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E. Haerinck 

THE RECTANGULAR UMM AN-NAR-PERIOD 
GRAVE AT MOWAIHAT 

(EMIRATE OF AJMAN, UNITED ARAB EMIRATES) 

Aftera fourth excavation season at the site of ed-Dur (Umm al-Qaiwain), a 
reduced team from Gent University (Belgium) moved to the Emirate of 
Ajman to undertake a short second season (8-29 Dec. 1990) there 1 . 

During the previous campaign, when the entire coastal area of Ajman was 
surveyed, several sites were located, mostly of Islamic date. However, some 
pre-Islamie sites were also found, the most interesting being an Ubaid-period 
site, on which we have already reported elsewhere 2 • Some preliminary work 
was also undertaken in the Manama and Masfut enclaves. 

Once again we are very grateful to H.H. Shaikh Humaid bin Rasbid al 
Nuaimi, Ruler of Ajman, for his support and the interest he has shown in the 
ancient history of his territory. The Municipality of Ajman and its director, 
Mr. Ali Hamrani and his staff provided us with the necessary facilities. Mr. 
Abdul Wahab, director of the new Ajman Museum, was extremely helpful 
and was a valued friend as well. We are also grateful to the staff of the 
Museum for the interest they took in our work and for their help. Our 
gratitude goes equally to Mr. Erik Smekens, photographer-draughtsman of 
our team, for his continued enthusiasm and perseverance. 

For the 1990 season we decided to excavate a rectangular grave of the 
Umm an-Nar period which had been found accidently in January, 1986, by a 
trench-digging machine. After this discovery, the Department of Antiquities 
and Tourism in Al Ain was contacted. Dr. Walid Yasin al-Tikriti undertook 
the excavation of the site in the same year, during two campaigns of two 
months each. His extensive report, 'Umm An-Nar Culture in the Northern 
Emirates: third millennium B.C. tombs at Ajman' was publisbed in Archaeo-

1 The excavations were undertaken by Mr. Erik Smekens and the author, tagether with three 
Iabour. We thank also Mrs. Caroline Lehmann, Mr. John Martin, as wellas my wife Bernice, 
who came to help us during several days. We are equally grateful to Mr. Peter Hudson and Mr. 
John Simms fortheir support and assistance. 
Besides the material support by the Emirate of Ajman,this 4th campaign in the U.A.E. was made 
possible by a grant from Gent University, Belgium. 
2 E. HAERINCK, Reading for the Straits of Hormuz: an :Ubaid site in the Emirate of Ajman 
(U .A.E.), Arabian Archaeo/ogy and Epigraphy, vol. 2, 1991, pp. 84-90, 9 fig. 
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logyin the Uniled Arab Emirates, Al-Ain, vol. 5, 1989, pp. S9-114, Pl. 36-58. 
However, the rectangular grave which we shall consider here was only partly 
investigated and then covered up again. With this artiele it is our intention to 
publish additional material from tomb B, which we have now excavated fully . 

Site and location (fig. 1) 

As already mentionned by W. Yasin, the site is located 7km intand from 
the present shore-line, right on the border between Ajman and Sharjah 3 • 

During the late 3rd millennium the site was probably situated at the edge of a 
lagoon, which later became sabkha. Recent land reclamation has drastically 
changed the topography of the area. We visited the site in November, 1986, 
and it was still more or less in its natura! state. Today it is surrounded by 
some buildings and small industries, particularly for the production of fish
traps; along the south side of the site runs a modern asphalt road. The major 
reason we decided to complete the excavation of the rectangular grave was 
the fact that human activity might soon destroy the site or make further 
research impossible in the near future . Indeed, sewage dumping in the ancient 
lagoon, on Sharjah-territory, provoked a rise in the water table, particularly 
affecting the area where the graves are located. The sand was wet and the 
stones of the graves soaked up the moisture. Therefore, this short season was 
a mere rescue operation. The work was not only hampered by the wet 
conditions, which turned the sand into mud, but also by the smell of the 
sewage, the presence of mosquitos and small, nasty fties, all of which made it 
a far from pleasant experience. Also, there was a fear of infection from small 
injuries or other contaminations. The working conditions in the field were 
thus far from optima!. The objects in the grave and particularly the human 
bon es were also affected by these conditions. The Jo west I Ocm of ho nes had 
almost turned into mush. 

As reported by W. Yasin, the area around the tombs was levelled by 
bulldozing and a trench went straight through the two graves before the 
alarm was raised and building activities were stopped, enabling the investiga
tion of the site. Prior to the building activity he was able, together with Carl 
Phillips (London Univ.), to carry out a survey of the area. They located a 
small settiement area, 300m to the northeast of the tombs, also databie to the 
late 3rd millennium 4 • The site consisted of a surface scatter of shells, a few 
sherds and some fireplaces, but no structures. Wetried to locate the site, but 
in vain. 

In order to check if there might he other burials or structures in the vicinity 

3 W. YASIN, Umm An-Nar Culture in the Northern Emirates : third millennium B.C. tombs at 
Ajman, Archaeology in the Uniled Arab Emirales 5, 1989, pp. 89-90. 
4 W. YASIN, op. cit., 1989, p. 90. 



THE RECfANGUL.AR UMM AN-NAR-PERIOD GRAVE AT MOWAIHAT 3 

SAUDI 
ARASlA 

IRAN 

0 2 3Km 
I I I 

Fig. I. Location of Mowaihat, Emirate of Ajman (United Arab Emirates). 
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of the two graves, we opened two 1 Om trenches, 2m wide and 1 to 1 ,5m deep, 
1 Om to the south and 25m to the east of the circular tomb, but nothing was 
found. Trenches in the north and west were impossible. We assume that the 
site consisted only of a circular grave, adjoined- by a rectangulm- one and a 
small settiement in the vicinity. Both graves were most likely used by the 
inhabitants of the small settiement nearby. 

Structures 

The excavations in 1986, by W. Yasin, led to the discovery of two separate 
structures, which were called tombs A and B. 

- Circular tomb ( = tomb A) (fig. 2; Pl. lil A) 5 

This short description is based on the publication by W. Yasin. The cir
cular tomb had a diameter of 8,25m (outside walls included) or ca. 6,50m 
(interior measurement only). The ringwan (80 cm thick), of unworked marine 
stone, is faced on the outside with dressed limestorie ashlars (25cm thick on 
average), built on a protruding plinth. W. Yasin proposes an original height 
of 3m, with about 10 courses of dressed stone. The interior consists of four 
chambers, formed by three partition walls. It was difficult to determine a clear 
plan of the northern part of the tomb, which had been seriously disturbed 
and robbed in antiquity. W. Yasin, however, suggests that the original plan 
might have consisted of a central passage with four chambers on each side. 
Furthermore, he proposes a reconstruction with two opposing entrances, as 
in other Umm an-Nar graves, although he found only one tintel and one 
blocking stone on the west side of the grave. Many of the Umm an-Nar 
graves have entrances facing north - south, but the Ajman entrances 
however could have been oriented dast - west. 

In 1989 some of the stones, such as the tintel, were removed to the Ajman 
Museum and put on display. In 1990 we removed an additional seven stones, 
on which the oblique traces of too1work were clearly visib1e, because the wet 
conditions on the site would have quickly provoked the peeling of the stone 
which would inevitably have led to their desintegration. 

Finds in the round grave were very scarce. Pottery consisted of some rare, 
mostly fine black-on-red ware, some copper rings and red carnelian beads; 
and three lozenge-shaped metal ones (probably made of an alloy of silver and 
lead). Skeletal remains were also rare and consisted of small bones and 
splinters. W. Yasin found twelve fragments of seven different soft-stone 
vessels, scattered in the fill. These belonged to grooved, deep bowls; small, 

' W. YASIN, op. cil., 1989, pp. 90-92, Pl. 37,47-48. 
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Fig. 2. Plan of circular grave (after W. Yasin, Archaeo/ogy in the United Arab 
Emirates, vol. 5, 1989, Pl. 37). 

hemispherical bowls with the dot-in-eirele motif; and a fragment of a 
compartmented vessel, with the same kind of decoration. 
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- Reetangu/ar tomb ( = tomb B) (fig. 3; Pl. 1-III A) 6 

This grave, located 3m to the NNW of tomb A, faced it with a short side 
and was oriented NNW (31 0°). lt is built of rough limestones and has a paved 
floor, with rather irregular but flat slabs. The grave Jacks a visible entrance 
and was probably entered from above, although there were notraces of fallen 
roofing slabs. Some of the top stones, clearly projecting inwards, were lying at 
the same level as the plinth of the circular tomb, and were probably intended 
to support the top stones, which probably formed a flat roof. 

The grave (interior measurements) is 3,90m long; at the top ca. 1,90m wide 
and at the bottorn ca. 2 to 2,10m; it was about 85 to 95cm deep and the walls 
were constructed of eight rows of stones. A floor was made of several flat 
stones. The trench-cutter (ca. 60cm wide) seriously damaged the tomb, having 
run through it in an east to west direction, almost destroying 1/3 of the grave, 
down to its bottorn level, and even removing the paving slabs. By doing so, 
the grave was split in two, the northern part being the largest. 

Skeletons (fig. 3; Pl. 1-III A) 

Prior to our research W. Yasin had exposed tomb Band partially dug it. In 
all he found not less than 79 skulls : 67 in the northern part and 12 in the 
southern section. At the top he encountered in the northern part a sterile 
layer of sand, underlain by compact soil containing only small splinters of 
bones. At adepthof IOcm (± 70cm above floorlevel) he found a bone layer, 
which was disturbed by three pits dug into it. According to his report, he dug 
three more layers with a mixture of bones and objects. At a depth of only 
15cm below the top stones he found the semi-complete skeleton of a female , 
with a necklace still in situ; the legbones had probably been removed by the 
trench digger. After having cleared his fourth bone layer, he treated all bones 
with a conservation product and reburied them again, with plastic foil, wood 
and sand on top 7 • He observed two more bone layers down to the bottom. 

In the southern part he found the remains of twelve skeletons : two skulls 
with some long bones appeared in the upper layer; and two skulls each in 
level two and three. In level four he found six skulls which were consolidated 
but not removed. In this level he probably found one semi-complete skeleton 
and left it in situ. Furthermore he observed two more layers, being some 
35cm thick as visible in the cut. Although W. Yasin mentions six skulls in 
level four, he drew only three, one of which belonged to the semi-complete 
skeleton. During our excavation of the tomb we encountered only three 
skulls, in the same location as he had drawn them (fig. 3; Pl. 11 A). 

6 W. YASIN, op. cit., 1989, pp. 92-95, Pl. 38, 49. 
7 W. YASIN, op. cit., 1989, Pl. 38, 49. 



THE RECTANOULAR UMM AN-NAR-PERIOD GRAVE AT MOWAIHAT 7 

0 0 .2 '"' 
TOMB 8 

Fig. 3. Plan of rectangular grave (after W. Yasin, Archaeo/ogy in the United Arab 
Emirates, vol. 5, 1989, Pl. 38). 

A first remark to be made is the fact that W. Yasin seems to distinguish 
clear layers of bones. Our observations contradiets this, because the remains 
(his level four to six) consisted of a compact mass of mixed bones, without 
any obvious stratification. The thickness of the bone-layer which we excava
ted varied between 35 to 50cm, and throughout an enormous amount of 
human bones almost none was found in articulation. As mentioned above, 
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however, the only exception was in the southern part of the grave where, as 
already observed by W. Yasin, a more or less semi-complete skeleton was 
found; To this we could add a couple of long bones, still articulated as well as 
the remains of another thorax, all in the same area (fig. 3; Pl. 11 A). 

During our excavation we uncovered many more bones and skulls. Taking 
into account the work done by W. Yasin the minimum number of individuals 
found inthegrave amounts to 120 (79 skulls found by W. Yasin, ofwhich 19 
were left in situ, and 41 additional skulls excavated by us in 1990). 

W. Yasin 1990 Excav. Total 

N-side 67 36 103 
(16 Ie ft in situ) 

S-side 12 5 17 
(3 left in situ) 

79 41 120 
(19 left in situ) 

Our team has thus not on1y found 41 more skulls, but removed also 19 
others, in addition to many, many bones, which had originally been uncovered 
and treated by W. Yasin and which were found still in situ, as shownon his 
drawing. The three years they remained in the soil, having been covered over 
again after a short exposure and subsequent consolidation, had nonetheless 
severely affected their consistency, and the recent rise in the water table had 
damaged them severely. 

After fully excavating the grave, no less than 42 cardboard boxes were 
deposited in the Museum of Ajman, waiting to be studied by a physical 
anthropologist. 

In his publication W. Yasin has suggested that the tomb must originally 
have contained some 120 bodies (79 having been found by him, the others 
unexcavated or having been removed by the trench-cutter). After our excava
tion it is more likely that this number should be augmented with some 40 to 
60 additional individuals. The amount of excavated skulls being 120, and 
taking into consideration that ca. 1/3 of the burial content has been removed 
by the trench-cutter and that there is no obvious reason why the tomb should 
not have been completely tilled by bones, the estimated total lies therefore 
between 160 and 180 individuals. 

Another observation which should be made is the fact that there were only 
a couple of skulls of children. The vast majority seem to have belonged to 
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strong adults, with heavy bones 8 • Of course this is only a preliminary 
observation, and we must await a full report by a physical anthropologist. 

Bones were piled up throughout the grave, although we are left with the 
feeling that in several cases some attention had been paid to the skulls, which 
seem sometimes to have been put in an upright position. The fact, however, 
that only very rarely the skulls were still accompanied by the lower mandible, 
suggests that the ftesh of most of the bodies had decomposed before they 
were deposited in the rectangular tomb. Also, only in very rare instances were 
the skeletons found in articulated or semi-articulated position (see above) (Pl. 
11 A). There seems, therefore, to be no doubt that the rectangular tomb at 
Mowaihat was used as a secundary collective burial. An easy explanation is 
at hand. After death each body was first deposited in the circular tomb; after 
some time this structure was saturated with skeletons, thus teaving no more 
space for new corpses. Therefore, the need was feit to remove the humbie 
remains of the previously deceased. Rather than constructing a new round 
grave, with a nicely carved ringwall, which would have been time-consuming 
and expensive for a small community, the choice feil on a rectangular 
subterranean grave in immediate vicinity of the larger circular one. Since the 
grave was bidden below ground and merely had to act as a bone-container, 
the stones had oot necessarily to be carefully worked and thus readily 
available marine stones could be used. By doing so the bones of the previous 
deceased were gathered, piled up and reburied again with their original grave
goods, although everything was now completely mixed up. This removal 
activity could also explain why several pottery or stone vessels were found 
broken in the grave, the sherds sometimes found far apart from one another 
or at different depths. The same applies to beads which were encountered all 
over the grave. Only in very rare occasions was a small cluster of them found. 

That this re-burying activity took place at a single moment cao perhaps be 
suggested by the fact that the top soil of the rectangular tomb contained only 
small splinters of bones. This deposit might represent the ftoor level of the 
round tomb, on which small or crosbed bones had been scattered. These were 
swept together during the final stage of the cleaning operation and were 
deposited as the top layer in the rectangular structure. 

The presence of a rectangular refuse-grave in the immediate vicinity of a 
circular monumental tomb at Mowaihat is the only such case so far known 
during the Umm an-Nar period in the coastal area of the southern Gulf. The 
only comparable situation is found at the inland oasis-site of Hili. There, at 

8 M.Y. EL-NAJJAR, An Anthropological Study on Skeletal Remains from Tomb A Hili North, 
Archaeo/ogy in the United Arab Emirates 4, 1985, p. 39 ; D.T. Porrs, The Arabian Gu/f in 
Antiquity, vol. I, Oxford, 1990a, p. 126. 
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Hili Garden, a more or less elongated rectangular grave (N) was found at 
approximatively 2,40m to the NNE of the circular tomb (E) 9 . Both the 
circular and the rectangular tombs E and N at Hili were larger than the 
Ajman burials, the outer diameter of tomb E being about 9,60m; the inner 
measure approx. 7,80m. The rectangular tomb is about 6,50m by 1,50m to 
2m wide (inner measures). From the publisbed plans and photographs it is 
obvious that at a certain moment the tomb had been en1arged. As in the case 
of Ajman B, grave N was used as a secondary depository for many skeletons. 
The original grave was probably the northern part and its measurements 
would only have slightly exceded these of Ajman B. 

From the recent discovenes at Ajman Band Hili N, one might expect that 
it was perhaps a common practice to regularly clean the circular graves, thus 
allowing new bodies to be deposited. Therefore it could be useful to re
explore all the Umm an-Nar period circular tombs found to date and check if 
there are more with a large rectangular ossuary intheir immediate vicinity. It 
might eventually turn out that all of them had one. Imagine what a wealth of 
overlooked information and objects still might be buried close to monuments 
which have been dug since the 1960's. 

Pottery (fig. 4: 1-4; fig. 5: 5-11; Pl. IV) 

W. Yasin recovered thirty-four pottery vessels from tomb B, only two of 
which were found in the southern part 10 . We found eight more or less 
complete vessels, along with sherds belonging to three other jars. Some 
vessels were intact, while others lack their rim (fig. 4: 2, 3; Pl. IV B) or were 
on1y partly reconstructable (e.g. fig. 5: 6 and 8), consisting of several sherds 
found separately in different parts in the N.-side. All of the vessels we found 
come from the northern part of the tomb, fig. 5: 5 being the on1y sherd from 
the southern side. 

The small, globular jar (fig. 4: 1; Pl. IV A) is the only vessel which is 
different in clay from the others. lts paste contains some small chalk-inclu
sions and the surface, slightly rough and pitted, is covered by a greyish-black 
slip(?). 1t is the only vesse1 which is most likely to have been made by hand; 
it is s1ightly asymmetrical. 

All of the other vessels are made of a very well-levigated, reddish-buff to 
orange paste. Some of the undecorated vessels (fig. 4: 2, 3 and 4; Pl. IV B) 
might originally have been painted, but the paint could have wasbed off. 

The lower half or third of the jars usually shows fine seraping marks. The 

9 M. MOHSEN HADDU, HILI N, Archaeo/ogy in the United Arab Emirales 5, 1989, in Arabic 
section : p. 56, Pl. I & 2. 
10 W. YASIN, op.cit., 1989, Pl. 39-42, 50-54. 
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Fig. 4. Plain pottery from rectangular grave. 

black paint lies directly on the surface or sometimes on a red slip (fig. 5: 7, 8?, 
9, 10; Pl. IV C). Decoration is mostly confined totheupper half of the vessel 
and is limited to multiple chevrons set between parallellines. Simple, globular 
or ovoid jars, with short neck, everted rim and flat base are the most 
common. Almost all of the vessels found by W. Yasin belong to the same 
type, which is in fact the characteristic funerary pottery of the Umm an-Nar 
period 11. Only one vessel was decorated with what looks like a plant motif 

11 E.C.L. DURING CASPERS, Trucial Oman in the third Millennium B.C., Origini IV, 1970, 
pp. 216-221; K . FRIFELT, On Prehistorie Settiement and Chronology of the Oman Peninsula, East 
and West 25, 1975, p. 393, fig. !Oa, p . 402, fig . !Sc; S. CLEUZIOU, 8. VOGT, TombAat Hili North 
(United Arab Emirates) and lts Material Connections to Southeast Iran and the Greater Indus 
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Fig. 5 .. Painted P<?ttery from rectangular grave. 
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Fig. 6. Soft-stone vessels from rectangular grave. 

(palm leaves?)12 • The only other category found by W. Yasin 13 is repres
ented by fragments (not in situ) of two different vessels and some smaller 

Valley, South Asian Archaeology 1983 (Eds. J. Schotsmans & M. Taddei), NapJes, 1985, vol. I, 
pp. 260-262, fig. 6; D.T. Porrs, op. cit., 1990a, p. 104. 
12 W. YASIN, op. cit., 1989, Pl. 42 A. 
13 W. YASIN, op. cit. , 1989, Pl. 43 A & B, Pl. 55 A. 
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pieces of black on grey which is equaly typical of the Umm an-Nar period. As 
was also already observed by W. Yasin, the types and categoriesof vessels in 
the Ajman tomb are very limited. There are no four-lugged suspension 
vessels, nor incised grey-ware or dornestic pottery14. Also, there are no 
Mesopotamian or Dilmun-imported vessels, as sametimes occur in graves of 
the Umm an-Nar period 15 . 

