van het paneel, is volledig gehecht. Naast 
deze retouches aan voegen barsten en reten is het paneel op verschillende plaatsen in de lucht 
en in het landschap bijgeschilderd. 
Keulen, Wallraf-Richartz-Museum, inv. 1486. 
FOTO: Rheinisches Bildarchiv, 32721. 
HERK.: Verzameling Ferdinand Franz Wallraf, inventaris 1824-1825, f" 89 r0

, nr. 21, als 
Nederlands meester. 

BIBL.: O.H. Förster en H.W. Hupp, Vergessene Bilder des Wallraf-Richartz-Museums, 
Keulen, 1929, nr. 1468; Raczynski, pp. 61-62; Fechner, pp. 110-111, afb. 6; H. Signon, Tiere 
in Galerie und Gatter, Keulen, 1965, pp. 77-79, met afb.; H. Vey en A. Kesting, Katalog der 
Niederländische Gemälde von 1550 bis 1800 im Wallraf-Richartz-Museum und in öffentlich 
Besitz der Stadt Köln, Keulen, 1969, p. 64, afb . 83; Franz, p. 57, afb. 20. 

Jupiter is verliefd op Ganymedes, de mooiste Trojaanse jongeling. Als arend vermomd 
ontvoert hij deze van de Trojaanse vlakte om hem aan te stellen als wijnschenker op de 
Olympos (Ovidius, Metamorphoses, X, vv. 152-161). 
In de nabijheid van een drietallandelijke woningen die tegen een helling zijn aangebouwd, 
slaat een herder verrast de ontvoering van Ganymedes gade. Het landschap waarin dit 
mythologische detail is weergegeven, vertoont een hoog gelegen gezichtspunt en is gekenmerkt 
door een uitgesproken tweeledige opbouw. Een donker rotsmotief, dat een duidelijke scherm
werking vervult en waartegen zich een sterk versplinterde boomstam scherp aftekent, beslaat 
de linkerhelft van het paneel. Een vallei die omsloten is door bergen die op de achtergrond 
in de atmosfeer van de lucht overgaan, neemt de rechterhelft van het paneel in. 
Over de toeschrijving van dit paneel is men het lange tijd oneens geweest. In de catalogus 
van 1862 wordt het beschouwd als een werk van een onbekend Nederduits meester, in 1864 
schrijft men het Jacob Keirincx toe, van 1869 tot 1888 houdt men het voor een werk van 
Alexander Keirincx. Verscheidene kunsthistorici uitten per brief hun mening omtrent dit 
schilderij. W. von Bode ziet er een jeugdwerk van Gillis van Coninxloo in; G. Glück en C. 
Hofstede de Groot menen er in 1925 de hand van Joos de Momper in te herkennen. W. Martin 
ziet eveneens gelijkenissen met de kunst van Joos de Momper, terwijl F. Winkler, nog steeds 
in 1925, het als een jeugdwerk van David Vinckboons meent te kunnen herkennen. In 1927 
schrijft L. Burckhardt het op overtuigende wijze toe aan Kerstiaen de Keuninck. Sindsdien 
wordt deze visie in de literatuur steeds nagevolgd. 
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T. 22. LANDSCHAP MET HET OFFER VAN ABRAHAM (afb. 7) 

Olieverf op eikenhouten paneel, 42,5:60,5 cm. 

Base/, Oeffentliche Kunstsammlung, inv. 1262. 

FOTO: van het museum. 

HERK.: Verzameling G. Hamminger, Ratsibonne; geveild bij Helbing, München, op 
10.06.1895, cat. nr. 30, als P. Bril; Verzameling J.J. Bachofen-Burckhardt, Basel, als 
onbekend Vlaams meester van de 16de eeuw; in 1920 verworven door het museum. 

BIBL.: R.F. Burckhardt, Katalog der Gemäldesammling von Frau Prof. J.J. Bachofen-Burck
hardt, Basel, 1907, p. 39, nr. 44; Ch. Sterling, Un tableau retrouvé de Kerstiaen de Keuninck, 
in Bulletin des Musées de France, IV, 1932, pp. 101-103; Katalog der Oeffentliche Kunst
sammlung Base/, Basel, 1946, p. 59 (als Nederlands meester uit de tweede helft van de 16de 
eeuw); S. Sulzberger, A landscape by Kerstiaen dé Keuninck at the Museum of Base/, in La 
Gazette des Beaux-Arts, XXXIII, 1948, pp. 57-58; Fechner, pp. 110-111; Katalog der 
Oef!entliche Kunstsammlung Base/, Base!, 1957, p. 124; Franz, pp. 56-57, afb. 24. 

In een uitgestrekt landschap grijpt, links op de voorgrond, de voorbereiding van het offer 
plaats. Isaac zit geknield en geboeid op het offeraltaar. Abraham heeft reeds zijn zwaard in 
de hoogte geheven om zijn zoon de genadeslag toe te brengen, doch een engel weerhoudt hem 
deze ultieme daad te stellen en maakt hem aldus Gods bedoeling duidelijk. Aan zijn voeten 
liggen de schede van zijn zwaard, een wierookvat en zijn achteloos neergeworpen hoofddeksel. 
Twee wandelende figuren, ongeveer midden op de voorgrond, kunnen door hun kledij alsmede 
door het wierookvat dat één van hen draagt, als Abraham en Isaac geïdentificeerd worden. 
Door een rijk bebost dal, gestoffeerd met enkele kerktorens en een paar huisjes, slingeren zich 
een rivier en een weg. Dit dal wordt links omringd door een rond gebouwtje en een machtige 
boom die door de bovenlijst oversneden is, en rechts door een fantastisch rotsmassief waarop 
een ruïne is voorgesteld. Het landschap is opgedeeld in drie coloristische plans: een bruine 
voorgrond, een groen middenplan en een blauwe achtergrond. Het helle blauwe kleed en de 
rode mantel van Abraham vormen een schril contrast met het bruine coloriet van de 
voorgrond. 
Dit ongesigneerde landschap werd rond de eeuwwisseling aan Paul Bril toegeschreven. Sterling 
(o.c., l.c.) meende er reeds in 1932 de hand van Kerstiaen de Keuninck in te herkennen. Aan 
zijn veronderstelling werd weinig gevolg gegeven tot A. Oeheuvel in 1946, in een brief aan 
Georg Smidt, de toenmalige conservator van het museum te Basel, en S. Sulzberger (o.c., l.c.) 
het op overtuigende wijze toeschreven aan Kerstiaen de Keuninck. 

T. 23. BERGLANDSCHAP MET JAGER 

Olieverf op paneel, 58,4:101,3 cm. 
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, inv. 92. 
FOTO: B.P. Keiser. 

HERK.: Von Reinike Sammlung; vanaf 1868 in bezit van het museum. 
BIBL.: H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte, 11, Berlijn, 1882, pp. 69-70 
(als David Vinckboons); L. Scheibler, Literaturbericht, in Repertorium für Kunstwissen
schajt, VI, 1883, p. 196 (als Jan I Brueghel); H. Riegel, Herzog Anton Ulrich-Museum 
Braunschweig, Verzeichnis der Gemälde, Braunschweig, 1900, p. 59 (als David Vinckboons); 
Raczynski, p. 62-63; G. Adriani, Verzeichnis der Gemälde, Braunschweig, 1969, p. 83; K. 
Arndt, 'De Gal/o et Iaspide', Ein Fabelmotiv bei Frans Snijders, in Aachener Kunstblätter, 
XL, 1971, p. 193. 
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Een centraal voorgestelde rots, die de compositie in twee delen opsplitst, domineert dit 
fantastische berglandschap. Tussen deze rots en een links het paneel begrenzende boom opent 
zich een gezicht op een vallei, omsloten door bergen die in de atmosfeer van de lucht overgaan. 
De rechterhelft van de voorstelling wordt ingenomen door een rotspartij die begroeid is met 
door storm en onweer geteisterde bomen. Tussen laag struikgewas en hoog opgeschoten gras 
stort een waterval van de rotsen; in de omgeving wieken een tweetal eenden. Een kronkelend 
bergpad voert naar een kasteel met spitsvormig afgedekte hoektorens. Het hoger gelegen deel 
van deze rotsgroep dat, evenals de vallei op het linkerdeel, zeer hel belicht is, contrasteert sterk 
met de donker gehouden lager gelegen delen. De lucht is door duidelijk weergegeven zonne
stralen doorbroken. 
Links op de voorgrond legt een jager, vergezeld van een hond, aan op een vogel. Een slang 
kronkelt zich rond zijn linkervoet en staat op het punt de onfortuinlijke te bijten. De 
iconografische betekenis van dit detail is niet direct duidelijk. Het staat echter buiten kijf dat 
De Keuninck het niet zonder bedoeling in zijn paneel heeft ingevoegd. Een mogelijke 
aanwijzing kan liggen in de illustratie van het gezegde Qui alta contemplantur cadere in 
Andrea Alciatus' Liber Emblematum, waar een boogschutter met gespannen boog door een 
slang in de voeten gebeten wordt1• Het schilderij zou dan als een waarschuwing tegen de 
hoogmoed te interpreteren zijn. 

T. 24. LANDSCHAP MET ABRAHAM EN ISAAC 

Olieverf op paneel, 73:105,5 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Kunsthandel P. De Boer, Amsterdam. 
HERK.: Door kunsthandel P. De Boer te Amsterdam aangekocht te Parijs in 1936; hetzelfde 
jaar doorverkocht aan particulier verzamelaar te Amsterdam. 

In een uitgestrekt berglandschap, gekenmerkt door een scherpe tegenstelling tussen de donkere 
voorgrond en de helder belichte achtergrond, begeeft Abraham zich met zijn jeugdige zoon 
naar de offerplaats, om de hem door God opgelegde taak te vervullen. De gebaarde aartsva
der, met het zwaard aan de zijde, is gekleed in een donker gewaad waarboven hij een 
wapperende mantel draagt en houdt een wierookvat in de hand. Hij wijst, evenals Isaac, de 
plaats aan waar zij menen dat het offer zal moeten plaats grijpen. Rechts leidt, tussen de rotsen 
en het struikgewas, een weg naar omhoog. Een helder belicht rotsblok, met aan de voet ervan 
een paar bloemen, sluit de compositie lateraal af. Een steil omhoogrijzend rotsmotief, dat 
van enige vegetatie voorzien is, splitst de voorstelling op in twee delen. Langs beide zijden 
ervan opent zich een doorkijk op de diepte: rechts op een zwaar rotsmassief waarop een kasteel 
gebouwd is en links op bergen die afhellen naar een brede vallei. Een tiental vogels doorklieven 
het uitspansel dat door duidelijk voorgestelde zonnestralen doorbroken is. 

T. 25. LANDSCHAP MET DE BEKERING VAN SAULUS 

Olieverf op paneel, 64:96 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 

FOTO: R.K.D., 1 57144. 
HERK.: Kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam, november 1924; veiling Lange, Berlijn, 
03.12.1940, nr. 109; collectie J. Mayring, Nürenberg. 

1 Zie A. Henkei en A. Schöne, Emblemata, Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhun
derts, Stuttgart, 1967, pp. 1104-1105. 
Deze idee werd het eerst geopperd door K. Arndt (o.c., l.c.). 
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Op weg naar Damascus valt Paulus van Tarsus, die toen nog Saulus heette en een verwoed 
Christenvervolger was, door een bliksemschicht verblind, van zijn paard. God schenkt hem 
de naam Paulus, vraagt hem zijn volgeling te worden en zijn geloof aan de mensheid te 
verkondigen (Handelingen, IX, 1-9). 
Een uitgestrekt natuurfragment wordt grotendeels ingenomen door een afwisselend hel belicht 
en donker gehouden fantastisch rotsmotief waarvan een waterval naar beneden raast. Naar 
het midden van het paneel toe wijkt deze rotspartij voor een vallei. Een door de beeldranden 
oversneden boomgroep begrenst de voorstelling langs de linkerzijde. Een heuveltje, waarop 
drie sterk versplinterde boomstompen zijn afgebeeld, verhindert gedeeltelijk het zicht op de 
diepte. Rechts op het middenplan stort Paulus van zijn paard, getroffen door een door God 
gezonden bliksemschicht. Links op de voorgrond, tussen tal van krijgers (zijn vroegere 
strijdmakkers?) is hij als predikant voorgesteld. 

T. 26. LANDSCHAP MET DE VERZOEKING VAN CHRISTUS 

Olieverf op paneel, 43,8:63,2 cm. 

Brussel, Collectie Coppée. 

FOTO: Rubenshuis, K.H.M., 45/1797. 
BIBL.: A. Laes, Un paysagiste flamand de la fin du XVI" sièc/e: Kerstiaen de Keuninck, in 
Mélanges Hu/in de Loo, Brussel-Parijs, 1931, p. 228. 

Na een vasten van veertig dagen wordt Christus door de duivel op de proef gesteld. Satan 
biedt hem een steen aan, stelt hem voor van zijn goddelijke macht gebruik te maken en de 
steen in brood te veranderen om zijn honger te stillen. Christus weigert echter op het verzoek 
in te gaan en antwoordt: 'Er staat geschreven: 'een mens leeft niet van brood alleen'' (Lucas, 
IV, 1-4). 
In een uitgestrekt landschap zijn, links op de voorgrond, Christus en de duivel voorgesteld. 
Het linkerdeel van het schilderij is ingenomen door een rijk begroeid, grillig rotsmotief, dat, 
samen met de donkere voorgrondszone, een doorkijk op een door rotsen begrensde vallei 
omsluit. Schuinvallende zonnestralen doorbreken een donkere lucht. 

T. 27. REIZIGERS IN BERGLANDSCHAP 

Olieverf op paneel, 80:137 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Cooper, 914144. 
HERK.: Anonieme veiling, Bukowski, Stockholm, 04-07.04.1973, nr. 167 (als Joos de Mom
per); KunsthandelS. Nystadt, Den Haag; collectie Jochems, Wassenaar (Nl.); aangeboden, 
doch niet verkocht bij Christie's, Londen, 01.12.1978, nr. 72; Anonieme veiling, Londen, 
Christie's, 11.07.1980, nr. 60. 

Over een weg, tussen de bomen die het rechterdeel van de compositie beheersen, trekken twee . 
paarden een huifkar en begeven zich een paar figuren in de richting van een schamele 
boerenwoning. Een rivier die tussen rotsblokken, struikgewas en afgeknotte boomstammen 
naar de diepte vloeit, is overspannen door een houten brug waarop zich een wandelende figuur 
bevindt. Aan de overkant van de stroom tekent zich een donker geheel van rotsen af, waarvan 
een steil omhoogrijzend blok met een burcht bekroond is. Ongeveer centraal, het verloop van 
de rivier volgend, opent zich een doorkijk op een hel belicht gebergte, begroeid met cirkelvor
mig weergegeven bomen. 
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De paarden en figuren die in dit werk zijn voorgesteld, wijken in menig opzicht af van de 
stijl van De Keuninck. Waar zijn figuren doorgaans weinig accuraat en met omfloerste 
omtreklijnen zijn weergegeven, zijn de figuren in dit tafereel zeer nauwkeurig en met scherp 
afgelijnde contouren geschilderd. Het is vrij zeker dat deze niet van de hand van De Keuninck 
zijn, doch van een meester uit de omgeving van Jan I Brueghel. 

T. 28. LANDSCHAP MET DE VERLOREN ZOON 

Olieverf op koper, 49:43 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: R.K.D., 100026. 
HERK.: Collectie P . Engrand, Rijsel; in 1935 in collectie L. Becquart, Marcq-en-Barreul. 

TENT.: Paysages jlamands du 16e et 17e siècles, Parijs, 1935; Rubens et son temps, Parijs, 
1936-1937, nr . 46. 

Aan de voet van een rijk begroeide rots , zit een in lompen geklede man, de verloren zoon, 
een drietal koeien hoedend. De linkerhelft van de voorstelling is ingenomen door twee slanke 
bomen, geplaatst op een heuveltje voorzien van weelderige plantengroei. Slechts van één van 
deze bomen is de loofkruin weergegeven. Tegen deze is, op een plank, een schilderijtje 
geplaatst, dat Christus aan het kruis tussen de Maagd en St. Jan voorstelt. Op het middenplan 
leidt een weg, waarop zich een wandelende figuur bevindt, over een helling naar een hoeve. 
Aan de overkant van een rivier verheft zich een kerk met een stoere toren waarrond enige 
huisjes gegroepeerd zijn. Op de achtergrond vervagen transparant geschilderde rotsen in de 
atmosfeer van de lucht. 

T. 29. LANDSCHAP MET PAN EN SYRINX 

Olieverf op eikenhouten paneel, 23,5:34,8 cm. 

Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv. 5774. 
FOTO: van het museum. 

HERK.: Ambraser Sammlung, Wenen; vanaf 1937 in het bezit van het Kunsthistorisches 
Museum. 
BIBL. : A. Primisser, Der Kaiserlich-Königliche Ambraser Sammlung, Wenen, 1819, p. 155, 
nr. 82; K. Demus, Kunsthistorisches Museum Wien, Verzeichnis der Gemälde, Wenen, 1973, 
p. 95. 

Pan, de Griekse herdersgod, dringt zijn charmes op aan Syrinx, een nimf uit Arcadië, die 
echter op de vlucht slaat. Achternagezeten door Pan bereikt ze een rivier, de Ladon, en waant 
ze haar ontsnappingspoging verijdeld. Ze smeekt Ladon, de god van de rivier, haar een andere 
gedaante te doen aannemen om aldus aan Pans greep te ontkomen. Verbijsterd ziet Pan haar 
in een rietstluik getransformeerd worden. Het geluid van de wind dat door het riet speelt, 
bevalt de herdersgod, hij snijdt enige takjes af en vervaardigt ermee een fluit, de panfluit of 
Syrinx (Ovidius, Metamorphoses, I, vv . 689-713). 
Tussen twee rijk begroeide heuvels, die afwisselend hel belicht zijn en in het donker baden, 
stroomt een rivier naar de diepte. Op de heuvel die de rechterhelft van het paneel inneemt, 
is een boerenwoning gebouwd in de nabijheid bevinden zich een vijftal koeien en een geit. 
Twee bomen met hel belicht gebladerte begrenzen het paneel aan beide zijden. Op de 
voorgrond, in de nabijheid van een drietal knotwilgen, bereikt Syrinx, achtervolgd door Pan, 
de met riet begroeide oever van de Ladon. Pan staat op het punt haar te grijpen, doch ziet 
haar veranderen in een boom. Op de achtergrond, waar de maan in het water van de rivier 
is weerspiegeld, is een door bomen en struikgewas omgeven kerkje voorgesteld. 
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T. 30. LANDSCHAP MET DE PATIENTIA DOOR MARS BEDREIGD 

Olieverf op paneel, 41:58,3 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 

FOTO: Kunsthandel P. De Boer, Amsterdam, H. 711. 
HERK.: In 1981 in het bezit van Kunsthandel P. De Boer te Amsterdam. 

In een landelijk dorp hebben verschillende huizen brand gevat. Bewoners rennen, door paniek 
aangegrepen, heen en weer. Een rivier, waarin een paar sloepjes liggen, stroomt naar de diepte, 
waar zij het licht van de maan weerspiegelt. Op de voorgrond zijn vier figuren voorgesteld: 
een zittende vrouw, een andere die haar een kroon aanbiedt, een man in wapenuitrusting en 
een voor dood neerliggend kind; boven hen zweeft een engel en in de nabijheid ligt een lam. 
De iconografische betekenis van deze figurengroep is niet zomaar duidelijk1• Het meest 
waarschijnlijk gaat het om een allegorie van de Nederlanden die lijden onder de godsdienst
troebelen. De zittende vrouw met gevouwen handen en het lam zijn te identificeren als de 
Patientia en haar attribuut. Dit beantwoordt aan een traditie waarbij de Nederlanden in 
periodes van oorlog vaker door de Patientiafiguur voorgesteld worden2• Het dode kind aan 
haar voeten symboliseert het bloedbad dat in de Nederlanden plaatsgreep. Een engel biedt 
haar een hemelse kroon en een martelaarspalm aan. De Patientia wordt bedreigd door een 
mannelijke figuur, een soldenier met een brandende toorts in de hand, die aldus waarschijnlijk 
een aandeel had in de brandstichting van de gebouwen rechts op het paneel. Deze figuur is 
te interpreteren als Mars, de oorlogsgod. Een vrouw met vleermuizenvleugels, een slangen
staart en een masker op haar rug, symbool van haar valsheid, biedt de Patientia een rijk 
bewerkte, aardse kroon aan. Zij weigert deze kroon echter, in afwachting van de hemelse, 
eenvoudiger uitgewerkte kroon. Deze vrouwelijke figuur, die aldus het valse geloof symboli
seert, is geen personificatie van het Katholicisme, gezien ze op haar hoofd geen tiara draagt, 
maar wel van de ketterij. Het betreft dus een katholieke allegorie waarbij de Nederlanden 
aangemaand worden, in de (toenmalige) tijden van godsdiensttroebelen, vast te houden aan 
het Roomse geloof. Hetzelfde onderwerp als in dit paneel van De Keuninck, is voorgesteld 
in een anoniem schilderij in het museum van Stockholm3• 

T. 31. BOSLANDSCHAP 

Olieverf op paneel, 40:81 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Sotheby, Londen, 058197. 
HERK.: Anonieme veiling, Sotheby, Londen, 18.05.1966, nr. 12. 

Twee boomgroepen, waartussen huizen gebouwd zijn, begrenzen links en rechts de voorstel
ling. Tussen deze randmotieven door opent zich een gezicht op de diepte. Op de achtergrond, 

1 Wij danken E. McGrath van het Warburg Institute van de University of London, die ons bij de 
iconografische interpretatie van dit schilderij behulpzaam was. 
2 Zie: E. McGrath, A Netherlandish History by Joachim Wtewael, in The Journat of the Warburg and 
Courtauld Institutes, XXXVIII, 1975, pp. 182-217. 
3 E. McGrath, o.c., afb. 34b. 
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aan de voet van een zacht glooiende heuvelhelling, is een kerk gebouwd. Een halve maancirkel, 
die de omgeving helder belicht, is op de achtergrond weerspiegeld in een rivier. Een landelijke 
woning, gebouwd tussen de bomen, heeft brand gevat en wordt verlaten door een inwoner 
die een last op zijn schouders tortst. Links op de voorgrond bevinden zich enige figuren en 
een paar koeien. De nachtelijke hemel is op sommige plaatsen onheilspellend belicht door het 
licht van de brand. 

T. 32. LANDSCHAP MET LETO EN DE KIKKERS 

Olieverf op paneel, 24:35 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 

FOTO: Sotheby, Londen, 010417. 
HERK. : Anonieme veiling, Sotheby, Londen, 07.02.1979, nr. 13; anonieme veiling, Sotheby, 
Londen, 12.12.1979, nr. 104. 

Leto, de moeder van Diana en Apollo, houdt na een vermoeiende reis, met haar twee 
onmondige kinderen halt aan de oever van een rivier om er haar dorst te lessen. Boeren die 
rijshout aan het verzamelen zijn, willen haar dit beletten. Leto straft de landlieden door hen 
in kikkers om te toveren (Ovidius, Metamorphoses, VI, vv. 317-381). 
In een boslandschap zijn aan de oever van een rivier Leto en haar kinderen afgebeeld, het 
ene houdt ze op de arm, het andere ligt naast haar op de grond te slapen. Op de oever zijn 
een viertal boeren aan het werk, waarvan er twee in een kikvors aan het veranderen zijn. 
Tussen deze twee lieden bevindt zich een kikker, waarschijnlijk een collega van hen, die reeds 
door de godin is omgetoverd. Het tafereel is aan de linkerzijde begrensd door een door de 
beeldranden oversneden boom die met een bloeiende wingerd begroeid is. Aan de rechterzijde 
tekent zich de rand van een bos af. Een paar met stro afgedekte huizen voegen zich goed in 
het geheel in. Een rivier die het landschap doorkruist, laat een doorkijk op de diepte vrij waar 
een door lover omgeven kasteel weergegeven is. 

T. 33. BOSLANDSCHAP MET KOEIEN 

Olieverf op paneel, 35:44 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 

HERK.: in 1954 in Italiaanse particuliere collectie. 
BIBL.: G.J. Hoogewerff, Het landschap van Bosch tot Rubens, Antwerpen-Amsterdam, 1954, 
87, (Plaat 54 a). 

Een rivier doorkruist een beperkt natuurfragment dat langs beide zijden door bomen begrensd 
is. Het compositievlak is aan de linkerkant afgesloten door een boom die door de beeldranden 
oversneden is; op een afgeknotte tak ervan zitten twee fazanten . Een afgestegen ruiter rust 
uit tegen een gevelde boomstam. Door bomen omgeven landelijke architectuur neemt vrijwel 
de volledige rechterhelft van het paneel in. Een veehoeder die een achttal koeien oppast, heeft 
op de oever van een rivier een vuur aangelegd. Op de achtergrond is, tussen het geboomte, 
een kasteel gebouwd. 
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T. 34. LANDSCHAP MET REGENBOOG 

Olieverf op koper, 27:37 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Sotheby, Londen, 031447. 
HERK.: Geveild bij Campo, Antwerpen, 10.05.79, nr. 1376; anonieme veiling, Sotheby, 
Londen, 04.07.1980, nr. 10. 

Een drietal grote bomen en een hoeve beheersen het linkerdeel van de voorstelling. Het 
rechterdeel wordt ingenomen door een vergezicht waarin een vijver, bomen, een hoeve en een 
zacht glooiende, rijk begroeide heuvelhelling op elkaar volgen; het geheel is op de achtergrond 
begrensd door een transparant geschilderde bergformatie. Links op de voorgrond, op een weg 
die naar de hoeve leidt, bevinden zich een viertal figuren, één ervan rust uit op een berm tussen 
de bomen en een andere drijft een zwaar beladen ezel. Een paar figuren op het rechterdeel 
zijn zeer klein, vrijwel onherkenbaar voorgesteld. Tegen de donkere lucht die door wegdrij
vende onweerswolken verduisterd wordt, tekent zich een regenboog af. 

T. 35. LANDSCHAP MET DE DUIVEL DIE ONKRUID ZAAIT 

Olieverf op paneel, 69:105 cm. 
HERK. : Geveild te Berlijn in 1927; hetzelfde jaar verworven door het Kaiser-Friedrich museum 
te Berlijn (inv. 1998); in 1945 door brand vernield. 

BIBL.: A. Laes, Un paysagiste flamand de la fin du 16e siècle, in Mélanges Hu/in de Loo, 
Parijs-Brussel, 1931, p. 226; Staatliche Museen zu Berlin, Beschreibendes Verzeichnis der 
Gemälde in Kaiser-Friedrich-Museum, Berlijn, 1931, nr. 1988; Raczynski, p. 63; W. Bernt, 
Die Niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts, München, 1948, nr. 446; W. Adler, Jan 
Wildens, Der Landschajtsmitarbeiter des Rubens, Fridingen, 1980, afb . 325. 

In een uitgestrekt heuvelachtig landschap zaait de duivel onkruid op een pas bewerkte akker. 
In de schaduw van een lommerrijke boom die het landschap beheerst, liggen enige nietsver
moedende landlieden te slapen. Links leidt een weg, die naar de achtergrond toe met bomen 
afgezoomd is, naar een ommuurde hoeve. Rechts ontplooit zich een rijk geschakeerd land
schap, met een stapeltje achteloos neergeworpen houtblokken op de voorgrond, een dorpje 
tussen de bomen, enkele meer afgelegen huizen en een rijk beboste heuvelhelling op de 
achtergrond. De donkere onweershemel, die rechts door een regenboog overspannen is, is door 
duidelijk voorgestelde zonnestralen doorbroken. 

T. 36. LANDSCHAP MET BIDDENDE PELGRIM 

Olieverf op paneel, 47,5:36 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Cooper, 929818. 
HERK. : Aangeboden, doch niet verkocht bij Christie's, Londen, 12.10.1979, nr. 95; anonieme 
veiling Christie's Londen, 31.10.1980, nr. 53; in 1981 in bezit van kunsthandel G. Folkner, 
Brussel-Knokke-Zoute. 

TENT. : De natuur bij de oude meesters, Brussel, 1981. 

Twee grote bomen domineren dit landschap. Aan de meest rechtse ervan, waarvan de stam 
met een wilde wingerd is begroeid, is een afbeelding van een heilige opgehangen. Op een 
bidbank, voor deze boom geplaatst, knielt een pelgrim. Op de voorgrond groeien laag 
struik~ewas en bloemen nabij een knotwilg en afgevallen boomtakken. 'Een hel belicht pad 
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leidt naar de ingangspoort van een landelijke woning. Op de achtergrond is een bebost dal 
afgesloten door een bergmassa die vervaagt in de atmosfeer van de lucht. 

T. 37. DORPSLANDSCHAP MET MUZIKANT 

Olieverf op paneel, 40,6:69,9 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Cooper, 790800. 
HERK.: Engelse particuliere collectie; anonieme veiling, Christie's, Londen, 15.07.1977, nr. 
166; aangekocht door Londense kunsthandel. 
TENT.: A. Brod Gallery- Annual exhibition of 0/d Master paintings, Londen, 1964, nr. 31. 

Drie bomen waarvan één is afgeknakt, begrenzen het tafereel aan de linkerzijde. Aan de voet 
van één ervan zit een fluitspeler. Twee centraal geplaatste bomen beheersen de voorgrond, 
waar talloze takkenloze knotwilgen en een tweetal koeien voorgesteld zijn. Het middenplan 
bestaat uit een typisch Vlaams landelijk dorp met enkele huizen geschaard rond de kerktoren, 
gelegen in een bosrijke omgeving. Andere landelijke woningen liggen verspreid langs een weg 
of in de nabijheid van een vijver waarin een bootje gemeerd is . Bomen sluiten de doorkijk 
op de diepte grotendeels af. Schuin invallende zonnestralen zorgen voor een rijk gedifferen
tiëerde belichting. 

T. 38. HAVENBAAI MET SCHEEPSWERF 

Olieverf op paneel, 26,6:45,8 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: Witt Library, Londen. 
HERK.: In 1965 in het bezit van kunsthandel Lasson te Londen. 
TENT.: Lasson Gallery-0/d Master Paintings, Londen, 1965. 

Aan de voet van een zacht glooiende heuvelhelling die het grootste deel van het compositieveld 
inneemt, is een landelijk dorp gelegen. Een sterk belichte weg leidt vanuit het dorp naar een 
scheepswerf op de oever van een rivier. Op de werf heerst een grote drukte; timmerlui zijn 
aan het werk aan de romp van een vaartuig, andere werklieden bereiden pek op een vuur. 
Een door de beeldranden oversneden boom begrenst de voorstelling aan de linkerkant. Tussen 
deze boom en de heuvellaat een rivier een doorkijk vrij op de diepte die op de achtergrond 
door bergen afgesloten is. Duidelijk voorgestelde zonnestralen doorbreken de donkere wol
kenhemel. 

T. 39. FORTUNA 

Olieverf op paneel, 51:89 cm. 
Leningrad, Ermitage, inv. 6192. 
FOTO: Rubenshuis, K.H.M., 45/ 1747. 
HERK.: Collectie Nicolas Roerich; in 1921 verworven door de Ermitage. 
BIBL.: Fechner, pp. 108-110; G. Bazin, Le musée de /'Ermitage, les grand maîtres de la 
peinture, Parijs, 1958, p. 116. 

Op de voorgrond zit op een wereldbol de naakte Fortuna. Zij is langs beide zijden omgeven 
door figuren , gekleed in helle rode, gele en blauwe gewaden. Rechts van haar zijn de 
armzaligen voorgesteld, dit door een vrouw die een kreupele leidt waarvan de Fortuna zich 
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afwendt, en links de gelukzaligen door drie hoogwaardigheidsbekleders: de geknielde paus, 
een bisschop en een keizer. Ook in het achterliggende landschap is deze tegenstelling tussen 
rampspoed en voorspoed uitgewerkt. Rechts klampen schipbreukelingen zich vast aan het 
wrakhout van wat eens hun schip was. Een kasteel, gebouwd op de bosrijke oevers van een 
rivier, staat in lichterlaaie. Deze voorstelling van rampen en onheil contrasteert sterk met het 
linkerdeel van het paneel waar een vreedzame stad is afgebeeld, met een haven waarin een 
drukke activiteit heerst. Een begroeide heuvelhelling waarop een kasteel gebouwd is, vormt 
de achtergrond. De lucht is hier, in tegenstelling tot het rechterdeel waar ze zeer bewogen is, 
door geen wolkje verduisterd. 

T. 40. VERTREK VAN LOTH UIT SODOMA (afb. 18) 

Olieverf op paneel, afmetingen ons onbekend. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 

FOTO: R.K.D., 17502. 
HERK.: Kunsthandel Dr. V. Bloch, Den Haag, 1943; Kunsthandel Groeneveld, Den Haag, 
1944. 

Jahweh wil de steden Sodoma en Gomorra verdelgen omwille van de goddeloosheid van hun 
inwoners . Twee engelen die door Jahweh gezonden zijn, brengen de nacht door in het huis 
van Loth te Sodoma. Tegen de morgen vragen ze hun gastheer om samen met zijn vrouw en 
dochters de stad te verlaten. Van zodraLothen de zijnen de stad achter zich gelaten hebben, 
laat Jahweh zwavel en vuur uit de hemel om de stad en haar bewoners te vernietigen (Genesis, 
XIX, 1-24). 
De stad Sodoma is gelegen in een vrij uitgestrekt landschap, dat door een rivier doorkruist 
is . De linkerhelft van de voorstelling is schier volledig ingenomen door twee groot uitgewerkte 
torens, de ene op circulair, de andere op hexagonaal grondvlak, beide deel uitmakend van 
de stadsomheining. De zeshoekige toren, die drie bouwlagen telt en bekroond is met een 
perspectivisch onhandig uitgewerkte ballustrade, heeft brand gevat. Een stadspoort onder 
deze toren is langs de buitenkant sterk gedecoreerd met slingers en cartouches. Op de 
voorgrond, op een sterk belicht heuveltje, wordt Loth, gevolgd door zijn twee dochters, door 
een engel uit het brandende Sodoma weggeleid. Aan de overkant van de rivier, waarin twee 
schepen liggen, verheft zich een schaars begroeid grillig rotsmotieL Een heuvelrug die naar 
het midden van het paneel toe afhelt en waarop verschillende door brand vernielde gebouwen 
zijn voorgesteld, beslaat de achtergrond. Een kasteel dat op een rotsblok gebouwd is, staat 
eveneens in lichterlaaie. Over het hele tafereel zijn een aantal figuren voorgesteld die door 
paniek gegrepen en vaak, aan wanhoop ten prooi, de armen ten hemel geheven, op de vlucht 
slaan. De lucht is op sommige plaatsen hel belicht door de gloed van de stadsbrand en op 
andere verduisterd door rookwolken. 

T. 41. VLUCHT VAN AENEAS 

Olieverf op paneel, 70:129 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: R.K.D., L 57779. 
HERK. : Geveild bij Krüger, Berlijn, 1942. 

De stad Troje is reeds in handen van de Grieken. Heel wat gebouwen staan in brand en de 
stad is haar ondergang nabij. De linkerhelft van de voorstelling is ingenomen door enige grote 
gebouwen, waaronder twee koepelvormig bekroonde torens die deel uitmaken van de stads
omheining. Een rivier die een brede baai vormt en de stad in twee verdeelt, is overspannen 
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door een bogenbrug waarover zich ruiters verplaatsen. In het stadsdeel aan de overkant van 
de rivier, waar topgevelhuizen de architectuur beheersen, speelt zich in de omgeving van het 
Trojaanse paard een verwoed gevecht af; een paar figuren liggen neergestoken op de grond, 
terwijl andere, door paniek gegrepen, op de vlucht slaan. Op de voorgrond, op een sterk 
belicht heuveltje, torst Aeneas zijn bejaarde vader Anchises, voorafgegaan door zijn zoon 
Ascanius die een penatenbeeldje in de hand houdt, en gevolgd door vier andere figuren die 
eveneens het brandende Ilion verlaten. De lucht, waarvan bepaalde zones hel belicht zijn door 
de gloed van de vuurhaarden en andere verduisterd door rookwolken, neemt door deze felle 
contrasten een zeer dreigend karakter aan. 

T. 42. BRAND VAN TROJE 

Olieverf op paneel, 50:77 cm. 
Brussel, particuliere collectie. 

FOTO: Paleis voor Schone Kunsten, Brussel. 

HERK.: Veiling Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 20.10.1980, nr. 509; aangekocht door 
Brussels particulier verzamelaar. 

Een groep vluchtelingen, beladen met allerlei lasten, verlaten, geleid door Aeneas, de branden
de stad Troje langs een met decoratieve motieven versierde stadspoort. Twee brandende grote 
gebouwen, een zware vierkante toren die twee bouwlagen telt, en een koepelvormig afgedekte 
rondbouw, beslaan het linkerdeel van de voorstelling. Deze worden door een bogenbrug 
verbonden met het rechterdeel van de stad dat herschapen is in een vuurzee. Op een plein, 
omgeven door Vlaamse topgevelhuizen, staat het paard van Troje. Errond speelt zich een 
verwoed gevecht af tussen Grieken en Trojanen. Een vierkant gebouwtje, dat een fontein in 
de vorm van een waterspuwende dolfijn omgeeft, is geschraagd door vier door bloemenguir
landes verbonden Korintische zuilen, waarop een dubbel entablement rust. Het geheel is 
afgedekt met een koepel, bekroond met een naakte figuur die water uit een kruik giet. De 
vrij donkere lucht krijgt een dreigend karakter door de rookwolken afkomstig van de talrijke 
branden. 

T. 43. BRAND VAN TROJE (afb. 19) 

Olieverf op paneel, 53:78 cm. 
Brussel, particuliere collectie. 
FOTO: A.C.L., B 123933. 
HERK.: Verzameling L. Jacobs van Merlen, Antwerpen; later Brusselse particuliere collectie. 

TENT.: Het fantastische in de 16de eeuwse Vlaamse kunst, Antwerpen, 1962, nr. 75. 
BIBL.: G. Faggin, La pittura ad Anversa nel Cinquecento, Firenze, 1968, p. 243. 

Met zijn vader Anchises op de rug, voorafgegaan door zijn zoon Ascanius die één van de 
penatenbeeldjes in de handen houdt, en gevolgd door tal van Trojanen, verlaat Aeneas zijn 
vaderstad. De stad Troje verkeert vrijwel volledig in ruïneuze toestand: heel wat gebouwen 
staan in brand, andere zijn vrijwel volledig door vlammen verwoest en roken nog. De 
architectuur is vrij summier weergegeven, met uitzondering nochtans voor twee rondbouwen: 
een constructie links bovenaan die haast totaal door brand verwoest is, en een gebouwtje rechts 
op de voorgrond, dat door vrijstaande zuilen omgeven is en afgedekt is met een koepel met 
een dubbele lantaarn. Rechts speelt zich, op het plein bij de haven, een hardnekkig handge
meen af tussen vluchtende Trojanen en Grieken die de stad binnengedrongen zijn. Rond het 
Trojaanse paard, iets verder in de stad opgesteld, troept een massa samen. In een rivier, 
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waarover een bogenbrug gebouwd is, liggen vier schepen, alle tweemasters met boegspriet en 
een hoge achtersteven. Een zacht glooiende heuvelhelling waarop verschillende brandende 
gebouwen staan, vormt de achtergrond. Het nachtelijke uitspansel wordt onheilspellend 
belicht door de gloed van de verschillende vuurhaarden. 

T. 44. BRAND VAN TROJE (afb. 20) 

Olieverf op paneel, 48:65 cm. 
FOTO: Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, BAP 3517. 

HERK.: Collection P. Fourché; Musée Fourché, Orléans; vernield door brand in 1940. 

BIBL. : Ch. Sterling, Un tableau retrouvé de Kerstiaen de Keuninck, in Bulletin des Musées 
de France, IV, 1932, pp. 101-103; G. Marlier, P. Brueghellejeune, Brussel, 1969, pp. 33-34, 
afb. 12 (Als Pieter Schoubroeck). 

Op de voorgrond verlaten Aeneas, zijn vader Anchises, de jonge Ascanius en enige gezellen 
de brandende stad Troje langs een vrij vervalkn stadspoort die gedeeltelijk door vegetatie 
overwoekerd is. 
Een brede rivier, waarin een drietal schepen met hoge achtersteven en een paar kleinere sloepen 
liggen en die door een bogenbrug overspannen is, splitst de compositie op in twee delen. Links 
staat op een door huizen omringd plein, in de nabijheid van een rond gebouwtje dat 
verschillende bouwlagen telt en door een koepel bekroond is, het Trojaanse paard. Op het 
plein en op de brede weg, aansluitend op de brug, spelen zich verwoede gevechten af. Achter 
een dicht bebouwd stadsdeel, waarvan de meeste gebouwen in brand staan, rijst een heuvel 
op, bekroond met een kasteel met vier opengewerkte torens, dat eveneens niet gespaard is 
gebleven van de vernielzucht van de Grieken. De nachtelijke hemel is op sommige plaatsen 
hel belicht door de rode schijnsels van de vuurhaarden en op andere verduisterd door 
rookwolken. 
Deze niet gesigneerd Brand van Troje werd in 1932 door Charles Sterling (o.c., l.c.) aan De 
Keuninck toegeschreven .. Voorheen stond het werk op naam van Pieter II Brueghel. G. 
Marlier (o.c., l.c.) schrijft het werk toe aan Pieter Schoubroeck. 

T. 45. VLUCHT VAN LOTH UIT SODOMA 

Olieverf op paneel, 22:53 cm. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
FOTO: B. Houthakker, 297 . 
HERK.: In 1962 in het bezit van kunsthandel B. Houthakker, Amsterdam. 

Het betreft hier geen zelfstandig schilderij, doch wel een tafereel dat de binnenkant van het 
bovendeksel van een kabinet versiert. 
Door twee engelen begeleid, verlaat Loth de brandende stad Sodoma langs een stadspoort 
die aan de buitenkant met bloemenguirlandes versierd is. Twee andere figuren, waarschijnlijk 
zijn dochters, volgen hem op afstand. De stad is gelegen aan beide oevers van een rivier die 
de compositie in twee delen opsplitst. Enige grote gebouwen in het linkerdeel, waaronder een 
kerk met een stoere vieringstoren, hebben brand gevat. Aan de overkant van een rivier is de 
architectuur veel bescheidener uitgewerkt. Ook hier zijn verschillende puntgevelhuizen en 
enige grotere bouwwerken, zoals een koepelvormig afgedekt rond gebouwtje, door brand 
geteisterd. De achtergrond is, behalve door brandende gebouwen en de aanzet van heuvelhel
ling, ingenomen door een groot rotsblok met erop een toren die in lichterlaaie staat. 
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lil. ONCONTROLEERBARE WERKEN 

A. GESIGNEERDE WERKEN 

0. 46. BRAND VAN TROJE 

Olieverf op paneel, 58:84 cm. Gesigneerd. 
Huidige bewaarplaats onbekend. 
HERK.: Verkoop J. Fiévez, Brussel, 10.06.1919, nr. 838. 

0. 47. BRAND VAN TROJE 

Olieverf op paneel, 40,5:63 cm. Gesigneerd: K D Keuninck. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 
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TENT.: Gemälde Niederländischer Meister- P. Brueghel bis B.C. Koekoek, Düsseldorf, 1943, 
nr. 43. 

Ü. 48. DORP ONDER MAANLICHT 

Olieverf op paneel, 40,5:63 cm. Gesigneerd: K D Keuninck. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 
TENT.: Gemälde Niederländischen Meister- P. Brueghel bis B. C. Koekoek, Düsseldorf, 1943, 
nr. 44. 

0. 49. BERGLANDSCHAP MET V ALLEl 

Olieverf op paneel, afmetingen onbekend. Gesigneerd: K D Keuninck. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 
HERK.: Verkoop van de collecties Fabritius, Kiewen Conrad de Berlin, Lepke, Berlijn, 1903. 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE 
SIXTEENTH CENTURY FLEMISH LANDSCAPE PAINTER 

KERSTIAEN DE KEUNINCK 

This artiele deals with the life and works of Kerstiaen de Keuninck, a Flemish landscape 
painter, bom in Courtrai in 1560. The artist's father, Hendrik, was a draper. Kerstiaen spent 
his youth in Courtrai, where his father is mentioned between 1556 and 1585. In 1580, the year 
of the death of his mother, he was received as free master in the Antwerp painters' guild of 
St. Luke. He married in 1585. His wife presented him with a boy, named Kerstiaen, who 
became in 1613 freemaster in the Antwerp guild and was in 1627 in the employ of Jan 11 
Brueghel. In 1599 Carel de Ferara entered the workshop of Kerstiaen I as an apprentice. Later 
on, two more apprentices were accepted: Engel Ergo in 1629-1630 and Francis Antognossi 
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in 1636-1637. They are generally considered as pupils of Kerstiaen I, but it is here argued that 
Kerstiaen 11 wastheir master. Kerstiaen's wife died in 1632. We do not know exactly when 
the painter died, but it seems likely that he passed away shortly after the death of his wife. 

De Keuninck's reuvre can be divided into landscapes on the one hand and scenes of disasters 
on the other. These latter scenes are generally dominated by fantastic burning architecture, 
from which desperate people are escaping. Inthefarmer groups, there is a difference between 
the panaramie mountainous landscapes and a group of paintings which show an evolution 
from late mannerist wood-scenes to more naturalistic and flat views. In the panaramie 
mountainous landscapes, which are all fantastically set up, an extended fragment of nature 
is represented. Those pictures are characterised by a copiousness of detail, which however 
gradually decreases. Later on, De Keuninck abandons the conception of mountainous and 
rocky landscapes in order to concentrate on the depietion of flat or slightly hilly landscapes. 
His earlier paintings have a typically unreal atmosphere, but later, the impression of alienation 
fades earlier paintings and gives way to sublimated or naturalistic landscapes. 

De Keurunek's creative abilities are limited. Compositions and settings once elaborated are 
frequently repeated. His work is influenced by Peter Bruegel, Matthijs Cock, Paul and 
Matthijs Bril, Joos de Momper, Jan I Brueghel and Frederik van Valckenborch. 

In an appendix to this artiele three documents are published and a descriptive catalogue 
is included of all hls known paintings. 



Brik Duverger 
Onderzoeksleider N.F.W.O. 

ENKELE ARCHIVALISCHE GEGEVENS OVER 
CATHARINA VAN DEN EYNDE EN OVER HAAR ZOON 

JACQUES II GEUBELS, TAPISSIERS TE BRUSSEL 

Van de tweede helft van de 16de eeuw af tot aan het derde decennium van 
de 17de eeuw heeft de familie Geubels een vooraanstaande rol gespeeld in 
de tapijtkunst en de tapijthandel in de Zuidelijke Nederlanden1• Aan hun 
bedrijvigheid heeft men reeds heel wat aandacht besteed, hoewel alle proble
men daaromtrent verre van opgelost zijn. Zo heeft N. de Poorter in deel XXV 
van de Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis de aandacht gevraagd voor 
de activiteiten van de weduwe Jacques I Geubels en voor de datering van de 
tapijtenreeks met Taferelen uit het Landleven naar ontwerpen van Jacques 
Jordaens2• Daarbij aansluitend hebben wij een aantal tot op heden onbekend 
gebleven documenten bijeengebracht, die nieuw licht werpen op de werk
zaamheden van dat tapissiersgeslacht in de eerste helft van de 17 de eeuw. 

Tapijtnijverheid van Catharina van den Eynde 

Catharina van den Eynde was de derde echtgenote van Jacques I Geube_ls, 
wiens atelier een grote omvang heeft gekend3• Hij stierf kort(?) vóór 1605. 
Zijn weduwe, een zeldzaam ervaren koopvrouw zoals H. Göbel haar betitel
de, leidde het bedrijf van haar man op schitterende wijze verder4• In de 
meeste gevallen verhinderde men dat een vrouw lid werd van het ambacht 
en dat ze enig beroep uitoefende. Uitzondering werd nochtans gemaakt voor 
de weduwe van een vrij meester. Zolang ze niet hertrouwde mocht ze, veelal 
met dezelfde voorrechten, het ambacht van haar man uitoefenen5. Ook de 

1 Zie o.m. E. Duverger, Tapijtwerk uit het atelier van Frans Geubels, in De bloeitijd van de Vlaamse 
Tapijtkunst. Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie ... van België, 1969, pp. 91-204. 
2 N. De Poorter. Over de weduwe Geubels en de datering van Jordaens ' tapijtenreeks 'De Taferelen uit 
het Landleven', in Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, dl. XXV, (1979-80), pp. 208-224. 
3 Jacques I Geubels zou voor de eerste maal in de echt verbonden geweest zijn met een dochter van Daniël 
van Bomberghen, in 1583-1584 schepen van Brussel (cfr. A. Henneen A. Wauters, Histoire de la ville 
de Bruxelles, Bruxelles 1975, dl. 11, p. 500) en kolonel van de burgerlijke wacht (ld, dl. I, p. 444, 452) . 
Zie daarover: G.L. Meesters, De herkomst van Janneke Geubels, de vrouw van Petrus Plancius, in Gens 
Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, jrg. 37, (1962), p. 152. - Uit de nota's 
Houwaert-de Grez in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel (nr. 6516, p. 125) vernemen we dat 
Jacques I Geubels op 8 oktober 1587 gaat huwen met Margareta van der Borcht. Zij was misschien verwant 
met een zekerePieter van der Borght, die gehuwd was met Magdalena Geubels, een zuster van Jacques I. 
4 Cfr. H . Göbel, Wandteppiche I. Teil: Die Niederlande, Leipzig 1923, Band I, p. 322. 
5 Cfr. P. Allossery, Het gildeleven in vroeger eeuwen, Brugge, 1926, pp. 133-134. 
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weduwe van een koopman-tapissier mocht het atelier van haar man voortzet
ten, zolang ze niet opnieuw huwdé. 

Op korte termijn had Catharina van den Eynde zich opgewerkt tot een van 
de negen belangrijkste tapissiers uit Brussel. Benevens haar waren dat Maar
ten Reynbouts, Cornelis Tserraerts, Nicasius Aerts, Jan Raes, Jan Mattens, 
Pieter de Goddere, François Tonsen Gerard Bemaerts de oude. Onder hun 
leiding en gezag werkten alle andere meesters en gezellen uit de hoofdstad, 
meer dan zeshonderd in totaal, vrouwen en kinderen niet bijgerekend. 

In een document van 1613 wijzen die negen groten erop dat de 'heerlycke 
conste' van het tapijtwerk van nut is voor alle heren, prinsen en vorsten en 
dat de wandbekledingen die binnen de stad Brussel worden geweven, bij 
mensenheugenis en naar het oordeel van onpartijdige rechters en kunstlief
hebbers boven alle stukken die in andere steden en landen van het getouw 
komen, worden verkozen. Nog onlangs was dat gebleken, zo merkten ze op, 
toen tapissiers van het hof en anderen hun mening te kennen gaven ten 
aanzien van enige wandbekledingen, die nochtans door een zeer bekwaam 
meester uit Delft waren vervaardigd7• 

In Brussel werden volgens hen niet alleen de beste maar ook de meeste 
tapijten geweven, wat zeer ten goede kwam aan de koophandel en de 
nijverheid aldaar en waardoor ook veel geld in de stad binnenvloeide. Zij 
ontvingen immers hun makelaars en factoren uit Antwerpen en elders, en 
trakteerden hen op bier en wijn. Op die wijze stimuleerden zij het alcoholge
bruik en vermeerderden ze de accijnsinkomsten. Maar zij hadden ook grote 
inspanningen gedaan om de goede faam van het Brussels legwerk hoog te 
houden. En om die kunst nog meer te doen floreren en om nog meer 
schittering te geven aan hun werk hadden sommigen onder hen gezamenlijk 
zelfs meer dan dertigduizend rijnsgulden uitgegeven voor het schilderen van 
nieuwe tapijtpatronen. 

In hun verzoekschrift van 1613 aan de stadsmagistraat uitten die meest 
vooraanstaande tapissiers evenwel ook hun ontevredenheid over het feit, dat 
ze maar weinig meer profiteerden van de vrijstelling van de burgerlijke wacht 
en van de vrijstelling van de accijnsen op een bepaalde hoeveelheid bier en 
wijn, die hun eertijds waren verleend. Tot meerdere aansporing van hun ijver 
vroegen de supplianten in hun vroegere privileges te worden hersteld. Na 
ruggespraak met de rentmeesters van de stad werd daarop gunstig gerea
geerd. Voortaan mochten ze opnieuw tweehonderd amen bier per jaar 

6 Cfr. M. Duverger, De externe geschiedenis van het Gentse tapijtweversambacht, in Artes Textiles, 11 
(1955), p . 68 . 
7 Wordt hier soms gezinspeeld op de tapijten die François Spiering, de belangrijkste tapissier in Delft 
in die periode, in het jaar 1613 aan de Staten Generaal heeft geleverd (cfr. G.T. Van Ysselsteyn, 
Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der 
kunstnijverheid, Leiden 1936, dl. I, pp. 80-81)? Die wandkleden waren door bevoegde mensen 'gevisiteert, 
gewaerdeert ende gepriseert geweest' (Id. , dl. 11, pp. 110-111, nr . 225). Maar waren ze ook door Brusselse 
tapijtwevers geschat? 
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brouwen en in hun kelders opslaan en werden ze ontheven van taksen op een 
aam rijnwijn of op een 'ponchoen' (vat) Franse wijn8. 

In 1614 waren moeilijkheden gerezen tussen de negen geprivilegieerde 
kooplieden-tapissiers enerzijds en dekens, oudermannen en tachtig leden van 
het legwerkersambacht anderzijds. Die geschillen waren uitgemond in een 
proces voor de Raad van Brabant9 • In een akte daaromtrent van 14 januari 
van dat jaar wordt Catharina van den Eynde nog altijd geciteerd. Het is 
evenwel niet het laatste document waarin haar naam voorkomt10, zoals we 
verder nog zullen zien. Doch laten we eerst onderzoeken welke reeksen 
tapijten zij zoal op het getouw heeft gelegd, met welke legwerkers zij heeft 
samengewerkt of op goede voet heeft geleefd en welk weversmonogram zij 
heeft gebruikt. 

Nauwelijks stond Catharina van den Eynde aan het hoofd van de zaak van 
wijlen haar man of ze leverde in hetzelfde jaar 1605 reeds twee reeksen 
wandtapijten aan het hertogelijk paleis te Brussel: nl. dertien stukken met 
een Geschiedenis van Josuë en zeven stukken met een Geschiedenis van 
Troje. De eerste suite was 385 el groot en kostte 19 pond p~r el; de tweede 
kamer omvatte slechts 185 el en de eenheidsprijs ervan per el bedroeg 18 
pond11 • In 1607 verkocht Catharina van den Eynde nog eens twee kamers 
legwerk aan de aartshertogen. Nu ging het om een Historie van Marcus 
Antonius en Cleopatra à 12 pond en 10 stuiver per el, en om een Historie 
van Alexander de Grote à 16 pond per el. Beide reeksen bestonden uit acht 
tapijten en waren respectievelijk 327 en 225 el groot12• Op grond van de hoge 
prijzen die wel eens voor tapijten uit haar atelier zijn betaald, kan men 
vermoeden dat het in sommige gevallen om werk van goede kwaliteit ging. 