Stone vesse/s (fig. 6: 12-14; Pl. V A) 

During his excavation oftomb B, W. Yasin found, while clearing the debris 
dug up by the trench digger, several soft-stone vessels, although none in the 
tomb itself16 • Amongst the pieces he discovered were three small, hemispheri
cal bowls with a row of 'dot-in-double circle' just below a groove in the 
simple rounded rim; and four compartmented rectangular box-shaped vessels 
( one almost complete), which were covered by rows of the same simple 
decoration. 

In the dump from the circular tomb A he found two deep bowls with 
horizontal grooves covering the whole body, four hemispherical bowls, and 
one fragment of a compartmented, rectangular box. 

During our clearing of tomb B in 1990, three complete vessels, but no more 
fragments, were discovered. They were found on or near the floor in the 
northern part of the grave. In all there must, therefore, have been at least 10 
vessels in the grave. One small bowl of a rather dark, greyish stone has a 
hemispherical shape and bas ten dots-in-double ring motif below the incised 
rim (fig. 6: 12; Pl. V A). A plain beaker, made of a dark, greyish-green stone 
(fig. 6: 13; Pl. V A) and a deep bowl decorated with four rows of ten dots-in
eirele motif (fig. 6: 14; Pl. V A) were found together (Pl. lil B) in the north 
corner of the tomb together with a copper awl (fig. 7: 26), a razor (fig. 8: 28) 
and a painted pottery jar (fig. 5: 9). The deep bowl is slightly irregular. On 
the innerside toolmarks and stone-carving technique were clearly to be 
observed. All the vessels found in the Ajman tombs belong to the classical 
repertoire of the so-called 'série récente' soft-stone vessels of the Umm an
Nar period 17 . 

14 For main pottery categories and types: E .C.L. DURING CASPERS, op.cit., 1970, pp. 216-256; S. 
CLEUZIOU, B. VOGT, op. cit., 1985, pp. 259-271; B. VOGT, The Umm an-Nar Tomb A at Hili 
North, Archaeology in the Uniled Arab Emirales 4, 1985, pp. 27-32, Pl. 23-27; M. MOHSEN 
HAoou, op.cit., 1989, in Arabic section, Pl. 3-12, D.T. Porrs, op. cit., 1990a, pp. 102-106. 
15 E.C.L. DURING CASPERS, op. cit., 1970, pp. 250-256; M . MOHSEN HADDU, op. cit., 1989, in 
Arabic section; p. 54, Pl. 9; D.T. Porrs, A Prehistorie Mound in the Emirale of Umm al-Qaiwain, 
U.A.E. Excavations at Tel/ Abraq in 1989, Munksgaard, 1990b, pp. 25-27, 41, 45. 
16 W. YASIN, op. cit., 1989, Pl. 45, 55 B. 
17 G. WEISGERBER, Mehr als Kupfer in Oman, Der Anschnill, vol. 33, n• 5-6, 1981, p. 213, Abb. 
46; B. VOGT, op.cit., 1985, Pl. 27; M. MOHSEN HADDU, op.cit., 1989, Arabic section: pp. 66-67, 
fig. 13, 14; D.T. Porrs, op. cit., 1990a, pp. 106-110, fig. 13. 
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Metal objects (fig. 7: 15-27; fig. 8: 28-30; Pl. V B; VI) 

Except forsome beads made ofmetal (see below and fig . 9: 33 F), the tomb 
contained only a limited amount of metal objects, probably most of copper. 
No analysis of them bas been made to date. In tomb A, W. Yasin found one 
braad finger ring (!cm wide), made perhaps of an aHoy of silver and lead, 
and only one capper finger (?) ring with a round section. In tomb B he 
encountered a few simple capper awls and finger (?) rings 18 . During our 
further clearing of tomb B in 1990 we excavated amongst the numerous bones 
sixteen capper objects: eight rings, five awls and three tools. 

The eight rings (fig. 7: 15-22; Pl. V B) are of slightly different sizes, either 
open or overlapping. They might have been used as finger rings, although at 
Hili North tomb A the rings found in the undisturbed inhumation layer of 
campartment 3 were origina11y toe-rings 19. 

Five simple awls (fig. 7: 23-27; Pl. VI A), with round or square shaft and 
point with round section are also not uncommon in other tombs of the Umm 
an-Nar period 20 • 

A flat object (fig. 8: 28; Pl. VI B), usua11y ca11ed a razor, might origina11y 
have had a small tanged handle. 1t is camparabie to material from other 
Umm an-Nar burials or e.g. late third millennium B.C. sites in Mesopota
mia 21 . A simple dagger (fig. 8: 29 ; Pl. VI B), with pointed tang is also not 
unknown in contemporary assemblages 22 . 

One object which could best be identified as a spatula is, however, unique 
(fig. 8: 30; Pl. VI B). The blade, with a rounded end, is of a good consistent 
metal and might have been made of bronze, but only an analysis will provide 
an answer. The upper part of the blade and the pointed tang are covered with 
a kind of capper sheeting to farm a handle. X-rays made at the Hospital of 
Ajman by Dr. Manoj H . Vaidya 23 have clearly shown that the tang is 
perforated and was maybe joined with a rivet to the capper sheet-handle, 
although nothing is visible on the surface. The difference in density and 
texture between the actual spatula and the handle were very obvious on the 
photograph. 

18 W. YASIN, op. cit., 1989, p. 93 . 
19 B. VoGT, op.cit., 1985, p. 33, Pl. 28, fig . 6-8. 
20 B. VoGT, op. cit., 1985, p. 33, Pl. 28, fig . 2, 10. 
21 L. WOOLLEY, Ur Excavations, vol. 11. The Royal Cemetery, 1934, Pl. 231 (U. 7932, 8583, 
13566) ; E.A. Speiser, Excavations at Tepe Gaura vol. I, Philadelphia, 1935, Pl. XLIX, n• 2, B. 
VoGT, op. cit., 1985, p. 33, Pl. 28, n• 9. 
22 K. THORVILDSEN, Gravmser pä Umm an-Nar, KUML 1962, p. 210, fig . 19; E.C.L. DURING 
CASPERS, op. cit., 1970, p . 261 , fig. 15 : 1-2; K. FRIFELT, op. cit., 1975, p . 396, fig . 12 f. 
2 3 X-rays of all metal objects from Tomb B were made in the Ajman Hospita!. These X-rays 
allowed us to make accurate drawings of the objects. We are grateful to Dr. Manoj H. Vaidya, 
radiologist, for making the photos and for his helpful advice. 
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Fig. 7. Copper rings and awls from rectangular grave. 

Smal/ finds (fig. 9 : 31-3 5; Pl. VII-IX) 

Previous to our work, W. Yasin had found two sea1s and more than 3000 
beads. Both seals were found in the upper bone layer in the northern part of 
the tomband are most likely made of steatite 24 . The cylinder sea1 (h. 2,2cm; 

24 W. YASIN, op. cit., 1989, Pl. 46 A & B; 56 A & B; Sea1s (on1y stampsea1s and a triangu1ar
prism sea1) are extreme1y rare in Umm an-Nar context: see D. Porrs, op.cit., 1990a, pp. 110-113, 
fig. 14. 
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Fig. 8. Copper tools from rectangular grave. 

diam. l ,7cm) is supposedly reused. The seal is very wom and was originally 
decorated with a series of incised dots and lines, showing no obvious pattem. 
Later on some deep incised lines were added, but these also do not show an 
identifiable decoration. The other one is a stamp seal with a perforated boss 
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and a flat, circular base with crudely incised, crossing lines. Both seals are 
likely to have been imported. The latter one might even be prehistorie. 

Beads (fig. 9: 33; Pl. VII-VIII) 

W. Yasin found 3324 beads, the majority (2856) being tiny, whitish discs; 
323 of carnelian in various shapes (two of which were etched beads, white on 
red); several other stone beads; and 81 silver alloy ones 25 . 

We found 1266 additional beads. Agate is rare (fig. 9: 33 A); there were 
only three: two date-shaped, one double conoid. Carnelian (fig. 9: 33 B) in 
different hues, from light to deep red or even brownish red, is quite well 
represented with a variety of shapes, including small, flat discs; ring- or hall 
shaped; double conoid; truncated double conoid; rhomboid; and date-shaped 
beads (Pl. VII). There were also some tiny flat, squarish beads of black stone 
(fig. 9: 33 C) and a couple of white stone beads (fig. 9: 33 D). Numerous 
(1125) (fig. 9: 33 D; Pl. VIII A) all over the grave were small and thin, white 
to cream coloured disc-shaped beads, which W. Yasin assumes to be made of 
frit. We think, however, that they belong to a special category of beads made 
of fired steatite and produced by artisans in the Indus Valley 26 • Twenty-five 
elongated, tubular beads (fig. 9: 33 D; Pl. VIII B) are of the same material 
and probably have the same proveniance 27

• The majority of the stone beads 
may have originated in the Indus Valley 28

• As to frit beads (fig. 9: 33 E), 
three are globular. One barrel-shaped bead is made of light bluish frit; three 
types have a blackish colour; two of them are rib bed. Furthermore, we found 
one barrel-shaped copper (?) bead, and three quite heavy double conoid 
beads, possibly made of a silverjlead alloy (fig. 9: 33 F; Pl. VII B). 

25 W . YASIN, op. cit., 1989, p . 95, Pl. 46, 56 c & 57, 58. On the presence of etched beads in Umm 
an-Nar context: see S. CLEUZIOU, 8. VOGT, op.cit., 1985, p. 257, fig. 5, n' 1-2 ; 8 . VOGT, op.cit., 
1985, p. 33, Pl. 28, n' 4 & 5 (Umm an-Nar, Hili North A ; Hili tomb Band Hili North tomb B). 
An etched bead was also found in the Umm an-Nar grave at Shimal (on display in the Museum 
of Ras-al Khaimah). 
26 M. Tosi, L. BoNDIOLI, M. VIDALE, Craft Activity Areas and Surface Survey at Moenjodaro, 
Interim Reports vol. I, Reports on FieldWork Carried out at Mohenjo-Daro Pakistan 1982-83 
(ed. M. JANSEN & G. URBAN), Aachen/Roma, 1984, p. 30, fig . 15; S. PRACCHIA, M. Tosi, M . 
VIDALE, On the Type, Distri bution and Ex tent of Craft Industries at Moenjo-daro, South Asian 
Archaeo/ogy 1983 (eds. J . SCHOTSMANS & M. TADDEI), Naples, 1985, vol. I , pp. 233-235, fig. 25-
28; H .-P. FRANCFORT, Fouilles de Shortughai. Recherches sur /'Asie Centrale Protohistorique ( = 
Mémoires de la Mission Archéologique Française en Asie Centrale, Tome 11), Paris, 1989, 
pp. 136-137. 
27 H .-P. FRANCFORT, op. cit., 1989, pp. 137-138, Pl. XXXVII, 3. 
28 S. CLEUZIOU, 8. VOGT, op.cit., 1985, p . 258. 
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Fig. 9. Beads: 33 A : agate I 8: carnelian I C: black stone I D: white stone (e.g. fired 
steatite) I E: frit I F : copper (?) and silverllead (?) alloy ; 31-32: shell rings; 34: 
shells; 35 : flint from rectangular grave. 
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Shell-rings and varia (fig. 9: 31-32, 34-35; Pl. IX) 

Only two shell-rings (Pl. IX A) were found; fig. 9:32 is of a very regular 
shape and made of mother-of-pearl. The tomb contained also some shells (fig. 
9:34; Pl. IX B) and a small brownish/black flint (fig. 9:35). 

Condusion 

1t is clear that Mowaihat, Tomb B has to be considered a secondary burial 
for ca. 160 to 180 individuals. After having been deposited in the circular, 
freestanding grave the bones might have been moved to a subterranean 
ossuary in order to make room in the circular grave. The tomb at Ajman is 
not an isolated phenomenon since an identical situation is present at Hili N. 

Burial goods found in the tomb are standard Umm an-Nar. The painted 
vessels are a typical black on redjorange painted funerary pottery. However, 
other categones usually found in Umm an-Nar period burials such as incised 
grey ware, suspension vessels, dornestic ware and elaborate painted vessels, 
are lacking. The stone vessels, metal objects and beads represent a typical 
Umm an-Nar assemblage. The objects found in the tombat Mowaihat date 
without doubt to the late 3rd millennium B.C. 

List of objects from Ajman, Mowaihat tomb B (1990)* 

1. small jar : 2.5YR 5/8 (red) ; paste with small ehalk-inclusions; slightly rough and 
pitted greyish-blaek surface (slip or due to fire?) (H : 6,5em). 

2. small jar: 5YR 6/6 (reddish yellow) ; seraping of the lower half (pres. H.: 7em). 
3. small jar: 2.5YR 6/6 (light red); seraping of the lower half (pres.H.: 7,3em). 
4. jar : 7.5YR 6/4 (light brown) ; erumbly paste (H.: 14cm). 
5. jar: 2.5YR 6/6 (light red) ; blaek paint (pres. H. : 3em). 
6. jar: 5YR 6/8 (reddish yellow) ; blaek paint (pres. H.: 7em). 
7. jar: 5YR 6/6 (reddish yellow) ; blaek paint on red slip; seraping of the lower third 

(H.: 11 ,8em). 
8. jar : 5YR 6/6 (reddish-yellow) ; blaek paint ; red slip?; seraping of the lower third ; 

small hole (0 0,5em) in the base (H. : ll,2cm). 
9. jar: 2.5YR 6/8 (light red); blaek paint; probably no slip; seraping of the lower 

third (H. : 11,8cm) (found together with n· 13, 14, 26 and 28). 
10. jar: 5YR 6/8 (reddish yellow) ; blaek paint on red slip; seraping of the lower half 

(H.: 15,8em). 
11. fragment of jar: 5YR 7/6 (reddish yellow) ; blaek paint (pres. H.: 1,8em). 
12. dark grey soft-stone hemispherical bowl with x10 dot-in-eirele deeoration (H.: 

4,6cm; diam. rim: 8,2em). 
13. dark greyish-green undeeorated soft-stone beaker on flat base (H.: 8,6cm; diam. 

rim : 7,8em) (found together with n" 9, 14, 26 and 28). 

• The numbers used to identify the objects on the drawings, repcesent also their registrationnum
ber as they were labeled on them before being handed over to the Museum of Ajman. 
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14. grey, deep soft-stone bowl with four rows of xlO dot-in-eirele decorati9n ; slightly 
irregular rim (H. : ± 12cm; diam. rim : 10,4cm) (found together with n• 9, 13, 26 
and 28). 

15. copper ring (diam.: 3,Jcm). 
16. copper ring (diam.: 2cm). 
17. copper ring (diam.: 2,lcm). 
18. copper-ring (diam.: 2,3cm). 
19. copper ring (diam.: 2,3cm). 
20. copper ring (diam.: 2,8cm). 
21. double copper ring (diam. : 2,7cm). 
22. copper ring (diam.: 2,5cm). 
23. éopper awl (L. : 6,5cm). 
24. copper awl (L. : 7,3cm). 
25. copper awl (L. : 8cm). 
26. copper awl (L.: 9,3cm) (found together with n• 9, 13, 14 and 28). 
27. copper awl (L.: 9,7cm). 
28. copper razor (L. : 8,3cm) (found together with n• 9, 13, 14 and 26). 
29. copper dagger or knife (L. : l6,2cm). 
30. copper/bronze spatuJa with rounded blade and pointed tang covered with a 

copper sheeting. One rivet (?) through the tang (L. : 18,3cm). 
31. shell ring; square section (diam. 2,5cm). 
32. shell ring; rectangular section ( diam. : 2,2cm). 
33. beads : A. agate ; B. carnelian ; C. black stone ; D. stone (e.g. fired steatite) ; E. frit ; 

F. copper (?) and silverjlead (?) alloy. 
34. shells. 
35. brownjblack flint. 
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Pl. I A: Rectangular grave (B) at Mowaihat, Ajman. 
B: Northern part of rectangular grave (B) at Mowaihat, Ajman. 
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PI. 11 A : Human bones in SE-corner of grave B (see also fig. 3). 
B: Skulls and bones in NE-corner of grave B (see fig. 3). 
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Pl. lil A: Rectangular grave (B) after completition of excavation; in the background 
the remains of the circular grave (A) at Mowaihat, Ajman. 

B: Assemblage of pottery vessel (n· 9), copper awl (n· 26) and razor (n• 28); 
two soft-stone vessels (n• l3 & 14), in situ, almost at bottomlevel at W-side 
of the rectangular grave (B) at Mowaihat, Ajman. 
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Pl. IV : Pottery vessels from rectangular grave: A n• I; B n• 3 and 2; C n• 9, 7 and 10. 
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PL V A: Soft-stone vessels from rectangular grave (n" 12-14). 
B: Copper rings from rectangular grave (n" 15-20, 22 and 21). 
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PI. VI A: Copper awls from rectangular grave (n· 23-27). 
B: Copper tools from rectangular grave (n· 30, 28 and 29). 
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Pl. VII A: Agate and carnelian beads from rectangular grave (n• 33 A and B). 
B: Metal beads from rectangular grave (n• 33 F). 
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Pl. VIII A & B: Small beads of fired steatite (n• 33 D) . 



30 E. HAERINCK 

Pl. IX A : Shell rings from rectangular grave (n· 31 and 32). 
B: Shells from rectangular grave (n• 34). 



Patriek Monsieur 

NOTE SUR LES AMPHORES 'CYLINDRIQUES TARDIVES' ET LES 
AMPHORES DU TYPE DIT SPATHE/ON 

11 existe plusieurs types ou groupes d'amphores d'époque romaine tardive 
qui, en raison des quelques caractéristiques générales qu'ils présentent, sont 
considérés comme formant une grande familie. Ces caractéristiques portent 
essentieHement sur la qualité et la couleur de la päte, sur Ie finissage extérieur 
de la panse, sur la forme cylindrique de celle-ci. Certaines de ces amphores, 
notaroment les types Africana I et 11, étaient sans aucun doute fabriquées en 
Afrique du Nord, et plus particulièrement en Byzacène 1 . De ce fait on a 
proposé pour un bon nombre de types d'amphores un même lieu d'origine 2 • 

Quelques études fondamentales ont fixé les grands groupements qui sont 
encore toujours de rigueur dans Ie jargon archéologique. Les deux premiers 
groupes, les Africaines qui viennent d'être mentionnées, semblent former des 
ensembles plus ou moins homogènes. Tous les deux sont déjà présents au n• 
siècle 3 • Un troisième groupe, celui des amphores 'cylindriques tardives' serait 
à dater de la fin du III• jusqu'au V• siècle. La dénomination 'amphores 
cylindriques tardives' n'est pas très claire 4 • En fait, ces exemplaires semblent 
surtout montrer des caractéristiques qui sont aussi propres à !'ensemble des 
amphores du type dit spatheion. Ce quatrième groupe, celui des spatheia, 
se serait répandu du IV• jusqu'au VII• siècle 5 • 11 se trouve, enfin, qu'il 
reste toute une gamme d'amphores d'une diversité déconcertante, et dont 
beaucoup montrent des affinités claires avec les grandes catégories susmen
tionnées. Un des mérites de l'reuvre récente de S.J. Keay est d'avoir soumis 
une typologie plus ou moins consistante pour ces groupes et types d'ampho
res du Bas-Empire 6 . En ce qui concerne Ie contenu, les denrées ou les liquides 
qu'elles ont transportés, rien n'est certain: huile d'olive, sauces de poissons, 

1 TCHERNIA, A., ZEvi, F., 'Amphores de Byzacène au Bas-Empire', AntAfr 3 (1969), pp. 173-214. 
PEACOCK-WILLIAMS (1986), pp. 153-168, avec bibliographie. Nous neprenons pas en considéra
tion les amphores d'origine tripolitaine. 
2 KEAY (1984), pp. 409-417, avec bibliographie. 
3 KEAY (1984), pp. 121-127: type VII. 
4 MANACORDA (1977), p. 171 sq. : 'continentori cilindrici della tarda età imperiale' ; id. (1981), 
pp. 1045-1056, avec nouvelle bibliographie ; HAUTUMM (1981), pp. 103-104; KEAY (1984), pp. 184-
212: type XXV. 
' ÜRACE (1979), fig. 67-68, atec texte d'accompagnement; PANELLA (1972), pp. 105-106; ead. 
(1973), passim; ead. (1982), pp.l78-181 ; MANACORDA (1977), p.211 sq. ; id. (1981), pp.I045-
1056, avec nouvelle bibliographie; HAUTUMM (1981), pp. 115-129; KEAY (1984), pp. 212-219; type 
XXVI; PEACOCK-WILLIAMS (1986), pp. 202-203: class 51. 
6 KEAY (1984). 
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céréales etc. ont été proposées. Peut-être un même type pouvait-il être destiné 
au transport et à la conservation de produits différents. Quelques cargaisons 
d'épaves démontrent Ie remploi probable des récipients 7 • La diversité des 
formes traduit autant des ateliers de régions différentes, chacun avec ses 
propres techniques et traditions, que des différences chronologiques. 11 est 
possible qu'une silhouette d'amphore bien reconnaissable ait pu stimuler la 
vente du produit qu'elle contenait 8 • 

Malgré toutes les recherches qui leur ont été consacrées, une bonne partie 
de ces amphores pose des problèmes. La classification de !'étude des ampho
res du type dit spatheion et des amphores 'cylindriques tardives', par exemple, 
se fondent sur des observations vagues et contradictoires. Quelles sont leurs 
caractéristiques saillantes? 