Met menig tapijtwever of -handelaar leefde Catharina van den Eynde op 
goede voet. We denken hierbij o.m. aan Pieter Robijns, tapissier geboren 
omstreeks 1558 en wonende in de Vier Winden te Antwerpen13 • In een 
document van 30 januari 1609 wordt hij samen met Catharina van den Eynde 
vermeld. In die akte is sprake van een zekere Jacques de Weez14, gezworene 
stadsbode geweest van Edingen, die door Pieter Robijns naar Ath in Hene-

8 Stadsarchief Brussel, Het groot swertboeck ab anno 1612, f" 303-304v0
; zie ook: A. Wauters, Les 

lapisseries bruxelloises. Essai historique sur les lapisseries et les tapissiers de haute et de basse-/ice de 
Bruxelles, Brussel, 1878, pp. 208-209; H. Göbel, op. cit., p. 332. 
9 Dat document wordt geciteerd door M. Crick-Kuntziger, Marques et signatures de tapissiers bruxellois, 
in Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, t. 40, (1936), pp . 179-180) en het is 
gepubliceerd door J . Duverger (De Brusselse tapijtwever Guilliam van de Vijvereen zijn atelier, in Artes 
Textiles, VII, (1971), p. 115, document lil). 
10 Cfr. N. De Poorter, loc. cit., p. 210. 
11 Cfr. J. Finot, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives 
civiles, Lille, 1888, t. 6, nr. B 2812 p. 26. 
12 Cfr. J . Finot, op. cit., dl. VI, nr. 2824, p. 36. 
13 Stadsarchief Antwerpen, Proceszakje D 6224: Joost de Carlier tegen Hendrik Vrancx (Francx). 
14 Is hij verwant met de familie Du Welz uit Edingen, waarvan verscheidene leden een rol hebben gespeeld 
in de plaatselijke tapijtindustrie (cfr. V. Delannoy, Matériaux pour un répertoire de lapisseries Enghien
nois, in Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, t. XVIII, (1978), pp. 461-462)? 
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gouwen was gezonden, waar de familie Geubels enige onroerende goederen 
bezat. Jacques de Weez diende daar een obligatie te laten ondertekenen door 
Gillis van den Broecke, die evenwel failliet was gegaan (doe. II). 

We verwijzen ook naar de familiebanden tussen Catharina van den Eynde 
en Judith Geubels. Van 1596 af tot in september 1601 had Jacques I Geubels 
samengewerkt en -gehandeld met zijn schoonbroer Hendrik Vrancx, die met 
Judith Geubels in de echt was verbonden15

• Na het overlijden van haar man. 
bleef Catharina met haar schoonzuster in contact. Op 6 oktober 1616 gaf 
Judith Geubels haar zelfs procuratie in verband met een erfelijke rente van 
vijftig gulden, die wijlen Frans Geubels aan de heren van de Staten van 
Brabant in het kwartier van Antwerpen had 'bepandt ende gheypothiceert' 
(doe. IV). 

Er is echter meer. De Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte te Turijn 
is onlangs in het bezit gekomen van vier tapijten uit een reeks met de 
Geschiedenis van Troje. Op een stuk komt het weversmonogram van Nicasi
us Aerts voor, een van de negen meest vooraanstaande tapijtwevers uit de 
hoofdstad. In de boord van de drie andere wandkleden staat een merkteken 
dat we verder met Catharina van den Eynde in verband zullen brengen 16• Dat 
alles maakt het ons mogelijk te beweren dat er tussen beide tapissiers enige 
samenwerking heeft bestaan. 

Doch vooral met Jan Raes heeft zij in gemeenschap gewerkt en gehandeld, 
waarbij de profijten half om half werden verdeeld (doe. VI). Hij woonde in 
een huurwoning die naast het huis van Catharina van den Eynde was gelegen 
en waarvan zij voor de helft het vruchtgebruik genoot. Zijn zoon Frans Raes 
was daarenboven door haar boven de doopvont gehouden (doe. VI). 

Jan Raes was rentmeester van de scheepvaart te Brussel en een van de 
belangrijkste kooplieden-tapissiers uit de eerste decennia van de 17de eeuw. 
Uit zijn atelier stamt o.m. de beroemde suite met de Geschiedenis van Decius 
Mus naar ontwerpen van P.P. Rubens17

• En is Jan Raes soms niet een van 
de tapissiers geweest die omstreeks 1613 meer dan dertigduizend rijnsgulden 
hebben uitgegeven, zoals hierboven is vermeld, voor het maken van nieuwe 
tapijtpatronen? 

Op 28 maart 1608 verklaarde Daniël Steurbout dat hij van de weduwe 
Jacques I Geubels en van Jan Raes acht stukken tapijtwerk had gekocht, 
voorstellende de Geschiedenis van Hannibal. Doch hij beklaagde er zich over 

15 Wellicht terecht beweert Joost de Carlier 'dat de compaignie van Jacques Geubels wylen ende van den 
verweerdere [Hendrik Vrancx] vele jaeren heeft geduert ende specialyck van in den jare duysent 
vyffbondert sessentnegentich tot in septembris anno duysent seshondert een, als wanneer de compaignie 
werde gedissolveert' (Stadsarchief Antwerpen, Proceszakje D 6224: Joost de Cartier tegen Hendrik 
Vrancx (Francx). 
16 Cfr. M. Ferrero Viale, Quatre tapisseries inédites de I'Histoire de Troie, in Artes Textiles, X, (1981), 
pp. 183-192. 
17 Cfr. J. Duverger, Aantekeningen betreffende de patronen van P.P. Rubens en de tapijten met de 
Geschiedenis van Decius Mus, in Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, dl. XXIV, (1976-78), pp. 
15-42. 
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voor de Antwerpse notaris G. van den Bossche dat in die kamer twee gelijke 
tapijten van vijfentwintig el voorkwamen, waardoor de reeks onverkoopbaar 
was. Jan Raes repliceerde dat die tapijten niet hem aangingen, maar wel de 
weduwe Geubels (doe. I). Dat is goed mogelijk, doch andere documenten 
getuigen van zijn goede handelsrelaties met Catharina van den Eynde. Zo was 
François Sweerts in 1610 aanwezig in het tapissierspand te Antwerpen, toen 
een kamer Brussels legwerk tegen een baal ruwe zijde werd geruild. Dat 
legwerk was de eigendom van Jan Raes en van Catharina van den Eynde18 . 

In 1613 leverden zij ook gezamenlijk twee prachtige kamers aan de 
aartshertogen: nl. één met de Historie van Diana en één met de Historie van 
Noe. Beide reeksen waren met wol, zijde en gouddraad geweven. Zij waren 
respectievelijk 222 en 194 el groot en kostten 14 pond 10 stuiver en 14 pond 
14 stuiver per el19• 

Uit een notariële akte van 1616 blijkt eveneens dat beide kooplieden veel 
handelsverrichtingen gemeenschappelijk deden. Op 3 februari van dat jaar 
hadden ze bijvoorbeeld acht stukken fijne tapijten met de Historie van Troje 
aan Daniël Steurbout verkocht (doe. III). 

In musea, in de kunsthandel of in privé-collecties treft men ook tapijten 
aan, waarop zowel de naam of het weversmonogram van Jan Raes, als het 
merkteken van Catharina van den Eynde voorkomen, of althans een merkte
ken dat we menen met haar in verband te mogen brengen. Ook daaruit blijkt 
de enge samenwerking tussen beide lieden. Wij kunnen daar evenwel niet 
verder op ingaan. 

Haar weversmonogram 

Het is mogelijk dat het stadsmerk van Brussel reeds in de 15de eeuw wel eens 
op tapijtwerk werd aangebracht20• Sedert 1528 was het evenwel verplicht in 
de onderste boord van legwerk van ten minste zes voet lang naast dat 
stadsmerk eveneens een weversmonogram te weven. 'Dat in alle 't werck', 
zo lezen we in die ordonnantie van de Brusselse stadsmagistraat van 1528 'dat 
van nu voirtaene hier te Bruessele gewrocht sal worden boven de sesse elle 

18 Wij hebben destijds verkeerdelijk geschreven dat die ruil van zijde tegen wandtapijten o.m. geschiedde 
in tegenwoordigheid van Jacques II Geubels (cfr. E. Duverger, De Steurbouts, een Oudenaards-Antwerps 
tapissiersgeslacht, in Artes Textiles, VI, (1965), p. 46). In de verklaring daaromtrent van François Sweerts 
de jonge, 'facteur van tapitseryen woonende by den tapitsierspant alhier, oudt omtrent vierenveertich 
jaren' (Stadsarchief Antwerpen, Vierschaar Lakenhalle, V, 1666: Proces van Diego de Villar tegen Daniël 
Steurbout) wordt wel degelijk de weduwe Jacques I Geubels geciteerd. 
19 Cfr. J. Pinot, op. cit., dl. VI, nr. 2860 p. 65. H . Göbel (op. cit., p. 323) heeft zich vergist toen hij 
schreef, dat beide reeksen in 1615 waren geleverd en dat slechts de eerste daarvan met gouddraad was 
doorweven. Hij steunde zich daarbij op de publikatie van J. Houdoy (Les tapissiers de Haute-Lisse. 
Histoire de la fabrication /illoise du X/Ve au XVI/Ie siècle et documents inédits concernant l'histoire des 
tapisseries de Flandre, Lille-Paris, 1871, p. 151) waarin het jaartal1613 nochtans als leveringstijd wordt 
vermeld. 
20 Zie daarover: J. Duverger, Brusselsche legwerkers uit het begin der XVIIeeeuwen hun monogram, 
in Wetenschap in Vlaanderen, jrg. 2 (1937), p. 98. 
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1. Natekening van monogram op lakzegel van Jacques I Geubels (Stadsarchief Antwerpen); 
2. Monogram van Catharina van den Eynde, weduwe Jacques I Geubels, op een Scipio-tapijt 
te Stockholm (J . Böttinger, Tapisseries à figures, Stockholm 1928, p. 44); 3. Monogram van 
Jacques I Geubels zoals afgebeeld door H. Göbel (op. cit. , p. 7); 4. Natekening van mo
nogram van Jacques 11 Geubels op een archiefblad uit het tweede decennium van de 17de eeuw 
met verscheidene monogrammen van Brusselse tapijtwevers (Brussel, Kon. Bib I., Handschrif
tenkabinet); 5. Niet-geïdentificeerd monogram van een Brusselse tapijtwever uit de eerste 
decennia van de 17de eeuw. 

groot zynde, dieghene die tselve werck maken sal oft doen maeken, gehouden 
sal zyn beneden in den voet op d'een eynde te doen innewercken ende 
innegewrocht laten het merck van dengheenen die tselve werck doet rnaeken 
oft dyen dat toebehoirt, ende op d'andere eynde te doene innewerckene een 
root schildeken over wederzyden hebbende een B'21 . 

Die verplichting om in alle wandkleden van zeker belang en van zekere 
omvang een stads- en weversmonogram aan te brengen was overgenomen in 
de generale ordonnantie van Keizer Karel van 1544 betreffende dè tapijtnij
verheid in de Nederlanden22 • Het stadsmerk van Brussel is gekend. Doch het 
register waarin de verschillende weversmonogrammen waren opgetekend, is 
jammer genoeg verloren gegaan. 

Aan de hand van de lakzegels met het monogram van Jacques I Geubels, 
die op verscheidene van zijn brieven voorkomen23 , heeft men met zekerheid 
het merkteken van die Brusselse wever kunnen identificeren (afb. 1?4 . Het 
is samengesteld uit de lettersJen G, die ineengestrengeld zijn en op een letter 
A eindigen. Bovenaan de letter J zijn er twee schuine of een rechte en een 
schuine streep (afb. 2) die samen met het begin van die letter soms het cijfer 
4 vormen (afb. 3). 

21 Cfr. A. Wauters, op. cit., p. 148. 
22 Cfr. G.T. Van Ysselsteyn, op. cit., dl. 11, p. 9 nr. XLI. 
23 Cfr. N. de Poorter, loc. cit., p. 208 afb. 3 en 4. 
24 Stadsarchief Antwerpen, Vierschaar Lakenhal: Proces van Jacques I Geubels tegen François Sweerts 
de Oude; zie ook: F .J. Donnet (Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, 
Audenarde, Anvers, etc, jusqu'à la fin du XVI/e siècle, Brussel, 1898, p. 140) die een schets geeft van 
het monogram op die lakzegels. 
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Op een archiefblad uit het tweede decennium van de 17de eeuw met niet 
minder dan vijfentwintig monogrammen van Brusselse tapijtwevers25 , komt 
bovenvermeld merkteken in licht gewijzigde vorm voor. Onderaan is de letter 
A weggelaten, de letter J is een weinig verlengd en loopt links en rechts uit 
op een krol. Bovenaan is het cijfer 4, zoals trouwens het hele monogram, 
met zwierige lijnen uitgebeeld (afb. 4). Voor zover we goed zijn ingelicht, 
komt dat merkteken van Jacques II Geubels op geen enkel wandtapijt voor. 
Die koopman-tapissier signeerde zijn werk met de kapitalen IACQ uit zijn 
doopnaam Jacques, gevolgd door de familienaam GEVBELS. 

Uitzonderlijk zou Jacques II Geubels ook wel eens het weversmonogram 
van wijlen zijn vader Jacques I gebruikt hebben, hoewel we geen verklaring 
vinden voor het feit dat op één en hetzelfde tapijt naast dat monogram ook 
nog de naam JACQ GEVBELS voorkomt26 . Er is echter geen reden om te 
beweren, dat dergelijke voluit geschreven signatuur de naam van de koopman 
verraadt die de overeenkomst met de liefhebber heeft afgesloten en de 
tapijten heeft geleverd en dat achter het monogram de naam van de eigenlijke 
tapijtwever schuilgaat27. In de loop van de 17de eeuw begon men trouwens 
meer en meer de beginletters van de voor- en familienaam als merkteken te 
gebruiken en werd de familienaam ook wel eens ten volle in de boord van 
de tapijten geweven. 

Nu we weten op welke wijze Jacques I Geubels en diens zoon Jacques II 
Geubels hun wandbekledingen hebben gesigneerd, rijst de vraag naar het 
merkteken dat de weduwe van Jacques I Geubels heeft gebruikt. Op een tapijt 
uit een Geschiedenis van Alexander (vroegere verz. G. Zerega di Serafo, 
Genua), alsook op een paar wandtapijten uit de reeks met Taferelen van het 
Landleven naar ontwerpen van Jacob Jordaens, komt een niet-geïdentifi
ceerd monogram voor (afb. 5). De hypothese als zou dat het merkteken van 
Catharina van den Eynde zijn, heeft N. de Poorter terecht verworpen. Heeft 
zij soms samen met het atelier van haar overleden echtgenoot ook diens 
weversmonogram overgenomen, zoals men nog onlangs heeft veronder
steld28? Twee nieuwe gegevens komen die hypothese kracht bijzetten. 

Op verzoek van Antonio van Surck legden Jan van der Goes, oud-aalmoe
zenier van Antwerpen, en Hendrik Vrancx, oud 66 jaar, op 3 juni 1617 een 
verklaring af voor de Antwerpse notaris Miehiel van Couwenberghe. Beide 
handelaars in tapijten bevestigden dat ze op 31 mei van dat jaar een reeks 

2s Dat archiefblad is gepubliceerd doorN. de Poorter, The Eucharist Series (Corpus Rubenianum Ludwig 
Burchard, part 11), Brussel, 1978, vol. 11, pl. 38 en door E. Duverger, De tapütkunst in de Zuidelüke 
Nederlanden, in Een kük in ... Koninklüke gilde Vlaamse Antiquairs, Jaarboek 1980, pl. 5. 
26 Zo komt op het tapijt: de Kerkelüke Hiërarchie in aanbidding voor de Eucharistie, uit de reeks van 
de Triomfvan de Eucharistie, naast de naamtekening JACQ GEVBELS ook het monogram van Jacques 
I Geubels voor (cfr. N. de Poorter, op. cit. , dl. I, p. 271) . In de boord van een ander tapijt uit dezelfde 
suite met de voorstelling van de Historiografie is zelfs uitsluitend dat weversmonogram ingeweven (Id., 
dl. I, p. 391). 
27 Cfr. N. de Poorter, loc. cit., p. 215. 
28 Cfr. N. de Poorter, loc. cit., p. 216. 
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6. Verklaring in verband met een reeks wandtapijten voorstellende galerijen 
en tuingezichten, die in het atelier van Jan Raes waren besteld. In margine van 
het document komt tweemaal het monogram van wijlen Jacques I Geubels 
voor, dat door zijn weduwe Catharina van den Eynde wordt 
herbruikt. Stadsarchief Antwerpen, N 471 

van zes Brusselse wandkleden, voorstellende Galerijen en Tuingezichten, van 
naderbij hadden onderzocht. Jacques de Moor, koopman-tapissier in de 
Scheldestad, had die suite voor rekening van J ehan Munnincx wonende te 
Parijs in het atelier van Jan Raes besteld. We vernemen verder dat de kamer 
vijf el hoog was, dat ze met fijne zijde en knoopzijde was geweven en dat 
de verkoopswaarde ervan per el zowel te Brussel als in Antwerpen twaalf 
gulden bedroeg. Elk tapijt was daarenboven van een weversmonogram 
voorzien, dat in de marge van de notariële akte tweemaal is afgebeeld 
(afb. 6). En wat stellen we vast? Dat in het jaar 1617 in de werkplaats van 
Jan Raes te Brussel in de boord van sommige wandtapijten nog het merkte-
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7. Instelling van het Heilig Sacrement . Brussels wandtapijt uit 1618 met het 
monogram van Catharina van den Eynde en met de naamtekening van Jan 
Raes, naar een karton van Hendrik de Smet. Leuven, Sint-Pieterskerk 
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ken van Jacques I Geubels is ingeweven (doe. V). Daaruit menen we te mogen 
afleiden dat Catharina van den Eynde, die in compagnie met Jan Raes heeft 
gewerkt en gehandeld, die tapijten heeft vervaardigd en dat zij ze met het 
monogram van haar overleden echtgenoot, dat ook haar monogram was, 
heeft gesigneerd. 

Er is nog meer. De Sint-Pieterskerk te Leuven bezit twee tapijten, die de 
Broederschap van het Heilig Sacrament in 1618 had besteld en die in 1962 
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in het Stedelijk Museum aldaar zijn geëxposeerd29. Het eerste stuk verbeeldt 
de Instelling van het Heilig Sacrament (afb. 7), terwijl het tweede stuk de 
voorafbeelding daarvan uit het Oude Testament brengt: nl. de Israëlieten 
rapen het manna in de woestijn op (afb. 8). De boorden zijn gevuld met 
symbolen van de Heilige Eucharistie en in een cartouche bovenaan staat de 
datum 1618. De kartons voor die tapijten zijn van de hand van de weinig 
bekende Leuvense schilder Hendrik de Smet. Rechts in de vertikale boord 
van het eerste wandkleed prijkt opnieuw het oude weversmonogram van 
Jacques I Geubels, en onderaan in de horizontale boord staat de naam van 
JAN RAESE (sic.) voluit geschreven. In de vertikale boord van het tweede 
wandkleed zijn links de weversmonogrammen van beide tapissiers aange
bracht. Hier hebben we dus nogmaals een aanwijzing dat Catharina van den 
Eynde het merkteken van haar overleden echtgenoot heeft overgenomen en 
het in 1618 nog in de omlijsting van het legwerk uit haar atelier heeft 
aangebracht30• 

Haar testament 

Op 12 september 1620 verscheen Catharina van den Eynde in goede gezond
heid voor de Brusselse notaris P. Tserstevens om haar laatste wilsbeschikkin
gen op papier te laten zetten. Zij wilde in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter 
Kapelle worden begraven onder de zerksteen waar wijlen haar echtgenoot 
zijn laatste rustplaats had gevonden. Zij verlangde dat haar erfgenamen in 
overleg met de testamentuitvoerders zouden zorgen voor een waardige uit
vaartdienst overeenkomstig haar stand. 

Aan de 'caritaetmeesteren', dit zijn de liefdadigheidsmeesters van boven
genoemde parochie, schonk ze een jaarlijkse rente van veertien rijnsgulden 
die op een hofstede gelegen op het gehucht Drootbeke31 tot Laken moest 
worden verhaald. Van die som dienden zij zeven gulden te gebruiken voor 
een jaarlijkse solemnele gezongen zielemis en de resterende zeven gulden voor 
het uitdelen van honderd veertig witte broden van elk een stuiver het stuk 
onder de arme scholieren en de arme huisgezinnen van de parochie. Met dien 
verstande evenwel, dat alle arme scholieren en huisgezinnen die niet door een 
of andere ziekte waren verhinderd, dat jaargetijde moesten bijwonen. 

Ter wille van de vriendelijkheid en de goede diensten die de testatrice en 
wijlen haar man steeds van hun dochter Magdalena Geubels, echtgenote van 
Jacques de Condé, greffier, hadden ontvangen, en ook om andere goede 

29 Cfr. Tentoonstellingscatalogus: Ars Sacra Antiqua. Leuven, Stedelijk Museum, 4 augustus-4 november 
1962, p. 141 nrs. T/ 3 en T/ 4. 

30 In verband met die tapijten zie ook: E. Van Even, Louvain dans Ie passé et dans Ie présent, Leuven, 
1895, p. 333; E. Van Cauwenbergh, De kleinkunst te Leuven en in Vlaanderen, in de tentoonstellingscata
logus: Kunst te Leuven, Leuven, 1946, pp. 71-72. 
31 Zie daarover A. Henne en A. Wauters, op. cit., dl. IV, p. 252. 
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8. Israëlieten rapen het manna in de woestijn op. Brussels wandtapijt uit 1618 
met het monogram van Catharina van den Eynde en van Jan Raes, naar een 
karton van Hendrik de Smet. Leuven, Sint-Pieterskerk 
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redenen, schonk zij aan haar al haar klederen 'haeren lyve aengaende'. Aan 
haar kleindochter en petekind Catharina de Condé legateerde ze een diamant 
van ongeveer tweeënzeventig rijnsgulden en haar gouden armbanden. Aan 
haar kleinzoon Jacques de Condé de jonge schonk ze een vergulde beker. 
Voor haar dienstmaagd Jasperina voorzag ze jaarlijks op Sint-Andriesdag, 
dit is 30 november, een mud rogge. 

Aan haar petekind Frans Raes, zoon van bovenvermelde Brusselse tapissier 
Jan Raes, vermaakte ze driehonderd rijnsgulden. Die hoge som is op volgen
de wijze in het testament verantwoord: 'Ende alsoo Jan Raes ... pretendeert 
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datter t'synen huyse souden gemaeckt zyn diversche schoone tapitseryen ende 
noch gemaeckt sullen worden, die hy heeft doen maken met beter wercklieden 
ende vereieren met meerder syde ende stoffe als hy gehouden is te doene, ende 
daerinne hy soude willen continueren, daeraff het proffyt is gecommen ende 
noch sal commen voor d'een hellicht ten behoeve van haer testatrice, soo laet 
ende rnaeekt sy testatrice aen Franciscus Raes, sone des voorschreven Jan 
Raes, haeren peter, de somme van dryehondert ringsulden eens'. 

Voor haar minderjarige kinderen verlangde ze een eerlijke en degelijke 
opvoeding. Mondkost, schoolgeld en uitgaven voor kledij mochten tot hun 
twintigste jaar nimmer van hun erfdeel worden afgetrokken, maar vielen 
daarentegen ten laste van het sterfhuis. De testatrice wenste dat aan elk van 
haar zonen bij hun huwelijk of bij het kiezen van een geestelijke staat vooruit 
een erfelijke rente van honderd vijftig rijnsgulden zou worden gegeven. 
Daarmede dienden zij hun ringen en juwelen, hun klederen en maaltijden te 
bekostigen. Ook aan Frans Geubels, novice in het klooster van de paters 
Jezuïeten te Brussel, moest een gelijkaardige som worden uitgekeerd. Van 
die rente diende evenwel afgetrokken te worden al wat hij reeds had ontvan
gen en nog zou ontvangen voor zijn mondkost in het college en voor zijn 
kledij, evenals voor de maaltijden die hij ter gelegenheid van zijn priesterwij
ding en bij het afleggen van zijn geloften zou geven, zowel in het klooster 
als onder de vrienden. 

De gerede penningen van het sterfhuis en het geld dat van de verkoop van 
de achtergelaten meubelen zal voortkomen, 'soo van huysmeublen, tapitsery
en, patroonen als anderssints, midtsgaders die procederen sullen van haere 
crediten', dienden ten behoeve van de erfgenamen in goede erfrenten of in 
gronden te worden belegd. De resterende goederen, van welke aard die ook 
mochten zijn en van welke kant die ook mochten komen, gaf de testatrice 
allemaal en zonder uitzondering aan haar vier zonen Jacques, Frans, Jeroni
mus en Petrus Geubels en aan haar dochter Magdalena Geubels, om hoofde
lijk onder hen te worden verdeeld. Niemand onder hen mocht die goederen 
of renten verkopen of belasten vooraleer hij achtentwintig jaar oud was. 
Allen waren daarenboven verplicht jaarlijks aan elk van hun zusters Cathari
na32 en Maria Geubels33 , religieuzen in het klooster van de U rbanisten of 
Rijke Klaren te Brussel, veertig rijnsgulden uit te keren. 

Om bepaalde redenen die niet worden medegedeeld, verlangde de testatrice 
dat haar zoon Frans enkel het vruchtgebruik zou hebben van die erfelijke 
rente van honderd vijftig rijnsgulden die hem voor zijn uitzet was toegezegd, 
evenals van de renten of goederen die hij na de dood van zijn moeder 
toebedeeld zou krijgen. Hij mocht die goederen of renten nooit van de hand 

32 Catharina Geubels was in 1616 in dat klooster binnengetreden (cfr. Cl. Juvyns, La communauté des 
Riches-Ciaires de Bruxelles de 1585 à 1796, in Cahiers Bruxellois, X, (1965), p. 262. 
33 Maria Geubels was reeds in 1615 als religieuze in dat klooster opgenomen (Id., p. 262) . Zij stierf op 
16 maart 1665, toen ze priorin van die instelling was (Id., p. 233). 



CATHARINA VAN DEN EYNDE 173 

doen of bezwaren en na zijn afsterven diende alles naar zijn zuster en broers 
of naar diens erfgenamen terug te keren. Wie zich geheel of gedeeltelijk tegen 
deze laatste wilsbeschikking durfde verzetten, diende zich uiteindelijk met 
zijn wettelijk erfdeel tevreden te stellen. 

Uit het testament blijkt verder dat Catharina van den Eynde in haar eigen 
huis woonde. Zij bezat pachthoeven en landerijen in Zaventem, in Braincas
teel, dit is Kasteel-Brakel of Brain-le-Chäteau, en in Henegouwen, alsook een 
deel van een huis in de Hoogstraat te Brussel, waar veel tapissiers woonden. 
Haar broer heette J eronimus van den Eynde. Hij was met Barbara Symons 
in de echt verbonden en in 1578, 1580 en 1581 schepen van Brussel34• Op het 
ogenblik dat zijn zuster haar testament maakte, had hij het tijdelijke reeds 
met het eeuwige verwisseld. Zijn weduwe was dan trouwens al opnieuw in 
het huwelijk getreden met Meester Librecht van den Hove, 'premier huissier 
van desen hove'. Als executeurs-testamentair had Catharina van den Eynde 
twee personen aangeduid: nl. Meester Jan van Merstraten, licentiaat in de 
rechten en advokaat bij de Raad van Brabant, en haar vennoot Jan Raes. 
Zij smeekte hen die last te willen aanvaarden. Uit erkentelijkheid daarvoor 
schonk ze aan elk van hen een zilveren schaal ter waarde van vijftig rijnsgul
den. De getuigen waren: Jan de Vleschoudere en Thomas Was (doe. VI). 

Het is niet bekend in welk jaar Catharina van den Eynde is overleden. N. 
de Poorter schreef daarover: 'Uit de documenten kan men niets anders 
afleiden dan dat zij gestorven is tussen 27 januari 1614 en 15 maart 1629'35 • 

Op basis van de gegevens waarover we thans beschikken, kunnen we zeggen 
dat Catharina van den Eynde nog in leven was op 12 september 1620, toen 
ze haar testament maakte. Stierf ze soms in 1621? Een afdoend antwoord 
op die vraag blijven we schuldig. In dat jaar zou in elk geval de naam van 
haar zoon Jacques 11 Geubels voor de eerste maal in een document voorko
men, zoals we verder nog zullen zien. 

Kortstondige bedrijvigheid van haar zoon Jacques IJ Geubels 

Over Jacques 11 Geubels is vooralsnog weinig bekend. Uit het testament van 
1620 weten we dat hij een zoon was van Jacques I en van Catharina van den 
Eynde (doe. VI). Wellicht na het overlijden van zijn moeder zette hij haar 
handelsactiviteiten voort en kwam hij aan het hoofd te staan van haar 
werkplaats voor het maken van tapijten. In een processtuk van 16 augustus 
1621 zou zijn naam voor de eerste maal worden geciteerd in verband met de 
legwerknijverheid. 

Uit een vonnis van de Raad van Brabant van 16 september 162636 vernemen 

34 Cfr. A. Henne en A. Wauters, op. cit., dl. I, p . 400, dl. 11, p . 499, 500. 
35 Cfr. N. de Poorter, loc. cit., p . 211. 
36 S. Schneebalg-Perelman, Peintres Retoucheurs des lapisseries au XV/le siècle. Procès de Jean Raes 
et Jacques Geubels contre G. Reynbout. 1621-1626, in Cahiers Bruxellois, V, (1960), pp. 270-288, heeft 
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we inderdaad, dat Jan Raes en Jacques II Geubels wegens eerroof een 
rechtsgeding waren begonnen tegen Guillaume Reynbouts, ook Reymbouts 
gespeld37 . Op 16 augustus 1621 hadden zij bij de wethouders van de stad 
Brussel hun conclusies tegen die 'afsetter van tapisserije' ingediend. Die man 
diende met krijt de contouren van de personages en van andere onderdelen 
van een afgewerkt tapijt ietwat duidelijker af te lijnen. Links en rechts moest 
hij ook het algemeen uitzicht ervan met wat inkt bijwerken38 • Aan Jan Raes 
en Jacques II Geubels werd verweten dat zij voor het afzetten van hun 
tapijten een schilder in dienst hadden genomen die geen lid was van het 
ambacht en die daarenboven nog 'natte soppen', dit is natte verf, had 
gebruikt. Uit een andere bron vernemen we dat het hier gaat om de Brusselse 
patroonschilder Gaspard van den Driessche, die voor de aartshertogen 
Albrecht en lsabella ook allerlei decoratief schilderwerk had uitgevoerd39• 

Op 7 april1623, viel het vonnis. Guillaume Reynbouts verloor het proces 
met de kosten. Hij werd veroordeeld om in volle vergadering zijn uitspraken 
over Jan Raes en over Jacques II Geubels te herroepen en om te zeggen dat 
zij eerbare kooplieden-tapissiers waren. Hij diende een boete te betalen van 
twee pond groot: nl. een pond voor het altaar van de Heilige Anna in de kerk 
van de Onze-Lieve-Vrouwenbroeders en een pond groot voor het altaar van 
de legwerkers in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Zavel. 

Guillaume Reynbouts voelde zich grotelijks verongelijkt. Door dit langdu
rig proces was hij daarenboven financieel bijna aan de grond geraakt. Reeds 
op 8 april van hetzelfde jaar 1623 diende hij bij de Souvereine Raad van 
Brabant een rekwest in. Daarin smeekte hij om een herziening van het 
geding40. Op 16 september 1626 viel de uitspraak: de klacht van Jan Raes 

ui.tgebreid aandacht geschonken aan dat proces, zodat wij er zeer vlug overheen gaan. Die auteur heeft 
echter het vonnis van de Raad van Brabant onnauwkeurig gepubliceerd, zodat we menen er goed aan 
te doen dat document in bijlage opnieuw af te drukken. 
37 Zijn naam komt niet voor in de algemene handboeken over de Zuidnederlandse tapijtkunst. 
38 In een andere bijdrage heeft S. Schneebalg-Perelman (Le 'retouchage' dans la tapisserie bruxelloise 
ou les origines de l 'édit impérial de 1544, in A nnales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, 
L, (1958-1961), pp . 191-210) zich eveneens beziggehouden met het probleem van het afzetten van tapijten. 
De documenten vier en vijf die de auteur op pagina 206 en 207 van haar artikel afdrukt, zijn voordien 
reeds in 1954 gepubliceerd geweest door M. Crick-Kuntziger, La tenture de I'Histoire de Jacob d 'après 
Bernard van Orley, Antwerpen, 1954, pp. 39-40. 
39 Cfr. M. De Maeyer, Atbrecht en !sabel/a en de schilderkunst. Bijdrage tot de geschiedenis van de 
XVIIe-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, Brussel, 1955, pp. 236-238 . 
40 In de Nota 's A. Finehart in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel ontdekten we een memorie 
van toelichting over dat proces. Het werpt enig licht op de praktijken van sommige Brusselse kooplieden
tapissiers uit het tweede decennium van de 17de eeuw. S. Schneebalg-Perelman, Peintres Retoucheurs ... 
loc. cit., p. 277, vergist zich wanneer ze die memorie, wellicht opgesteld door of voor Guillaume 
Reynbouts, dateert nà het vonnis van de Raad van Brabant. 
Dat document begint met de mededeling dat Guillaume Reynbouts nooit de bedoeling heeft gehad iemand 
te beledigen. Maar omdat de aanleggers kleurstoffen hadden gebruikt en schilderstechnieken hadden 
aangewend, die in een legwerkers-atelier ten strengste waren verboden, diende aan de zaak de nodige 
ruchtbaarheid te worden gegeven en dienden de overtreders naar behoren te worden gestraft. Anders zou 
de Brusselse tapijtnijverheid, die bijna over de gehele wereld zeer gunstig bekend stond, onmiddellijk in 
verval geraken. En dat strookte geenszins met de intenties van aartshertogin Isabella. Zij betaalde zelfs 
de interesten uit van de gelden die de meesters-tapissiers in de hoofdstad voor het maken van tapijten 
gebruikten. Op die wijze konden die meesters hun ambachtslui aan het werk houden. 
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en van Jacques II Geubels dat Guillaume Reynbouts hun goede naam en faam 
had aangetast door valselijk te beweren dat zij hun tapijten deden bijschilde
ren nadat ze van de getouwen waren genomen, werd onontvankelijk ver
klaard41. Beiden werden veroordeeld in de kosten van het geding (doe. VII). 

Welke weerslag had dat proces, dat in Brussel en in Antwerpen wellicht 
enig stof heeft doen opwaaien42, op de activiteiten van Jacques II Geubels? 
We weten het niet, maar op het eerste gezicht blijkt het verdict voor hem niet 
zo negatief te zijn uitgevallen, als men misschien had kunnen verwachten. 

Op 22 december 1626 verklaarde Jacques II Geubels dat hij voor rekening 
van enige voorname personen belangrijke wandkleden- 'notable wercken 
van tapitseryen' noemde hij het letterlijk - op het getouw had of daarmede 
weldra zou beginnen. Hij doelde op de opdrachten die hij gekregen had van 
o.m. aartshertogin Isabella, van Jan Baptist van Lemens en van andere 
voorname personen, wier naam jammer genoeg niet wordt medegedeeld43 . 
Met zekerheid weten we dat Jacques II Geubels in die periode betrokken is 
geweest bij de vervaardiging van de reeks van de Triomfvan de Eucharistie. 
Die suite was geweven in de jaren 1626-162844, zo wordt verondersteld, in 
opdracht van de aartshertogin en naar ontwerpen van P.P. Rubens. Op zes 
tapijten uit de reeks komt zelfs de naam van Jacques II Geubels voluit voor45 . 

Maar wat heeft die koopman-tapissier voor rekening van Jan-Baptist van 
Lemens vervaardigd? In een proces dat Jacques II Geubels had ingespannen 
tegen Jan Bierens, de zaakgelastigde van de Prins van Polen, wordt de naam 

Geleid door al die overwegingen was Guillaume Reynbouts ertoe gekomen om bij de Raad van Brabant 
een beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de wethouders van Brussel. Doch om zijn misdaad gedekt 
te houden en zijn straf te ontlopen, had Jan Raes een snood plan opgezet. Hij suggereerde aan Jacques 
11 Geubels, op dat ogenblik deken van het ambacht, en aan Roeland van den Daele, Jaspar Leyniers en 
Karel van der Gucht, ook dekens maar werkende in het atelier van Jan Raes of van Jacques 11 Geubels, 
om de oude ordonnantie op het stuk van het afzetten van tapijten te wijzigen. Hij stelde voor dat de 
legwerkers voortaan ook de kleuren en de grondstoffen mochten gebruiken, waarvan de schilders zich 
tot op heden bedienden en die voor hun kunsttak zeer geschikt waren. Niettegenstaande bovenvermelde 
dekens hadden gezworen dat zij de voorschriften en de privilegiën van het ambacht zouden bewaren en 
eerbiedigen, waren ze toch naar de Raad van Brabant getogen om er voor enige commissarissen die 
schadelijke veranderingen te verdedigen. De kooplieden-tapissiers zouden dus voortaan geen tapijten meer 
verkopen, merkte Guillaume Reynbouts schamper op, wel beschilderde doeken. Dat was het middel bij 
uitstek, zegde hij, om de handel in tapijtwerk volledig teniet te doen (cfr. S. Schneebalg-Perelman, 
Peintres Retoucheurs ... loc. cit., pp. 286-287). 
41 Ten onrechte beweert S. Schneebalg-Perelman, Peintres Retoucheurs ... loc. cit., pp. 277-278, 'Nous 
ne savons pas quelles furent les ultimes décisions du Conseil de Brabant et si Jean Raes fut effectivement 
condamné pour les libertés prises a vee I' ordonnance'. Het tegendeel blijkt immers duidelijk uit het vonnis 
van de Raad van Brabant (doe. VII)! 
42 Naar aanleiding van dat proces heeft de stadsmagistraat van Brussel op 11 december 1627 een 
ordonnantie uitgevaardigd, waarbij de afzetters en de kooplieden-tapissiers eraan worden herinnerd, dat 
zij aan de strenge voorschriften van het ambacht op het stuk van het afzetten van tapijten nauwkeurig 
moesten voldoen. Zie daarover: A. Wauters, op. cit., p. 214; S. Schneebalg-Perelman, Peintres Retou
cheurs .. . loc. cit., p. 288. De afzetters verdienden 2 blank per el doperolwerk-niet ' coperolwerck' -
en 3 blank per el tapijtwerk met gouddraad of zijde geweven. 
43 E. Duverger, Une tenture de l'Histoire d'Ulysse livrée par Jacques Geubels Ie Jeune au Prince de 
Pologne, in Artes Textiles, VII, (1971}, pp. 77-78 en 96-97. 
44 Cfr. N. de Poorter, op. cit., pp. 35-39. 
45 Id. , p . 162. 
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van Jan-Baptist van Lemens in één adem met die van de aartshertogin 
geciteerd. Voor notaris T. Guyot beklaagde Jacques II Geubels er zich toen 
over, dat Jan Bierens hem door zijn langdurige procedures wilde uitputten. 
Hij was daarenboven verplicht in Antwerpen te vertoeven, waar het geding 
voor de deken en de oudermannen van de lakengilde werd gevoerd. Daardoor 
kon hij het werk van zijn wevers- o.m. de tapijten die voor rekening van 
Jan-Baptist vanLemensop het getouw waren gelegd- niet van nabij volgen. 
Hij kon hen evenmin de zo nodige richtlijnen op het juiste ogenblik geven, 
waardoor grote fouten en vergissingen vermeden konden worden46• 

Over de persoon van Jan-Baptist van Lemens, die door Jacques II Geubels 
blijkbaar als een even belangrijke cliënt wordt beschouwd als de aartsherto
gin zelf, is weinig of niets bekend. We weten dat hij in 1623-1624 lid was 
geworden van de kamer van de Violieren, dit is de rederijkersafdeling van 
de Antwerpse Sint-Lucasgildé7• Hij betaalde van dan af ook regelmatig zijn 
bijdragé8 . Van 1624 af nam hij ook deel aan de maaltijd die op de feestdag 
van Sint-Lucas werd gegeven, uitgezonderd in 1626-162749 • Doch in 1630-
1631 trok Jan-Baptist van Lemens zich plots uit die rederijkerskamer terug 
en verscheen hij ook niet meer op de feestmalen50• 

Jan-Baptist vanLemensis wellicht een voornaam kunstliefhebber geweest. 
In 1638 wordt hij vermeld in een brief die P.P. Rubens op 2 april van dat 
jaar had geschreven aan Gortzius Geldorp, een Keuls schilder op dat ogenblik 
in Londen51 . Omstreeks 1640 vinden we zijn naam ook terug in de rekeningen 
van het sterfhuis van Rubens, waar hij 'eene copye van eene schilderye van 
Magdalena' had gekocht52• Heeft hij bij Jacques II Geubels soms een reeks 
tapijten met Taferelen uit het Landleven naar ontwerpen van J acob J ordaens 
besteld? Of is hij soms geheel of gedeeltelijk eigenaar geweest van de kartons 
voor die suite? Uit een document van 4 december 1649 vernemen we dat Jan
Baptist van Lemens in elk geval in het bezit is geweest van een reeks patronen 
van de Rijschool, nl. van 'seker patroon wesende subject van peerden oft 
genaamd: de Peerden'. Hij was vooralsnog in gebreke gebleven die kartons 
aan Hendrik Reydams en Everard Leyniers te overhandigen, zoals dat 
voordien was overeengekomen. Dat was natuurlijk niet naar de zin van beide 

46 Cfr. E . Duverger, Une tenture ... loc. cit. , pp. 96-97 . 
47 Cfr. Ph. Romboutsen Th. Van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche 
Sint Lucasgilde, Antwerpen, 1872, dl. I, p. 603. 
48 Id., dl. I, p. 603, 614, 629, 642, 656, 672; dl. 11, p. 12. 
49 Id., dl. I, p. 613, 628, 654, 670; dl . 11, p. 11. 
50 Id., dl. 11, p. 20. 
51 Cfr. Ch. Ruelens en M. Rooses, Codex diplomaticus Rubenianus. Correspondance de Rubens et 
documents épistolaires concernant sa vie et ses reuvres, Antwerpen, 1908, dl. 6, pp. 211-212. 
52 Cfr. J. Denucé, De Antwerpsche 'konstkamers'. Inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen 
in de 16e en 17e eeuwen, Antwerpen, 1932, p. 72; M. Rooses (L 'reuvre de P.P. Rubens. Antwerpen 1888, 
dl. 11, p. 322) heeft dat paneel in verband gebracht met een werk dat thans in de Staatliche Kunsthalle 
te Kassei hangt. Zie ook: H. Vlieghe, Saints 11, Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, part VIII, Brussel, 
1973, p. 118. 
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Brusselse kooplieden-tapissiers. Zij gaven hem nog enige dagen respijt om 
die patronen te leveren, zo niet protesteerden zij nu reeds tegen alle kosten 
en schade die ze daardoor al hadden geleden en nog zouden lijden53 • 

Met zekerheid weten we dat het hier gaat om de patronen van Jacob 
Jordaens met de Rijschool of met 'Actiën van Peerden', zoals die reeks in 
de documenten ook wordt omschreven. Want in 1651 sloten bovenvermelde 
tapissiers uit Brussel reeds een overeenkomst met Carlos Vinque uit Antwer
pen voor de levering van zeven stukken legwerk. Zij dienden vervaardigd te 
worden, zo staat in het contract, 'naer den patroon van Groote Actiën van 
Peerden geaccompaigneert met figueren geschildert van Jacques Jordaens' 54• 

Wat de verdere activiteiten van Jacques II Geubels betreft, in 1626-1627 
is hij deken geweest van het tapissiersambacht te Brussel55 • Op 6 februari 
1629 wordt hij in een vonnis van de Raad van Brabant samen met zijn 
echtgenote nog vermeld. 'Jacques Geubels, tapicier, bourgeois manant de 
ceste villede Bruxelles, et Damoiselle Elisabeth de Moor, sa femme légitime', 
waren toen in een financieel geschil verwikkeld geraakt met Louis de Maëdor, 
'contador des armes de Sa Majesté'56• 

Nà die datum vinden we die koopman-tapissier in de documenten niet meer 
terug. Er is zelfs meer. Op 15 maart 1629 richttenBernarden Christiaan van 
Brustom, Jan Aerts, François van Maelsaeck, Jan Raet, François van den 
Hecke, Hendrik Mattens en Jan Raes de jonge, allen tapijtwevers uit Brussel, 
een verzoekschrift aan de stadsmagistraat. Daarin vestigden zij de aandacht 
op het feit dat er van de negen geprivilegieerde tapissiers uit 1613 nog maar 
twee in leven waren: nl. Jan Raes en Hans Mattens. Zij noemden zich nu 
de 'principaelste tegenwoordige meesters' en vroegen daarom van gelijke 
vrijheden te mogen genieten, die eertijds aan hun voorgangers toegekend 
waren57 • 

s3 'Die quarta decernbris anno 1649 compareerde Henriek Reijdarns ende Everaert Leyniers, cooplieden 
van tapyten woonachtich tot Brussel, ende verclaerden hoe dat sy op heden gecocht hebben van d'Heer 
Jan Battista van Lernens seker patroon wesende subiect van peerden oft genaamd: de Peerdenstucken 
te betaelen contant ter leveringe, die de voors. Sieur Lernens gehouden is prornptelyck te doen. Ende want 
deselve heer Van Lernens tot nu toe daervan gebleven is in gebreke ende dat hun comparanten daerornme 
nyet en is gelegen langer daerornme alhier te tarderen, ende daer beneffens dat sy beduchten dat de voors. 
heer Van Lernens daervan eenige daegen sa! blyven in gebreke dwelck soude strecken tot prejuditie ende 
intrest van hun comparanten, te meer sy daertoe hunne penningen gereet syn houdende ende oversulcx 
daervan nyet en dorven disponeren. Soo is't dat sy comparanteningevallede voors. heer Van Lemens 
tot dynsdach toecamende in gebreke blyft den voors. patroon te leveren, versocht hebben dat ick in 
hunnen name alsdan den voors. patroon van hen den voors. patroon sa! versoecken gelevert te worden. 
Ende ingevalle van refus oft wtstel tegens hen alsdan te protesteren, gelyck sy comparanten protesteren 
rnidts desen van costen schade ende interesten daerdooren by hun alreede geleden ende te lyden ornme 
die te verhae1en naer behoren. Acturn in Antwerpen, presentibus Jan Vos ende Miehiel Daelmans testibus . 
[Get. :] Renderiek Reijdarns 

Everaert Leyniers 
Stadsarchief Antwerpen, Notaris J.B. Colyns, N 563, (1649). 
s4 Cfr. J. Duverger, De Rijschool of grote en kleine paarden in de XV/Ie eeuwse tapijtkunst, in Het 
Herfsttij van de Vlaamse Tapijtkunst, Brussel, 1959, pp. 134-135 en 172. 
ss Cfr. A. Wauters, op. cit., p. 450. 
s6 Brussel, Algemeen Rijksarchief , Raad van Brabant: Vonnissen nr. 760, (1629), f" 415v0 -417. 
S? Cfr. A. Wauters, op. cit., pp. 303-304. 
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Lijkt het niet ongewoon dat Jacques II Geubels in 1629 niet meer onder 
de belangrijkste legwerkers uit de hoofdstad wordt geciteerd? Of had hij toen 
reeds het tijdelijke met het eeuwige verwisseld? In een verslag van de 
apostolische nuntius te Brussel van 1633 over de tapijtnijverheid in de 
Zuidelijke Nederlanden wordt een 'Vidua Geubles' vermeld58 • Vroeger had
den we reeds de mening geopperd dat hier misschien de weduwe van Jacques 
II Geubels wordt bedoeld59 • Die hypothese wordt nog meer kracht bijgezet 
door het feit dat uit de nota's Houwaert-de Grez blijkt, dat Elisabeth de 
Moor, weduwe van Jacques II Geubels, vóór 1634 opnieuw in het huwelijk 
was getreden, nl. met Frans Reynbouts60 . Haar echtgenoot behoorde dus in 
1633 wellicht niet meer tot de levenden. Mogelijk terecht maakte de nuntius 
in zijn rapport van dat jaar ook gewag van de 'Vidua Geubles'. Dat alles 
noopt er ons toe de kartons van Jacob Jordaens voor de tapijtenreeks met 
Taferelen uit het Landleven niet ca. 163561 , maar alleszins vóór het jaar 1633 
te dateren. 
58 Cfr. D. Bodart. Enquêtesurla techniquedela tapisserie à Bruxelles en 1633, inRevuedesArchéologues 
et Historiens d'Art de Louvain, dl. II (1969), p. 57. 
59 Cfr. E. Duverger, Une tenture ... loc. cit., p. 89. 
60 Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert 1: Nota's Houwaert-de Grez, II, 6607, pp. 38-39. 
61 Zie daarover: R.-A. d'Hulst, Jacob Jordaens, Antwerpen 1982, p. 299. Wellicht per vergissing beweert 
die auteur dat naast Jacques II Geubels en Conrad van der Bruggen ook Catharina van den Eynde heeft 
meegewerkt aan de tapijtenreeks met Taferelen uit het Landleven in Hardwiek Hall, Derbyshire (Id., pp. 
299-300). 

DOCUMENTEN 

I 
1608, 28 maart.- Daniël Steurbout heeft van Catharina van den Eynde en 
van Jan Raes een kamer tapijten met de geschiedenis van Hannibal gekocht. 
Hij beklaagt er zich over dat in die reeks twee gelijke tapijten van vijfentwin
tig el voorkomen, waardoor ze onverkoopbaar is. Jan Raes repliceert dat die 
tapijten hem niet aangaan, maar wel de weduwe Jacques I Geubels. 

Op den achtentwintichsten dach van der maendt van meerte in den jaere Ons Heeren duysent 
sessehondert ende acht in presentie van my Gilles van den Bossche openbaer notaris in dese 
stadt van Antwerpen .. . ende van de ondersereven ghetuyghen is gecompareert in persoone 
Daniël Sturbout, tapissier woonende in dese stadt van Antwerpen ende heeft verdeert dat de 
weduwe Guebels ende Jan Raes, tapissiers woonende tot Brussel, hem comparant vercocht 
hebben acht stucken tapisserye Historie van Hanibal dewelcke hem gelevert zyn door Jan 
Raes . Ende alsoo hy comparant bevindt dat onder deselve acht stucken zyn twee vyffventwin
tich ellen, dewelcke zyn van eenen patroon gelyck den voors. Jan Raes deselve gethoont syn, 
soo is't dat de voors. comparant heeft geprotesteert ende protesteert rnidts desen teghens de 
voors. weduwe Guebels ende Jan Raes van alle co sten, schaden ende interesten by hem geleden 
ende te lydene doordyen dat in de voirs. acht stucken wesende tot eene camere syn twee stucken 
van eenen patroon waerdoor die nyet vercochten connen wordden. Ende dat hy deselve 
stucken tapisserye hier sal houden blyven ligghen tot cost, schade ende laste van de voirs. 
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weduwe Geubels ende Jan Raes, ende op hun ende henne goeden te verhaelen ende te 
recouvreren alle de costen, schaden ende interesten by hem daeromme te lydene, midts dat 
hy comparant deselve tapisserye over sesse rnaenden aen hun betaelt heeft. Versueckende hier 
van de insinuatie gedaen te wordden aen den voirs. Jan Raes ende hem comparant van als 
gemaect ende gegeven te wordden eene oft meer openbaere instrumenten om hem te dienen 
in tyden ende wylen zoo zynen raedt sal vinden geraeden ende te behoirene. 
Gedaen in dese voirs. stadt van Antwerpen present Gaspar du Bois ende Herman Nesse!, 
innewoonende denselver stadt als getuyghen geroepen ende gebeden. 
Ende terstont daernae ten daeghe, rnaende ende jaere voirscr. hebbe ick notaris voirn. 
voirgelesen ende geinsinueert tgene voirscreven staetaenden voirs. Jan Raes in zynen persoone 
ende tot mynen huyse in presentie des voirs. Daniël Sturbout. Dewelcke Jan Raes daeroppe 
antwoordende, heeft geseght dattet hem nyet aene en gaet maer wel de weduwe Guebels 
teghens dewelcke de voirs. Daniël Sturbout behoorde te protesteren ende nyet teghen hem. 
Actum Antverpiae ut supra. 

Stadsarchief Antwerpen, Notaris G. van den Bossche, 
N 3591 (1608), f" 206-206v0

• 

II 
1609, 30 januari. - Op verzoek van Catharina van den Eynde verklaart 
Pieter Robijns dat hij Jacques de Weez, gezworene stadsbode geweest van 
Edingen, naar Ath had gestuurd om daar een obligatie te laten ondertekenen 
door Gillis van den Broecke. 

Op den dertichsten dach van der maendt van januario in den jaere van der geboorten Ons 
Reeren Jesu Christi duysent sessehondert ende neghen in presentie van my Gilles van den 
Bossche, openbaer notaris in dese stadt van Antwerpen ... ende van de ondersereven getuyghen 
is gecompareert in persoone Jacques de Weez, woonende in dese stadt van Antwerpen, ende 
heeft ten versuecke van de weduwe van Jacques Guebels, woonende in de stadt van Brussel, 
verdeert gedeponeert endebyeede gecertificeert dat Pieter Robyns, tapissier woonende in dese 
voors. stadt van Antwerpen, den deponent nu omtrent de vyff oft sesse jaeren geleden 
(wesende hy deponent dyer tyt gesworen stadtbode van Enghien) gesonden heeft nae de stadt 
van Ath, in Henegouwen, met eene rekeninghe ende obligatie omdat hy deponent die soude 
draghen aen Gilles van den Broecke, woonende tot Ath voirscreven, omme deselve te 
onderteeckenen. Ende dat de voirs. Gilles van den Broecke doen ter tyt was gefailleert ende 
insolvent bedeghen, ende dat daeromme de deponent doen ter tyt de voirs. rekeninge ende 
obligatie aen Van den Broecke nyet en heeft gelevert noch en heeft hem nyet gesien. Dan 
presumeert de deponent dat de voors. Van den Broecke hem dede loochenen soodat hem 
deponent wel kennelick is dat de voirs. Gilles van den Broecke doen ter tyt de voirs. obligatie 
nyet en heeft onderteeckent ende dat hy deponent deselve obligatie aen den voirs. Pieter 
Robyns heeft ongeteeckent wederomme gesonden oft gelevert. 
Sonder argelist gedaen in dese voirs. stadt van Antwerpen, present Gaspar du Bois ende 
Herman Nessel, innewoonende dersetver stadt als getuygen geroepen en gebeden ende de voirs. 
deponent heeft et geteeckent met zynen naem in de minute van 't register. 
[Get.:] Jackes de Weez 

G. van den Bossche, notarius. 

Stadsarchief Antwerpen, Notaris G. van den Bossche, 
N 3594 (1609), fO 90v0

• 
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III 
1616, 3 februari. - François Sweerts verklaart dat de kamer tapijten met 
de Geschiedenis van Troje, die Catharina van den Eynde en Jan Raes aan 
Daniël Steurbout hebben verkocht, klaar ligt om geleverd te worden. 

Franchois Sweerts als last hebbende van de weduwe Geubels ende Jan Raes van Bruessel seght 
dat alsulcke acht stucken fyne tapisserye Historie van Troyen die Daniël Stuerbout van de 
bovengenoempde gecocht heeft hereet liggen ende gemaect syn omme te leveren ende over 
sommighe rnaenden gereet syn geweest. Versueckende dat hy deselve sal betaelen volgençle 
zynen contracte oft anderssins ende by gebreke zy protesteren van alle costen, schaden ende 
interesten geleden en te lyden. 
Antwoort Stuerbout dat hy 't hoorde. Adi ditto 3 february. 