La classification de S.J. Keay, type XXV.A-Z, la cargaison de l'épave F du 
cap Dramont (St.-Raphaël), ou encore les exemplaires d'Ostie, montrent un 
nombre quasi infini de variantes du groupe des amphores 'cylindriques 
tardives' 9 . Le col s'élargit vers Ie bas et s'évase à la partie supérieure, de sorte 
que la partie évasée et la lèvre présentent la forme d'un calice, parfois même 
une véritable 'couronne'. La lèvre est généralement arrondie, terminée à la 
partie inférieure par une rainure. Les anses présentent une section ovale ou 
aplatie. L'envergure est nettement plus large en haut qu'en bas. Le plus 
souvent, la partie supérieure de l'anse deseend d'abord légèrement, formant 
après un angle obtus avec la partie inférieure plus longue qui se rabat sur Ie 
bas du col. Régulièrement i! y a une rainure à l'intérieur de l'anse. La variante 
à 'couronne', montre un col plus long et de forme tubulaire, et des anses de 
dimensions plus grandes. L'épaulement arrondi laisse à peine entrevoir Ie 
raccord avec la panse, parfois marqué par une rainure grossière et peu 
profonde. 11 arrive que la panse cylindrique se rétrécit légèrement au milieu 
ou vers Ie bas, notamment chez les exemplaires à 'couronne'. La partie basse 
de l'amphore se termine en un pied allongé et pointu, parfois en une pointe 
courte. La hauteur de ces récipients se situe en moyenne entre 0,90 et 1,20 m. 
Quelquefois des marques, lettres, dessins ou signes, sont estampés ou incisés 
sur Ie col. Leur signification nous échappe 10 . Une amphore du Musée 
d'Histoire et d'Archéologie de la ville de Tournai (fig. 1-3) s'insère assez 
facilement dans ce groupe: 

7 V oir n. 22; KEAY (1984), pp. 408-427: passim ; R. LEQUÉMENT, 'Étiquettes de plomb sur des 
amphores d'Afrique', MEFRA 87 (1975), pp. 667-680; id., 'Une épave du Bas-Empire dans la 
baie de Pompellonne', RAN 9 (1976), pp. 177-190; SCHURING (1984), pp. 156-158; HAUTUMM 

(1981), pp. 106-109. 
8 Cf. GRACE (1979), texte accompagnant les fig. 19-21. 
9 Cf. n. 4; JONCHERAY (1975). 
10 GALLET de SANTERRE (1971), p. 202, fig. 9; MANACORDA (1977), p. 173 sq. et p. 208 sq.; KEAY 

(1984), pp. 192-193. 
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Fig. 1. Amphore 'cylindrique tardive' au Musée de Tournai. 

Pas de n· d'inventaire. H. cons. 0,55. Diam. max. 0,24. Diam. embouchure 
0,135. H. anses 0,115. L'exemplaire correspond à ladescription générale du 
groupe, y compris les rainures sous la lèvre, à l'intérieur des anses et sur 
l'épaule. Les anses sont fixées de façon grossière sur la partie inférieure du 
col (bavures). Traces de façonnage au tour, aussi à l'extérieur de la panse. 
Graffito sur Ie col : deux lignes verticales et légèrement ondulantes, H. 
0,045. Päte moyennement cuite, poreuse; dégraissant: quartz et inclusions 
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Fig. 2. Detail de fig. I : rainures sur l'épaulement et à l'intérieur de l'anse. 

Fig. 3. Detail de fig. I : col avec lèvre en calice; attachement de l'anse avec bavures. 
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noires ; couleur rouge vif, Munsell lOR 5/2 (ext.), lOR 6/6 (int.). Pas 
d'engobe. Provenanee inconnue. L'amphore a été retirée du fond de la mer, 
comme l'indique Ie dépöt marin. Les empreintes sur les quatre cötés de la 
panse prouvent qu'elle était calée dans une cargaison d'amphores. La 
cassure est couverte de concrétions, donc ancienne. Seule la moitié supé
rieure de l'amphore est conservée. Une comparaison avec les variantes 
XXXV.E et S selon la classification de S.J. Keay nous paraît justifiée. On 
ne peut préciser si elle se terminait en pointe longue ou courte 11. 

Le groupe des spatheia (S.J. Keay, type XXVI.A-M) se rapproche fort de 
celui des 'amphores cylindriques'. Ces amphores se distinguent surtout par 
leur corps fuselé, avec un rétrécissement au milieu. Dans beaucoup de cas, Ie 
pied allongé semble proJonger la panse dont Ie diamètre diminue de manière 
continu vers Ie bas 12 . La lèvre est plus épaisse, parfois elle estfaiteen forme 
de bandeau 13 . L'envergure des anses est nettement moindre, comme la taille 
de l'amphore en général. La hauteur varie entre I et 0,60 m. Quelquefois Ie 
col est pourvu de dipinti. Malheureusement ils ne nous renseignent pas sur Ie 
contenu, ni sur !'origine de l'amphore 14. La qualité et la couleur de la pàte, 
allant d 'un rouge-brun à un rouge vif, sont les mêmes que pour Ie groupe des 
amphores 'cylindriques tardives'. 

Nous partageons !'avis de Cl. Panella, qui considère que Ie groupe des 
amphores 'cylindriques tardives', élaboré par D. Manacorda, constitue un 
seul ensemble a vee cel ui des spatheia 15 • La distinction en deux groupes est 
vraisemblablement due à la dénomination spatheion elle-même. Le nom est 
mentionné comme mesure de capacité dans des papyrus égyptiens ; apparem
ment, i! désignait aussi un type de récipient. 11 était tentant d'associer Ie mot, 
qui signifie 'épée' , à la silhouette svelte du type d 'amphore que l'on appellera 
désormais communément spatheion 16 . La dimension des panses cylindriques 
de plusieurs exemplaires, ainsi que quelques types de lèvres et de cols, dont la 
relation avec la partie inférieure de l'amphore était souvent inconnue, ont 
probablement amené D. Manacorda à distinguer une nouvelle catégorie 
d'amphores. S.J. Keay aussi les classe à part (type XXVI). S'il est vrai que 
!'on peut distinguer deux grands groupes, surtout en ce qui concerne les 
dimensions et Ia panse cylindrique, il n'en reste pas moins que certains 
exemplaires se confondent comme Ie montre bien la séquence de l'épave E du 

11 Nous remercions Je Docteur J. VJaminck, conservateur du Musée de Tournai, qui nous a 
permis d'étudier et de publier J'amphore, et P . Mercier qui J'a photographiée. 
12 Cf. n. 5. Voir encore Jes amphores de J'Ilot de Bagaud (Var) : BENOÎT (1962), pp. J69-170, 
fig . 49-50, et du Dramont E: JoNCHERAY (1975), p. 145, Pl. 11 . 
13 80NIFAY (1986), fig . 4, n' 8 ; VERMASEREN-VAN EssEN (1965), Pl. LXXXV, 3. 
14 PENSABENE (1981), p. 212, n' 50 ; p. 211 , fig . 26, 28. 
u PANELLA (1982), p. 178. 
16 ÜRACE (1979), texte accompagnant fig. 67-68 ; MANACORDA (1977), p. 220 sq.; HAUTUMM 
(1981), pp. 115, 126-127. 
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cap Dramont, et il est souvent malaisé de répartir des fragments en deux 
groupes bi en distincts 17 . Finalement une appellation adéqua te manque 
encore: amphores 'cylindriques tardives' est trop vague, l'association du mot 
spatheion à la variante fuselée reste douteuse; comment désigner ces deux 
groupes en un mot, un signe? 

Malgré l'existence de quelques dates précises, la chronologie offre beaucoup 
de lacunes. Les cargaisons d'épaves forment un jalon chronologique de 
première ordre. En plus elles mettent en évidence une relation synchronique 
de différents types ou variantes de types d'amphores complètes. L'épave de 
Femina Morta (Ragusa), datée de la fin du m· OU du début du IV· siècle, et 
peut-être l'épave B de la Pointe de la Luque (Marseille), qui pourrait dater de 
la fin du III• siècle, fournissent les premiers exemples du groupe des 'ampho
res cylindriques tardives', ainsi que les fouilles autour de la basilique constan
tinienne des Saints Pierreet Marcellin à Rome (1• moitié du IV• siècle) 18 . A 
Ostie les amphores des deux groupes proviennent de plusieurs contextes allant 
de la deuxième moitié du lil" au V• siècle (Thermes du Nageur). Un spatheion 
trouvé dans Ie puits d'un portique de l'agora d'Argos est daté par un contexte 
de la fin du IV• au début du V• si~cle. Le contexte de l'ancienne basilique de 
San Sisto Vecchio à Rome appartient au dernières décennies du IV• siècle. Le 
mithraeum sous l'église de Santa Prisca, visiblement détruit par les chrétiens 
au plus tard peu après l'édit de Théodose, est un site dont Ie matériet 
céramique en général mérite une étude approfondie. Deux sondages aux 
confins du Palatin, l'un dans !'ensemble des bätiments dit Schola Praeconum, 
l'autre dans les 'taberne' sous la terrasse du sanctuaire de Cybèle, ont donné 
les dates respectives de 430-440 et 410-450. Les fouilles de la Bourse de 
Marseille situent notre matériel dans la première moitié du V• siècle. A 
Ravenne, Ie mausolée dit de Galla Placidia, dont les matériaux du toit 
regorgent d'amphores des deux groupes, est daté assez sûrement de la même 
période 19 . Pour la deuxième moitié du V• s. , la première moitié et une bonne 
partie de la deuxième moitié du VI• siècle, nous sommes très mal informés. Le 

1 7 JONCHERAY (1975), p. 145, Pl. 11 ; HAUTUMM (1981), pp. 103-104. 
1 8 Femina Morta : PARKER (1976-'77) ; TORTORELLA (1981), p. 374. Pointe de la Luque : LIOU 
(1973), pp. 579-585 ; TORTORELLA (1981), p. 376. La basilique constantinienne des Saints Pierreet 
Marcellin : MANACORDA-ÜUYON-STRÜBER (1981). 
1 9 Ostie : PANELLA (1972), passim. Argos: PIÉRART-THALMANN (1980), pp. 461 , 464,466. San Sisto 
Vecchio : SCHURING (1984), pp. 147, 176-178. Mithraeum sous Santa Prisca : VERMASEREN-VAN 
EssEN (1965), pp. 115-116, 241-242 ; l'interdiction du culte païen à Rome par l'édit de 391 (Code 
Théodosien XVI, 10,10, dans Le Bas-Empire. Textes choisis et présentés par A. CHASTAGNOL). 
Schola Praeconum : WHJTEHOUSE, et al. (1982), pp. 54-56. ' taberne': PENSABENE (1981), pp. 189-
190, 196. Marseille : BONIFAY (1986), p. 270. Ravenne : Fr.W. DEICHMANN, Ravenna. Hauptstadt 
des spätantiken Abendlandes. Kommentar, I. Teil (Wiesbaden, 1974), pp. 55, 66, avec bibliogra
phie ; voir dernièrement S. ÜELICHI, 'Nuove ricerche archeologiche nella chiesa di Santa Croce a 
Ravenna', in XXXVII Corso di cultura sul/' arte ravennateet bizantina. (Ravenne, 1990), pp. 195-
208, avec bibliographie récente. Ricci (1914). 
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groupe des amphores 'cylindriques tardives' semble avoir disparu. A partir de 
la fin du VI• siècle et durant les trois premiers quarts du VII• surgit une forme 
de spatheion de petite taille (à peine 0,40 m). Apparemment elle se rencontre 
uniquement en Méditerranée orientale et dans les contrées pontiques. La pàte 
jaunàtre suggère une fabrication quelque part dan.s ces régions 20

. 

En effet, si !'origine des 'amphores cylindriques' et des spatheia se situe bien 
en Afrique du Nord, et plus particulièrement dans Ie nord de la Tunisie 
(Afrique proconsulaire), il devient de plus en plus évident qu'à partir d'un 
certain moment les spatheia furent imités et fabriqués en divers lieux de la 
Méditerrannée. Des fours ont été découverts à Cartagène et à Classe 
(Ravenne) 21 . 

Ce que ces amphores transportaient, nous ne Ie savons pas encore. L'huile 
d'olive est une hypothèse sérieuse (voir n. 7). Des noyaux d'olives ont été 
retrouvés dans deux spatheia de l'épave E du cap Dramont. Les amphores de 
l'~pave F transportaient de la résine de pin. Les amphores de Marseille 
étaient poissées, ce qui implique un transport de liquides. Quelques spatheia 
retrouvés dans !'ensemble du four de Classe contenaient des restes de fruits, 
de légumes et d'olives 22 . 

Les difficultés que révèle la classification de ces deux groupes d'amphores 
ont essentiellement été présentées du point de vue morphologique. Consta
tons que la diversité innombrable des formes amphoriques autant que le 
manque de coordination dans les recherches n'ont pas encore permis de fixer 
un système de classification limpide et uniforme. L'étude typologique restera 
toujours Ie point de départ, maïs elle ne suffit pas. L'analyse de la pàte et 
!'étude des techniques de fabrication sont indispensables 2 3, maïs ces deux 
types de recherches exigent une grande expérience et beaucoup de temps, car 
Ie matériet de comparaison doit être évalué sur pièce, les informations 
diffusées par les publications étant généralement insuffisantes. La chronologie, 
encore rarement précise, permettra peut-être un jour d'élaborer une évolution 
typologique des 'amphores cylindriques' et des spatheia. 

20 Yassi Ada : BASS-VAN DooRNINCK (1982), p. 182, fig . 8(18), 66,67; TORTORELLA (1981), p. 378. 
Egine: fELTEN-WÜRSTER (1975), pp. 67-68, n· 95, Taf. 21. Samos: HAUTUMM (1981), pp. 10-20 
(datation), 115-118, n"' 104-109; ScoRPAN (1977), pp. 282-283, type XVI, avec bibliographie. 
Sucidava: TUDOR (1965), pp. 119-122, fig. 32-33. Constantinople: HAYES (1968), p. 215, n· 7. 
21 Cartagène: PEACOCK-WILLIAMS (1986), p. 202. Classe: MAIOLI (1983), pp. 74-78; STOPPIONI 
Plccou (1983), pp. 130, 133. 
22 V oir encore n. 7 ; KEAY (1984), pp. 193, 215; TCHERNIA (1969), p. 472; BONIFAY (1986), p. 275; 
STOPPIONI PICCOLI (1983), p. 133. 
23 SCHURING (1984). 
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F. Vermeuten • en M. Rogge 

KRUISHOUTEM - KAPELLEKOUTER: 
VAN ROMEINS HEILIGDOM TOT ROOMSE BIDPLAATS? 

Het zachtglooiend landschap van zuidelijk Oost-Vlaanderen heeft de 
jongste eeuwen een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van haar 
archeologische rijkdom. Dit door de mens van in de Steentijd tot de middel
eeuwen steeds vrij druk bewoond gebied, dat een gevarieerde topografie 
koppelt aan een vruchtbare leembodem, was reeds in de 19d• eeuw het 
uitverkoren onderzoeksterrein van talloze hobbyisten met oudheidkundige 
belangstelling 1 . Sinds meerdere decennia wordt de amateuristische archeo
logie-beoefening er gecomplementeerd en verder uitgebouwd door de inbreng 
van diverse wetenschappelijke instellingen en diensten. De samenwerking van 
2 hiervan, nl. het Seminarie voor Archeologie van de R.U.G. en het Archeo
logisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen (stad Zottegem), leidde sinds 
kort tot het opstarten van een archeologisch onderzoeksprojekt in de ge
meente Kruishoutem (fig. 1). In een agrarische zone waarin voorheen enkel de 
plaatselijke landbouwer brood zag, leidden enige, voor deze streken uitzon
derlijke, vondsten plots tot een ongewone wetenschappelijke interesse. Dit is 
het verhaal van de onderzoeksopzet en van de eerste bevindingen op de 
belangwekkende site Kapellekouter. 

Aanzet van een onderzoeksprojekt 

De vindplaats werd reeds eind de 70er jaren ontdekt toen één van ons 
(M.R.) regelmatige veldverkenningen uitvoerde in de regio. Op een terrein, 
met als overgeleverd toponiem Kapellekouter, werd een hoeveelheid aarde
werk en karakteristieke bouwmaterialen (vooral dakpanfragmenten) van 
Gallo-Romeinse makelij opgeraapt. Deze plaats bevindt zich ruim 1 km ten 
zuiden van de Kruishoutemse dorpskern, op een licht naar het noorden 
afbeltend plateau dat zich tot 70 m boven de zeespiegel verheft. Niet alleen de 
topografische situatie is gunstig - het is één der hoogste heuvelruggen in 
België ten westen van de Schelde en men heeft er een dominant uitzicht over 
het Leie/Schelde-interfluvium - maar ook de bodemkundige omstandighe
den pleiten voor een nuttig gebruik als woongrond voor vroegere gemeen~ 
schappen. Men bevindt zich hier immers precies aan de overgang van de 

• Bevoegdverklaard navorser N .F .W.O. 
1 Voor een overzicht zie o .a . M. BAUWENS-LESENNE, Bibliografisch repertorium der oudheidkun
dige vondsten in Oostvlaanderen, Brussel, 1962 ( = Oudheidkundige Repertoria, 11) en S.J . De LAET 
en J.A.E. NENQUIN, Een Gallo-Romeinse vicus te Velzeke-Ruddershove, Cultureel Jaarboek voor 
de Provincie Oost-Vlaanderen, 11, 1953 (1958), pp. 3-11. 
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Fig. I. Algemene lokalisatie van Kruishoutem. 

vlakkere zandgronden naar de licht heuvelige Zandleemstreek, m.a.w. in het 
onmiddellijk bereik van 2 landschappen met elk hun ecologische voordelen. 