Stadsarchief Antwerpen, Notaris G. van den Bossche, 
N 3610 (1615-1621), f" 37. 

IV 
1616, 6 oktober. -Judith Geubels, echtgenote van Hendrik Vrancx, geeft 
procuratie aan haar schoonzuster Catharina van den Eynde in verband met 
een erfelijke rente van vijftig gulden, die wijlen haar vader Frans Geubels 
aan de heren van de Staten van Brabant in het kwartier van Antwerpen had 
'bepandt ende gheypothiceert'. 

Op den sesten dach van der maendt van october in den jaere Ons Reeren duysent sessehondert 
ende sesthiene in presentie van my Gilles van den Bossche, openbaer notaris in dese stadt van 
Antwerpen . .. ende van de ondersereven ghetuyghen comparerende in persoone Jouffrouw 
Judith Geubels, huysvrouwe van Sieur Henriek Francx ende wettighe dochtere ende erffgenae
me van wylen Franchois Geubels haeren vader, geassisteert metten voirs. Sieur Henriek Francx 
haeren wettighen man en momboer hebben geconstitueert ende machtich gemaect, constitue
ren, maecken machtich ende gheven volle volcomen ende suffisante macht ende procuratie 
midts desen aen Jouffrouw Catherina van den Eynde, weduwe wylen Jacques Geubels 
woonende binnen der stadt van Bruessel, omme voor hun comparanten ende in heuren naem 
henne persoonen daerinne representerende te maenen, te heysschen, te innen, te recouvreren 
ende t'ontfanghen van de Reeren Staten van Brabant in 't quartier van Antwerpen alle de 
verloopen van eene erflicke rente van vyftich guldens 't siaers te quytene den penninck 
sesthiene op de voors. Reeren Staten bepandt ende gheypothiceert altyt vallende ende 
verschynende op den [niet ingevuld] der voirs. Jouffrouw Judith Geubels voor een deel 
verstorven ende gesuccedeert by de doot ende afflyvicheyt van wylen den voors. Franchois 
Geubels haeren vader, quictantie van den ontfanck te gheven ende te verlyden in genoechsamer 
ende hester formen. Oick met geloefte van egheen naemaeninghe ende omme voirts generalick 
intgene des voirscreven is an diesser aencleeft te doene in rechte ende daer buyten alle de acten 
ende deligenten die behoiren sullen te geschieden ende de voirs . comparanten selve present 
ende voor ooghen wesende doen souden mogen ende moeten al begheerde de saicke oick 
speciaelder bevel dan dese. Gelovende de voirs. comparanten te houden voir goet, vast ende 
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van weerden t'allen daghen altgene wes by de voirs. Jouffrouwe Catherina van den Eynde 
hierinne gedaen ende vuytgerecht sal wordden onder de verbintenisse van heure persoonen 
ende goeden merende ende onruerende, teghenwoirdige ende toecomende. Behoudelyck dat 
de voirs. geconstitueerde van haeren ontfanck sal schuldich ende gehouden wesen te doen, 
rekeninghe bewys ende reliqua des versoebt zynde. 
Gedaen in dese voirs. stadt van Antwerpen, present Geronimus des Trompes ende Laurens 
du Bois, innewoonende derselver stadt als getuygen geroepen ende gebeden. 

Stadsarchief Antwerpen, Notaris G. van den Bossche, 
N 3612 (1616), f" 306-306v0

• 

V 
1617, 3 juni.- Op verzoek van Antonio van Surck verklaren Jan van der 
Goes en Hendrik Vrancx dat zij een reeks van zes Brusselse wandtapijten 
voorstellende galerijen en tuingezichten hebben onderzocht. Jacques de 
Moor had die suite in het atelier van Jan Raes besteld voor rekening van 
Jehan Munnincx, wonende te Parijs. 

A l'instance du Sieur Antonio van Surck comme ayant charge du Sieur Jehan Munnicx de 
Paris. 
Les Sieurs Jehan van der Goes Ie jeusne, vieu aulmosnier de ceste ville d'aige de trente sept 
ans, et Henry Vrancx, d'aige de soixante six ans, ambedeux marchands traficquans en 
marchandise de tapisserie résidens en ceste ville à moy notaire cogneues et ont par leur foy 
et preudhomme en lieu de serment, Ie mesme présentant estans ad ce requiz, dict déclaire et 
acteste estre véritable que Ie dernier jour du mois de may de ce courant an mil six eens et 
dix sept lediet Jehan van der Goes de la part dudict producent et lediet Henry Vrancx de la 
part de Jehan Raes, marchand de tapisserie résident en la ville de Bruxelles, en la bouticke 
de Jacques de Moor, marchand de tapisserie résident en ceste ville, et en sa présence et en 
celle dudict producent ont veu et diligement visité six pièches tapisserie de Bruxelles Gallerie 
et Jardinaige lesquelles lediet Jacques de Moor pour Ie susdict Jehan Munnicx avoit faict faire 
au susdict Jehan Raes, toutes de haulteur de cincq aulnes et signées de la marcque mise au 
marge de cestes. Et que eulx attestans ont trouvé lesdictes six pièches tapisserie estre faictes 
de soye fine et cnoopsyde. Et déclairent icelles valloir tant en ceste ville d' Anvers qu'en celle 
de Bruxelles douze florins argent comptant chascune aulne quairée, mesure de ceste ville 
d' Anvers. Déclairans en oultre lesdits attestans que ladicte tapisserie ny Ie prouffict ou 
domaige d'icelle en riens leur touche. 
Consentant etc. Qu'est ainsy passé en Anvers en présence de Antoine Jaspars et Jehan Baptista 
Willems, comme tesmoings. Et ont les attestans signé la minute de ceste au registre de moy 
lediet notaire. 
[Get.:] Hendrick Francx 

Jan van den Goes de jonge 
M. van Couwenberghe, notarius 

Stadsarchief Antwerpen, Notaris M. van Couwenberghe, 
N 471 (1617), f" 51. 
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VI 
1620, 12 september. - Testament van Catharina van den Eynde, weduwe 
van Jacques I Geubels. 

In den naeme Ons Heeren amen. By den inhouden van desen tegenwoordigen openbaeren 
instrumente zy condt ende kennelyck eenen yegelycken, dat op den dach van heden datum 
van desen voer my Peeter Tserstevens, openbaer notaris by den soverainen rade geordonneert 
in Brabant geadmittert tot Brussele residerende ende in de tegenwoordichheyt van de getuygen 
hiernaer genoempt, commen ende gecompareert is in propren persoone Jouffrouwe Catharina 
van den Eynde, weduwe wylen Sieur Jacques Geubels, in synen leven coopman van tapitseryen 
binnen Brussele, gaende, staende ende wandelende op der aerden, haer verstant ende memorie 
wel machtich zynde ende gebruyckende, gelyck dat my notario ende den getuygen volcoment
lyck is gebleken. Diewelcke aenmerckende de broosheyt ende cranckheyt der menschelycker 
natueren ende datter nyet sekerder en is dan die doot ende nyet onsekerder dan d'ure derselver 
nyet willende daeromme van deser werelt scheyden sonder ierst ende al voren van de goeden 
die Godt den heere haer op deser werelt verleent heeft gedisponeert te hebben, heeft daeromme 
by desen vuyt haeren eygenen ende vryen wille om bedwongen soo sy verdeerde van yemanden 
gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maeckt, ordineert ende sluyt midts desen haer testa
ment ende vuytersten wille. Gebruyckende hiertoe tot meeder validiteyt van desen testamente 
d'opene brieven van octroye by haer tot desen eynde verworven in den Rade van Brabant van 
der dathen vyffthien aprillis sesthienhondert veerthiene onderteeckent Fourdyn, hesegeit 
metten grooten segele van hunne hoocheden van rooden wasse daeraen hangende. Willende 
ende begeerende dat tselve sa! stadtgrypen ende syn volcommen effect sorteren, tsy als 
testament codicil gifte ter saken van de doot oft anderssints soo ende gelyck eens yegelycx 
christen mensche van deser werelt scheydende testament moet ende behoort stadt te grypen 
ende effect te sorteren, nyettegenstaende eenige solemniteyten naer de geestelycke ende 
weerelycke rechten gerequireert hierinne souden moegen gecommitteert zyn, die zy testatrice 
alhier houdt voer geobserveert; oyck nyettegenstaende eenige lantrechten oft costuymeli.locael 
dese haere dispositie contrarierende die sy testatrice voor soevele in haer is ende naer vermogen 
van den voorschreven octroye heeft gederogeert ende derogeert midts desen. 

In den iersten heeft de voors . testatrice wederoepende doot ende te nyette doende alle 
testamenten codicillen makaigiën oft testamentele dispositiën, die zy voer date van desen 
eenichssints zoude moegen gemaeckt oft gepasseert hebben tsy voor notaris ende getuygen 
oft anderssintsin wat manieren tselve soude moegen wesen. Haere siele, soo wanneer die vuyt 
haeren lichame scheyden sa!, bevolen Godt almachtich, Maria zyne gebenedyde Moedere ende 
allen den hemelsehen geselschappe ende haere doode lichaem der geweyder aerden. Begerende 
tselve begraven te wordden fn der kercken van Onser-Liever-Vrouwen ter Capellen binnen 
Brussele voors., onder den sarck daer wylen haeren voorschreven man begraven leyt. Ende 
haer vuytvaert aldaer eerlyck ende degelyck gedaen te wordden naer haeren staet ter discretiën 
van haere nabeschreven erffgenamen, met raede ende advyse van de testamenteurs oft 
executeurs van desen haeren testamente als dan zynde. 

Disponerende voorts de voorschreven testatrice van de voorschreven haere tytelycke goeden, 
heeft sy testatrice daeraff gelaten ende gemaeckt, laet ende rnaeekt midts desen aen de 
caritaetmeesteren der voorschreven prochie van der Capellen veerthien rinsgulden 't siaers te 
quyten den penninck achthiene op een hoffstadt metten huyse daerop staende, bloke ende 
bogaerde daeraen wesende, gelegen tot Laken ter plaetsen geheeten d'Rootbeke tegenover het 
huys toebehoorende d'erffgenamen Richardot, die sy testatrice daervoere is verbindende te 
vallen altyt Sinte-Jansmisse; daeraff d'ierste jaer vallen ende verschynen sa! t' Sinte-Jansmisse 
naer haer testatrice afflyvicheyt ende soe voertaene totter lossinge toe. Ende dit om jaerlycx 
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voor de siele van haer testatrice te doen een solempnele gesongen sielmisse, teleken op den 
dach van de rnaent als sy sa! commen afflyvich te wordden binnen de kercke van der Capellen 
deser stadt. Ende alsdan telcker reysen aen de arme scholieren ende arme huysgesinnen der 
voorschreven prochie van der Capellen vuytgereyckt ende gedeylt te wordden hondert ende 
veertich wittebrooden van eenen stuyver 't stuck. Met conditiën dat de voors. arme scholieren 
ende huysgesinnen sullen gehouden syn te hooren den dienst der missen by aidyen sy tselve 
connen doen ende met geen sieckten belethen wordden. Ende dat soe wanneer de voorschreven 
rente geraeckte affgelost te wordden, die charitaetmeesters ten tyde synde die penningen 
daeraff commende, gehouden sullen syn ter se! ver natueren aen te leggen om den voorschreven 
dienst ende aelmoessen tot eeuwigen daghen te onderhouden, deselve daermede belastende. 

Item laet ende rnaeekt zy testatrice aen Magdalena Geubels, huysvrouwe van Meester Jacques 
de Condé greffier deser stadt, in consideratie van de goede diensten ende vrientschap die sy 
van haer ende haeren man verdeert ontfangen te hebben ende om andere goede redenen ende 
consideratiën gedaen, alle haere deederen haeren lyve aengaende die sy naer haere afflyvicheyt 
sa! commen achter te laten. 

Item laet ende rnaeekt sy testatrice voorts aen Catharina de Condé, haer meter ken, dochterken 
van Meester Jacques de Condé, greffier deser stadt Brussele, voer een memorie dat sy haer 
over de vuente heeft geheven, haeren diamant weerdich wesende ontrent tweentseventich 
rinsgulden eens ombegrepen, ende haere goude brasseletten. Ende aen Jacques de Condé, sone 
van den voors. greffier Condé, voor een memorie eenen vergulden schroeff weert weseooe 
ontrent de tachentich rinsgulden ombegrepen. 

Ende alsoo Jan Raes, tegenwoordelyck rentmeestere van de schipvaert deser stadt, pretendeert 
datter tsynen huyse souden gemaeckt zyn diversche schoone tapitseryen ende noch gemaeckt 
sullen wordden, die hy heeft doen maken met beter wercklieden, ende vereieren met meerder 
syde ende stoffe als hy gehouden is te doene ende daerinne hy soude willen continueren, 
daeraff het proffyt is gecoromen ende noch zal commen voor d'een hellicht ten behoeve van 
haer testatrice, soo laet ende rnaeekt sy testatrice aen Franciscus Raes, sone des voorschreven 
Jan Raes haeren peter, de somme van dryehondert rinsgulden eens. 

Item laet ende rnaeekt sy testatrice voorts aen Jasperyne haere dienstmaerte een mudde rocx 
't siaers oft de weerde daervoere haer leven geduerende sonder langer. Dwelck altyt vallen 
sa! t' Sinte-Andriesmesse naer haer testatrice afflyvicheyt. 

Item de voorschreven testatrice heeft gewilt ende begeert, dat haere kinderen alnoch minderja
rich wesende, sullen opgebrocht ende onderhouden wordden, vuyte gemeyne middelen ende 
innecommen van haeren sterffhuyse, eerlyck ende degelyck soo dat behoort soo van montcos
ten, deederen als anderssints des zy behoeven sullen, ende dat ter scholen oft studiën oft op 
andere hanteringen sulcx als d'occasie soude moegen verheysschen ter tyt toe sy gecoromen 
sullen syn totten ouderdom van twintich jaeren. Sonder dat nochtans daeromme yet van haer 
testatrice erffelycke goeden oft renten oft anderssints sa! moegen vercocht wordden oft aen 
hun paert yet gecort wordden. 

Item deselve testatrice wilt ende begeert dat haere sonen elcken voorvuyt voor hun houwelyck 
goet sullen treeken een erffelycke rente van hondert ende vyfftich rinsgulden 't siaers den 
penninck XVI te quyten, die by haere testamenteuren oft executeuren sullen beseth wordden 
op sufficiënte panden by haer testatrice achter te laten oft wel sullen deseiv"e voervuyt 
proffiteren zoovele gronden van erffven ter concurrentie van de voorschreven hondert vyfftich 
rinsgulden erffelyck op taxatie by lieden hen des verstaende te doene. Behoudelyck soo verre 
deselve haere sonen geraeckten te commen tot houwelycken oft geestelycken state voor date 
van de afflyvicheyt der testatrice, dat aen de voorschreven rente van hondert vyfftich gulden 
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erffelyck sullen gecort wordden tgene hunne ringen, juweelen ende deedingen ende maeltyden 
sullen commen te costen. Ende namentlyck sal Franciscus, haer testatrice sone, gecort 
wordden aen deselve rente van hondert vyfftich rinsgulden erffelyck alle tgene hy alreede heeft 
gecost terwylen hy is geweest novitiaet in het collegie van de Patres van de Societeyt Jesu, 
ende noch sal commen te costen soo verre hy aldaer naer de expiratie van zyne proeffjaeren 
is continuerende, soo van montcosten, deedinge, maeltyden die soo in het collegie als onder 
de vrienden souden moeten gehouden wordden, soo ten tyde van het doen van syne geloften 
al hy sal priester worden, als in het doen van zyn professie, volgende 'de notitie by haer 
testatrice daeraff te laten die sy begeert dat volcommen gelooff sal gegeven wordden. 

Item de voorschreven testateur heeft noch gewilt ende begeert, wilt ende begeert by desen dat 
alle haere gereede penningen (die naer haere doot, haere kerckelycke rechten, costen van 
vuytvaerde, wettelycke schulden voer ende nabeschreven legaten ende anderssints voldaen 
zynde) bevonden sullen wordden te oeveren mette gene die gemaeckt zullen wordden van haere 
meublen soo van huysmeublen, tapitseryen, patroonen als anderssints, rnidtsgaders die 
procederen sullen van haere crediten sullen aengeleght wordden aen erffrenten oft gronden 
van erffven tot behoeff van haere naebeschreven erffgenamen. 

Ende aengaende haere resterende goeden soo haeffelycke als erffelycke, tsy leengoeden, eygen 
goeden, cheynsgoeden, Uckelsche goeden, Sinte-Geetruyen goeden, goeden onder Henegouwe 
gelegen, oft oyck renten op eenighe van sulckdanige voorschreven goeden vuytgaende ende 
bepant, tsy oft die syn gecoromen van haer, haers mans hunne ouders, broeders, ooms, 
moykens, vrienden weghen oft anderssints, van wat natueren deselve goeden oft renten souden 
mogen wesen oft waer die souden moegen gelegen syn, ende oyck die naer haere afflyvicheyt 
souden van hunnentwegen moegen commen te devolueren weder eenich recht van proprieteyt, 
tocht oft anderssints van alle deselve goeden tsy van haer mans moykens wegen oft andere 
maegschap mach zyn gdevolueert oft nyet, oft sal commen te devolueren naer haere afflyvi
cheyt daeraff hiernaer eenighe van deselve goeden wordden geëxpresseert waer die gelegen 
zyn ende bevonden sullen wordden oyck als is't dat die by andere in tochte wordden beseten, 
egeen daeraff besundert noch vuytgescheyden heeft de voorschreven testatrice in conforrniteyt 
van de voors. octroy alle deselve gelaten ende gemaeckt, laet ende rnaeekt rnidts desen aen 
Jacques, Franciscus, Jeronimus, Petrus Geubels, haere vier sonen, ende aen Magdalena 
Geubels haere dochtere hunne sustere. Willende ende begerende dat alle de voorschreven 
goeden ende rechten op hun vyffen by haer doot zullen succederen ende versterven hooffde 
gelyck, sonder dat d'een daerinne meer voordeel oft prerogatiff sal hebben dan d'andere, de 
costuymen van Henegouwe ende lantrechten desen eenichssints contrariërende nyettegen
staende die zy testatrice midts desen is derogerende de voorschreven haer vyff kinderen 
daerinne haer universele erffgenamen instituerende ende nominerende midts desen. Op last 
nyettemin van dat zy gehouden zullen syn jaerlycx vuyt te reycken ende te betalen aen 
Jouffrouwen Catharina ende Maria Geubels, hunne susters religieusen in den dooster van de 
Urbanisten oft Rycke Cleren binnen de voorschreven stadt Brussel, elck van hun veertich 
rinsgulden 't siaers hunnen leven geduerende, sondervoorder ende dat volgende den contracte 
met die van den voorschreven doostere aengegaen ende gepasseert voor Meester Hendrick 
van der Borcht, als openbaer notaris ende sekere getuygen op ten . . . [niet ingevuld]. 

Item de voorschreven testatrice heeft gewilt ende begeert ende verdeert haeren vuytersten wille 
te wesen, dat om seker redenen haer daertoe moverende de voorschreven Franciscus Geubels, 
haeren sone, die rente die hem sal toecommen voer zyn houwelyck goet, oyck die rente of 
erffgoet te procederen van de voorschreven gereede oeverende penningen, vercoopinge van 
haere meublen, tapitseryen, patroonen, crediten als anderssints ende oyck alle d'ander 
erffelycke goeden, die hem souden moeghen te deele vallen tsy oft die souden syn gecoromen 
van haer testatrice oft haers mans weghen oft van hunne ouders broeders, ooms, moykens 
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oft maeghschap, ende oyck de goeden die achtergelaten syn in proprieteyt voor de hellicht 
by wylen haeren man: namentlyck de huysinge metten hove ende zynen toebehoorten daer 
zy testatrice is innewoonende, 't huys met synen toebehoorten aidernaest gelegen dwelck Jan 
Raes in hueringe tegenwoordelyck is besittende daeraff haer testatrice de tocht van deselve 
hellicht is competerende, eentsamentlyck de goeden achtergelaten by wylen Jouffrouwe 
Catharina van der Haghen, weduwe wylen Heeren ende Meesteren Geeraerts van de Strepen 
daeraff eenige wordden in tochte beseten by Jouffrouwe Barbara Symons, weduwe wylen 
Meester Jeronimus van den Eynde ende tegenwoordige huysvrouwe van Meester Lybrecht van 
den Hove premier huissier van desen hove: namentlyck de hellicht van den pachthove ende 
landen gelegen te Braincasteel, pachthove ende landen van Saventhem ende de hellicht van 
de huysinge ende hoven gestaen op de Hoochstrate, ende generalyck de goeden soe haeffelycke 
als erffelycke van waer die souden syn gecommen oft naer haer afflyvicheyt souden commen 
te versterven weder eenich recht van proprieteyt tocht oft anderssints van alle de voorschreven 
goeden tsy van haer mans oft moykens weghen oft onder maeghschap mach zyn gedevolueert 
oft nyet, oft soude commen te devolueren naer haere afflyvicheyt egeene daeraff besundert 
noch vuytgescheyden, nyet en sal mogen vercoopen, belasten, versetten, aliëneren oft daeraff 
disponeren in eeniger manieren. Maer wilt zy testatrice dat by aidyen deselve haeren sone 
Franciscus Geubels compt te sterven sonder wettige kinderen achter te laten dat alle de voors . 
goeden in suleken gevalle sullen commen op syne broeders ende suster hooffde gelyck oft op 
hunne kinderen ende erffgenamen. 

Soe oyck sy testatrice wilt ende begeert dat nyemant van haere andere kinderen te weten de 
voors. Jacques, Jeronimus, Petrus ende Magdalena Geubels eenige van haere goeden oft 
renten en sullen mogen vercoopen, belasten veraliëren oft anderssints daeraff disponeren voor 
ende alleer sy sullen gecommen syn totten ouderdom van achtentwintich jaeren. 

Item alsoo sy testatrice bevint dat wylen haeren broeder Jeronimus van den Eynde by synen 
codicille heeft begeert dat haer testatrice dochters de goeden aldaer geruert nyet en souden 
moegen vercoopen, belasten, versetten oft aliëneren, maer dat deselve souden moeten commen 
op hunne kinderen ende soo verre sy geraecten te sterven sonder wettige kinderen achter te 
laten, dat deselve souden comen op haer testatrice sonen, sonder dat de mans van haer 
testatrice dochters eenige recht souden hebben. Waernae gebeurt is, dat haere twee dochters 
syn gewordden reliegieusen als voere, sulcx datter maer een en is, die gecomen is tot 
houwelycken state te weten de voors. Magdalena Geubels. Soe begeert sy testatrice dat by 
aidyen de voors. MeesterJacques de Condé quame t' overleven syne huysvrouwe ende kinderen 
ende soo verre alsdan haere sonen oft hunnen erffgenamen oft eenige van hun hen geen tochte 
en wilden in de voors. goeden conform den voors. codicille gewillichlyck laten genyeten, dat 
hy soovele tocht sal hebben in haer testatrice goeden daerover sy macht heeft te disponeren 
als hy in den voors. codicille in den goeden aldaer geruert soude commen te gemissen opdat 
hy van geen minder conditie en zy dan de vrouwen die haer voors. sonen souden commen 
te trouwen. 

Item de voors . testatrice heeft gewilt ende begeert, wilt ende begeert rnidts desen ofter yemant 
van de voors. haere kinderen nyettegenstaende dese haere dispositie eenich voordeel oft 
prerogatiff, tzy in de goeden van Henegouwe oft andere, soude willen genyeten oft met tgene 
voors. staet hen nyet en contenteerden, maer tegen dit haer testament ende vuytersten wille 
oft eenigen puncte van dyen in rechte oft anderssints exponeerde oft tselve wilde inpugneren 
infringeren ende van onweerden debateren ende alsoo dit haer testament in alle syne poincten 
nyet en wilde achtervolgen onder wat pretext tselve eenichssints soude moegen gecauseert 
worden, dat alsulck opponent oft opponenten vuyt alle haers testatrice goeden, meuble ende 
immeuble, haeffelyck ende erffelyck ende generalyck daerover sy eenichssints heeft te dispone
ren, sullen syn ende blyven geëxcludeert ende gepriveert ende dat het paert van dyen sal 
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toecommen ende accresseren dengenen die dit haer testament sa! oft sullen van weerden 
houden ende begeren sullen t'achtervolgen. Willende dat suleken opponent oft opponente hem 
sullen tevreden houden met hunne legitimen. Ende ingevalle dese clausule eenighe swaericheyt 
soude mogen medebrengen ende in rechte nyet en soude cunnen subsisteren ten respecte van 
de goeden in Henegouwen gelegen, soo begeert sy testatrice dat haere andere kinderen sullen 
voervuyt genyeten vuyt alle haere goeden, meuble ende immeuble, haeffelycke erffelycke ende 
generalyck daerover sy macht heeft te disponeren soovele als het voordeel van de goeden in 
Henegouwen soude moegen bedingen ende by lieden hen des verstaende getaxeert worden. 

Ende opdat dit haer testament nae haer doot ter behoorlycker executiën soude moegen gestelt 
wordden, zoe heeft zy testatrice gecosen ende kiest midts desen voor de executeurs van desen 
haeren vuytersten wille d'eersame ende discrete persoonen Heer ende Meester Jan van 
Merstraten, licentiaet in de rechten ende advocaet postulerende in den Rade van Brabant, ende 
Jan Raes, tegenwoordelyck rentmeester van de schipvaert deser stadt Brussele, hun biddende 
dyen last te willen aenveerden, hen latende ende makende elck voor een gratiuiteyt een si! veren 
schale weert synde vyfftich rinsgulden eens. 

Willende ende begerende voorts de voors . testatrice, dat allentgene men bevinden sa! by haer 
testatrice naer datum van desen geschreven ende onderteeckent te zyne ende oyck voor notaris 
ende getuygen gepasseert ten respecte van eenige legaten dat tselve sa! gehouden worden van 
sulcke eracht ende vigeur al oft tselve hierinne geschreven stont ende van eender natueren. 
Reserverende nyettemin de voors. testatriceindesen haer wederoepen, minderen, meerderen, 
veranderen ende corigeren soo dickwils ende menichwerffven als haer dat goetduncken ende 
gelieven zal. Consenterende etca. 

Aldus gedaen ende gepasseert ten huyse myns notaris op den twelffsten septembris XVIc 
twintich ter presentiën van Jan de Vieshoudere ende Thomas Was als getuygen. 
[Get.:] Caterina van den Eijnde 

Jan de Vleschoudere 
Thomas Was 
Ende van my P. Tserstevens, notarius 1620. 

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Notaris P. Tserstevens, 
nr . 2498/2. 

VII 
1626, 16 september. - Uitspraak in het proces tussen Jan Raes en Jacques 
IJ Geube/s, kooplieden-tapissiers enerzijds, en Guil/aume Reynbouts, afzet
ter anderzijds. 