Als gevolg van de recente landbouwvoering, met gebruik van steeds dieper 
woelende grondbewerkingsmachines, werden de archeologische niveaus de 
jongste jaren steeds meer aangetast. Dit veroorzaakt op het betrokken 
akkerland een toevloed van archaeo/ogica die in de bouwlaag worden opge
nomen en zich bij gewone veldprospektie gemakkelijk laten opmerken. Der
gelijke veldwandelingen met vondstenrekuperatie werden vanaf 1986 op de 
Kapellekouter uitgevoerd door enkele amateurarcheologen uit de regio 2 • 

Het gebruik van metaaldetektoren leverde een grote hoeveelheid bronzen, 
ijzeren en loden fragmenten op, waaronder Keltische en Romeinse munten, 
Romeinse mantelspelden en andere sieraden, wat brons- en loodafval en een 
reeks figurines die doorgaans Romeinse godheden voorstellen. De opmerke
lijke rijkdom aan metaalvondsten en vooral het voorkomen van bronzen 
godenbeeldjes in kombinatie met produktie-afval - een eerder zeldzame 
vaststelling op Romeinse vindplaatsen in noordelijk Gallië - zetten de hoger 
genoemde archeologische diensten van de R.U.G. en de stad Zottegem aan 
hier gezamelijk een grondig terreinonderzoek door te voeren 3 . Als voorlopig 
belangrijkste vraagstelling gold het ontrafelen van de preciese aard van de site 
tijdens de Romeinse Hoge Keizertijd (l••e-3de eeuw na Chr.) : is er sprake van 
een heiligdom, een grote villa, een agglomeratie of van een kombinatie van 

2 Het zijn vooral de heren J.P. Parent en J. Van Wambeke (Oudenaarde), K. Braekman 
(Kruishoutem) en N. Huysman (Zingem). Hun medewerking aan het onderzoek wordt fel 
gewaardeerd. 
3 Dit onderzoek van het Seminarie voor Archeologie en het A.M.Z.O.V., geniet de steun van het 
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en van de gemeenten Zottegem en Kruishou
tem. 
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verschillende funkties en hoe verloopt de chronologie? Voorts stelden er zich 
vragen omtrent mogelijke bewoningskontinuïteit op deze plaats gedurende de 
Late Keizertijd (4de_vroege 5de eeuw) en de vroege middeleeuwen. Dit althans 
wordt gesuggereerd door sommige oppervlaktevondsten zoals 4de_eeuwse 
munten en enkele Merovingische mantelspelden. Beide probleemstellingen 
kaderen overigens in ruimere regionale onderzoekingen die het jongste decen
nium werden doorgevoerd in het zuiden van de Vlaamse Zandstreek ener
zijds 4 en zandlemig Zuid-Vlaanderen anderzijds 5 • 

Een verdere uitdieping van de archeologische informatie benoodzaakt het 
doorvoeren van zowel systematische prospekties als liefst grootschalige 
opgravingen. Slechts een kombinatie van beide veldtechnieken laat een dege
lijke appreciatie toe van de aard, datering, omvang en evolutie van de 
menselijke aktiviteiten die hun sporen op de vindplaats nalieten. 

Het prospektiewerk grijpt plaats op verschillende niveaus. Vooreerst is het 
essentieel dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de spreiding der 
oppervlaktevondsten. Hiertoe werd reeds begonnen met een zeer gedetail
leerde fieldwalking van het terrein, met aanduiding van alle gevonden archaeo
logica op kaart 6 . Zo'n uitgewerkt stippenplan laat niet enkel toe de omvang 
en begrenzing van de site nauwkeurig in te schatten, maar geeft ook koncen
traties van vondsten weer, die- bij gebruik van verschillende symbolen per 
vondstkategorie (aardewerk, bouwmateriaal, ... ) - bepaalde vroegere aktivi
teiten kunnen weerspiegelen. 
Naast de gewone visuele verkenning op het veld is het voor het rekupereren 
van metaalvondsten en om enig voorafgaand inzicht te krijgen in onder
grondse anomalieën aangewezen ook elektromagnetische prospektiemethodes 
te gebruiken. Het voortgezet hanteren van de metaaldetektor belooft alleszins 
goede resultaten voor eerstgenoemde vereiste, terwijl een gepland onderzoek 
van de bodem met elektrische weerstandsmeting (najaar 1990) bijzonder 
instruktief kan zijn voor het tweede probleem. Tenslotte worden ook remote 
sensing-technieken aangewend ter detektie van archeologische grondsporen. 
Essentieel gaat het hier om reeds genomen en nog te realiseren schuine 
luchtfoto's van het terrein op verschillende tijdstippen van het jaar en bij 

4 Het betreft het zgn. 'Leie-Schelde projekt' van de R.U.G., dat startte in 1982 en recentelijk 
leidde tot een eerste synthese : F. VERMEULEN, De Romeinse bewoning in het zuiden van Zandig 
Vlaanderen . Regionaal-archeologische bijdrage tot het onderzoek van de rurale bewoningsgeschiede
nis, onuitgegeven doctoraatsproefschrift, R.U.G., 1988. Zie ook : F. VERMEULEN, De Romeinse 
bewoning in het zuiden van zandig Vlaanderen, in : Congrès de Namur, 18-21 Vll1 1988, Acres, 
Namur, 1989, pp. 163-182. 
> Het is een onderzoek dat sinds 1969 o.l.v. M. Rogge wordt uitgevoerd naar de Gallo-Romeinse 
bewoning in het Zuidvlaamse leem- en zandleemgebied. 
6 Deze prospektie werd uitgevoerd in 1989 door een R.U.G.-team, waarvan ook de archeologie
studenten K. Tremerie, K. Braekman, D. Dutoo en P. Van Den Broeck deel uitmaakten. 
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wisselende vegetatiebedekking van de akkers 7 • De uniformiteit van de betrok
ken gebruikspercelen en de plaatselijk zeer zandige ondergrond garanderen 
hier enig succes. 

Met het opgravingswerk, dat als enige methode toelaat uitvoerige en meer 
betrouwbare gegevens in te winnen nopens de geschiedenis van de site, werd 
begonnen in het voorjaar 1989. Een eerste zomercampagne liet toen toe de 
aard, staat van bewaring en interpretatieve mogelijkheden van het plaatselijk 
bodemarchief te evalueren 8 • De resultaten van deze systematische bodemin
greep, op een 1000 m 2 groot gedeelte van de vindplaats, zijn zeer aanmoedi
gend 9 • Ze bieden uitzicht op positieve beantwoording van een resem nieuwe 
vragen i.v.m. de proto- en vroeg-historische okkupatie van de site en zijn 
regionale kontekst, althans indien de opgravingen op grote schaal worden 
verdergezet en belangrijke delen van het terrein omvatten. De uitvoering 
hiervan, ongetwijfeld een meerjarenprogramma, is gepland. 

Een eerste bilan 

Uit de tot hiertoe uitgevoerde onderzoekingen blijkt overduidelijk dat het 
zwaartepunt van de menselijke okkupatie van de site Kruishoutem-Kapelle
kouter ligt in de Romeinse en middeleeuwse periodes. Buiten wat mesoli
thische en neolithische verspreide silex-artefakten - o.a. een pijlpunt met 
transversale snede - en een kleine oppervlaktekoncentratie van potscherven 
uit de IJzertijd, is prehistorisch materiaal hier afwezig. De bijzonder talrijke 
oppervlaktevondsten uit de Gallo-Romeinse periode tonen daarentegen aan 
dat de bewoning hier vanaf het begin van onze jaartelling bijzonder intensief 
en uitgebreid was. In een zone van min. 6 ha bevindt zich een duidelijke 
koncentratie van romeinse archaeologica - vnl. aardewerk, munten, bronzen 
en ijzeren voorwerpen, dakpanfragmenten en brokken maalsteen - samen 
met afval van metaalproduktie (brons, lood en ijzer) en natuurstenen bouw
materialen (vooral kalksteen uit het Doornikse) die vermoedelijk ook aan de 
Hoge Keizertijd zijn toe te schrijven. Het opgemaakte stippenplan (fig. 2) 
bewijst de grote dichtheid en scherpe afbakening van de vondstenspreiding. 
Ook zijn er duidelijk interne koncentratiezones te herkennen. Zo wijzen b.v. 

7 Deze luchtopnamen, van de hand van de heer J . Semey, kaderen in een gezamelijk R.U.G.
N.F.W.O.-onderzoek van luchtfotografische prospektie in zandig Vlaanderen. 
8 De opgravingen stonden onder de wetenschappelijke leiding van de auteurs, bijgestaan door de 
archeologen P. Van Der Plaetsen en K. Braekman. Naast de hulp van talloze vrijwilligers en 
studenten, konden 4 werklieden worden ingezet van de gemeenten Kruishoutem (de heren G. 
Bruyneel enG. Vindevogel) en Zottegem (de heren S. De Vos en D. Van Der Franen). 
9 We danken de eigenaar van het terrein, de heer A. Windels uit Nokere, voor zijn welwillende 
toestemming tot opgraven. 
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Fig. 2. Stippenplan opgemaakt na systematische veldprospektie in 1989 op de Kapellekouter (perceel 862•) te Kruishoutem. 

Legende : 1. aardewerk (meestal Gallo-Romeins), 2. glas (Gallo-Romeins en Merovingisch), 3. 'Doornikse kalksteen', 
4. andere natuursteen (vooral Gallo-Romeinse maalstenen), 5. 'Romeinse' dakpan, 6. ijzerslak. 
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Fig. 3. Vereenvoudigd opgravingsplan van de campagne 1989. De middeleeuwse skeletgraven en de meeste post-middeleeuwse en recente 
verstoringen zijn niet aangegeven. Legende : I. Vroeg-Romeinse kuil (1"< eeuw), 2a. Midden-Romeinse fundering (2d<fJd< eeuw), 
2b. Midden-Romeinse kuil of paalgat (2d<fJde eeuw), 3a. Vroeg-Germaans paalgat (5d<f6d< eeuw), 3b. Vroeg-Germaanse kuil 
(5d•f6d< eeuw), 4. Merovingisch graf (6d<f8"< eeuw), 5. Karolingisch graf (8" •f9d< eeuw), 6. paalspoor of greppel uit de volle 
middeleeuwen (9d<f l2d< eeuw), 7. kuil (12d<f lJd< eeuw), 8. gracht (1Jd<f l5d< eeuw), 9. verstoring (recent). 
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Fig. 4. Enkele Keltische, Romeinse, Merovingische en middeleeuwse munten gevonden 
door prospektie op de Kapellekouter (schaal 1/ 1). 

stippenwolken met hoge dakpanaanwezigheid ongetwijfeld op de lokalisatie 
van (stenen) gebouwen en zijn een groep ijzerslakken, gevonden in het 
oostelijk deel van de koncentratie, een aanduiding voor metaalproduktie in 
een welbepaalde sektor van de nederzetting. 

De zeer talrijke archaeologica geven reeds een goed zicht op de chronolo
gische ontwikkeling van de site onder Romeins bewind. Het gebeurt zelden 
dat we ons zoals hier, naast het steeds goed vertegenwoordigde aarden 
vaatwerk, ook kunnen beroepen op een uitgebreide muntenreeks (ca. 70 
Keltische en 220 Romeinse munten) en een mooie verzameling mantelspelden 
(zo'n 220 fragmenten). De vele Keltische munten van na de verovering en een 
aantal gehalveerde Augustus-munten suggereren samen met een reeks vroege 
mantelspelden (o.a. knik- en kapfibulae), dat de Kapellekouter zeer vroeg in 
de Romeinse periode werd in gebruik genomen. Een aanvang van de bewo
ning onder Augustus (27 v.Chr. - 14 na Chr.) ofTiberius (14 - 37 na Chr.) 
lijkt aannemelijk. De 3 vondstengroepen bewijzen gezamelijk een toename 
van bewoningsaktiviteiten vanaf de Claudische tijd en de muntreeks toont 
geen noemenswaardige onderbreking hiervan tot in de late 2de eeuw. De 
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3d•-eeuwse vondsten daarentegen zijn duidelijk geringer, maar het is nog te 
vroeg om dit fenomeen te verklaren en om een eventuele breuk in de bezetting 
van de site tijdens de troebele tweede helft van die eeuw vast te stellen. Het 
terrein was in ieder geval opnieuw bewoond in de 4d• eeuw, wat o.a. door een 
hele reeks munten uit de periode 318-367 wordt ondersteund (fig. 4). 

Het karakter van de Romeinse ontwikkelingen op dit site laat zich daaren
tegen nog moeilijk ontrafelen. De thans reeds opgegraven strukturen geven 
hieromtrent immers geen uitsluitsel (fig. 3). Het gaat om een reeks (afval)
putten met typisch nederzettingsmateriaal uit de Neronische en vroeg-Fla
vische tijd en om enkele ondiepe kuiltjes en paalgaten uit de late 2d• en 3d• 
eeuw (fig. 8). Slechts één enigmatisch grondspoor is te weerhouden. Het is een 
fundering van kiezel en zand met een vierkante vorm en ca. 1,3 m zijde. Van 
de oorspronkelijke bovenbouw is niets bewaard. Deze fundering ligt vrijwel 
volkomen geïsoleerd van de andere midden-Romeinse sporen, maar binnen 
een straal van max. 10 m werden (buiten kontekst) niet minder dan 8 bronzen 
godenbeeldjes gevonden (fig. 5). Deze vaststellingen, gekoppeld aan de opval
lende gelijkenis van de fundering in vorm, afmetingen en materialen met de 
onderbouw van een altaar vóór de Gallo-Romeinse tempel in het naburige 
Velzeke 10, laten hier eveneens een relatie met een heiligdom- fundering van 
een altaar of een godenbeeld? - vermoeden. Ook de oppervlaktevondsten 
van godenstatuettes, vooral van Mars en Mercurius 11, zijn precies in deze 
sektor van de site gelokaliseerd, zodat aan de hypothese van een tempelsite 
enige kracht wordt verleend. Welke materiële vorm deze verering hier precies 
heeft gehad en wanneer ze plaatshad binnen het Romeins tijdvak, zal slechts 
door verdere opgravingen duidelijk worden. Het staat echter nu reeds vast 
dat zo'n heiligdom slechts een onderdeel was van een groter geheel waarin 
bewoningsaktiviteiten een belangrijke rol vervulden. Dit tonen vooral de 
talrijke Romeinse nederzettingskeramiek (amforen, dolia, kookpotten, ... ) en 
bouwmaterialen (kalksteen, grint, mortel, dakpannen, tubuli) die aan de 
oppervlakte en in jongere lagen werden aangetroffen. Volgens het stippenplan 
en enige aanduidingen op de luchtfoto's bevindt zich een grote zone met 
woongebouwen en stenen koostrukties op de hoger gelegen delen van de site. 

De opgravingen konden verder een groep grondsporen blootleggen van een 
agrarische nederzetting uit de 5d•-6d• eeuw. Het gaat om een wirwar van 
kuilen, paalkuilen en paalgaten die het bestaan van houten strukturen doen 
veronderstellen (fig. 8). De plattegronden van eventuele gebouwen laten zich 
voorlopig niet ontcijferen. Daarvoor werd nog te weinig oppervlakte vrijge
legd en zijn er te veel oversnijdingen. Overigens zijn de woon- en bedrijfsge-

1° F. MEEX en J. MERTENS, Een Gal/a-Romeinse tempel te Velzeke (Zottegem), Brussel, 1973, (= 
Archaeo/ogia Be/gica, 142), p. 11, afb. 3. 
11 M . ROGGE/F . VERMEULEN, Godenbeeldjes van een Gallo-Romeins heiligdom in Kruishoutem 
(0.-Vl.), (in voorbereiding). 



Fig. 5. Bronzen figurines - 6 maal Mars, I Mercurius en I inheemse godheid (?) voorstellend - gevonden bij de 
opgravingen in I989 (schaal I/ I). 
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Fig. 6. Geëmailleerde bronzen mantelspelden uit de 2de eeuw na Chr. (schaal 1/ 1). 

bouwen van de Germaanse immigranten uit die tijd ten onzent nog te slecht 
gekend, om een snelle identificatie toe te laten. Ook de datering moet nog 
nader te preciseren zijn, maar het gering aantal vondsten in deze sporen -
vooral handgevormde keramiek - laat voorlopig slechts toe te stellen dat 
vooral de periode 450-525 na Chr. (Stufe IJ) vertegenwoordigd lijkt. 

Onmiddellijk grenzend aan deze woonzone uit de Volksverhuizingstijd 
troffen we 5 Merovingische graven uit de late 6de_7de eeuw (fig. 8). Hoewel 
enkele van deze inhumatiebijzettingen sterk verstoord waren 12

, ging het 
vermoedelijk steeds om ± NE-SW georiënteerde rechthoekige grafkuilen, met 
zeker in één geval plaatsing van de houten kist op steunbalkjes. Volgens de 
aard van de bijgiften zijn er 3 vrouwengraven, met steeds een kralensnoer (fig. 
9) en éénmaal een pot, en 2 mannengraven, beide met volledige gordelgarni
tuur. Ten zuiden van deze groep bevond zich een sterk verstoord Karolin
gisch graf (8"1e-9de eeuw), geïdentificeerd dankzij een ± NW-SE gegraven 
grafkuil en met een gelijkarmige fibula als enige vondst. Op enkele restjes 
tandenemail na, zijn in al deze graven de skeletten door de zandige onder
grond weggeteerd. Een resem nederzettingskeramiek uit de Merovingische en 

12 Vooral door erosie en bioturbatie, maar ook door de aanleg van een laat-middeleeuwse gracht. 
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Fig. 7. Enkele Merovingische {1-5), Karolingische (6) en Romeinse (7-17) fibulae 
gevonden door veldprospektie (schaal 1/2). 

Karolingische perioden, gevonden in een ophogingslaag nabij deze graven, 
wijst er op dat ook de woonkern van de hier begraven vroege middeleeuwers 
erg nabij ligt. 

Dit heidens grafveld, dat zich ongetwijfeld in oostelijke richting voortzet, 
heeft duidelijk de geleidelijke kerstening van het platteland in het Scheldebek
ken, tijdens de 7de_gste eeuw, overleefd. Onmiddellijk ten westen van de 
vroege-middeleeuwse graven en begrensd door een middeleeuwse gracht, 
werden immers de restanten aangetroffen van een christelijke begraafplaats. 
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Binnen een areaal van minder dan 500 m 2 waren minstens 240 individuen, 
zowel volwassen mannen en vrouwen als kinderen, geïnhumeerd. Hun naar 
traditie bijgiftenloze graven waren vooral E-W en NE-SW georiënteerd (fig. 
JO). Doordat deze begraafplaats kontinu gedurende meerdere eeuwen in 
gebruik bleef, komen nogal wat oversnijdingen en grondige verstoringen van 
grafkonteksten voor. Ook verkeert het hier meestal wel bewaarde skeletmate
riaal niet altijd in even goede staat. Slechts een IlO-tal graven kwamen in vrij 
behoorlijke toestand tot ons, maar meestal kon de aanwezigheid van een 
middeleeuwse inhumatie slechts door fragmentair skelet-materiaal in situ of 
door een losse schedel geïdentificeerd worden. Dat men zich ook toen 
realiseerde dat bij het aanleggen van grafkuilen soms oudere graven werden 
verstoord, getuigen enkele knekelputten, waarin vooral schedels van vroegere 
bijzettingen waren bijeengebracht. 