Philips etca. Allen dengenen die deze onse opene brieven sullen sien oft hoiren lezen saluijt. 
Alsoo zekere questie ende proces opgestaen ende gemoveert waere geweest voor onse lieve 
ende berninde den wethouderen dezer onser stadt van Bruessele tusschen Jan Raes, rentmeeste
re ten tyde derselver onser stadt, ende Jaecques Geubels, beyde cooplieden van tapitseryen, 
aenleggeren ter eenre, ende Guillaume Reymbouts, gedaegde, ter andere zyden. Alwaer die 
voorn. aenleggeren dienende van henne conclusie op den XVIe augusti sesthienhondert 
eenentwintich daerbij geseght hadden, dat hoewel nijemanden en was toegelaeten te benemen 
d'eere, name ende fame van eenen anderen, soo en lieten evenwel sommige persoonen sulcx 
nijet te doene, gebruijckende daerinne hunne sinnelycheijt ende quaede passiën, hun laetende 
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voorstaen dat den tyt neromermeer en zoude comen om daerover gecorrigeert te worden naer 
hunne meriten. Dwelck aldaer diende verhaelt ten laste des gedaegden, die hem sooverre hadde 
vergeten dat hij hem vervoirdert hadde de voors. aenleggeren valschelyck ende tegens de 
waerheyt naer te seggen dat zij hunne tapitserijen, daermede zij waeren handelende, deden 
schilderen ende dat zij hem gedaegde, wesende een affsetter van tapitserije, nijet en waeren 
emploijerende, omdat hij die nyet en was schilderende. Dwelck was eene van de meeste iniuriën 
die eenen coopman van tapitserijen ten respecte van zijnen handel conden aengedaen worden, 
ende daermede alsoo nijet alleenelyck en wierde benomen d'eere, naeme ende fame van de 
voors. aenleggeren, maer oijck hun winninge van deselve tapitserijen. 

Want voor d'ierste sooverre d'aenleggeren hunne voors. tapitserijen souden doen schilderen, 
soo souden zij daermede alle potentaten, heeren princen ende andere bedriegen ende deselve 
tapitserijen doen hebbeneenen valsehen schijn, midts dat deselve schilderijen daerop nijet en 
souden blijven. Ende daerenboven soo souden d'aenleggeren door sulckdaenige diffamatie 
comen te lyden eene onsprekelycke schaede doordijen dat zij, sonder jactautie geschreven, 
waeren lieden met eeren, staende tot goeden naeme ende fame ende die hunnen handel altijt 
hadden gedreven gelijck cooplieden van eeren behoirden te doen, sonder dat zij oyt hunne 
tapitserijen hadden doen schilderen, noch anders by de affsetters doen affsetten dan behoir
lyck, ende soo ende gelyck over memorie van menschen onder d'ambacht was toegelaeten ende 
voor d'beste geobserveert geweest, gelijck de contrarie neromermeer en soude blycken. 

Welck affsetten geene schilderingeen was, noch noynt voor schilderinge geacht geweest ende 
altyden van over memorie van menschen was geweest soo alhier binnen dese onse stadt, als 
in alle andere steden ende provinciën, daer eenige tapitserijen gemaeckt werden, in continuele 
observantie nootelyck voor de tapitserijen ende daermede deselve werden verbetert. Hoewel 
dat oyck het affsetten de cooplieden nyet en was raeckende ende tselve nijet en waeren 
schuldich te verantwoirden, Dan sooverre eenige affsetters eenige ombehoirlijcke substantie 
quaemen te gebmijeken tot verargeringe van de tapitserijen, soo souden die dekens van de 
tapitsiersambachte schuldich sijn deselve affsetters daerover te doen calengieren ende corrige
ren. Soodat die gedaegde, selver geweest hebbende deken in het voorgaende jaer, tot quytinge 
van zijnen eedt hadde toegestaen gehadt 't voors . debvoir te doen, sooverre hij wiste eenige 
affsetters . die eenige onbehoirlijcke substantie gebruijckt hadden. 

Dienende voirts geweten dat die voors. gedaegde de voors. diffamatoire proposten was 
vuytstroyende, omdat zij aenleggeren henne tapitserijen nijet en souden connen vercoopen, 
ende hem alsoo te vengeren van dat zij aenleggeren hem in 't affsetten van hunne tapitserijen 
nijet en waeren emploijerende dan andere affsetters. Trachtende alsoo met sulckdaenige 
iniuriën hun aenleggers in de negotie te beschaedigen ende meynende hun alsoo te bedwingen 
om hem in het affsetten van hunne tapitserijen te moeten emploijeren, maer te vergeeffs. 

Jae, hadde die voors. gedaegde dit soo verre vuijtgestroijt, dat tselve was ter kennisse gecomen 
van vele persoonen, woonende soo alhier als binnen onse stadt van Antwerpen ende elders, 
soodat zij aenleggere gedwongen waeren tot conservatie van hunne eere ende mainteneringe 
van hunne negotie van tapitserijen tselve te verantwoirden. Te meer dat nijet alleenelyck door 
tgene voors. is wierde benomen d'eere van hun aenleggeren ende hunne winningeinde negotie 
van tapitserijen, maer daerenboven gediffameert den generaelen coophandel van tapitserijen 
binnen deser onser voors . stadt Bruessele. Want in plaetse dat, sonder iactantie, de Bruessel
sche tapitserijen altyt by alle heeren ende princen waeren geacht geweest voor de costelijcxste 
ende beste, soo souden deselve comen in disreputatie ende gehouden worden voor geschilderde 
tapitserijen. 

Oversulcx soo hadden die voors. aenleggeren geconcludeert ten eynde dat die voors. gedaegde 
soude worden gecondemneert voor commissarissen van dijen gerichte daertoe te deputeren, 
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de voors. inuriën op de camere van de tapitsiersambachte, in behoirlijcke vergaederinge van 
de dekens ende ouders daertoe ontboden zynde, te wederroepen ende vereieren dat hij die 
tegens de waerheijt den voorn. aenleggeren hadde naergeseyt ende dat deselve alsoo hem leet 
waeren ende dat hij dije nijet en soude seggen, sooverre hij die nijet geprofereert en hadde; 
houdende alsoo die voorn. aenleggere voor cooplieden van eeren. Ende dat hij voirts soude 
worden gecondemneert in eene amende van drijehondert rinsguldens eens: d'eene hellicht ten 
behoeve van de voors. tapitsiersambachte ende d'andere hellicht ten behoeve van den aultaer 
van Sinte-Anna binnen der Vrouwenbroederenkercke deser onser voors. stadt. 

Oft anderssints op alles rechte ende soovele min oft meer als de voors. onse wethouderen 
souden bevinden te behoiren. Maeckende heijsche van costen. Protesterende geheel te blijven 
in de schaeden ende interresten die de voors. aenleggeren door de voors. onwaerachtige 
iniuriën bij den gedaegde alreede mochten aengedaen sijn om hunne actie daervan in tyden 
ende wijlen te intenteren daer ende alsoo sij souden bevinden te behoiren. 

Op oft tegens welcke conclusie die voors. gedaegde op den Ilden septembris daernaer hadde 
overgebrocht zijne antwoirde ende daerbij geseght onder alle behoirlycke ende gewoonelycke 
protestatiën ende presentatiën van thoon ende eedt daer des van noode wesen soude tgene des 
ende alsoo hiernaer volght. In den iersten dat d'innehouden van den eersten articule tegens 
hem gedaegde geenssints en was applicabel als synde onwaerachtich des zij aenleggeren bij 
den tweeden articule hunder aenspraecke pretendeerden dat hij gedaegde hem soude vervoir
dert hebben valschelyk ende tegens de waerheyt naer te seggen dat zij hunne tapitserijen, 
daermede zij waeren handelende, souden doen schilderen ende dat zij hem gedaegde, wesende 
een affsetter, nijet en souden sijn enployerende omdat hij die nijet en was schilderende. Als 
hebbende hij gedaegde (gelijck hij ter goeder trouwen was bekennende) op de camer van de 
tapitsiers geseght, dat zij aenleggeren befaempt waeren van dat zij tot hunne tapitserijen tot 
d'affsetten dersetver waeren gebruijckende eenige schilders ende dat zij hun daeraff behoirden 
te wachten. Hebbende hij gedaegde sulcx nijet geseght animo iniuriandi, maer tot descharge 
van zijnen eedt als deken van densetven ambachte alsdoen wezende. Soodat zij aenleggeren 
wel hadden mogen achterblijven met dije hunne ongefondeerde actie van iniurie, te meer dat 
partijen versonden wesende in den pant vanwegen des gedaegde aldaer was geseght tgene bij 
hem was geseght nijet animo iniuriandi geseght te zijn. Ende dat oyck deselve actie tot meerder 
hunder eere soude hebben connen nedergeleght worden, gelyck dat in tyden ende wijlen soude 
bevonden worden. 

Te meer dat hij gedaegde soude bethoonen tgene hij als deken van officie wegen hadde geseght 
te hebben mogen seggen ende daertoe goede redenen genoech gehadt te hebben. Want hij 
gedaegde bethoonende ende noemende degene hem hadden te kennen gegeven dat zij aenleg
gers schilders tot hun werck waeren gebruijckende, soo wierde hij van alles gedeschargeert. 
Ende voor sulcx seyde hij gedaegde dat hij nijet allenelyck en was hereet te doen blijeken dat 
hem geseght was, dat zij aenleggeren tot hunne tapitserijen schilders waeren gebruijckende, 
maer oijck in d'ambacht nijet wezende ende natte soppen directelyck tegens hunne regule ende 
ordonnantie. 

Bringende deselve ordonnantie wel expresselycken mede dat nyemant hem en soude vervoirde
ren eenige tapitserijen aff te setten off te beteren hij en waere in d'ambacht ende bequaem 
om tselve te doen ende daertoe bij den deken oft gesworen geadmitteert, den eedt gedaen 
hebbende hem te reguleren naer de voors. ordonnantie voor soovele als d'affsetten soude 
mogen aengaen dat die voors. affsetters, affsettende eenige tapisserije, egeen natte verwe oft 
stoffe en soude besigen anders dan alleenelyck inck ende foliegram soppe. Welck couleur oft 
stoffe zij alleen souden mogen besigen om te hulpen de proffijlinge oft scheydinge van de 
fruijten, verdueren, leden oft dyergelijcke d'een van den anderen sooverre zij bevonden 
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d'werck ende tapisserije tselve te heijsschen. Ende sonder metten voors . co leuren ij et te mogen 
maecken dat in den gront van de voors. tapisserije oft werck nijet en soude gevrocht sijn. 

Waernaer soo verre die voors . aenleggers hen nijet en hadden gereguleert. Gelyck hij gedaegde 
verstont, soo souden die voors. aenleggeren nijet allenelyck achterhaelt worden ter contrarie 
van den vyffden ende sesten articulen der voors. hunder aenspraecke, maer soude oyck tegens 
hun redunderen tgene bij den vierden articule wierde verhaelt. 

Synde te verwonderen des die voors . aenleggeren bij den sevensten articule derselver aen
spraecke pretendeerden, dat het affsetten de cooplieden nyet en was raeckende ende dat zij 
tselve nijet en waeren schuldichte verantwoirden. Ende dat zij nochtans tegene dyenaengaende 
bij den gedaegde hun was naergeseght hun soo waeren aendraegende, dat zij daeromme dije 
actie van iniurie hadden geinstitueert tegens hem gedaegde, die daerinne alleenelyck zijnen 
eedt hadde gequeten. Ende soude bij de decisie dijer zaecke worden bevonden oft zij aenleggers 
als cooplieden oft die affsetters die zij gebruijckt hadden 't waere zij waeren in eedt oft 
alleenelyck schilders om het misbruijek souden worden gestraft naer inhoudt van de ordon
nantie, sonder dat hij gedaegde doen ter tyt midts der impertinentie eenich debat pretendeerde 
te maecken. 

Sijnde frivool, abusyff ende onwaerachtich des die voors . aenleggeren bij den achsten articule 
hunder conclusie bijbrachten, dat hij gedaegde de pretense diffamatoire propoosten soude 
vuijtstroijen omdat zij aenleggeren hunne voors . tapisseryen nijet en souden conoen quyt 
worden ende hem vengeren van dat zij hem gedaegde in 't affsetten van hunne tapisserijen 
nyet en souden emploijeren te zeer ridiculeux. Als synde notoir dat hij gedaegde hentieder 
aenleggeren werck nyet en sochte, als hebbende Godt loffander werck genoecht. Sonder dat 
die redenen waeromme zij aenleggeren hem gedaegde nijet meer en employeerden, dienden 
verhaelt te wesen, gelyck wel machte worden gepresumeert omdat hij gedaegde tegens 
d'ordonnantie ende den eedt in tselve affsetten naer hunnen sinne nijet en soude willen 
wercken. 

Ontkennende hij gedaegde wel expresselycken d'innehouden van den negensten articule. Dan 
soo verre sulcx was bekent geworden, soo binnen onser stadt van Antwerpen als hier te 
Bruessele ende elders, conde geschiedt zijn doordijen dat bij het werck sulcx was gebleken 
ende dat d'een den anderen daeraff machte hebben gewaerschouwt. Ende oyck doordijen dat 
zij aenleggeren alsdoen dije proceduere hadden begoost tegens hem gedaegde, die tgene hij 
hadde gedaen alleenelyck hadde gedaen tot quijtinge van zijnen eedt ende van officie wegen. 
Soadat zij aenleggeren ter contrariën van den thiensten articule hunder aenspraecke wel 
hadden behoiren met dije ongefondeerde actie achter te blijven opdat tgene noch doncker was 
nyet en soude in 't claer comen ende dat zij daerdeur in hunne negotiën nijet en soude worden 
verachtert noch oijck door hen eensdeels den coophandel van de tapisserijen binnen deser 
onser stadt Bruessel in't generael misacht, die tot doen toe bij eene ijegelyck voor de beste 
ende costelyckste waeren gehouden geweest ende doen noch gehouden wierden. 

Midts allen denweleken ende meer andere redenen daertoe noch naerder te vuegen ende te 
suppleren, concluderende, contenderde die voors. gedaegde ten eynde die voors. aenleggeren 
bij vonnisse van de voors. onse wethouderen in de conclusie tegens hem genomen in rnaeten 
ende vuegen souden verdeert worden nyet ontfangbaer. Cum expensis . Oft dat anderssints 
et ca. 

Welcke antwoorde by de voorn. aenleggeren gesien, hadden dieselve daertegens gedient van 
replycke, die voorn. gedaegde ter contrariën van duplycke mette stucken respective daerbij 
gevueght . Ende partijen ten wedersyden gepersisteert in de eynden ende conclusiën sulcke als 
boven bij hen genomen, implorerende in ende op alles 't goedertieren officie van de voors. 
onse wethouderen. 
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Allen dwelcke bij hen gesien waere op den XXVen octobris XVIc eenentwintich bij hennen 
vonnisse vercleert, dat 't voors. proces doen noch ter tyt nyet en was in staete om diffinitive
lyck beslecht te worden, maer dat sonder prejudicie van de ordonnantie op de procedure 
gemaeckt aen de voors. aenleggeren soude worden gelevert copije van de schriftuere van 
duplycke des voors. gedaegde om daertegens te schryven bij forme van triplycke. Behoudelyck 
den gedaegde zijne quadruplijcke ter contrariën van tselve gedaen ende 't voors. proces naeder 
geinstrueert sijnde, voirts recht gedaen te worden naer behoiren. 

In gevolge van denweleken hadden die voorn. aenleggeren overgebracht henne triplijcke ende 
die voors. gedaegde successivelyck zyne quadruplijcke. Ende midts den redenen ende middelen 
daerinne verhaelt wederomroe gepersisteert bij henne respective conclusiën alsboven, ander
mael in zaecke gesloten ende recht versocht ende 't proces der voors. partijen alsoo geinstru
eert, wederomme bij de voors. onse wethouderen gesien ende gevisiteert synde, waere bij 
andermael vonnisse van den vierden februarij sesthienhondert XXII aleer ten principaelen 
recht te doen denselven partyen geordonneert geweest te compareren voor commissarissen, 
van dijen gerichte daertoe te deputeren, om by middele derselver van hunnen differente 
vergeleken te worden sooverre tselve doenelyck waere. Ende ingevalle van egeenen accorde, 
het rapport der voors. commissarisen gehoirt, voirder in dijen geordonneert te worden naer 
behoiren. 

Ende met anderen vonnisse van den vyffden merte daernaer waere vercleert, dat het voors. 
proces doen noch ter tyt nijet en was in state om diffinitivelyck beslicht te worden, sonder 
ierst ende vooral informatie genomen te worden op de feyten in de voors. schriftueren van 
partijen geposeert. Admitterende daeromme deselve daerop ten thoon om dat gedaen, ende 
't voors. proces naerder geinstrueert synde, voirts recht gedaen te worden naer behoiren. 

Weleken appointemente achtervolgende de voors. partijen hadden gedaen hennen thoon soo 
bij getuijgen respectivelyck by hen geproduceert ende gehoirt by de commissarissen in der 
zaecke gedeputeert, als bij verscheijden stucken, ti tulen ende munimenten van hennentweghen 
in forme van thoon overgegeven. Hebbende daerenboven die voorn. gedaegde vuyt crachte 
van onse opene brieven van relevement naermaels overgegeven zekeren intendit, ende die 
voors. aenleggeren contraTien interdit leydende daeroppe alsuleke getuygen als zij bevonden 
hadden te behoiren. Ende eyntelyck op alles gerenuncheert van voirderen thoon in der vuegen 
dat die voors. aenleggeren (naerdijen die gedaegde tegens hennen thoon hadde gedient van 
schriftelycke reprochen, ende dat tegens des gedaegden thoon in plaetse van dyere waeren 
geëmployeert de generaele van rechte) hadden gedient van schriftelycke salvatiën, ende die 
gedaegde van gelijcken in plaetse van salvatiën hadde geëmployeert de generaele van rechte, 
ende hadden partijen alsoo andermael in zaecke gesloten ende recht versocht. 

Ende allet by de voors . onse wethouderen gesien, hadden zij op den sevensten aprilis 
sesthienhondert dryentwintich (gehadt hebbende advijs van geleerden ende meesters in rechte) 
gewesen ende verdeert voor recht dat die voors. gedaegde schuldich was voor commissarissen, 
vuijt hun collegen daertoe te deputeren, d'injuriën d'aenleggeren bij hem naergeseght, ende 
daeraff in den voors. processe breeder verhael was gedaen, op te caemere van de tapitsiersam
bachte binnen deser onser voors. stadtin behoirlycke vergaederinge van de dekens ende ouders 
van denselven ambachte daertoe ontboden synde, te wederroepen ende te vereieren dat deselve 
tegens die waerheyt den aenleggeren hadde naergeseght, ende alsoo dat hem deselve leet 
waeren ende die nijet seggen en soude, dat zij noch waeren te profereren. Houdende die voors. 
aenleggeren alsoo voor cooplieden met eeren. Den voors. gedaegde daerinne condemnerende 
eensaementlyck in eene amende pecuniaire van twee ponden groot, te bekeeren in tween: 
d'eene hellicht ten behoeve van den aultaer van Sinte-Anne binnen de kercke van de 
Vrouwenbroeders ende d'andere hellicht ten behoeve van den aultaer van de voors. ambachte 
binnen de kercke van Onse-Lieve-Vrouwe op de Savele. Condemnerende oyck tot dijen den 
gedaegde in de costen van den voors. processe thunder taxatie ende moderatie. 
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Maer vindende die voorn. gedaegde hem bij tselve vonnis zeer grootelycken gegraveert, hadde 
hem daerover beclaecht bij requeste te dijen eynde gepresenteert aen ons in onsen Raede 
geordonneert in Brabant op den achtsten deser rnaent van aprili XVIc dryentwintich, ende 
oytmoedelyck gebeden om onse opene brieven van reformatie daertoe dienende. Die hem 
daerop oyck waeren verdeert ende gedepescheert geweest. Ende vuyt crachte van dewelcke 
t'zijnen versuecke als impetrant dan dijere d'ierste deurwaerdre ordinaris van de voors. onsen 
Raede hadde op den XIII der voors. doen loopende rnaent gedaegd de voors. onse wethoude
ren deser onser stadt te sijn ende te compareren in de voors. onsen Raede van Brabant op 
de rolle van de XXVI derselver rnaent met bevel dat zij alsdan met hen souden brengen oft 
seynden toegesloten ende besegelt, soo dat behoirde, 't proces der voors . partijen alsoo dat 
voor hem bedinght ende beleyt waere geweest ende allen tgene wat zij dyenaengaende onder 
mochten hebben onder behoirlycken inventaris bij hennen greffier oft gesworenen clerck in 
presentie van de voors. partijen oft heure procureurs daeraff gemaeckt. Om aldaer hen voors. 
vonnis te sien ende hoiren wijsen ende verderen nul, machteloos ende van onweerden oft ten 
minsten ondeughdelijck, quaelijek ende t'onrechte gegeven opdat alsoo behoirde ende over 
alsulcke te reformeren, corrigeren ende beteren naer recht; tselve heure vonnis te sustineren 
ende verantwoorden opdat hem goetdochte t'antwoirden ende in der voors . zaecke ende 
materie van reformatie voirts te procederen soo behoiren soude. 

Waere oyck den voors. dach geinthimeert geweest den voors. Jan Raes ten eynde hij alsdan 
aldaer oyck soude sijn ende compareren soo verre hem dat goetdochte, ende de voors. zaecke 
ende materie van reformatie hem eenichssints aenginge oft toebehoirde. 

Ende ten voors. daege daerop dienende ende andere daeraff onderhouden, comparerende in 
den voors. onsen Raede de voors. partijen respectivelyck bij heure procureurs (naerdijen van 
wegen der voors. gedaegde waere aldaer overgeleght geweest 't proces voor hem tusschen die 
voorn. impetrant ende geinthimeerde beleyt ende verdeert 't vonnisse bij hem daerinne 
gegeven nijet te willen sustineren, stellende partije tegens partije ende dat visie van denselven 
processe waere den voors . partijen in presentie oft absentie d'een des anders geaccordeert ende 
dach om in der voors. zaecke ende materie van reformatie voirts te procederen soo behoiren 
soude, waere dijenvolgende in derselver zaecke ende materie van reformatie sooverre geproce
deert geweest als dat de voors . partijen op de rolle van de XIIIen decembris van den voors. 
jaere XVIc drijentwintich ten beyden zijden hadden geseght ende verdeert dat hen voors. 
proces van der ierster instantie was proces in geschrifte ende schriftelijek voor de voors. 
gedaegde beleijt. Consenterende ende synde tevreden dat tselve voor sulcke bij den voors. 
onsen Raede soude worden gehouden ende ontfangen ende dat men hen daerop soude recht 
doen vuijtte voorgaende acten weder wel oft quaelijek by de voors. gedaegde waere gewesen 
geweest. Concluderende pertinentelijek tot dijen eynde in materie van reformatie ende 
rnaeekende heijsch van costen die voors. impetrant van beijde den instantiën ende die voorn. 
geinthimeerde van dijer instantie oft materie van reformatiealleenelyck. Waeraff waere ter 
ordonnantiën van den voors. onsen Raede gemaeckt geweest acte ende geseght dat die 
gevueght soude worden totten voors. processe van de partijen ende dat men hen daerop soude 
recht doen naer behoiren. 

Doen te wetene dat gesien ende gevisiteert wel ende in't lange in den voors . onsen Raede van 
Brabant 't proces der voors. partijen alsoo tselve voor de voors. gedaegde schriftelyck is beleijt 
ende voorsulcx in denselven onsen Raede ontfangen, metten vonnisse bij de voors. gedaegde 
daerinne gegeven op den sevensten april sesthienhondert drijentwintich daeraff reformatie is 
versocht, opene brieven van reformatie des voors. impetrants ende acten van den voors. onsen 
Raede. Op all wel ende rijpelijek geleth met oyck geconsidereert tgene des men in desen 
behoirde te considereren ende dat soude hebben connen ende mogen genoveren, Wij bij goeder 
ende rijper deliberatiën van den Raede hebben geseght, gewesen ende verdeert ende bij desen 
onsen vuijterlycken vonnisse seggen, wijsen ende verderen voor recht, dat qualijck bij de 
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voors. gedaegde met hunnen voors. vonnisseis gewesen, wel ende te rechte daeraff reformatie 
versocht ende doende tgene dieselve gedaegde hadden behoiren te doen. Vereieren den voors . 
geinthimeerde, in d'ierste instantie aenleggere, in de conclusie bij hen aldaer tegens den voors . 
impetrant genomen, nijet ontfangbaer. Condemnerende denselven geinthimeerde in de costen 
van beyde d'instantiën ter taxatie ende moderatie van de voors. onsen Raede. 

Ende sullen voorts de stucken van desen processe gestelt worden in handen van ons officie 
fiscael om etca. Des t'oirconden hebben wij onsen segel hieraene doen hangen. 

Gegeven ende soo vuijtgesproken in onser voors. stadt van Bruessele sesthien daegen in der 
rnaent van september in 't jaer duijsent sessehondert ende zessentwintich. 

Brussel, Algemeen Rijksarchief, Raad van Brabant, 
nr. 754, f' 98-103. 