Wegens het ontbreken van grafgiften stelt de chronologie van deze skelet
graven uiteraard nogal wat problemen. Hoewel de talloze oversnijdingen 
natuurlijk wel relatieve daterin~en opleveren is elk graf individueel zeer 
moeilijk te situeren. Logischerwijze mag men, gezien het mooi topografisch 
aansluiten bij de Iaat-Merovingische en Karolingische bijzettingen, aannemen 
dat er kontinuïteit bestaat en dat de oudste skeletgraven 9d•-eeuws of zelfs iets 
ouder zijn. Een aantal graven liggen tevens in nauwe relatie tot een houten 
gebouw, gevonden nabij de zuidwestelijke hoek van de opgravingssleuf. Soms 
sterk verstoord door jongere bijzettingen, vonden we hier de paalkuilen van 
een rechthoekige, oost-west georiënteerde konstruktie. Het gebouw is één
schepig, ca. 5 m breed en min. 8 m lang. Mogelijk is de plattegrond nog 
onvolledig gekend. Volgens de schaarse potscherven in de paalkuilvullingen 
(o.a. roodbeschilderde waar) is voorlopig een ruime datering tussen de 9d• en 
de l2d• eeuw aan te houden. Zowel intra-muros als buiten de houtbouw 
bevonden zich enige gelijkgeoriënteerde skeletgraven, maar hun chronolo
gische relatie met het gebouw is nog onduidelijk. Het blijft dus voorlopig nog 
een raadsel of we hier gekonfronteerd worden met een gebouwtje voor de 
eredienst (kapel, kerkje), een dodenhuisje of een struktuur met andere funktie. 
Een kapel is er hoe dan ook op dit terrein te verwachten. De benaming 
Kapellekouter is immers ontleend aan één der oudste bidplaatsen op Kruis
houtems grondgebied, nl. de Sint-PieterskapeL Deze kapel, met een voor de 
Scheldestreek zeer oud patrocinium, was in de middeleeuwen de kern van een 
kerkhof. In het oudste renteboek van de kerk van Kruishoutem daterend uit 
1600, wordt het perceel van de opgravingen nog vermeld als 'kapellekerk
hof 13 . Uit de korte beschrijving blijkt echter dat de omgeving van de 
toenmalige kapel al een tijdlang niet meer als dusdanig in gebruik was. Dit 

13 J. GOEMINNE, Kerkelijk Houtem, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Oudenaarde, XI-I, 1954, p. 103. 
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Fig. 8. Opgravingen 1989: zicht op een reeks Romeinse en vroeg-Germaanse grond
sporen. 
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Fig. 9. Kralen in glas en glaspasta uit een Merovingisch vrouwengraf. 
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gegeven laat ons meteen toe de einddatum van het gebruik van dit terrein als 
begraafplaats voor een christelijke gemeenschap te omschrijven als ' ten laatste 
16d•-eeuws'. Als het opgeven van de begraafplaats overeenstemt met het 
dempen van zijn zuidoostelijke begrenzing, een 15d•-eeuwse gracht (fig. 3, 8), 
dan wordt genoemde geschreven bron perfekt door de archeologische bevin
dingen bevestigd. 

Gewijzigde vraagstelling 

De eerste opgravingscampagne op de Kapellekouter in Kruishoutem heeft 
meer vragen opgeroepen dan beantwoord. De reeds boeiende vraagstelling die 
enkele prospekties hadden gecreëerd, moet nu aanzienlijk worden verruimd. 
Wel is er thans een beter zicht op de verschillende okkupatiefasen van de site. 

De toestand in de Romeinse periode blijft nog grotendeels onbekend. 
Hoewel weinig de aanvaarding van een belangrijk heiligdom nog in de weg 
staat, zijn de materiële gedaante hiervan, de chronologische evolutie, de 
aanhorigheid aan een welbepaalde godheid en de samenhang met een uitge
breide woonsektor nog vrij onduidelijk. Hetzelfde geldt voor een eventuele 
kontinuïteit in de vroeg-Germaanse perioden, welke slechts door een reeks 
nederzettingssporen uit de 5d•-6d• eeuw worden belicht. Bleef het heiligdom in 
funktie tijdens de 4d• eeuw en was het een aantrekkingspool voor vestiging 
van groepen koloniserende Germanen in de loop van de latere 5d• eeuw? Is de 
Merovingische begraafplaats ontstaan op de plek van het vroeger heiligdom 
en is de bijhorende bewoningskern een voortzetting van die kolonistenneder
zetting? Was dit terrein het toneel van de vroege kerstening op het platteland 
en is dit materieel tastbaar in de omvorming van inhumaties met bijgiften tot 
louter vondstenloze skeletgraven en in de oprichting van een christelijke 
bidplaats op de ruïnes van een voormalige heidense tempel? Wat is de 
bouwhistoriek van de Sint-Pieterskapel doorheen de middeleeuwen? Hoe was 
de omliggende begraafplaats georganiseerd en wat zegt dit over de populatie 
van de naburige bewoningskern? Zijn er redenen om aan te nemen dat deze 
laatste te identificeren is met de reeds in de Karolingische tijd beschreven 
nederzetting 'Houtem', de wieg van het later naar de vallei verplaatste dorp 
Kruishoutem 14? 

Het moge duidelijk wezen dat de antwoorden op al deze vragen niet louter 
van lokaal belang zijn, maar dat ze de kern kunnen vormen van een reeks 
thema's die de jongste jaren opnieuw erg aktueel geworden zijn in het 
historisch-archeologisch onderzoek van de vroegste geschiedenis van NW
Europa. We doelen hier vooral op de bewoningskontinuïteit tussen oudheid 

14 Een grondig historisch onderzoek van de vroegste vermeldingen van dit site (o.a. 'villa 
Holthem') wordt momenteel ondernomen door Dr. L. Van Durme. 
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Fig. 10. Opgravingen 1989: zicht op enkele middeleeuwse inhumatiegraven. 

en middeleeuwen, op de vroegste kerstening van het Noord-Gallische platte
land en op het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van de middeleeuwse 
dorpen. Niet enkel deze boeiende probleemstelling, maar ook de voortschrij
dende erosie van het plaatselijk bodemarchief door de landbouw, zetten aan 
tot enig spoed bij het verder terreinonderzoek te Kruishoutem-Kapellekouter. 

ABSTRACT 

KRUISHOUTEM - KAPELLEKOUTER: 
FROM ROMAN TEMPLE TO CHRISTIAN SANCTUARY? 

Kapellekouter, a site located l km to the south of the centre of Kruishou
tem (East Flanders), was recognized as place of archaeological importance in 
the late seventies. After that systematic fieldwalking had revealed bere, in a 
zone of some 6 ha, a concentration of Roman and early medieval finds, 2 
institutions - the Seminar for Archaeology of the State University in Ghent 
and the 'Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen' in Zottegem
combined efforts to investigate the site thouroughly. This lead to the start of 
a research project that camprises systematic prospection (fieldwalking, aerial 
photography, seismie and electric soil measures) and large-scale excavation_ 
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After the first excavation-campaign we have a relative good insight in the 
general chronology and character of the human accupation bere. A great 
amount of early coins and brooches proove that people lived bere since the 
times of Augustus or Tiberius and continued to do so until the fourth 
century. Several bronze statuettes and related objects, as wellas the probable 
foundation of an altar, suggest the presence of a Gallo-Roman sanctuary 
dedicated to Mars and/or Mercurius. This religious sector was probably part 
of a larger entity (villa? agglomeration?). In the fifth century a group of 
Germanic colonists settled on the Kapellekouter. Parts of their settiement 
were discovered. Some 6 Merovingian and early Carolingian inhumation
graves as well as settlement-finds of the 61h to 91h centuries proove some form 
of continuity of habitation on the site. It is not inconceivable that the ruins of 
the Roman sanctuary were in Carolingian times an attraction to build bere a 
chapel. This building or its successar was probably surrounded by a christian 
graveyard of which some 240 inhumation-graves were already discovered. 
Ristorical information prooves the existance of a ebapel dedicated to Saint
Peter, and shows that the cemetery was abandoned before 1600. 



Juliaan H.A. de Ridder 

KIJKEND NAAR 'HET LAM GODS' 
AGLA EN AKELEI 

We hebben het al vaker gehad over het Hebreeuwse maakwoord AGLA I, 
dat vanaf de hoge middeleeuwen sporadisch in de beeldende kunst van het 
Westen opduikt. Bij ons komt het onder meer voor op 'Het Lam Gods' van 
de gebroeders Van Eyck - op de twee panelen van de engelen en op het 
paneel van de krijgers van Kristus. Het komt uit de kabbala, de mystieke leer 
van de joden, en het is eigenlijk een acrostichon, samengesteld uit de 
beginletters van een zinnetje van vier woorden, 'Ata Gibbor Leolam Adonai', 
hetgeen betekent: 'Gij zijt sterk in eeuwigheid, Heer' 2 • - Kristelijke kabba
listen beweren overigens, dat met dit Adonai uitdrukkelijk Jezus Kristus 
bedoeld wordt. 

"' "' "' 
Wij willen er vooraf de nadruk op leggen, dat het in de joodse traditie 

steeds gebruikelijk is geweest met zulke mnemotechnische maakwoorden te 
werken. Ze worden gevormd uit de beginletters van een hele zin (zoals hier), 
van een eigennaam, van samengebrachte hoewel op zichzelf staande substan
tieven, van abstrakte of konkrete begrippen, en zelfs van getallen - cijfers 
hadden immers in het Hebreeuws evenmin als in het Grieks en het Latijn, 
aparte specifieke tekens, doch de gewone letters uit het alfabet hadden wel 
elk hun eigen getalswaarde. - Dit abbreviatuursysteem noemt men in 
het Hebreeuws, 'rosj tewot', woordkoppen; en als uitspreekklanken werden 
meestal a en e gebruikt. 

Enkele voorbeelden van letterwoorden. TENACH, duidt de joodse volg
orde van de bijbelboeken van het Oude Testament aan: Tora (Vijf Boeken 
van Mozes), Newiiem (Profeten), Chetoewiem (Geschriften). RASJI, staat 

1 'AGLA, merkteken van Jan van Eyck?', Spiegel Historiael, Haarlem, jrg. 11 , I, januari 1976, 
p. 12-17; 'Villard de Honnecourt en de Kabbala', Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde, XXVII (1988), Gent, 1988, p. 31-38. 
2 Jacques VAN LENNEP, 'Alchemie', Brussel, 1984, beweert, dat de kanunnik Gabriël Vanden 
Gheyn in zijn 'L'Interprétation duretablede Saint-Bavon à Gand : l'Agneau Mystique des frères 
Van Eyck', Brussel en Parijs, 1920, het woord AGLA zou hebben verklaard als afgeleid van 
AGno LAus (Eer of Lof aan het Lam). Doch dan zou het wel uiterst vreemd geweest zijn, dat 
deze Latijnse afkorting op de vloer o.a. met een Griekse gamma geschreven staat. En overigens 
rept die zelfde Vanden Gheyn hierover met geen woord in zijn 'Les inscriptions sur Je polyptyque 
des van Eyck' van 1924 (Bulletijn der maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, jrg. 
32, I, 1924). Daarin schrijft hij gewoon ' ... Je mot AGLA formé des initiales de quatre mots 
hébreux: Atha (toi) Gibbor (fort) Leolam (à jamais) Adonaï (Seigneur)', opp. 68. 
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voor Rabbi Sjalomo Itschaki (1040-1105), exegeet en talmoedist. RAM
BAM 3 , is Rabbi Mose ben Maimon (1135-1204), befaamd Spaanse filozoof, 
wetsgeleerde en arts; terwijl RAMBAN zijn tegenstander is, Rabbi Mose ben 
Nachman (1195-1270), ook Spanjaard, wetsgeleerde en kabbalist. PARDES 
(paradijs), staat voor de betekenissen die de inhoud van de tora heeft volgens 
de joodse exegese, met name vier: Pesjat, de letterlijke zin; Remes, de 
verborgen zin; Derasj, de verklarende zin; Sod, de mystieke zin. 

Dit maakt, dat het gebruik van een letterwoord aldus zeker geen fenomeen 
is typisch voor en eigen aan de kabbala. Vreemd is intussen wel, dat de 
volledige vierwoordenzin zelf- 'Ata gibbor leolam Adonai' - nochtans 
door sommigen wordt beschouwd als alléén maar voorkomend in de kabbala. 
Hierdoor roept dan natuurlijk de samentrekking AGLA op haar beurt een 
sfeer op van geheimzinnigheid, verborgenheid en alleszins van onbekendheid. 

* * * 
Zo wordt beweerd, dat AGLA was : ' ... een niet-kerkelijke benaming van 

God, die in de middeleeuwen wel eens als behoedmiddel tegen gevaar werd 
gebruikt' 4 . Een ander zegt erover: 'Het gaat om een cryptogram, in de 
middeleeuwen gebruikt als een afweermiddel, ook door christenen. A.G.L.A. 
stond voor de beginletters van de tweede zegen uit het joodse morgengebed: 
Atha Gibbor Leolam Adonay' 5 • Maar noch de auteurs J. De Baets o.p. en L. 
Dequeker, noch anderen, geven daarvan ooit een meer precieze aanduiding of 
bron aan. 

Evenzo zegt men, dat AGLA het gebruikelijk opschrift was dat door joden 
en door christenen werd aangebracht op de 'magen David', het 'schild van 
David', bij ons beter gekend als de zespuntige Davidster. En verder, dat het 
woord werd aangewend bij 'vervloeking met vuur', terwijl het tevens gold als 
afweerteken. 

Dequeker schrijft verder 6 : 'Het cryptogram heeft echter nog een andere 
betekenis, die rechtstreeks verband houdt met de bijbel. Zij wordt door de 
Kabbala aangebracht als de diepere zin. Men leest A.G.L.A. als een acrosti
chon voor de vier verzen van het Juda-orakel, Gen. 49,8-11 ... Men vindt deze 
interpretatie o.m. bij de Spaanse auteur Joseph ben Abraham Gikatilla (1248-
c.1325) en de Duitse kabbalist uit Keulen, begin 15d• eeuw, Menachem 
Ziyyoni'. 

3 Is in ons eigen taalgebruik overgegaan, in uitdrukkingen als : 'Je zou er de rambam van 
krijgen! ' Gezegd over iets wat eer onaangenaam is om te ondergaan, gekompliceerd en niet 
gemakkelijk te aanvaarden. 
4 J. DE BAETS o.p. , 'De Gewijde Teksten van Het Lam Gods', Eeklo, 1984, p. 37. 
5 L. DEQUEKER, 'Het Lam-Godsretabel van Van Ecyk en het jodenvraagstuk', Ter Herkenning. 
Tijdschrift voor christenen en joden. 's-Gravenhage, jrg. 14, 2, juni 1986, p. 107. 
6 Idem, p. 107. 
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Dat klinkt zeer ernstig, en men steunt zich hierbij dan nog zelfs op een 
dubbel getuigenis. Doch desondanks kunnen wij het met deze bewering alvast 
niet eens zijn. En wel om drie redenen. 

Ten eerste. AGLA als vierletteracrostichon wordt dus wel verondersteld 
elke van zijn letters telkens te ontlenen aan de beginletters van respektievelijk 
vers één, twee, drie en vier. In feite echter begint de voorzegging van 
aartsvader Jakob tot zijn vierde zoon, Juda, nièt met de klinker A, maar wèl 
met de J van de eigennaam Jehoeda! Laten we dit dan al door de vingers 
willen zien - hoewel dit alleszins een verwrongen en niet bepaald weten
schappelijke methode. is om te werk te gaan. Wat we evenwel, ten tweede, in 
ieder geval nièt kunnen aanvaarden, is, dat men hier zo maar gewoon 
aanneemt dat het zogeheten Juda-orakel, vier verzen telt, terwijl er dat in 
werkelijkheid vijf zijn, met name: 8-9-10-11-12. Het vijfde vers - 12 - blijkt 
hier dus meteen van geen belang meer! Als dit zó is, kan dit evengoed van 
vers vier - 11 -beweerd worden. Maar .. . dan hadden ze nog slechts drie 
beginletters overgehouden, zodat het vierletterwoord AGLA niet meer volle
dig had kunnen gevormd worden! - De lezer kan overigens zelf in de 
vertaling gemakkelijk nagaan, dat het eventuele laten wegvallen van ineens de 
twéé laatste verzen - 11 ,12 - inderdaad niets wezenlijks zou kunnen 
verminderen aan de eigenlijke zin van Jakobs profetische woorden. 

Ten derde. Zelfs al zouden we ook dat eliminerén van vers 12 willen 
vergoelijken, het woord AGLA zoals het nu is, afgeleid van de aanvangslet
tees van de door de auteurs eigenlijk zèlf en op eigen initiatief vastbepaalde en 
daarna door hen aanvaarde profetie van Jakob, is zó en onder deze vorm 
helemaal nièt juist! Immers, vers 11 begint geenszins met de klinker 'patach' 
- onze A -, maar wel met de klinker 'cholem' - onze 0! Want het 
beginwoord van dat vers 11 luidt namelijk, 'oseri', wat zeggen wil 'hij bindt' . 
Hierdoor wordt de samenstelling van het vierletterwoord dan ook noodzake
lijk, AGLO in plaats van AGLA!. Wat dan uiteraard aldus als laatste woord 
van het vierletterzinnetje, géén 'Adonai' kàn geven 7 • 

Deze methode van overname van nochtans duidelijk leesbare bijbelteksten 
(zelfs al refereert men naar vroegere auteurs), geeft wel de onaangename 
indruk van willekeurige interpretatie ad hoc. Immers, met een tikje verbeel
ding kan aldus welke 'gewijde' tekst ook, worden gebruikt tot 'verklaring' van 
gelijk welke cryptische woordvorming. 

7 Rudolf KITTEL ed., 'Biblia Hebraica', Stuttgart, 1949, p. 76: De aanhef van de vier verzen 
getranskribeerd uit het Hebreeuws : 8 - Jehoedah ata jodoecha ... 9 - Goer arjeh Jehoedah ... JO 
- Lo-jasoer sjevet ... 11 - Oseri lagefen iroh ... En het begin van het vijfde vers, dat tegelijk de 
afsluiting vormt van het volledige Juda-orakel, luidt : 12- Chakelili ejnajim mijajin ... In de 
Canisius-vertaling, 'De Heilige Schrift', Utrecht-Antwerpen, MCMLV, luidt de aanvang van de 
vijfverzen telkens : 8- Juda, u prijzen uw broeders ... 9- Juda, als een leeuwenwelp ... JO - De 
schepter ... 11- Dan bindt hij ... - 12- Van wijn .. . 
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* * * 
En van die indruk kunnen wij ons niet ontdoen bij de uitleggingen 

aangaande de 'praktische toepassingen' van het woord AGLA als zodanig, 
waarop we reeds hoger hebben gealludeerd. Dààr heeft men het inderdaad 
over de 'afwerende' en 'beschermende' eigenschappen van dat woordje, dat, 
aangewend respektievelijk gedragen op het lichaam, zowel kristenen als joden 
tegen onheil beveiligt. Doch ook hierin schijnen de auteurs elkaar meestal 
enkel na te schrijven. Niemand van hen immers geeft ook maar één voorbeeld 
van dit bepaalde 'afweermiddel' dat wordt of werd gedragen door kristenen! 

Wij kunnen ons trouvens werkelijk heel moeilijk voorstellen, dat zo'n 
AGLA-amulet - onder welke vorm ook - tegelijk door joden en door 
kristenen - gojim! - zou gedragen zijn. En dit om meer dan één reden. Hoè 
zouden gewone katolieken bijvoorbeeld erachter komen - zowel nu als in de 
middeleeuwen -, dat joden - met wie zij nauwelijks omgaan, al mogen die 
zelfs in hun eigen stad of gemeente wonen - dergelijke fulakteria dragen? 
En, indien zij het toch wisten, dan blijft het alleszins uitgesloten dat zij zulk 
'beschermingsteken' zouden dragen, bv. onder de vorm van een medaille om 
de hals, zonder dat zij zèlf kunnen lezen of begrijpen wàt erop staat! Vergeten 
we immers niet, dat de vier Hebreeuwse letters K"nt niet eens toegankelijk 
waren voor een goj, laat staan dat hij er de 'verborgen inhoud' van kan 
vermoeden! Dit alles daarenboven nog afgezien van het reële feit, dat zulk 
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afweerteken op zich toch geen zinloos voorwerp is, voor welke gelovige dan 
ook. Voor het overige : wààr moest men zich zo iets aanschaffen? En wat de 
kristen betreft : voor hem moet dit net als elke andere schapulier eventueel 
ook nog eerst door een katoliek priester gewijd worden, want zonder deze 
zegening is immers gelijk welke amulet, hoe kostbaar ook op zich, toch 
gewoon effekt- en waardeloos. 