RÉSUMÉ 

NOUVELLES DONNEES D' ARCHIVES CONCERNANT 
CATHARINA VAN DEN EYNDE ET SON FILS 

JACQUES II GEUBELS, MAlTRES TAPISSIERS A BRUXELLES 

Catharina Van den Eynde était la troisième épouse de Jacques I Geubels, qui à la fin du 16e 
siècle et durant les premières années du 17e siècle joua· un röle important dans la fabrication 
et Ie commerce de tapisseries des Pays-Bas méridionaux. 11 mourut probablement peu avant 
1605. Sa veuve était une commerçante avisée qui continua les affaires de son mari d'une façon 
brillante. En peu de temps elle parvint à se ranger parmi les neufs plus importants tapissiers 
de la capitale. Plus de six cent personnes, aussi bien maîtres tapissiers qu'ouvriers, travaillaient 
sous leur direction. Catharina Van den Eynde livra déjà en 1605 une Histoire de Josué et une 
Histoire de Troie au palais ducal de Bruxelles. Deux ans plus tard elle vendait encore aux 
archiducs deux suites, représentant cette fois 1' Histoire de Marc Antoine et Cléopátre et 
I' Histoire d'Alexandre. En se basant sur Ie prix élevé qu'atteignaient les tentures provenant 
de son atelier, on peut condure qu'il s'agissait d'un travail de haute qualité. 
Catharina Van den Eynde entretenait de bonnes relations avec maints tapissiers et marchand 
tapissiers. Nous pensons entr'autres à Pieter Robyns, à Judith Geubels et à Nicasius Aerts. 
Turin a pu s'enrichir il y a quelque temps d'une série de quatre tapisseries de l'Histoire de 
Troie. Sur l'une des piècés figure Ie monogramme dutapissier Nicasius Aerts; dans la bordure 
des trois autres on retrouve une marque qui est peut-être celle de !'atelier de Catharina Van 
den Eynde. Tout ceci nouspermet d'avancer qu'il y avait une certaine coopération entreces 
deux maîtres tapissiers. 
Mais c'est surtout avec Jan Raes qu'elle condut Ie plus d'accords concernant leur travail et 
la vente, dontil se partageaient également Ie profit. Dans plusieurs musées, dans Ie commerce 
d'art et dans des collections privéesse trouvent destapisseriesou I' on rencontre sur une même 
pièce Ie nom ou Ie monogramme de Jan Raes en même temps que la marque de Catharina 
Van den Eynde outout au moins celle qu'on pourrait mettre en rapport avec son atelier. 
Nous connaissons avec certitude la marque de Jacques I Geubels (fig. 2 & 3). Un document 
d'archives datant de la seconde décennie du 17e siècle nous apprend que Jacques II Geubels 
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a repris Ie monogramme de son père en Ie modifiant légèrement (fig. 4). Nous n'avons pas 
encore retrouvé cette marque de Jacques 11 Geubels sur aucune tapisserie. Il signait ses tentures 
avec les lettres en capitales IACQ de son prénom Jacques suivie de son nom de familie 
GEUBELS. 
Comment Catharina Van den Eynde signait-elle lestapisseries de son atelier? Son nom ne peut 
en aucune sorte être mis en rapport avec un monogramme non identifié apparaissant sur une 
pièce d'une Histoire d'Aiexandre ainsi que sur certaines tapisseries représentant la Vie rurale 
tissées d'après des cartons de Jacob Jordaens. D'un acte notarié de 1617 il résulte qu'elle a 
non seulement repris !'atelier de son mari, mais aussi sa marque. On retrouve celie-ei dans 
la bordure de deux tapisseries qui ont été commandées en 1618 à elle-même et à Jan Raes, 
par la Confrérie du Saint Sacrement à Louvain (fig. 7 & 8). 
Le 12 septembre 1620, Catharina Van den Eynde apparaît en bonne santé devant Ie notaire 
bruxellois P. Tserstevens pour faire son testament. Mourut-elle en 1621? Cette année-là, son 
fils Jacques 11 Geubels est cité pour la première fois à propos de tapisseries, au moment ou 
il se trouve impliqué avec Jan Raes dans un procès contre Guillaume Reynbouts. Celui-ei leur 
avait reproché d'avoir pris un peintre à leur service pour 'retoucher' leurs tapisseries. 
Jacques II Geubels a travaillé pour Ie compte de quelques personages importants. En 
1626-1628 il tissa pour l'archiduchesse Isabelle une série représentant Ie Triomphe de /'Eucha
ristie d'après les cartonsdeP .P. Ru hens. Il travailla également pour Jean Baptist van Lemens, 
grand amateur d'art anversois, propriétaire des patrons de Jacques Jordaens représentant des 
scènes de manège. A-t-il également commandé à Jacques II Geubels une série de la Vie rurale 
d'après les dessins de Jordaens? Ce n'est pas exclu. 
Jacques II Geubels était doyen de la corporation des tapissiers en 1626-1627. Le 6 février 1629 
son nom se trouve cité dans un arrêt prononcé par Ie Conseil du Brabant. Mais cette année-là 
son nom ne figure plus parmi ceux des plus importants tapissiers de la capitale. Etait-il déjà 
décédé? En tous cas son épouse apparaît comme veuve en 1633. Ceci nous fait condure que 
les cartons de Jacques Jordaens pour la série de tapisseries représentant la Vie rurale doivent 
être considérés comme antérieurs à l'année 1633. 
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1. Tintoretto, Sint-Joris en de draak. Londen, National Gallery 
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DE VERBORGEN HANDGREEP 
JEAN-PAUL SARTREEN HET SCHILDERIJ 

'SINT-JORIS EN DE DRAAK' VAN TINTORETTO 

voor Ludo Bekkers 

In het omvangrijke reuvre van Jean-Paul Sartre (1905-1980) spelen de essays 
die hij aan de plastische kunsten heeft gewijd, geen grote rol. Hij schreef er 
twee over Giacometti, de schilder en beeldhouwer die later zijn vriend werd 1; 

hij wijdde een kort opstel aan de mobielen van Calder2 ; verder zijn er de 
verhandelingen over de schilder Lapoujade3, Masson4 en Wols5• Sartre vatte 
het plan op om een boek te schrijven over Jacopo Tintoretto; dit plan werd 
nooit uitgevoerd. Wel verschenen er twee essays: 'Le séquestré de Venise'6 

en 'Saint-Georges et le dragon'7 • Ofschoon de Franse filosoof tussen de 
honderden artikels en tientallen boeken slechts acht essays schreef die aan 
de plastische kunsten werden gewijd, zijn ze niettemin exemplarisch voor het 
hele reuvre. Daarenboven geven ze ons een inzicht in Sartres visie op de kunst 
en op een mogelijke toepassing van zijn theorie van de verbeelding in de 
interpretatie van een kunstwerk. We willen dit aantonen in de behandeling 
van de vraag: hoe bekijkt Jean-Paul Sartre een schilderij? Om hierop in te 
gaan, volgen we zijn analyse van Tintoretto's schilderij Sint-Joris en de 
draak, een werk dat in Londen in de National Gallery hangt (afb. 1). 

Wat Sartre bij het zien van dit schilderij eerst en vooral opvalt, is het feit 
dat Sint-Joris niet op het voorplan is geplaatst, maar dieper in het schilderij. 
Vooraan zet Tintoretto een vluchtende vrouw heel rijk in de verf. Sartre 
vraagt zich af waarom zij vlucht: omwille van de draak, dat verslindende 

* J. de Visscher (1943) studeerde te Gent. Publiceerde De immorele mens (1975), 'Zielekanker'. Symbo
liek in de filmkunst van lngmar Bergman (1976), Immanuel Kant. Over schoonheid (1978), Kunst als 
spiegel voor de mens (1983), Het bestaan als valstrik, kwaad en onschuld in de symbolische filmkunst 
van Roman Polanski (1984) en Franz Kafka 1883-1924 of de ellende van de vrijgezel (1984). Hij doceert 
wijsgerige esthetica en sociale filosofie aan de Hogere Instituten voor Architectuur en Plastische Kunsten 
(Sint-Lucas~ te Gent. Adres: Paul Fredericqstraat 46, B-9000 Gent. 
1 'La recherche de l'absolu', in Situations liJ, Paris, 1949, 289-305, en 'Les peintures de Giacometti' , 
in Situations IV, Paris, 1964, 347-362. 
2 'Les mobiles de Calder', in Situations JIJ, Paris, 1949, 307-311. 
3 'Le peintre sans privilèges', in Situations IV, Paris, 1964, 364-386. 
4 'Masson' , in Situations IV, Paris, 1964, 387-407. 
5 'Doigts et non-doigts', in Situations IV, Paris, 1964, 408-434. 
6 Situations IV, Paris, 1964, 291-346; Saint Marc et son double verscheen posthuum inSartreet les arts 
(Obliques 24-25). 
7 Situations IX, Paris, 1972, 202-226. 
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monster? Op het eerste gezicht moet dit wel zo zijn, want het heeft al een 
slachtoffer gemaakt: het lijk op het tweede plan. Maar moet die vrouw nu 
nog vluchten? Sartre merkt op dat ze nog vlucht op het ogenblik dat het 
monster door de heilige lancier de genadestoot krijgt. Onze auteur vindt dit 
kennelijk komisch. Op dat ogenblik moet ze haar heil niet meer in de vlucht 
zoeken: de draak betekent voor haar geen gevaar meer. We kunnen echter 
wel aanvaarden dat de vrouw panisch reageert; dit is: irrationeel, in het wilde 
weg. Sartre schrijft8: 

'Du coup l'intervention armée achève de disqualifier la fugitive: elle court encore qu'elle est 
déjà hors de péril. La terreur l'a rendue folie, elle s'enfuira sans but, sans répit, jusqu'à 
l'évanouissement. Provoquée par une cause externe dont la disparition fait Ie sujet même du 
tableau, la course lui survit et se prolonge, faute de trouver en elle-même Ie pouvoir de 
s'arrêter. N'est-ce pas Ie propre de !'inertie?' (blz. 206). 

Deze inertie, deze onmacht vindt Sartre meerdere keren in het schilderij 
herhaald: in de draak die ontgoochelt omdat hij zich laat afslachten ('En 
somme, ce dragon déçoit'), in de dode, in de schrik van de vrouw op het 
voorplan. Onze auteur ziet trouwens in dit verband een merkwaardige 
samenhang tussen de verschillende picturale niveaus in de compositorische 
opbouw van het schilderij. Elke uitgebeelde aanwezigheid krijgt een uitwer
king waardoor het geheel een eigenaardige causale keten vormt. Het beest 
op het derde plan en de dode op het tweede zorgen ervoor dat de vrouw op 
het voorplan panisch reageert. Maar de aanwezigheid van de vrouw is voor 
Sint-Joris het motief om het monster te doden; het afmaken van de draak 
echter brengt mee dat de vrouw nu zonder reden vlucht. Sartre schrijft het 
natuurlijk stilistisch beter: 'la mort de la bête transforme cette vierge défunte 
en mécanique déréglée' (blz. 207). 

Zoals al opgemerkt schenkt onze auteur in het bekijken van het schilderij 
heel wat aandacht aan de compositorische opbouw omdat er een merkwaar
dige samenhang te vinden is tussen een ruimte- en een tijdservaring. Het 
picturale werk van Tintoretto evoceert een ogenblik, het cruciale en decisieve 
ogenblik in een gebeuren. Niettemin suggereert de ruimtelijke uitbouw met 
de verschillende actieplannen een successiviteit, een opeenvolging van ge
beurtenissen. Van benedèn rechts tot boven links krijgen we vijf verschillende 
niveaus: de vluchtende vrouw, de dode, de fatale doodssteek door Sint-Joris, 
de stad en tenslotte ten vijfde de hemelse aanwezigheid met de onrustige 
wolken. Tussen deze vijf niveaus moet er ongetwijfeld een samenhang 
bestaan: 'tout est simultané sur sa toile, il enferme tout dans l'unité d'un 
même instant' (blz. 207). De vrouw vlucht voor de vernietigende draak, maar 
niet zij werd het slachtoffer, maar vermoedelijk de dode tussen haar en het 
monster. Voor deze dode komt Sint-Joris te laat; hij doodt het afschuwelijke 

8 Ofschoon Saint-Georges et Ie dragon voor het eerst in het tijdschrift L 'Are (30) in 1966 verscheen, volgen 
we hier de uitgave in Situations IX. 
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beest, en nu het niet meer nodig is, vlucht de vrouw weg, 'comme une 
mécanique déréglée'. Deze panische vlucht, over de dode heen, voert ons, 
en dit dank zij de gerichtheid van de compositorische opbouw van het 
schilderij, naar 'la mise à mort' van de draak. Wat vertelt Sartre ons over 
deze gebeurtenis? Hoe ziet hij het optreden van Sint-Joris? Hij vertrekt van 
een dubbele vraag met een ingebouwde alternatief-formule: 'Le Saint fait-il 
un acte ou n'est-il que le véhicule passif d'un événement?' (blz. 207). Als we 
goed toezien, zo meent Sartre, dan zien we Jori,s niet 'echt'; we blijven te 
ver van hem af en hij verwijdert zich van ons; we zien hem van schuin aan 
de achterkant terwijl hij met alle geweld zijn lans in de vreselijke muil van 
het monster stoot. 

Essentiëler is Sartres metafysische interpretatie van het optreden van Joris. 
Waarom doodt hij de draak? De legende wil dat het beest een satanisch wezen 
was dat een hele stad teisterde tot een koene godsgezant het monster bij de 
genade Gods wist uit te schakelen, waarna de stad zich massaal tot het 
christendom bekeerde. Is hier iets van te zien, zo vraagt Sartre zich af. De 
draak heeft voor hem niets indrukwekkends of subliems, maar lijkt veeleer 
op een 'natuurlijk' wangedrocht, een soort Loch Ness-monster. Verder heeft 
Joris niets van een heilige: 'en dépit de la vague phosphorescente qui Ie 
couronne, Georges sera victime d'un pinceau qui s'acharne à naturaliser le 
Surnaturel. Humain, trop humain' (blz. 208). Tintoretto heeft hem al te 
menselijk voorgesteld, niet gedreven door een goddelijke boodschap, genade 
of causaliteit. Het smalende woord van Nietzsche wordt hier gretig geciteerd: 
'Menschlich, allzu menschliches'. Ook de kracht waarmee het monster 
verslagen wordt, lijkt niet goddelijk, maar ook niet menselijk. Is het niet 
veeleer het paard dat de laatste stoot geeft? Sartre schrijft: 

'il se cramponne à sa lance. Ce n'est pas lui qui porte Ie coup, c'est son cheval: Ie soldat n'a 
qu'à profiter de la vitesse acquise, on ne luidemande que de serrer les cuisses et de se coucher 
sur Ie sol de sa monture pour amortir Ie choc en retour' (blz. 208). 

Er is dus helemaal geen sprake van een bijzondere handigheid om de lans 
feilloos te manipuleren in een superieur gevecht. We zien hier alleen het brute 
paardegeweld, en Joris moet maar zien dat hij zich op z'n ros kan houden. 
In deze Joris van Tintoretto ziet Sartre een plebejer, een volkse jongen, wars 
van alle aristocratische subtiliteiten die de superioriteit moeten uitdrukken. 
Tintoretto toont iemand die zijn soldatenplicht als een arbeid verricht; hij 
doet zwaar labeur en de werkende hand, die de lans stevig vast moet grijpen, 
blijft verborgen. Geen exaltatie, geen aristocratisch exhibitionisme. 

Op het vierde plan in de compositorische opbouw van het schilderij vinden 
we de stad als een gesloten burcht, op afstand van het gebeuren. Is het deze 
burcht die door het monster belaagd werd? Het moet wel, ofschoon dat wel 
belachelijk lijkt als men de orde der grootheden vergelijkt. In ieder geval eiste 
dit monster op geregelde tijd zijn maagd op om haar dan te verslinden, tot 
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op het ogenblik dat het lot de koningsdochter aanwees, zoals de legende ons 
vertelt. Voor Sint-Joris is dat laatste teveel geweest. Hij stelt zijn goede daad 
en doodt de draak. Op dit schilderij zietSartrein de prinses een individu dat 
aan zijn lot is overgelaten en waarvoor de gemeenschap niet opkomt: 'la 
communauté s'est refermée sur soi-même, lointaine inaccessible' (blz. 211), 
en van de koningsdochter merkt hij heel treffend op: 'la pucelle terrorisée 
fuit le Dragon, maïs chaque pas l'éloigne aussi de la Capitale qui l'a rejetée' 
(blz. 211). Van alle mensen verlaten, moeten de twee personen hier hun 
problemen maar zelf oplossen: de prinses vlucht, de soldaat doodt, beiden 
willen leven. Maar zijn ze wel werkelijk alleen? Sartre meent dit te kunnen 
beamen. 

Om het statuut van eenzaamheid van Joris en de prinses te kunnen vatten, 
moeten we naar het vijfde en laatste plan in de compositorische opbouw 
verwijzen: de evocatie van de hemelse wereld. Wat Sartre hierover schrijf, 
is niet heel duidelijk. We zouden zelfs stellen: eerder gecomplexeerd. Het is 
alsof hij één interpretatie zeker wou vermijden, namelijk dat de hemel juist 
niet leeg zou zijn. Als we goed naar dit schilderij kijken, vinden we hem 
bedreigend en woelig, maar tegelijk open, geopend. Als de hemel open gaat, 
geschiedt dit niet zonder een indruk van 'tremendum'. De hemel en de 
goddelijke transcendentie zijn afstandelijk, op afstand voor het menselijke 
handelen, dat hier een strijd tegen het kwaad betekent. Niettemin is God 
configuratief aanwezig en kijkt hij toegewijd naar het gebeuren. Of Sartre 
het nu wil of niet, maar Joris wordt op een bescheiden wijze verlicht, hij is 
in de gratie Gods. Er is de fluorescerende omkransing en er is het goddelijke 
toezicht. Daarentegen is de gemeenschap op het vierde plan in een zekere 
somberheid gehuld, omdat die in de zonde baadt. Waarom? Zij verkiest haar 
adellijkste maagd, de koningsdochter, aan het kwaad op te offeren boven 
de efficiënte bestrijding ervan. De maagd van 'koninklijken bloede' is in onze 
interpretatie, die we hier nu zelf ontvouwen, uiteraard een symbolische 
werkelijkheid en geen sociologische. Zij staat hier voor het meest zuivere 
wezen en in het schilderij verwijdert ze zich juist daarom zowel van de draak 
en van de dood (het lijk tussen haar en het monster), als van de zondige stad. 
In het symbolische betekenisveld is zij niet alleen, omdat ze in haar onschuld 
met God is. Picturaal werd ze op het voorplan geplaatst omdat haar bevrij
ding het einddoel is van Gods genade, in Joris' actie geïncarneerd. Dat de 
heilige lancier de draak doodt, is geen doel in zichzelf, maar draagt de functie 
de koningsdochter in haar maagdelijke staat te bevestigen, symbolisch te 
duiden als: de beklemtoning van zuiverheid, toekomst en disponibiliteit. 

Deze interpretatie van het schilderij van Tintoretto, die de onze is, kan 
Sartre zich moeilijk eigen maken, omdat wij ons in het symbolische, dus 
metafysische en spiritualistische vlak begeven, terwijl Sartre een eerder 
ideologische, historisch-materialistische en atheïstische duiding wil in de 
interpretatie van het sluitstuk van het schilderij. Om dit te verduidelijken, 
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nemen we Sartres gedachtengang weer op. Hij zegt dat Tintoretto de epische 
schilder is van de spirituele eenzaamheid van de mens die op een god wacht 
die niet komt. Sartre typeert Tintoretto als volgt: 
'Pour lui, si souvent humilié, trahi, si souvent traître, la communauté des hommes, sans la 
Gräce, se change en caverne de brigands. Pour que l'homme cessät d'être un loup pour 
l'homme, il faudrait cette transmutation de !'être que la verticalité figure et que la Gräce 
efficace peut seule opérer. Mais Dieu tarde et la vie se passe à quatre pattes, elle passe sans 
qu'Il soit venu et sans que nous ·ayions cessé de l'attendre. Regardez bien Ie mirage de ces 
murs vertigneux: c'est Godot. Mais Godot ayant pris racine: il ne viendra pas' (blz. 212). 

In een bestaan zonder tegemoetkomende God, moet men alle hoop stellen 
op de gemeenschap; de maatschappij wordt dan een soort Godot. Maar de 
uitgebeelde stad is een gesloten burcht die het individu in de steek laat. Moet 
de stad, de gemeenschap of de maatschappij hier als een substitutieve Godot 
geduid worden? Voor Sartre blijkt dit wel zo te zijn, aangezien de hemel voor 
hem 'cool' blijft, 'le Ciel reste bouché'. Hij gewaagt van 'un ciel de plomb' 
en in verband met het bovennatuurlijke licht dat de turbulente wolken 
openbreekt, heeft hij het, tot onze grote verwondering, over 'ces ellipses roses 
autour d'un ange' (blz. 220), ofschoonwe-ook na een langdurige controle 
in de Londense National Gallery - geen engel herkennen, maar wel de 
conventionele God-de-Vader met zijn lange baard9• Daarentegen schrijft 
Sartre terecht - en dat is wel opmerkelijk - dat deze goddelijke sfeer niet 
boven de stad hangt: zij ligt veel dieper in het landschap. Hierdoor wordt 
veeleer onze duiding ondersteund: in Tintoretto's schilderij is God bij Sint
Joris en de maagd die tegelijk voor het monster en voor de gesloten stad 
vlucht, die haar aan het monster wou opofferen. Hiermee wordt in het 
schilderij een scheiding gemaakt tussen het sacrale van de Transcendentie en 
de geprofaneerde immanentie, tussen het heil van de overwinning op het 
kwaad en het onheil van de onderworpenheid aan de heerschappij van het 
satanische monster. De afslachting van de draak kent een hemelse belangstel
ling, volgens Sartre door de vertegenwoordiging van een engel; de stad blijft 
intussen in de duisternis van de donkere turbulente wolken gehuld. 

De kosmische inkadering van het gebeuren dat zich hier afspeelt, duidt 
echter niet op een vrij gebeuren. Sartre ontdekt in het schilderij een aantal 
bogen, formeel in de compositorische opbouw gemakkelijk terug te vinden. 
Door deze bogen zit de mens in de sferen van het universum ingepast; het 
zijn volgens onze auteur sferen en bogen die een hiërarchie van beneden naar 
boven verraden die de menselijke vrijheid hoe dan ook in een kosmische 
totaliteit situeren. Daarom vraagt Sartre zich af: 
'Saint Georges, que fait-i!? Que peut-on faire, dans ce monde hémisphérique ou il est assigné 
à résidence? 11 pèse. Mais en suppriment l'axe pratique, la lance, on Ie réduit à peser sur Ie 
cheval plutot que sur Ie monstre' (blz. 221). 

9 Ook Jacques Leenhardt maakt deze opmerking, cf. Sartreface au St-George du Tintoret, in Revue 
d'Esthétique (nouvelle série), nr. 2, 1981, p. 43. 
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Wat doet Joris eigenlijk? Het is duidelijk dat hij de draak doodt, kan men 
zeggen. Maar volgensSartreis het niet zo duidelijk dat de heilige godsgezant 
een vrije subjectiviteit heeft. Ingepast in een sferisch universum en vooruitge
stuwd door het krachtige ros, moet de bijna nietige Joris alleen maar zijn 
nauwelijks zichtbare speer goed vasthouden om zijn sublieme taak te vervul
len. Niettemin aanvaardt Sartre toch niet dat Tintoretto zijn Joris van alle 
subjectiviteit van de geschiedenis wou beroven. Tintoretto wekt wel een 
aantal indrukken van illusies, waardoor men zou denken dat hij Sint-Joris 
als een nietig wezen beschouwt dat niet virtuoos met de speer kan omsprin
gen. Dit is maar schijn. Sartre kent Tintoretto andere bedoelingen toe in de 
al te onopvallende tekening van de speer of lans. Om die andere bedoelingen 
te verhelderen, doet hij een beroep op zijn theorie van de verbeelding10 en 
laat hij die een belangrijke rol spelen in de duiding van zowel TintoreUo's 
leven als zijn schilderij. Sartre schenkt in zijn essay heel veel aandacht aan 
de eigenaardigheid dat we van het hanteren van de lans niet veel zien. We 
kennen Joris slechts van linkerzijde en volgens Sartre heeft Tintoretto dit 
gezichtspunt uitdrukkelijk gewild om de persoonlijke en handige krachttoer 
van zijn luister te ontnemen. Dit lijkt onze auteur essentieel: 
'J'ai fait voir Ie tableau à plusieurs amis, chaque fois que je suis allé à Londres, et tous sont 
unanimes: ce qui les frappe d'étonnement, c'est cette claire volonté de peindre une action 
d'éclat en commençant par une déroute, pour rejeter Ie coup de lance dans la coulisse' (blz. 
225-226). 

In dit verband vraagt Sartre zich af: wie zegt ons dat Joris' rechterkant niet 
even ondoorzichtig en massaal is als zijn linkerzijde? Nu, de speer is er wel; 
we zien er enkele stukken van en we merken ook de opgetrokken rechterelle
boog, maar we zien de speer niet volledig, nog minder de handgreep en 
daarover triomfeert Sartre. Hij voegt er eigenlijk wel pedant aan toe: 
'si l'honorable assistance veut la (la lance- noot van JdV) percevoir tout entière avec la main 
qui l'étreint, il suffira qu'elle fasse demi-tour et qu'elle entre à reculons dans Ie tableau' (blz. 
223). 

We moeten ons dus maar dieper in het actieveld van het doek begeven om 
op te helderen wat Sartre het mysterie van het schilderij noemt: namelijk 
Joris' handgreep om de speer die hier moedwillig is weggemoffeld. Sartre 
blijft zijn theorie van de verbeelding getrouw, en als antwoord op de vraag 
wat we zullen zien, begint hij met: 
'Puisque ce passage à travers la toile n'est permis qu'à l'imagination, c'est celle-ci, en dernier 
recours, qui conclura en chacun de nous. Inversement, chacun se reflétera tout entier dans 
cette option finale. Un teste projectif, en somme' (blz. 223). 

Hij voegt eraan toe dat Tintoretto uiteindelijk niet verantwoordelijk is voor 
datgene wat wij ons verbeelden bij dit schilderij. Het is ontegensprekelijk 

10 i.-P. Sartre, L'imagination, Paris, 1939, en L'imaginaire, Paris, 1940. 
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juist dat van de buitenkant en van de linkerzijde uit gezien, Sint-Joris ons 
slechts als een massa bekend is. Maar moeten we nu zwijgen over de andere 
kant, omdat we over hetgeen we niet zien niets kunnen zeggen? Zover drijft 
Sartre het gelukkig niet; hij schrijft alleen: 'il fàut avoir !'esprit chagrin pour 
affirmer sans preuve qu'il en serait de même (dat Joris slechts een massa zou 
zijn- noot van JdV) du dedans et du coté droit' (blz. 223). Enerzijds is het 
nogal evident dat Joris' rechterzijde ons de hand en de speer in hun volledig
heid zou laten zien, maar anderzijds moeten we een beroep doen op onze 
verbeelding, ons verbeeldend bewustzijn, zoals Sartre dit in zijn theoretische 
werken noemt, om datgene aan te vullen wat het waarnemend bewustzijn ons 
niet laat zien. In Sartres visie behoort Joris' handgreep-om-de-speer niet tot 
de werkelijkheid, maar tot de verbeelding die we slechts in de intentionaliteit 
ontwikkelen. 

Maar waarom had Sartre deze toevlucht tot zijn, onzes inziens terecht door 
Mik el Dufrenne11 en Gilbert Durand 12 betwiste theorie van de verbeelding 
met de dichotomie van het waarnemend en het verbeeldend bewustzijn 
nodig? Toch niet om zuivere esthetische redenen! Zijn theorie helpt overigens 
geen enkele esthetica, omdat zijn noties van waarneming en werkelijkheid 
veel te objectivistisch zijn en een veronachtzaming inhouden van de kennis 
van de werkelijkheid als het product van de talige intersubjectiviteit. Waarom 
had Sartre deze theorie van de verbeelding wél nodig en waarom hechtte hij 
zoveel belang aan de verborgen handgreep van Joris? Sartre ziet in Tintoretto 
een jegens zijn Venetiaans milieu ontevreden, revolterend kunstenaar, ie
mand die niet aan de kant staat van de toen gevierde kunstenaars als Titiaan 
en Veronese, die teveel aan de zijde van de elite en de burgerij stonden. 
Tintoretto zou gebroken hebben met de toenmalige heersende schilderstradi
tie met een verheerlijking van sacrale heldendaden 13 • Welnu, door Joris 
minder als een godsgezant en meer als een al te menselijke soldaat voor te 
stellen, die, om de draak te doden, eerder de brute kracht van z'n paard nodig 
heeft, dan een superieure handigheid in het werpen van speren, rebelleert 
Tintoretto tegen zijn al te burgerlijke vrome opdrachtgever. Voor Sartre is 
het duidelijk dat Tintoretto geen andere bedoeling heeft gehad dan te 
suggeren dat aan Joris' andere kant dezelfde massa terug te vinden is als aan 
de linkerkant. Waarom hij dan geen klare wijn geschonken heeft? Het 
antwoord ligt voor de hand: deze schilder van bescheiden afkomst zou een 
goed betalende klant verliezen. Geen moeilijkheden maken - dat zou zijn 
devies zijn. Als hij een daad moet schilderen die naar slechte smaak ruikt, 
'un acte qui sent Ie fagot', zo drukt Sartre het uit, dan is het beter de scène 
te schilderen zonder de daad in de verf te zetten, dan de opdracht te weigeren. 

11 M. Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique, 2Paris, 1967, pp. 259-266. 
12 G. Durand, Les structures anthropologiques de /'imaginaire, Paris, 1969, pp . 16-25. 
13 Zie in dat verband ook: J.-P. Sartre, 'Le séquestré de Venise', in Situations IV, Paris, 1964, 291-346. 
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Het creëren van een onduidelijkheid is in Sartres perspectief TintoreUo's 
doel: 
'On connaît son but à présent: laisser, au sein de l'enchaînement Ie plus rigoureux, une 
indétermination calculée, ne pas peindre Ie fait d'armes, figurer une éclipse d'action en 
l'occultant par les corps même qui sont censés la produire, faire de l'acte un secret. Le secret 
de la toile. Exiler cette absence au plus loin, du cöté de tous les autres exiles, des remparts 
pälissants, du ciel en fuite. Ne rien décider: laisser au elient Ie soin d'assigner un nom, une 
essence à l'invisible événement: ensorcellement d'une masse par un vide, elinamen accordé 
par Dieu à Son soldat, ou drame, conflit né de l'homme et l'engendrant' (blz. 225). 

Men kan opmerken dat Tintoretto, als hij dit inderdaad werkelijk zo wou, 
veel omhaal maakte. Sartre zegt dat hij daar niets kan aan doen: 'tout est 
inscrit là sur la toile, vous ferez le recensement si cela vous plaît' (blz. 225). 

Jean-Paul Sartre heeft ontegensprekelijk een iconografische analyse van 
TintoreUo's Sint-Joris en de draak geschreven zonder daarom uit te kijken 
naar de geijkte beeldentaal van de Venetiaanse zestiende eeuw. Wel heeft de 
Franse filosoof enkele summiere vergelijkingen gemaakt met werk dat een 
zelfde thema moest uitbeelden, bijvoorbeeld Verocchio - wij zijn daar niet 
op in gegaan. Sartre heeft echter van het doek een analyse gemaakt in functie 
van een al bestaande kennis van de schilder. Preciezer uitgedrukt: hij heeft 
in het schilderij de bevestiging gezocht, en ook gevonden, van zijn ideologi
sche kijk op TintoreUo's sociaal-psychologische positie14• Dit schilderij, 
Sint-Joris en de draak, heeft daarom in de eerste plaats geen esthetische 
interpretatie gekend, maar uiteindelijk een psychologische, sociologische en 
ideologische duiding. Als hij schrijft: 'tout est inscrit là sur la toile', dan is 
dat in tegenspraak met de methode die voor de uiteindelijke interpretatie 
gebruik maakt van biografische gegevens. Alles wat Sartrenaar aanleiding 
van dit hier besproken schilderij Tintoretto in de schoenen schuift, is niet van 
het doek af te lezen. Hier vermengt de Franse filosoof verschillende herme
neutische technieken met elkaar die uiteindelijk niet te verzoenen zijn als men 
wil volhouden dat men alles van het doek moet kunnen aflezen. Sartre wou 
destijds een boek over de Venetiaanse schilder schrijven, maar zoals zovele 
van zijn plannen, is dat boek nooit afgewerkt. Het hier bestudeerde artikel 
Saint Georges et Ie dragon is verschenen als een afzonderlijk essay, maar 
moest kennelijk deel uitmaken van het te schrijven boek. De duiding van het 
schilderij uit de National Gallery zou gefungeerd hebben als een illustratief 
document voor TintoreUo's ingesteldbeid ten opzichte van het leven, de 
schilderkunst van zijn tijd, de opdrachtgevers, de elite en de heersende 
aristocratie en burgerij. 

14 Bébédict O'Donohoe drukt zich krasser uit en gewaagt van Sartres verwarring: 'Elle (la confusion) 
vient du fait qu ' il avait déjà fait sa psychanalyse socio-existentiellede Jacopo Robusti, avant de s'adresser 
franchement à l'reuvre du Tintoret' (Sartre tuant Saint Georges, inSartreet les arts, o.c., p. 165). 
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Besluit 

Hoe heeft Jean-Paul Sartre naar het genoemde schilderij gekeken? Zijn 
benaderingswijze is zeker niet zuiver esthetisch te noemen; zij was geen 
Kantiaans contemplatief verwijlen. Sartre heeft Sint-Joris met de draak 
iconografisch geanalyseerd vanuit een ideologische sympathie voor Tintoret
to. Zo'n houding kenmerkt de Franse filosoof trouwens volledig. In zijn 
stilistische aantrekkelijk en boeiend essay maken we kennis met de hele 
Sartre; de man die een geëngageerde kunstbeschouwing wou en die praktisch 
elke esthetische betrokkenheid op een kunstwerk in een persoonlijk gekleurde 
psycho-historico-sociologie laat uitmonden. Langs die weg gaat van het 
kunstwerk een appèl uit dat het zuiver contemplatieve in de schoonheidserva
ring overschrijdt, om de weg te banen voor een categorisch doel. Al in 
Qu'est-ce que la littérature15 schreef Sartre 

'que l'reuvre ( .. . ) n'existe que si on la regarde et qu'elle est d'abord pur appel, pure exigence 
d'exister. Elle n'est pas un instrument dont l'existence est manifeste et la fin indéterminée: 
elle se présente comme une täche à remplir, elle se place d'emblée au niveau d'impératif 
catégorique. Vous êtes parfaitement libres de laisser ce livre sur la table. Mais si vous l'ouvrez, 
vous en assumez la responsabilité. Car la liberté ne s'éprouve pas dans la jouïssance du libre 
fonctionnement subjectif mais dans un acte créateur requis par un impératif. Cette fin 
absolue, eet impératif transcendant et pourtant consenti, repris à son compte par la liberté 
même, c'est ce qu'on nomme une valeur. L'reuvre d'art est valeur parce qu'elle est appel'. 

Het zou ons natuurlijk hier te ver voeren, indien we op de vraag zouden 
ingaan tot wat een kunstwerk ons appeleert. Waarvoor dient de vrijheid die 
we in een kunstwerk ontdekken? is ook al een andere vraag. Sartres esthetica 
is er één die uitmondt in een existentieel kritische sociologie. Dat is zijn goed 
recht en dat recht zelf kan hier niet betwist worden. Niettemin hebben we 
toch een bezwaar tegen zijn concrete duiding van Tintoretto's Sint-Joris en 
de draak. We kunnen wel aanvaarden dat de Franse filosoof in het schilderij 
gevonden heeft wat hij wou vinden; hij mag echter het schilderij geen geweld 
aandoen. De werkelijkheid van het schilderij voorSartreis de werkelijkheid 
die hij in dialoog met het werk én tegen de achtergrond van zijn studie van 
Tintoretto heeft uitgebouwd. Maar welke toegang kon hij vinden om de 
biografische achtergrond van de schilder in het werk te introduceren? Hoe 
kon hij de verborgen handgreep verantwoorden of duiden? We hebben gezien 
dat Sartrein dit verband zijn toevlucht zocht in de toepassing van zijn theorie 
van de verbeelding. Hier komt nu ons fundamenteel bezwaar. De hele 
Sartriaanse interpretatie van dit schilderij vindt haar knooppunt in de beteke
nis die aan Joris' verborgen handgreep gegeven wordt. Tintoretto zou als het 

15 J.-P . Sartre, Qu'est-ce que la littérature? Paris, 1948, pp . 61-62. 
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ware van het 'Néantiserende', nietigende karakter van de verbeelding16 

gebruik gemaakt hebben om het eigenlijke onderwerp, Joris die de draak 
doodt, een twijfelachtige realiteit te verlenen door het in de irrealiteit van de 
verbeelding te storten. Hiermee zou Tintoretto zijn révolte tegen de heersende 
klasse hebben gemanifesteerd - een révolte waarvan Sartre op de hoogte 
moest zijn om die verborgen handgreep in zijn perspectief te kunnen duiden. 
Sartre heeft dus een combinatie geconstrueerd van een reconstructie van 
Tintoretto's sociale ideologie met zijn (Sartres) eigen verbeeldingstheorie 
teneinde de schilder maatschappelijk in een ideologisch sympathieker dag
licht te kunnen plaatsen. De verbeeldingstheorie en de ideologie hadden 
elkaar hier nodig om het schilderij te kunnen waarderen als de expressie van 
een 'révolté'. Daarenboven had de verbeeldingstheorie een cognitieve en 
extra-artistieke factor nodig om in het werk van Tintoretto een toepassings
veld te vinden. 

Zoals we hier al hebben aangetoond, is Sartres duiding van Sint-Joris en 
de draak niet de enige mogelijke interpretatie. Het komt ons voor dat hij 
uitdrukkelijk de symbolisch-religieuze vermeden heeft om zijn ideologiseren
de duiding te gelde te kunnen maken; dit is Sartres engagement, waarvan we 
als dusdanig niet de legitimiteit willen betwisten. Wij verwerpen echter 
Sartres visie op het schilderij omdat hij aan de religieuze thematiek voorbij 
gaat en omdat wij ons niet gedwongen voelen het schilderij te gebruiken om 
een gebeuren ten tijde van Tintoretto's leven te bevestigen of te illustreren. 
Onze positie is er een die erin bestaat het schilderij te bekijken met de vraag 
wat we vandaag in dit schilderij kunnen ontdekken zonder ideologiserende 
voorkennis van de maatschappelijke toestanden van het Venetië van de 
zestiende eeuw. Daarentegen moeten we echter wel erkennen dat Sartres 
fenomenologische iconografie ons geholpen heeft een eigen visie op het 
schilderij te ontvouwen. We staan uiteindelijk nu nog voor de opdracht zelf 
een interpretatie te geven aan het feit dat Joris' handgreep rond de lans zo 
bescheiden in de verf werd gezet. Volgens ons wijst de. verborgen handgreep 
op de afwezigheid van de hubris: Joris is een bescheiden soldaat van Gods 
heilsplan in de bevrijding van de mens van het kwaad; zijn hand blijft 

16 VolgensSartreis het één van de karakteristieken van het beeld in de verbeelding dat het nietigend is: 
'La caractéristique ( ... ) n'est pas d'être non-intuitif, comme on serait tenté de Ie croire, mais d'être 
'intuitif-absent' , donné absent à l'intuition. En ce sens, on peut dire que !'image enveloppe un certain 
néant. Son objet n'est pas une simple portrait, il s'affirme: mais en s' affirmant il se détruit. Si vive, si 
touchante, si forte que soit une image, elle donne sont objet comme n'étant pas. Cela n'empêche pas 
que nous puissions réagir ensuite à cette image comme si son objet était présent, était en face de nous: 
nous verrons qu'il peut arriver que nous tentions, avec tout notre être, de réagir à une image comme si 
elle était une perception. Mais l'état ambigu et faux auquel nous arrivons ainsi ne fait que mieux mettre 
en relief ce qui vient d'être dit: en vain cherchons-nous par notre conduite envers l'objet à faire naître 
en nousla croyance qu'elle existe réellement; nous pouvons masquer une seconde, mais non détruire la 
conscience immédiate de son néant', L 'imaginaire, p. 33. De (verborgen) handgreep verbeelden, is hem 
willen vatten in een statuut van 'néant'. 
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verborgen omdat uiteindelijk Gods hand het monster verdelgt 17 . Vandaar de 
maagd op het voorplan. (Dat zij daarenboven heel vaardig in de verf wordt 
gezet, past trouwens wondergoed in de maniëristische tranditie van die tijd). 
Zij is het uiteindelijke perspectief van het gebeuren. De draak werd voor haar 
gedood opdat zij het bevrijde subject zou worden in een wereld die het sacrale 
profaneert. De mogelijkheid op bevrijding staat op het voorplan, niet de 
uitoefening van de plicht - die kan trouwens niet geësthetiseerd worden, 
omdat zij nu eenmaal tot de evidenties van de menselijke samenleving als 
opdracht behoort. Dit lijkt ons tenslotte een mooi uitgangspunt voor een 
vergelijkende iconografische studie van de verschillende picturale of zelfs 
sculpturale visies op Sint-Joris en de draak, maar zo'n studie overschrijdt ons 
opzet. 

17 We voelen ons hier zeker verwant met de interpretatie van Jacques Leenhardt (Revue d'Esthétique) 
wanneer hij stelt dat dit schilderij van Tintoretto precies geen uitdrukking is van een theologie van de 
daad, maar wel van een theologie van het mirakel: het hele gebeuren geschiedt onder de welwillende 
tussenkomst van God. 

SUMMARY 

THE HIDDEN GRIP 
JEAN-PAUL SARTRE AND TINTORETTO'S 

SAINT-GEORGE AND THE DRAGON 

In hls iconographic study of Tintoretto's 'Saint-George and the Dragon' Jean-Paul Sartre 
applies his theory of /'imaginaire to elucidate the ideological position . of Tintoretto as a 
painter. Such an explanation is doomed to faillure because Sartre uses too many extra-pictoral 
elements to which he subordinates the picture. Besides it may be accepted that the explicitly 
hidden grip in Tintoretto's picture offers the symbol that Gad (and non man) intervenes in 
killing the dragon. In this interpretation Tintoretto is still a religious and not an ideological 
artist. 
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Ivan D'HoNDT, De orthostaatreliëfs van Carchemisch. Een stillistisch en iconografisch vergelijkende 
studie. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
PatriekVAN WouwE, Typlogische studie van het koperen/ bronzen vaatwerk in Mesopotamië tijdens het 
3e millennium v.C. 
Prom. : Prof. L. Vanden Berghe. 

Sectie Plastische Kunsten 

Johan ANTONIS, De schilderijen van Bram Bogart, 1940-1980. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
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Marianne BUISSERET, De meester van de Vlaamse Boëthius . Een bijdrage tot de studie van de miniatuur
kunst in de XVe eeuw. 
Prom. : Prof. A. De Schryver. 
Hans DEVISSCHER, Kerstiaen De Keuninck. Een monografische benadering. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst . 
Guy DE VUYST, Gonzales Coques. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Beatrijs DIERICK, Proeve van een iconografie van de reformatie in de schilderkunst van de Zuidelijke 
Nederlanden (1523-1585). 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Jan FLORIZOONE, Tobias Verhaecht. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst . 
Peter FREDERIX, Film en werkelijkheid, een onderzoek naar de verhouding tussen het visuele materiaal 
in een film en de werkelijkheid. 
Prom. : Prof. K. Boullart. 
Ria JANSSENS, Eugène Gife 1819-1890, provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn 
kerkelijke bouwkunst. 
Prom. : Prof. F. Van Tyghem. 
Christine JESPERS, Bijdrage tot de studie van de gei11ustreerde speelborden. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 
Dirk LAPORTE, De bouwgeschiedenis van de burgerlijke woningen rond de voormalige Lievekom te Gent. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Eva LEYNS, Architect A. Van Hoecke-Dessel (1871-1918). Leven, werk en geschriften. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Rebecca MoNTEYNE, Iconografische studie van een aantal 19e eeuwse lithografische adres- en reclame
kaarten i.v.m. hout en bouw, uit de collectie van het Museum voor Volkskunde te Gent. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 
Martine PIETERAERENS, De Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen: een bouwgeschiedenis . 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Anne STROOBANT, Het skeletmotief bij Felicien Rops, J ames Ensor en Paul Delvaux. Een iconografische 
studie. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Rita VALCKE, Haute couture in België: Wittamer-De Camps, 1949-1969. 
Prom.: Prof. A. Van de Walle. 
Karel VAN ACKER, Monografie Louis Van Lint (0 1909). 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Dorninique VAN CAPPEL, Het portret in het symbolistisch reuvre van Ensor, Khnopff, Srnits, Spilliaert 
en Van de Woestijne. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
LievenVAN DEN ABEELE, Het mensbeeld in het gráfische werk van George Grosz (1898-1959), in het 
bijzonder: de bundels uit de periode 1917-1933. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Liliane V ANDENHEEDE, De bouwgeschiedenis van een aantal belangrijke XIXe eeuwse Gentse textielbe
drijven. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Guido VELDEMAN, Het stadhuis van Aalst, het voormalige landhuis: voorgeschiedenis- bouwgeschiedenis 
- veranderingswerken - restauraties - beschrijving - stijlanalyse. 
Prom. : Prof. F. Van Tyghem. 
Vera VERMEERSCH, Studie van twaalf oude hoeven tussen Ieper en Veurne. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 

Sectie Etnische kunst 

Adelbeid DE BRUYNE, Een bijdrage tot de studie van geboorte- en doopgebruiken in Brugge met nadruk 
op de geboortegrafiek. 
Prom. : Dr. R. Haeserijn. 
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Erik DEMOEN, Studie over hedendaagse interpretaties van volksmuziek en enquête i.v.m. appreciatie van 
volksmuziek. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 
Piet SwiMBEROHE, De vrijstaande houten figuren van de Basongye (Zaïre). 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
Koenraad VAN BRABANT, Naar een filosifie van het 'esthetische' en een sociologie van de 'kunst'. 
Mogelijkheden en onmogelijkheden van de theorie van de 'esthetische houding' . 
Prom.: Prof. K. Boullart. 
Anne VAN DAELE, Studie van de Bongotol van de Kuba. 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
Hilde VANDENBOOAERT, Een onderzoek naar de kunst en de cultuur van de Kapelle/Guerze in Libe
ria/Guinea. 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
Charlotte VERFAILLE, Messingkunst van de Bamum. 
Prom.: Prof. H . Burssens. 

Sectie Musicologie 

Mark Auswos, De Sardische herdersfluit. 
Prom.: Prof. F. De Hen. 
Elza CELIS, 'Socrate' van Erik Satie. Situering en analyse. 
Prom.: Prof. J. Broecloc 
Dirk DE MooR, De Appollinire-liederen van F. Poulenc. Een onderzoek naar de musico-literaire relaties. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Stephane GooEFROID, De familie Hooghuys, orgelbouwers 1787-1981. 
Prom.: Prof. F. De Hen. 
Helke LAuw AERT, Goethe-ballades van Carl Loewe. Een vergelijkende studie van de musico-literaire 
verhoudingen in een aantal Goethe-ballades van Loewe, Schubert, Schumann en Wolf. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Marie-Josee SCHOENAERS, Het tijdschrift Musique en jeu samengevat, gecatalogiseerd en besproken. 
Prom.: Dr. H. Sabbe. 
Johan UYTTERSCHAUT, Onderzoek naar musico-literaire relaties in twee liedcycli van Benjamin Britten. 
Prom.: Prof. J . Broeckx. 

LICENTIAATSVERHANDELINGEN IN 1982 

Sectie Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie 

Luc BAUTERS, Archeologisch onderzoek in de gemeente Eke. Prospectie - analyse - synthese. 
Prom.: Prof. S.J. De Laet. 
Guy DIERKENS, Een overzicht van de watervoorziening en de waterafvoer in vijf Griekse centra. 
Prom.: Prof. H. Mussche. 
Lucien TACK, Archeologisch onderzoek van de gemeente Nokere (Kruishoutem). Prospectie- analyse
synthese. 
Prom.: Prof. S.J. De Laet. 
Catherine V ANDELEENE, Archeologisch onderzoek van de gemeente Nazareth. Prospectie - analyse -
synthese. 
Prom.: Prof. S.J. De Laet. 
Peter VAN DER PLAETSEN, Een opgraving te Sint-Martens-Latem, Kerkplein. Opgravingsverslag en 
materiaalstudie. 
Prom.: Prof. S.J. De Laet. 
Gadelieve V ANDENBULCKE, Een archeologisch onderzoek naar de typologische en chronologische proble
men van een Attische vaasvorm 'De Skyphos' . 
Prom.: Prof. H. Mussche. 
Jean-Louis V ANDEVOORDE, Tragiek en antitragiek. Een kultuurfilosofische benadering. 
Prom.: Prof. K. Boullart. 
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Sectie Archeologie van het Nabije Oosten 

Karin CLEYMAET, Theriomorf vaatwerk in Kleine Azië vanaf het midden van het 6e millennium tot ca. 
700 v.C.: typologie, chronologie en verspreiding. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Bart CoESSENS, Typologische, chronologische en geografische studie van de metalen spelden in het derde 
millennium in Mesopotamië. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Gerda JEURISSEN, De Neo-Assyrische Heilige Boom. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Sabine LOOSVELDT, Studie van de gevleugelde dierfiguren in Klein-Azië: typologie, chronologie en 
betekenis. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Karin VAN DE CASTEELE, Pektoralen in Voor-Azië in het eerste millennium voor Christus. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 

Sectie Plastische Kunsten 

Majken BRoucKE, Iconografische studie van een aantal 19e eeuwse littografische adres- en reklamekaar
ten i.v.m. Brugse bedrijven, gedrukt door het Huis Daveluy, uit de collectie van de Brugse Stadsbiblio
theek en het Steinmetzkabinet. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 
Jan CooLs, De assemblage in België, 1958-1968. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Peter DE LAET, De expressieve mogelijkheden van de zwart-witfotografie. 
Prom.: Prof. K. Boullaert. 
Beatrijs DEMEESTER, Luc Peire: 0 1916. Monografie. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Kristine DEMET, Bijdrage tot de studie van de 19e eeuwse gebruiksgrafiek, inzonderheid de porseleinkaart. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 
Leen DE MEYER, De evolutie van de stationsarchitectuur: de twee 19e eeuwse stationsgebouwen te Brugge. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Carl DEPAUW, De Antwerpse stapelhuizen, en meer in het bijzonder een 19e eeuws pakhuiskompleks in 
het bezit van Belgian Pakhoed te Antwerpen: een grondig architectuur-historisch onderzoek in het kader 
van de Antwerpse haven tijdens de vorige eeuw. 
Prom. : Prof. F. Van Tyghem. 
Jan DEWILDE, Het schildersambacht te leper 1635-1686. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Inga DucHEYNE, Blikdruk bij de firma Schuybroek te Hoboken 1881-1981. 
Prom.: Prof. A . Van de Walle. 
Hilde HoUWEN, Frans Masereel als boekillustrator. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Elsje JANSSEN, Het kostuum op de Brusselse wandtapijten: eerste helft XVIe eeuw. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Marie-Jeanne PAUWELS, De tekeningen van George Minne. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Luc THIELENS, Een esthetica van het geobjectiveerd oordeel. 
Prom.: Prof. K. Boullart. 
Josephina VAN BEYLEN, Bijdrage tot de studie van de volksreligieuze voorwerpen uit het Museum voor 
Heem- en Oudheidkunde te Kontich. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 
Frank VERLIE, Hyppolyte Boulenger, (1837-1874). 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Gerda WALRAVENS, De bouwgeschiedenis van het Kursaal van Oostende. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
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Sectie Etnische kunst 

Veronica BooNE, De Ogoni (Z.O.-Nigeria). Aspecten van de kunst. 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
Eric COENE, De weefkunst bij de Navajo Indianen in een cultuurfilosofische context. 
Prom.: Prof. H. Pinxten. 
Martine LIBBRECHT, - De gebouwde omgeving van de Dogon: beschrijving en interpretatie aan de hand 
van de Cosmogonische Mythe - Semiotische analyse als mogelijke onderzoeksmethode in de studie van 
de gebouwde omgeving. 
Prom.: Prof. H . Pinxten. 
Dirk VERDOVEN, Het Sigiritueel van de Dogon. Processuele symbolische analyse en praxeologie. 
Prom.: Prof. H . Pinxten. 

Sectie Musicologie 

Walter CouvREUR, De rol van de kopers in de Germaanse orkestmuziek uit de periode 1880-1910. 
Prom.: Dr. H. Sabbe. 
Christine DE MEUNYNCK, Het gitaarreuvee van Manuel Maria Ponce 1882-1948. 
Prom. : Prof. F. De Hen. 
Katrien MARcKX, Emancipatie van de vrouwenrol in enkele Duitse Romantische opera's. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Bart MOENSSENS, De musico-literaire verhoudingen in het liedreuvee van August L. Baeyens (1895-1966). 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Annie V ANDAMME, De Hoog-Romantische vioolsonate in Frankrijk en Duitsland: vergelijkend onder
zoek in de vioolsonates van Franck, Fauré en Brahms, gecomponeerd tussen 1870-1890. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Katrien V ANGAEVER, Musico-literaire verhoudingen in 'The Spring Symphonie' van Bejamin Britten 
(1913-1976). . 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Maarten WEYLER, Grondslagen en toepassingen van het Orff-Schulwerk. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 

LICENTIAATSVERHANDELINGEN IN 1983 

Sectie Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie 

Yves RossEEL, De tempel van Asklepios in Epidauros - Een onderzoek naar de chronologie. 
Prom.: Prof. H. Mussche. 
Heirnut SCHIMEK, Bijdrage tot de studie van antieke Griekse havens langs de Oostkust van Attika en 
Noeotië en de praktische zeevaartkundige aspecten ervan. 
Prom. : Prof. H. Mussche. 

Sectie Archeologie van het Nabije Oosten 

Jutta DEBIE, De architectuur in de Pre-Ubaid- en de Ubaid-Periode in Noord-Mesopotamië. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Marie-Claire VAN DER DoNCKT, Het metalen vaatwerk van de Achaemenidische periode in het Nabije 
Oosten. 
Prom.: Prof. L. Vanden Berghe. 
Johan VEECKMAN, Typologische en chronologische studie van de bewapening in Gilan in de Late 
Bronstijd en de IJzertijd . 

. • Prom.: _I>rof. L. Vanden Berghe. 
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Sectie Plastische Kunsten 

Dominique ALLAERT, Architect Marc Neerman (1900-1944) - Leven en werk: een overzicht. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
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Godelieve DE LEYE, Chr. Perder en P .F .L. Fontaine en de decoratieve elementen van de Empirestijl. 
De toepassing van deze stijl in het Gentse interieur. 
Prom.: Prof. A. Van de Walle. 
Anne DE SMET, Onderzoek naar de deontologische problematiek van conservatie en restauratie van 
moderne kunst in een concrete analyse van de opvattingen van Jean Dubuffet en Antonio Tapies. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Marie-Anne GHEERAERT, George Grard- 0 1901. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Dominique GoLJNVAUX, Maurice Dupuis - 1882-1959. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Johan HANSELAER, Het verhaal van 'Cupido en Psyche' in de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlan
den in de 16e en 17e eeuw. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Viviane JANSSENS, Schilderijenreeksen uit de zestiende eeuw ter versiering van burgerwoningen en in de 
kunsthandel, gemaakt door schilders van de Antwerpse SchildersschooL 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Nicole LASSEEL, Het werkelijkheidsbeeld en de kunstideologie van Reinier Lucassen - Schilderijen van 
1963 tot 1977. 
Prom. : Prof. M. De Maeyer. 
Johan LoRREz, Bram Van Velde - 1895-1981. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Maximiliaan MARTENS, De muurschilderkunst te Gent - Xlle tot XVIe eeuw. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Herwig TODTS, Het realistisch portret in de negentiende-eeuwse Belgische schilderkunst. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Sibylle VALCKE, De portretconceptie van de 'Belgische' schilders van 1795 tot 1830. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
An VAN DER LINDEN, De sculpturen van Roe! D'Haese. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Rildegard VAN DE VELDE, De Belgische panoramaschilders. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Hilde V ANFLETEREN, Max Beckmann: de zelfprotretten. 
Prom.: Prof. M. De Maeyer. 
Jean-Luc VANHOVE, Scholenbouw in Gent in de tweede helft van de 19e eeuw. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
HansVAN MIEGROET, De invloed van de vroege Nederlandse schilderkunst in de eerste helft van de XVe 
eeuw op Konrad Witz. 
Prom.: Prof. R.-A. d'Hulst. 
Daniël VERVENNE, David 't Kindt, leven en werk. Een bijdrage tot de kennis van de Gentse bouwkunst 
in de 18e eeuw. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Geertruide WITDOUCK, De architect Jozef Viérin (1872-1949), een monografie. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 

Sectie Etnische kunst 

Bibiana DE KEucKELAIRE, Volkskundige studie van een aantal19e-eeuwse menukaarten van verenigin
gen, hoofdzakelijk uit de collectie van het Museum voor Volkskunde te Gent. 
Prom.: Dr. R. Haeserijn. 
Bart SuYs, Sculpturaal versierde deuren en deursloten bij de Dogon, de Bambara en de Senoufo 
(West-Afrika). 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
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Sectie Musicologie 

Ann BERT, Jongeren en filmmuziek. Een onderzoek naar de beleving van filmmuziek bij leerlingen van 
het hoger secundair onderwijs. 
Prom.: Dr. H. Sabbe. 
Magda DE MEESTER, Frank Martin. 'Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph RiJke' (Rainer 
Marie RiJke). Musico-literaire verhoudingen. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Martin GoBYN, Musico-literaire verhoudingen in het gezamenlijk reuvre van Guido Gezelle en Edgar 
Tinel. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Micheline LESAFFRE, Nieuwe muzikale ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland tussen 1948-1956: 
Konkrete en elektronische muziek. 
Prom.: Dr. H. Sabbe. 
Robijn MoNTRIEUX, De Kodaly methode en haar aanpassing aan de Vlaamse volksliederen. 
Prom. : Prof. J. Broecloc 
Marc NAESEN, De Bariton. Een organologische en musicologische studie. 
Prom.: Prof. F. De Hen. 
JanVAN DUFFEL, Een onderzoek naar ontwikkeling en repertoire van Limburgse harmonieën en fanfares. 
Prom.: Prof. J. Broeckx. 
Peter VAN PoucKE, Magister Perotinus Magnus: Organa Quadrupla Generaliter. 
Prom.: Prof. F. De Hen. 