Joden zelf droegen en dragen allerlei soorten van amuletten, ook AGLA
tekens. Zo vinden we onder de zogenaamde schatten van de vroegere syna
goog van Danzig 8 , wel een vijftal verschillende zilveren amuletten met 
opschriften. Hoewel van verschillende vorm en uitvoering, werden ze alle met 
kettinkjes om de hals gedragen. Er is één ovaal doosje bij van 53 x 33 x 11 
mm. Van voren bovenaan scharniert een dekseltje open, en onderaan sluit het 
af met een klemmetje. Op de voorzijde links en rechts zijn drie koncentrische 
boogjes aangeduid, en op het middenveld sta,at in het Hebreeuws gegraveerd, 
AGLA. Daaronder iets kleiner en in lopend Latijns schrift, E.F. 20.9.82 (d.i. 
1882): blijkbaar de initialen van de joodse bezitter. Op de achterzijde prijkt, 
zoals doorgaans gebruikelijk op joodse amuletten in het algemeen, in het 
Hebreeuws één van de godsnamen, Sjadai, de almachtige. Daar het hier over 
een doosjesmedaille gaat, zat binnenin stellig de eigenlijke amulet : een 
perkamentje of papiertje, waarop de een of andere vrome tekst die de bezitter 
moet beschermen. Dit specifieke zilveren doosjesjuweeltje heeft hierdoor om 
zo te zeggen een dubbele afweer- of beschermkracht : door het dokumentje 
dat er alvast moet inzitten, en door het cryptische AGLA op de buitenkant 
vooraan. Terwijl Sjadai op de rugzijde in ieder geval een ode blijft aan Gods 
almacht. Maar. .. kristenen hadden en hebben aan dit alles geen enkele 
boodschap: vroeger niet en nu niet. 

* * * 
Voor hen die per se 'Het Lam Gods' van de Van Eyck's willen zien als een 

voorstelling van het streven naar verzoening tussen kristenen en joden, of 
zelfs als een poging om die laatsten tot het aanvaarden van Kristus als de 
langverwachte 'Masjiach', de Messias, te brengen, is het refereren van AGLA 
naar de kabbala vanzelfsprekend. Immers, met die esoterische bijbelverklarin
gen kan je aardig alle kanten uit. Wij vestigen er evenwel de aandacht op, dat 
de lofprijzing die in de AGLA-zin vervat is, nièt door de kabbalisten werd 
'uitgevonden'. Immers, ze wordt in vele dagdagelijkse vrome teksten van de 
Hebreeuwse godsdienstige literatuur vermeld, en als zodanig plichtmatig 
gereciteerd door de gelovige. 

8 'Danzig 1939: Schätze einer zerstörten Gemeinde', tentoonstellingskataloog van het Braun
schweigisches Landesmuseum, 1982, p. 79, nr. 23 b. 
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Inderdaad. Ze is gewoon één van de elementen die voorkomen in het 
oeroude gebed 'Sjmonee Esree', dat in de sjoel - de synagoog - op de 
weekdagen in de ochtend, de middag en de avond staande wordt gebeden 9 . 

Overigens, precies uit deze 'tefilla' stammen de meeste zegenspreuken en 
lofprijzingen, die bij allerlei speciale gelegenheden hetzij door het individu 
hetzij door de gemeenschap worden geuit. 

Zo komt 'Ata gibbor leolam, Adonai' alvast een drietal keren voor in een 
bekend joods gebedenboek, dat ook heden nog steeds in gebruik is, het 'Sefer 
Hachajim' 10. Dit zogenaamde 'Boek des Levens' handelt helemaal niet over 
het leven als zodanig, maar juist wel over ziekte en dood. Het bevat met name 
de gepaste gebeden voor elke tijd van het jaar, bij ziekte en overlijden, bij 
begrafenis en bij kerkhofbezoek. Het merkwaardige nu is, dat onze zin 
eigenlijk de aanhef is van telkens hetzelfde gebed, dat wordt gezegd voor een 
zieke, bij een begrafenis en op het kerkhof. Het bestaat uit een zestal verzen 
(afhangend van het seizoen) 11. Doch de zin die steeds achter 'Ata ... ' volgt, 
luidt (getranskribeerd): 'Mechajeh metim ata rav lehosjija'. Dit wil zeggen: 
'Gij wekt de doden weer tot leven en bent machtig om te helpen'. - Dit 
'machtig om de helpen' komt overigens uit lsaias 63:1, waarin de Heer dit 
over zichzelf zegt. 

* * * 
Samengevat komt alles er dus op neer, dat het 'raadselachtige' basiszinnetje 

van het letterwoord AGLA helemaal géén diepzinnige vondst is van kabbalis
ten, maar dat het gewoon een geheugensteuntje is om een gebruikelijke 
lofprijzing van de Heer gemakkelijker te kunnen onthouden. 

Alleen, AGLA als woord wordt in de kabbala wel zelfstandig gebruikt als 
afkortingsnaam voor de godheid. Afkorting, omdat dit woordje tenslotte een 
volledige zin is, die een bepaalde eigenschap van de Heer wil releveren. 
Trouwens, behalve AGLA worden nog drie andere dergelijke afkortingsoa
men om God te benoemen, aangewend. Nochtans, deze vier afgekorte 
eigenschapsoamen mogen niet worden verward met benamingen voor God in 
de kabbala, die uit hele volzinnen bestaan en nièt afgekort worden. Die 
zinnen tellen van negen tot tweeënzeventig letters! 

9 Sjmonee Esree d.w.z. 'Achttien', omdat het oorspronkelijk uit 18 aanroepingen bestond, maar 
nu uit 19. Gewoonlijk noemt men het eenvoudig 'tefilla', gebed ; of nog korter 'amida', het 
rechtop staan. 
10 S.E. Blogg, 'Sefer Hachajim', bewerkt door A. Sulzbach, druk 9, Frankfort/M., 1927, 
pp. 22,83,194. 
11 De jaargetijden, feest- en treurdagen en nog andere omstandigheden worden steeds in acht 
genomen bij het precieze formuleren van de gebeden in het algemeen. In de winter i.c. voegt men 
ertussen: 'Gij die de wind beveelt te waaien en de regen te vallen'. 
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Langzamerhand en ver van de kabbala, is men klaarblijkelijk ook aan het 
woordje AGLA op zich een beschermende en beschuttende waarde gaan 
toedichten, en is men begonnen het bij zich te dragen als een amulet of 
fulakterion . Het werd als het ware een persoonlijke 'mezoezah' 12 . 

* * * 
Hoe dan ook, het woord AGLA houdt voor de liefhebbers van esoterisme 

nog steeds een geheimzinnige betekenis in zich besloten. Het is derhalve niet 
verbazingwekkend, dat men het aantreft in wat men pleegt te noemen een 
'magische cirkel'. En in de zogeheten 'magische circel van Agrippa' 13 komt 
het zelfs meteen tweemaal voor! 

Al dat mysterieuze leidt er o.a. toe, dat tot op de huidige dag, bijvoorbeeld 
in Engeland, beoefenaars van de witte en de zwarte magie in de praktijk van 
hun initiatieve of contagieuze methodes, gebruik maken van zulke cirkel. 
Deze bestaat uit een ruime krijtcirkel voorzien van een uitgespaarde zoom 
gevormd door een koncentrisch getrokken binnenring in krijt. In die uitge
spaarde ruimte staan, behalve de formule van het kruisteken in het Latijn, 
evenzo Hebreeuwse, Griekse en Latijnse benoemingen voor God, in gewoon 
Latijns geschrift. En daarbij staat ook vermeld: AGLA! Bij een sessie dan 
liggen binnen deze cirkel in het midden vier magiërs (bv. drie broeders en één 
zuster) op hun rug in de vorm van een kruis, hoofd tegen hoofd, met hun 
voeten naar de vier windrichtingen, waar telkens een kaars staat te bran
den 14

. Het doet zowat Faust-achtig aan ... 
In Frankrijk heeft eertijds ook een esoterisch genootschap bestaan, dat de 

naam 'AGLA' droeg. Het was een soort beroepsvereniging die meesters, 
gezellen en leerknapen van het boekengild in ruime zin, groepeerde. Boekhan
delaars, drukkers, graveurs, inbinders, papierbewerkers en makers van 
gewone speel- en ook van tarokkaarten, maakten er allen samen deel van uit. 
Ook de Franse koning, Frans I (1494-1547), zou een 'ingewijde' van dat 
genootschap geweest zijn 15 . 

12 'Mezoezah' : hulsje opgehangen aan de deurpost van de toegang tot een joodse woning. Erin zit 
'n perkamentje met erop de tekst uit Deut. 6:4-9 en 11 :13-21. Door 'n opening kan men binnenin 
enkel lezen, 'Sjadai', almachtige. -Overigens, is dit eveneens een letterwoord, samengesteld uit 
de zin, 'Slomer Delatol /srael', d.w.z. 'wachter aan Israëls poorten'. 
13 Georges NA TAF, 'Symboles, signes et marques', Parijs, 1973, p. 106. Bedoeld wordt de Duitse 
neoplatonicus Heinrich Cornelius Agrippa von Netlesheim (1486-1535), die een kristen kabbalist 
was. 
14 C.A. BURLAND, 'Het Bovenaatuurlijke', Den Haag, 1972, p. 118. 
15 Hervé MASSON, 'Dictionnaire Initiatique' . Astrologie, Boudhisme, Démonologie, Divination, 
Franc-Maçonnerie, Kabbala, Rose-Corix, Spiritisme, Taoïsme, etc., Sciences Secrètes, Parijs, 
1970. 
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* * * 
Het is ook een feit, dat AGLA vaak in verbinding wordt gezien en gebracht 

met de akeleibloem 16 als heilige plant. Het is inderdaad merkwaardig op 'Het 
Lam Gods', dat AGLA op de vloeren van de panelen met de engelen niet 
enkel wordt afgewisseld met IHS e.a., maar dat diagonale rijen vloertegels 
ononderbroken versierd zijn met gestileerde akeleien. Ook dat is niet louter 
toeval. Immers, deze slanke, overblijvende, meestal blauwviolette bloem met 
de sierlijke, golvende sporen aan de kroonbladeren, gold bij ons eertijds als 
een heilige en geneeskrachtige plant, en bovendien als het zinnebeeld van 

1 6 Akelei, aquilegia vulgaris L. , komt voor in loofbossen. Bloeit van mei tot juli. 
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liefde en ootmoed. Een andere vleinaam voor de H. Maagd was gewoon, 
Akelei 17 • 

De geestelijke symboliek van het frêle, simpele en zeer verspreide plantje 
houdt hiermee niet op. In de domkerk van Erfurt staan op een 'Jacht op de 
Eenhoorn', uit 1420, eveneens gestileerde akeleien, en dit ter personifiëring 
zowel voor Kristus zelf als voor zijn Moeder: omdat zij beiden tegelijk de 
mens hebben verlost. Het gewone volk van zijn kant zag in de lange naar 
binnen gekromde spoor van de kroonbladeren van het bloempje, gelijkenis 
met een duif. Aldus werd voor de eenvoudige gelovigen het plantje meteen 
ook tot symbool van de H. Geest. Dat ene bloempje verenigt in zich aldus een 
drievoudige - we zouden bijna zeggen, 'logische' - symboliek: H. Geest
Marie-lezus! 

Vaak zien we ook bij onze eigen kunstenaars akeleien verschijnen in 
verbinding met leliën en irissen, bedoeld als religieuze zinnebeelden in betrek
king tot Maria. Zo bij Hans Memling (ca. 1433-1494) prijken de drie soorten 
in een Caffaggiolo-vaas met Kristusmonogram, YHS. Het is eigenlijk de 
achterkant van het linkerluik van een diptiek (zoals algemeen wordt aangeno
men), waarop een jongere man in aanbidding met gevouwen handen 18 . - Er 
wordt vermoed, dat op het ontbrekende rechterluik de H. Maagd stond 
afgebeeld.- En bij Hugo van der Goes' (ca. 1440-1482) 'Aanbidding van de 
Herders' van het Portinari-drieluik, zien we die zelfde soorten bloemen 
helemaal op de voorgrond, vlak vóór het Kind Jezus en O.L. Vrouw 19 . 

* * * 
Etymologisch is de precieze oorsprong in onze taal van het woord akelei 

klaarblijkelijk niet meer te achterhalen, hoewel aanvankelijk aan Aquileia, 
een stadje in Noord-Italië, werd gedacht, waar het bloempje overvloedig zou 
voorgekomen zijn. Wel konden we het woord in zijn verschiilende schrijfwij
zen zeer ver terug volgen, tot in het Middelnederlands: acoleye, akeleye en 
ackeleye. Onze Cornelis Kiliaan van Duffel ( 1528/29-1607) geeft, als goeie 
humanist, natuurlijk eerst de Latijnse benamingen van de bloem: aquilegia, 
aquilia, aquilina en columbina; alsook citeert hij het Duitse akeley, het 

17 J. VERDAM, 'Middelnederlandsch Handwoordenboek', 's-Gravenhage, 1976, p. 32-33. 
Ook enkele rederijkerskamers droegen de naam van het bloempje in hun blazoen, bv. 'De Witte 
Acoleijen' van Leiden. Ute BRAUN, in 'Lexikon der christlichen Ikonographie', Rome-Freiburg
Bazel-Wenen, 1968, bd. I, kl. 89-90, stipt eveneens het verband aan tussen de akelei en AGLA. 
Jammer echter citeert zij een verkeerde bron voor de zin 'Ata gibbor leolam Adonai' . Met name 
signaleert zij Ps. 88 : 53, wat niet alleen 'n verkeerd psalmnummer is, want het dient Ps.89: 53 te 
zijn, maar het gaat hier ook om een verkeerde tekst. Immers, Ps. 89: 53 luidt (getranskribeerd): 
'Baruch Jahweh leolam amen amen', wat wil zeggen, 'Gezegend zij Jahweh in eeuwigheid, amen, 
amen'! 
18 Kollektie Thyssen-Bornemisza, Lugano. 
10 Uffizi, Florence. 
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Franse ancolie en het Italiaanse aquileia (cf. hoger). De Vlaamse neerlandi
cus, J. Vercoullie (1857-1937), onderstreept de onbekende oorsprong, maar 
vergelijkt met het Oudhoogduitse agaleia, het Middelhoogduitse agleie en het 
Nieuwhoogduitse aglei. Overigens zegt men in het moderne Duits, Akelei of 
Aglei. In het nieuwste Etymologisch Woordenboek van de Nederlandse Taal 
van Van Veen, 1989, leidt men de naam van de plant ook af van aquila 
(adelaar), en vergelijkt hem met het middeleeuws-Latijnse aviglia, dat akelei 
betekent en van avis, vogel, werd afgeleid. En, er wordt tevens verwezen naar 
het Engelse woord voor akelei, columbine, afgeleid van het Latijn columbinus 
(duifachtig)2°. 

En zo zien we, dat we weergekeerd zijn tot Kiliaan met zijn columbina. En, 
tot bij het gewone godsvolk dat in de akelei inderdaad een duif dacht te zien, 
de hemelse Bezieler van Maria ... 

Voor het overige, is van de 16d• eeuw af de religieuze symboliek toegeschre
ven aan de akelei, teloorgegaan. 

2° Cornelis Kiliaan VAN DuFFEL, 'Etymologicum Teutonicae Linguae', Officina Plantiniana, 
Antwerpen, M.D.XCIX. Facsimile-uitgave, Handzame, 1974. - J. VERSCHUEREN s.j., 'Modern 
Woordenboek', druk 5, Turnhout, 1952. - J. VERCOUILLIE, 'Beknopt Etymologisch Woorden
boek der Nederlandsche Taal', Gent, 1925.- P.A.F. VAN VEEN, 'Etymologisch woordenboek. De 
herkomst van onze woorden', Antwerpen-Utrecht, 1989. 
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Eigenlijk en alles bij elkaar, zien we dat er geen diepzinnige kabbalistiek en 
gezochte esoterische uitweidingen zouden moeten bij te pas komen, om de 
betekenis te ontraadselen van een vreemd aandoend woord en van een 
gestileerd bloempje op een vloertegel van een vijftiendeeuws schilderij van 
onze eigen kunstenaars, als we maar nooit uit het oog verliezen, dat werkelijk 
elk Vlaams kunstwerk van eertijds beladen is met symboliek. 

Alleen, wijzelf weten niet meer wàt symbolen zijn. We bedoelen: religieuze, 
laat staan volksreligieuze!. .. 

KURZFASSUNG 

VOR DEM GENTER 'GOTTESLAMM'. 
AGLA UND AKELEI. 

Bereits öfters haben wir gehandelt über die hebräische, Abbreviatur AGLA, welche 
man u.a. mehrfach auf dem 'Lamm Gottes' der Brüder Van Eyck vorfinden kann. Sie 
steht für 'Ata Gibbor Leolam Adonai' und entstammt der Kabbala. 

Etliche Autoren sind dabei der Meinung der Satz und sein Akrostichon seien 
typisch für die Kabbala, und sie gehören ausschliesslich jener mystischen Lehre an. 
Diesist jedoch nicht der Fall. Tatsächlich ist die Formel 'Ata .. .' eine Lobpreisung die 
des öfteren auftaucht in den üblichen Gebeten, u.z. im 'Schemoneh Esreh' sowie z.B. 
in den Gebeten für Kranke bez. Ablebende. Ebenso behauptet man, AGLA sei 
Kryptogramm für den Jakobsspruch über Juda. Dies aber ist gar unmöglich, denn 
erstens benutzt man nur vier Verse statt der tatsächlichen fünf, und zweitens fángt der 
erste Vers mit 'Jehuda' an im Hebräischen, und nicht mit einem A-Laut. WoBten wir 
dennoch solches System hinnehmen, so kämen wir günstigstenfalls mit der Abbrevia
tur AGLO heraus. Infolgedessen jedoch könnte man nie zum Schlusswort 'Adonai' 
kommen. 

Ohne jeglichen Beweis sagt man ebenfalls, AGLA sei damals auch von Christen 
betrachtet als ein Schutzmittel gegen Einftüsse des Bösen, und deswegen auch von 
ihnen als Amulett am Körper getragen. Welcher Christ, mangels aktiver Urngang mit 
Juden, wüsste schon dass jene solche Abwehrmittel tragen? Und, wenn schon; wo 
soli te er sie herschaffen? Ausserdem konnte er weder lesen noch verstehen was auf 
dem Amulett stand, geschwiegen noch gar zu ahnen was der tiefere Sinn des Wortes 
war. Und, schliesslich, für einen treugläubigen Christen müsste ein solches Skapulier 
allenfalls ordentlich vom Priester geweiht und gesegnet werden, bevor es überhaupt 
tatsächlich 'vollaktiv' sein dürfte. 

Das alleinige wirklich 'kabbalistische' an AGLA ist: in dieser esoterischen Lehre 
wird es verwendet als Abktirzung für die Benennung einer Eigenschaft Gottes - im 
übrigen, zusammen mit noch drei ebenso abgekürzten Gottesnamen welche eine 
spezifische Eigenschaft des Herrn andeuten. Allerdings, das Wort als solches wird 
besonders geschätzt in Kreisen der Esoterik, z.B. bei Zeremonien der modernen 
'Magier', in England. 
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Tiefstgehend symbolisch ist wohl die innige Beziehung zwischen das unauffallige 
Akeleiblümchen und das AGLA-Wort! Es stellt sich heraus, dass die Aglei nicht nur 
der hl. Jungfrau sehr nahesteht, sondern dass sie sogar ein Symbol gewesen ist für die 
Dreifaltigkeit: H. Geist, Mutter und Jesuskind! Nur ... für den heutigen Betrachterist 
volksgläubige Symbolik nicht mehr gerade aufrüttelnd. 



Ann De Spienter 

DE ROL VAN FILIPS VAN KLEEF IN DE 
BOEKVERLUCHTING VAN HET LAATSTE KWART 

VAN DE 15• EEUW 

Op 28 januari 1522 stierf in het kasteel van Wijnendale, Filips van Kleef, 
heer van Ravenstein. 'Philippe Monsieur', zoals hij in zijn tijd genoemd werd, 
was in navolging van de hertogen van Bourgondië aangestoken door de liefde 
voor kunstwerken en kostbaar uitgevoerde handschriften. Hiervan getuigen 
de inventarissen m.b.t. zijn erfenis, waaronder ook de inventaris van de 
boeken, gevonden in de librije van zijn huis te Gent, opgemaakt op 29 en 30 
mei 1528 1 . 

Deze inventaris laat zien dat Filips bij zijn dood 128 boeken in zijn bezit 
had. Vergeleken met de ca. 900 codices van Filips de Goede lijkt dit aantal 
eerder gering, maar men moet er rekening mee houden dat de hertogen van 
Bourgondië reeds verschillende generaties handschriften verzamelden. Filips 
van Kleef wordt immers samen met verschillende ridders uit de hertogelijke 
entourage, zoals o.m. Antoon van Bourgondië, Lorlewijk van Gruuthuse en 
Engelhert van Nassau tot de meest verwoede bibliofielen uit de Nederlanden 
van het einde van de vijftiende eeuw gerekend. 

Ongetwijfeld spiegelde Filips van Kleef zich bij de aanschaf van een nieuw 
handschrift aan de verzameling die de Bourgondische hertogen hadden 
samengesteld: vele van de werken die Filips bezat, kwamen tevens voor in de 
librije van Bourgondië. Filips van Kleef kwam trouwens ook in het bezit van 
enkele handschriften uit deze hertogelijke bibliotheek, waarschijnlijk door 
erfenis, gezien zijn stiefmoeder Anna van Bourgondië, de dochter was van 
Filips de Goede. 

Uit de inventaris blijkt dat de belangstelling van Filips in de eerste plaats 
uitging naar geschiedkundige werken, daarna naar werken over stichting en 
devotie, naar ridderromans of oorlogstractaten en tenslotte waren er ook 
enkele wetenschappelijke en zuiver literaire werken. 

Hoewel de meeste werken in het Frans geschreven zijn, komen toch vijftien 
Latijnse werken in de inventaris voor. Het blijkt dat Filips zich ook tijdens 
zijn diplomatieke reizen handschriften aanschafte: één werk 'en allemand' 
bracht hij wellicht mee van zijn reis naar Duitsland als raadgever van Filips 
de Schone in 1496. Als gouverneur van Genua in Franse dienst tussen 1499 
en 1506, kwam hij wellicht in het bezit van de drie Italiaanse geschriften en 
het boek 'escript de lettres de turq'. In Italië moet hij ook de smaak voor 
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humanisme en Renaissance te pakken gekregen hebben, wat ook blijkt uit de 
inventaris van zijn kunstwerken. 

Ondertussen was de grote tijd van handgeschreven en verluchte boeken 
voorbij: sedert de uitvinding van de boekdrukkunst door Gotenberg rond 
1450, begon deze stilaan de handschriftenproduktie te verdringen. Ook hier 
bleef Filips van Kleef niet achter : twee gedrukte werken werden opgenomen 
in de inventaris. Ongetwijfeld is deze inventaris onvolledig, een aantal nog 
bewaarde handschriften, voorzien van Filips' handtekening of wapenschild, 
komen er immers niet in voor. Het gaat hier trouwens alleen om de inventaris 
uit het huis te Gent, terwijl Filips wellicht ook in zijn residenties te Brussel en 
Wijnendaele - waar hij zijn laatste levensjaren sleet - boeken bewaarde. 

Van de 128 geïnventariseerde handschriften zijn er nog een vijftigtal 
bewaard 1 . Het grootste deel bevindt zich thans in de Koninklijke Bibliotheek 
van Den Haag. 

Het is te danken aan Filips' gewoonte zijn handschriften - soms overvloe
dig - te voorzien van eigendomsmerken, dat we vandaag ongeveer de helft 
van zijn verzameling kunnen identificeren. Bijna alle handschriften dragen 
aan het slot zijn handtekening, en in vele liet hij ook zijn wapenschild, soms 
vergezeld van zijn emblemen, de korenwan en het viooltje, en zijn devies 'A 
JAMES' aanbrengen. Filips van Kleef moet reeds vroeg handschriften verza
meld hebben, aangezien zijn wapenschild in de meeste nog gebroken werd 
met de barensteel, hetgeen tot aan zijn vaders dood in 1492, zijn eigen wapen 
van dat van zijn vader onderscheidt. Adolf van Kleef liet bij zijn dood aan 
zijn zoon Filips een aantal handschriften na, waarvan er ons 6 bekend zijn 2 • 

Ze dragen immers het wapenschild van Kleef dat voor Adolf meestal ge
kroond is met een helm met leeuwekop met lange manen, omgeven door de 
ketting van het Gulden Vlies - hij werd in de Orde opgenomen in 1456 - en 
soms vergezeld van zijn embleem, een gekroonde 'Q' of '2' . 

Merkwaardig is, dat tot de librije van Filips van Kleef zeker drie codices uit 
de voormalige librije van Karel V, koning van Frankrijk (1337-1422) behoor
den 3 . Een ander was waarschijnlijk afkomstig van de hertog Jean de Berry, 
de broer van Karel V4 . Deze handschriften kwamen wellicht via de hertogen 
van Bourgondië in handen van Filips van Kleef. Daarnaast kreeg Filips van 
Kleef een onafgewerkt handschrift in zijn bezit dat begonnen was voor Filips 

1 F INOT, ln ventaire sommaire ... , 1895, pp. 433-435. 
2 Den Haag, KB, 128C3 ; Genève, BPU, ms.fr. 85; Kopenhagen, KB, Thott 465,2"; Kopenhagen, 
KB, Thott 463,2"; Parijs, BN, ms.fr . 12575 ; Parijs, BN, ms.fr . 725 ; Skokloster, Private Verzame
ling von Essen, 131 in fol. 
3 Brussel , KB, ms. 10319; Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, IODl ; Kopenha
gen, Det Kongelige Bibliotek, Thott 431 ,2". 
4 Jena, Univ.bib., EL. f. 81. 
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de Goede 5 • Van een groot aantal handschriften heeft men de oorspronkelijke 
bestemmeling echter niet kunnen achterhalen. 

Een deel van de handschriften liet Filips van Kleef in eigen opdracht 
uitvoeren. Het is evenwel niet steeds met zekerheid te achterhalen, welke 
codices voor hem gemaakt zijn, en welke op andere wijze in zijn bezit 
kwamen. Ongetwijfeld gaf Filips aan verschillende kopiisten, miniaturisten, 
vertalers en binders belangrijke opdrachten. Hiervan getuigt o.m. het ope
ningswoord in de 'Jouvencel' van Munchen (Bay. Staatsbibl., Gall. 9), dat 
vermeldt dat de schrijver Jan van Kriekenborch uit Gent, het handschrift in 
1486 voor Filips van Kleef kopieerde. Het kolofon van 'Le livre fleurissant en 
fteurs' (Den Haag, K.B., 128C4), zegt dat het werk in 1512 voor Filips uit het 
Latijn in het Frans vertaald werd. Dit is meteen het oudste en het jongste 
bekende handschrift uit de bibliotheek van Filips van Kleef. We kunnen 
evenwel stellen dat Filips reeds vanaf de jaren 1480- eventueel 1475 -zelf 
handschriften begon te bestellen, of verworven handschriften liet aanvullen. 
Van die tijd dateren immers zijn getijdenboeken, die wellicht tot zijn eerste 
bestellingen behoren. Dit valt ongeveer samen met de opkomst van de Gents
Brugse stijl in de boekverluchting, die door de specialisten ca. 1480 gesitueerd 
wordt. 

Het blijkt nu dat Filips zijn codices door goede vertegenwoordigers van die 
stijl liet verluchten. Stylistisch onderzoek heeft uitgewezen dat voor de meeste 
van de handschriften die Filips liet verluchten of vervolledigen, beroep 
gedaan werd op kunstenaars uit Gent of Brugge, de hoofdcentra van de 
boekproduktie in de Zuidelijke Nederlanden van die tijd. 

Een aantal handschriften gaf Filips van Kleef aan de zgn. 'Ghent Associa
tes'6 ter verluchting. Dit is een groep kunstenaars die in de jaren 1470-80 
werkten voor een aantal opdrachtgevers die hun residentie in het Gentse 
hadden, wat echter niet betekent dat ze ook in Gent werkzaam waren. Deze 
verluchters gebruikten dezelfde patronen als de Meester van Maria van 
Bourgondië, maar verkozen in de randversieringen 'trompe-l'oeil'-objecten 
boven de Meesters zware akanttakken. Door dit speciale effect bereikten deze 
miniaturisten een hoogtepunt in het streven naar naturalisme in de boekver
luchting, wat meteen ook het hoofdkenmerk is van de zgn. Gents-Brugse stijl. 

Tot de handschriften die Filips voor de verluchting aan deze 'Ghent 
Associates' toevertrouwde, behoren o.a. zijn twee getijdenboeken (Brussel, 
K.B., IV 40 - Wenen, Oësterr. National - bib., s.n. 13239), die meester
werkjes genoemd mogen worden. Dergelijke devotieboeken golden trouwens 

5 Waddesdon Manor, Rothschild Collection, Ms. 8. 
6 A.H. VAN BuREN, TheMaster of Mary of Burgundy, in Zeitschriftfür Kunstgeschichte, (1975), 
p. 307 e.v. 
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als statussymbool en deden bijgevolg niet onder voor de mooist bekende 
voorbeelden (fig. 1). Uit tal van elementen blijkt dat deze boekjes- hoewel ze 
niet zijn handtekening dragen - gemaakt werden voor Filips van Kleef: zijn 
wapenschild - met barensteel - en de korenwan, al dan niet vergezeld van 
een viooltje, komen verschillende keren voor. Daarnaast werd aan beide 
getijdenboeken - soms analoog - een specifieke persoonlijke noot verleend, 
o.m. in het historiëren van sommige randen. Zo ziet men op fol. 15r van het 
Brussels getijdenboekje een engel een gordijn openhouden, terwijl twee andere 
engelen Filips' wapenschild met helm vasthouden. Analoog wordt de omra
ming van fol. 16r in het Weense getijdenboek gevormd door engelen die een 
gordijn openhouden, versierd met Filips' wapen en devies 'A James'. Fol. 
136v in Brussel en fol. 106r in Wenen tonen een dame die een wan met 
viooltjes uitstrooit over de rand. In het Brussels getijdenboek is de rand van 
fol. 55v verdeeld in hokjes, waarin afwisselend de letter 'p' en een viooltje 
geschilderd is. Op fol. 33v van het Brussels handschrift, spreekt Filips in een 
Ave Maria zelf de Maagd aan, en op fol. 121 v wordt hij er afgebeeld, 
bijgestaan door zijn beschermengel. 

Gezien in beide getijdenboeken geen enkele zinspeling op de echtgenote van 
Filips van Kleef voorkomt, is men geneigd hun uitvoering te dateren voor 
1485, jaar waarin Filips huwde met Françoise van Luxemburg. Het Brussels 
getijdenboek draagt daarenboven verschillende liefdesbekentenissen, niet van 
Françoise van Luxemburg, maar vermoedelijk van vriendinnen van Filips. 
Uitzonderlijk zijn hier de speciale getijden ter ere van de heilige Barbara. 
Deze kleine dienst wordt voorafgegaan door een prachtige miniatuur, de 
Heilige Barbara voorstellend, die in haar ene hand de voor haar typische 
toren met drie vensters houdt. De rand rond de miniatuur toont de verschil
lende scènes uit haar marteldood. Delaissé 7 veronderstelt dat het hier ver
moedelijk gaat om een portret, gezien het gelaat van de H. Barbara zo 
persoonlijk afgebeeld is, en een tweede miniatuur in het boekje de Heilige veel 
eenvoudiger voorstelt. Delaissé vermoedt hierin een sterke gehechtheid van 
Filips van Kleef aan één van zijn vriendinnen, die daarom niet noodzakelijk 
Barbara heette, maar hij ziet er een symbool in van haar bekoorlijke 
maagdelijke schoonheid. 

Het Brussels getijdenboekje zou volgens Van Buren 6 ouder zijn dan het 
Weense: het geriemde kleed en de hoge 'hénin' van het meisje, dat op fol. 
136v in Brussel viooltjes uitstrooit, wijst op de late jaren '70, terwijl de 
verfijnde knoesttakkige initialen de vroege jaren '80 suggereren, evenals 
bepaalde narratieve miniaturen, waarin figuren ter halver lengte worden 
afgebeeld. De ronde ongeriemde japon van het meisje in de viooltjesrand op 

7 L.M.J. DELAISSE, Middeleeuwse miniaturen, Van de librije van Bourgondië tot het handschriften
kabinet van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie; Brussel-Amsterdam, 1958-1960, nr. 48, pp. 204-
207. 



Fig. I. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. IV 40 Getijdenboek. (Gent, voor 1485). Fol. l7v-l8r, H.-Barbara met toren 
in de hand ; legende van de H.-Barbara. 
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fol.l06r van Wenen suggereert de jaren 1480 en de onlogische 'terugkeer'-krul 
van de tekstrollijkt volgens Van Buren eerder een laat-maniërisme. 

Velen probeerden de verluchting van beide getijdenboeken aan welbepaalde 
kunstenaars toe te schrijven, zoals aan de Meester van Maria van Bourgon
dië, Alexander Bening e.a. Volgens Lieftinck 8 behoren die twee getijdenboek
jes niet meer tot de school rond de Meester van Maria van Bourgondië, maar 
bij het begin van de voorlopers van een nieuwe mode, de Gents-Brugse 
school. Van Buren 6 breidde de stelling van Lieftinck uit en schreef de 
verluchting toe aan de zgn. 'Ghent Associates'. Het valt hier nog te vermelden 
dat beide getijdenboekjes wemelen van de slaafse copieën naar werken uit de 
omgeving van de Meester van Maria van Bourgondië: Getijdenboek van 
Maria van Bourgondië (Berlijn, KK, 78Bl2), Getijdenboek van Engelhert 
van Nassau (Oxford, Douce 219) en naar het handschrift van William 
Hastings (Madrid, Lazarro Galdiano 15503). 

Naast deze getijdenboeken kunnen nog een aantal van Filips' handschriften 
in de omgeving van de zgn. 'Ghent Associates' gesitueerd worden. De 
'Jouvencel' van Munchen (Bayer. Staatsbib., Gal!. 9) werd luidens de tekst op 
fol. 2v in 1486 door Jan van Kriekenborch geschreven voor Filips van Kleef: 
'Escript pour tres noble et tres puissant seigneur möflf Phë de cleves par Vfe 
tres hüble et treobeissant serviteur Jehan de Kriekenborch. Anno 1486'. 
Verder bevestigen de handtekening en het helmgekroonde wapenschild- met 
barensteel - van Filips van Kleef zijn eigendom. Het handschrift van Filips 
van Kleef vertoont een zeer grote analogie in zijn materiële aspecten met een 
exemplaar van de Jouvencel van Lodewijk van Gruuthuse (Parijs, BN, ms. 
FR. 192), alhoewel dit laatste niet door Kriekenborch geschreven werd. Het 
handschrift van Filips van Kleef werd door Durrieu 9 op basis van zijn grote 
gelijkenis met een Boethius van Lodewijk van Gruuthuse (Parijs, BN, ms. 
Néerl. 1), die een onderschrift draagt van Jan van Kriekenborch en dateert uit 
1492, toegeschreven aan Alexander Bening. In beide handschriften zouden 
dezelfde kusntenaars aan het werk geweest zijn: Jan van Kriekenborch stond 
in voor de transcriptie, terwijl Alexander Bening de verluchting uitvoerde. 
De toeschrijving van de groep handschriften rond de Vlaamse Boethius 
aan Alexander Bening werd echter algauw afgewezen vermits de inscriptie 
'Alexan'II' bij een van de vijf miniaturen van de Boethius geen handtekening 
was - zoals Durrieu vermoedde - maar wel een allusie op de tekst van een 

8 G.J. LIEFTINCK, Boekver/uchlers uil de omgeving van de Meesier van Maria van Bourgondië, 
ca. 1475-1485, in Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor We/enschappen , 
Lelleren en Schone Kunslen van Belgie, Klasse der Lel/eren, XXI, nr. 66, 1969, pp. 168-170. 
9 B. DURRIEU, No/es sur quelques manuscrils français ou d'origine française conservés dans les 
bib/iolhèques d'AIIemagne, in Bibliolhèque de /'Eco/e des Charles, Tome LIII, Parijs, 1892, pp. 115-
143. 
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onderstaand opschrift. Winkler 10 meende dat Alexander Bening de miniatu
rist was van het Getijdenboek van Maria van Bourgondië, en de verluchting 
van de groep handschriften van Durrieu schreef hij toe aan de 'zgn. Alexan
der Bening' . Pacht noemde deze meester later de Meester van de Vlaamse 
Boethius, hoewel hij de Jouvencel van Munchen niet opnam in het vermoedde 
reuvre van zijn meester. Toch wijzen enkele karakteristieken, zoals de symbo
lische vergroting van machtige figuren en de streng geladen sfeer waarin de 
personages zich stijf bewegen in de richting van de Meester van de Vlaamse 
Boethius. Wij zouden daarom het handschrift eerder situeren rond de 'Ghent 
Associates' , mogelijk in de omgeving van de Meester van de Vlaamse 
Boethius. De randversieringen tonen immers de typische zware en decoratieve 
motieven zoals streng geordende akanttakken met daartussen naturalistische 
bloempjes, vruchten en drollerieën in trompe l'oeil, naast de eigendomsmer
ken van Filips van Kleef. 

Ook het Haagse handschrift l28C I (KB) dat de volumes 11, lil en IV van 
de 'Miroir historial' omvat, kan voor Filips van Kleef vervaardigd zijn. 
Alleen de volumes 11 en Ill zijn door hem gesigneerd, maar het samenhoren 
van de drie volumes laat vermoeden dat ook volume IV uit zijn bezit stamt. 
Het is evenwel eigenaardig dat in het laatste deel onder de miniaturen een 
type initiaal staat, dat men niet terugvindt in de eerste delen. In volume 11 en 
III zijn de initialen te beschouwen als uitlopers van de randversieringen, 
terwijl in volume IV de letter gevormd is uit gouden akantbladeren op een 
vaalblauwe grond. Deze laatste lijken nu erg archaïsch in vergelijking met de 
initialen onder de miniaturen van de twee eerste delen. Mogelijk werden de 
initialen uit volume IV door een ander kunstenaar geschilderd, of misschien 
werden de eerste later geschilderd, eventueel samen met de randversieringen. 
Deze randversieringen met naturalistische motieven en drollerieën in trompe
l'oeil op een gekleurde grond zijn typische produkten van de Gents-Brugse 
school. De miniaturen daarentegen, lijken door hun harde, stijve weergave 
van de personages in een strenge en overdreven perspectivisch geordende 
ruimte veel archaïscher. Jammer genoeg zijn de openingsminiaturen in de drie 
volumes verdwenen; zij zouden wellicht heel wat meer aanwijzingen kunnen 
geven om de verluchting te situeren. Enkele karakteristieken wijzen hier 
opnieuw in de richting van de Meester van de Vlaamse Boethius, o.m. de 
ovale gezichten met zware oogleden en een indruk van diepte in de gewaden 
door een lichte arcering. De opstelling van de personages bij de Kroning van 
keizer Baspasteus in deel I (fol. 55r) is sterk verwant aan deze in de 
Troonsbestijging van de 8-jarige Hendrik VI in de 'Chroniques d'Angleterre' 
(Parijs, BN, ms. fr. 82, fol. 205), dat door de Meester van de Vlaamse 

1° F . WINK LER, Die Flämische Buchmalerei, 1925, p. 186. 
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Boethius geschilderd werd ca 1480. Toch blijft alles hier veel strenger en 
grover weergegeven met soberder interieurs en gewaden, en zonder de ver
deling van de miniaturen in verschillende compartimenten, iets waar de 
Boethiusmeester sterk van hield. We menen dan ook dat de miniaturen niet 
van zijn hand zijn, maar misschien wel van een van zijn leerlingen, of een 
kunstenaar die samen met de Meester werd opgeleid. De treffende gelijkenis 
tussen beide kroningen kan het gevolg zijn van een algemeen schema voor 
dergelijke voorstellingen, dat circuleerde onder de ateliers in Vlaanderen. 

Ook hier gaf Filips van Kleef opdracht de werken op te smukken in de 
door hem sterk geapprecieerde 'Gents-Brugse' stijl, mogelijk opnieuw aan 
iemand uit de omgeving van de Meester van de Vlaamse Boethius, net zoals 
voor zijn JouvenceL 

Het handschrift 9282-85 van de Brusselse Koninklijke Bibliotheek, dat een 
copie bevat van de 'Légende Dorée' van Jean de Vignay, gevolgd door de 
'Festes Nouvelles', liet Filips van Kleef ook in het Gentse milieu vervolledi
gen. Niettegenstaande de homogene materiële compositie, tenminste wat 
katernen, schrift en tekst betreft, is de decoratie van het handschrift allesbe
halve homogeen. Aan de twee duidelijk uiteenlopende stijlen in de miniatu
ren, wijdde Dogaer 12 in 1975 een studie. De 51 kleine en 5 grote miniaturen 
(fol. 16r, 29v, 57v, 122r en 271v), de randversieringen en de initialen schreef 
hij op stylistische gronden toe aan Franse verluchters, die werkten in de jaren 
1460-70. Daarnaast zijn er nog 7 grote miniaturen (fol. 3r, 82r, 87r, 188r, 
194r, 324r en 350r) in een totaal andere, homogene stijl. Deze werden later 
aan het handschrift toegevoegd, door een kunstenaar die in Vlaanderen 
werkte omstreeks 1480-90. Ze zijn te situeren in de eerste periode van de zgn. 
Gents-Brugse school, waar ze evenwel niet door een groot meester geschilderd 
werden. Deze slaagde er, niettegenstaande zijn voorkeur voor symmetrische' 
composities, niet in, goede proporties weer te geven. Mogelijk inspireerde de 
miniaturist zich, zoals het een gewoonte was in de 15• eeuw, op paneelschilde
rijen uit die tijd. Voor de meeste miniaturen is het model dat de verluchter 
voor ogen had niet terug te vinden, hoewel de Dood van de Maagd (foL. 
188v) sterk doet denken aan het doek met dezelfde voorstelling van Hugo van 
der Goes (Brugge, Groeningemuseum). De grote verschillen tussen beide kan 
men echter verklaren door het feit dat de miniatuur naar een repliek 
geschilderd werd. Dogaer kon de miniaturist van de zeven miniaturen niet 
identificeren. Hij meende dat het handschrift door onbekende Franse kunste
naars onafgewerkt gelaten werd, waarbij zeven ruimten, voorzien voor een 

11 0 . PACHT, TheMaster of Mary of Burgundy, in The Surfington Mag. LXXXV, 1944, pp. 295-
300. 
12 G. DOGAER, Miniatures flamandes ajoutées à une 'Légende Dorée' enluminée en France, in 
Revue des Archéologues et Historiens d'Art de Louvain, 4, (1971), pp. 155-163. 
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miniatuur open bleven. Later, en waarschijnlijk wanneer het handschrift in 
het bezit kwam van Filips van Kleef, werd het vervolledigd. Filips liet dan 
ook zijn wapenschild en de initialen van zijn voornaam, door een liefdesstrik 
verbonden met die van zijn echtgenote, Françoise van Luxemburg, toevoegen 
aan de randen. Deze initialen vervangen vroegere, waarvan nog duidelijk 
sporen zichtbaar zijn. Dogaer veronderstelt dat de P en F een R en C 
vervangen, van wie deze afkomstig zijn is echter niet geweten. Hier krijgen we 
meteen ook een aanwijzing voor de datering van de toevoegingen: gezien 
Filips van Kleef in 1485 huwde, kunnen de initialen pas na deze datum, en 
waarschijnlijk samen met de zeven miniaturen, aangebracht zijn. Ook in die 
periode werd de P van Philippe op de sneden van het handschrift geschilderd. 
Samen met enkele details in de kledij, kan men besluiten dat het handschrift 
zeker voor 1500 voltooid werd, zeker na 1485 en zelfs hoogstwaarschijnlijk na 
1492 gezien het ontbreken van de barensteel in het wapenschild van Filips 
van Kleef. De voltooiing gebeurde dus ongeveer 20 jaar na de aanvang, in de 
zgn. Gents-Brugse stijl en mogelijk zelfs in de omgeving van de Ghent 
Associates. 

Naast de Légende Dorée liet Filips van Kleef ook een exemplaar van 
Christine de Pisan's 'Epitre d'Othea', gevolgd door 'Les sept sacrements de 
l'eglise', vervolledigen. Dit gebeurde waarschijnlijk ook weer door iemand uit 
de omgeving van de Ghent Associates. Het handschrift draagt ook hier het -
helmgekroonde - schild en handtekening van Filips van Kleef. 

Met uitzondering van de miniaturen is het handschrift een mooi voorbeeld 
van een produkt uit het atelier van Jean Mielot te Rijssel na 1455. De voor 
Mielot typische filigraanwerkinitialen waarin fijngetekende koppen, geome
trische motieven en grotesken verwerkt zijn, komen ook hier voor, samen met 
verfijnde randversieringen. De stijl van de miniaturen uit dit handschrift komt 
echter nergens anders voor in boeken van Mielot. De vele naaktscènes zijn 
trouwens ook niet in overeenstemming te brengen met Jean Mielot. Te 
oordelen naar de eenvoudige composities en de mensentypes zijn de miniatu
ren wel 20 of 30 jaar jonger dan de kalligrafie van het handschrift. Daarbij 
komt nog dat de kledij van de twee jonge hovelingen in de openingsminia
tuur, met kleine hoeden en vestjes die tot aan de taille open zijn, een datum 
van 1480 of later suggereert. De miniaturen werden hoogstwaarschijnlijk 
geschilderd op het moment dat het wapenschild van Filips van Kleef, samen 
met de eerste initiaal en de bijhorende randversiering toegevoegd werd. 
Delaissé, Marrow en De Wit 13 suggereerden dat de stijl van de miniaturen 
lijkt op deze van de Meester van de Vlaamse Boethius. Verschillende karakte-

13 DELAISSE, MARROW, DE WIT, The larnes A. de Rothschild Col/eetion Waddesdon Manor, 1977, 
pp. 154-180. 
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ristieken wijzen in de richting van het atelier van de Boethiusmeester, zoals de 
ovale gezichten, de uitpuntende kniegewrichten, de stroeve handelingen tussen 
de soms uitgelengde personages en de compositieschemata met een ongeveer 
evenredig aandeel van interieur en landschap. Deze eigenschappen zijn hier 
echter te sterk benadrukt en te stereotiep om ze toe te schrijven aan de 
Meester zelf. Dit handschrift moet dan ook het werk zijn van enkele middel
matige helpers van de Meester van de Vlaamse Boethius, die in de jaren 1480 
het door Jean Mielot onafgewerkte handschrift in opdracht van Filips van 
Kleef voltooiden. 

Niet alleen in Gent, maar ook in het Brugse milieu, liet Filips van Kleef 
handschriften verluchten. Zo o.m. zijn 'Douze dames de rhetorique', die nu in 
M unchen (Bayer. Staatsbib., Galt. 15) bewaard wordt 14. Van deze tekst zijn 
drie volledige copieën bewaard. Het persoonlijk exemplaar van de ridder van 
Montferrand (Cambridge, University Library, Nn lil 2)- één van de pro
tagonisten van het verhaal -, een exemplaar van Lorlewijk van Gruuthuse 
(Parijs, BN, ms. fr. 1174) en dit van Filips van Kleef. Alle drie de handschrif
ten zijn op dezelfde manier verlucht en in alle drie ontbreekt dezelfde 
miniatuur. Winkler 10 bracht de verluchting van het exemplaar van Filips van 
Kleef in verband met de Meester van Antoon van Bourgondië, die sindsdien 
door Prof. De Schrijver geïdentificeerd is met Philippe de Mazerolles. Smi
tal15 dacht later dat dit handschrift afhankelijk was van het exemplaar van 
Lorlewijk van Gruuthuse dat door deze Meester van Antoon van Bourgondië 
verlucht werd. In de verluchting van het exemplaar van Filips van Kleef zag 
hij veeleer de hand van de Meester van Lorlewijk van Brugge of diens atelier. 
Wij zouden de verluchting van de 'Douze dames ... ' van Filips van Kleef in 
Brugge situeren in de jaren 1470, waar toen een enge samenwerking bestond 
tussen verschillende meesters. Drie handen zijn er moeilijk van elkaar te 
onderscheiden: die van Philippe de Mazerolles, de Meester van Lorlewijk van 
Brugge en de Meester van het Dresdens Gebedenboek. In dit handschrift 
wijzen verschillende kenmerken meer in de richting van de Meester van 
Lorlewijk van Brugge, zoals de detaillering van sommige architectuuronderde
len met lineaire traceringen in wit, die ook bepaalde decoratieve elementen 
aangeven, alsook de nogal slordige en vluchtig weergegeven haardracht van 
sommige mannelijke personages. Dat is echter ook typisch bij Mazerolles en 
wijst nog eens op de nauwe banden die er tussen beide meesters bestonden. 

14 Cat. Tent. , Vlaamse Kunst op perkament, Brugge, 1981, pp. 252-258. 
15 0. SMITAL, Der Meister der Louis de Bruges. Ein Brügger Buchmaler aus den siebziger Jahren 
des X V. Jahrhunderts, in Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Neue Folge, IV, 
1930, pp. 227-228 . IDEM, Das schwarze Gebetbuch ... , 1930, p. 67, p. 72. 
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Eveneens in de omgeving van de Meester van Ladewijk van Brugge werd 
kort na 1481 een 'Droits d'armes' of'Traité de Noblesse' van Diego de Valera 
verlucht, wellicht ook in opdracht van Filips van Kleef. Vanderjagt 16 zag in 
het wapenschild op fol. 14r verkeerdelijk dat van Adolf van Kleef. Het gaat 
hier wel degelijk om het schild van Filips, dat door een barensteel onderschei
den wordt van dat van zijn vader. De korenwannen met daaronder een 
viooltje, zijn trouwens ook eigendomsmerken van Filips. Vanderjagt dateerde 
de tekst van het handschrift, voortgaande op zijn conclusie kort na 1481. Als 
plaats van uitvoering gaf hij Vlaanderen aan. Volgens Claudine Lemaire 17 

zou het exemplaar van Filips van Kleef een afschrift zijn van de 'Traité de 
Noblesse' die Ladewijk van Gruuthuse samen met andere teksten van 
dezelfde aard, na 1481 liet afschrijven (Parijs, BN, fr. 1280). Aangezien de 
barensteel nog voorkomt in het wapenschild van Filips van Kleef, is de 
uitvoering te dateren voor 1492. De datering van het handschrift door 
Unterkircher 18 begin 16e eeuw kunnen we dus verbeteren tussen 1481 en 
1492. De verluchting is te situeren in het Brugse milieu, waar de invloed van 
Loyset Liédet nog sterk te voelen is in o.a. het wijduitstaande schouderlang 
haar en de scherpe neus van de personages. Ook het ontbreken van een 
randversiering, maar het atboorden van de miniatuur door een gouden lijn 
wijst op het atelier van Liedet. Vermits Liedet vermoedelijk in 1478 gestorven 
is, kan de verluchting van dit handschrift hem niet toegeschreven worden. In 
bepaalde kenmerken kan men de stijl van de Meester van Ladewijk van 
Gruuthuse herkennen. Zo is de geforceerde perspectief in het interieur, 
waarbij de achtergrond bijna parallel is aan het beeldvlak, en naast de 
zijwanden ook de vloer en zoldering naar de achterwand toelopen, typisch 
voor deze meester. Andere voor deze meester typische elementen, zoals de 
gedetailleerde weergave van bepaalde architectuuronderdelen en de weergave 
van rijk damaststof achter de edelman op de voorgrond van de openingsmi
niatuur, ontbreken hier wel. De miniatuur lijkt echter onafgewerkt in het 
decor, wat hiervoor een verklaring zou kunnen zijn. In de vrij slordige 
weergave van de haardos van de mannelijke personages blijkt hier opnieuw de 
sterke invloed van Philippe de Mazerolles in de Brugse miniatuurkunst en de 
nauwe banden die er bestonden tussen de kunstenaars. 

De 'Livre de la chasse' die door Gaston Phoebus in 1387 opgedragen werd 
aan Filips de Stoute (Parijs, BN, ms. fr. 12400) werd voor Ladewijk van 
Gruuthuse gekopieerd en samengebracht met een exemplaar van keizer 

16 VANDERJAGT, Qui sa vertu anoblist. The concept of 'Noblesse' and 'Chose Publique ' in 
Burgundian politica/ tought . Proefschrift, Rijksuniversiteit, Groningen, 1981. 
17 Cat.Tent., Vlaamse Kunst op perkament, Brugge, 1981, pp. 234-244, nr. 106. 
18 F. UNTERKIRCHER, lnventar der il/uminierten Handschriften lnkunabelen und Frühdrücke der 
6sterreichischen Nationalbib/iothek, I. Die abendländische Handschriften, Wenen, 1957, p. 78. 
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Frederik 11 van Hohenstaufen's 'De l'art de la chasse des oyseaux' (Geneve, 
BPU, ms.fr. 169-170). Geheel gelijkaardig aan dit handschrift van Gruuthuse 
is een handschrift van Filips van Kleef, bewaard te Stuttgart (Wurtemberg. 
Landesbib., HB XI 34a), waar eveneens beide jachttractaten samen voorko
men. De twee openingsminiaturen in beide handschriften zijn helemaal iden
tiek, met het enige verschil dat bij de tekst van Frederik 11, de voor het 
grootste deel fantaisistische vogelreprodukties uit de randen ven Gruuthuse's 
exemplaar hier afwezig zijn. Volgens Holmer 19 stond het Gruuthuse-exem
plaar hier immers model voor dit van Filips van Kleef. Het handschrift uit 
Filips' bilbiotheek werd wellicht ook voor hem gemaakt, aangezien zijn 
wapenschild - met barensteel - tussen twee viooltjes, perfect ingepast is 
tussen de twee tekstkolommen op de aanvangsbladzijde van het eerste 
tractaat. Niettegenstaande het handschrift zwaar verminkt werd, telt het toch 
nog 47 miniaturen. Beide openingsminiaturen in de exemplaren van Lodewijk 
van Gruuthuse worden toegeschreven aan de Meester van 1482, rond de jaren 
1485-90 20 . Deze meester wordt zo genoemd naar een door hem verlucht 
exemplaar van 'La propriété des choses', dat in 1482 te Brugge voor Lodewijk 
van Gruuthuse geschreven werd (Londen, Brit. Library, ms. Royal 15EIII). 
De overeenkomst tussen de aaanvangsbladzijden in het Gruuthuse-hand
schrift en dit van Filips van Kleef is treffend: men kan de gelijkenis doortrek
ken tot in de kleinste details, zoals de weerspiegeling in het water, de optooi 
van de paarden en de toren op de achtergrond die doet denken aan het 
Brugse belfort. Alleen is de afbeelding van Lodewijk van Gruuthuse hier 
vervangen door de afbeelding van een gewone heer - zonder ketting van het 
Gulden Vlies -, maar ook met een tulband op het hoofd. In de miniaturen 
van het exemplaar van Filips van Kleef, missen we wel een zekere verfijning, 
die de werken van deze Meester van 1482 karakteriseert. Dit merken we o.a. 
in de kromme zwarte lijn, die de eerste miniatuur omlijnt, waaruit slordigheid 
en onvolmaaktheid spreekt. Daarnaast valt ook het benadrukken van enkele 
details en het gebrekkig perspectivisch gevoel van de verluchter van onze 
miniaturen op. Vandaar dat we de verluchting van de jachttractaten van 
Filips van Kleef wellicht mogen situeren in het atelier van de Meester van 
1482 te Brugge, eveneens in de jaren 1485-90. De exemplaren van Lodewijk 
van Gruuthuse, althans de minuten ervan, stonden ongetwijfeld model voor 
de verluchting van het handschrift van Filips van Kleef. 

19 G. HOLMER, Traduetion en vieux français du 'De arte venandi cum avibus' de /'empereur Fré· 
déric 11 de Hohenstaufen . Edition critique du second livre d'après tous les manuscrits, in Studia 
Holmensia, 4, 1960, pp. I e.v. 
2° Cat. Tent. , Vlaamse Kunst op perkament, Brugge, 1981 , pp. 264-268, nr. 113-114, kl.pl. 29-30. 
21 N.C.L. ABRAHAMS, Description des manuscrits français du moyen iige de la Bibliothèque Royale 
de Copenhague ... , Kopenhagen, 1844, p . 70. 



DE ROL VAN FILIPS VAN KLEEF IN DE BOEKVERLUCHTING 81 

Mogelijk ook te Brugge werd door Filips van Kleef een 'Commentaires' 
van Caesar (Kopenhagen, KB, Thott 544) gemaakt. Het handschrift heeft 
nog altijd zijn originele band, met op de vergulde hoeken Filips' devies 'A 
James' 21 • 

Dit exemplaar van de 'Commentaires' draagt in zijn Explicit de toeschrij
ving aan Jean du Quesne, voor de in het jaar 1474 te Rijssel beeindigde 
vertaling. Delaissé 22 stelde dat vergelijking met andere handschriften i.v.m. 
de produktie van du Quesne, die tevens kopiist was, werkzaam te Brugge en 
later in Rijssel, moest uitmaken of dit handschrift in Brugge of Rijssel 
gemaakt werd. Indien du Quesne inderdaad en vertaler en kopiist was van 
deze 'Commentaires', werd het handschrift vermoedelijk in Rijssel geschre
ven, gezien de vertaling reeds daar voltooid werd. De verluchting van het 
handschrift, dat 4 miniaturen telt, is dus zeker na 1474 te dateren. Te 
oordelen naar de nog conventionele stijl van miniaturen en randversiering, 
werden deze echter niet lang na 1474, in de Zuidelijke Nederlanden vervaar
digd. De zeer karakteristieke gelaatsuitdrukkingen van de personages, lijkt 
verwant aan deze van de kunstenaar, die Durrieu 23 met de noodnaam 
'Maître aux têtes triviales' aanduidde. De nogal brutale tekening van de 
figuren, waardoor ze een bijna karikaturaal en afgrijselijk karakter krijgen, 
evenals hun gebaren met de typische omhoogstekende hand, gelijkt opvallend 
op het werk van deze Meester. De zeer gebrekkige perspectivische weergave is 
echter afwijkend van de ruimere en preciesere interieurafbeelding van de zgn. 
'Maître aux têtes triviales'. De randversiering is ook nog sterk conventioneel 
in vergelijking met de Gent-Brugse trompe-l'oeil-rand die deze meester reeds 
toepaste. Mogelijk werd dit handschrift verlucht in het atelier van de 'Maître 
aux têtes triviales', door een medewerker die zijn meest karakteristieke 
kenmerk overnam en verder zeer conventioneel bleef werken. 

Mogelijk gaf Filips van Kleef ook ten dele opdracht voor de vervaardiging 
van een 'Histoire d' Alexandre' van Quintus Curtius Ruffus, in vertaling van 
Vasco de Lucena. Dit handschrift bevindt zich vandaag in Skokloster 24

• 

Wellicht werd het werk aangevat op verzoek van Adolf van Kleef, gezien 
verschillende elementen in die richting wijzen. Op enkele lege plaatsen (o.a. 
fol. Xlllr) is ruimte open voor een wapenschild - het oorspronkelijke schild 
werd weggeradeerd -, omgeven met heraldisch lofwerk en gekroond met een 
open tornooihelm met twee hoornen. Dit motief vinden we echter ook in 
andere handschriften van Filips, o.m. de Jouvencel en de Epître d'Othéa. De 

22 L.M.J . DELAISSE, in Cat. Tent. De gouden eeuw der Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips 
de Goede, 1445-1475 ... , Brussel, 1959, p. 187. 
23 B. DURRIEU, La miniatureflamande, 1921, p . 30, pl. LXIII. 
24 WIESELGREN, Skoklosterhandskriften av Vasco de Lucenas Curtius parafras, in Nordisk Tidskrift 
för Bok og Bibliotheksväsen, XII, 1925, pp. 81-92. 
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gekroonde 2 of Q op de knoppen van de band is evenwel Adolfs embleem. 
Ook Filips' devies 'A James' staat gegraveerd op de hoeken van de band, 
mogelijk liet Filips dit doen wanneer hij het handschrift in handen kreeg. De 
vonkspuitende vuursteen die op verschillende wapenrokken, banieren en 
harnassen in de miniaturen afgebeeld is, is een allusie op het Gulden Vlies en 
wijst bijgevolg weer op Adolf, die in 1456 opgenomen werd in de Orde van 
het Gulden Vlies, terwijl Filips er nooit werd toegelaten. Het is echter wel 
merkwaardig dat het - verdwenen - wapenschild dan niet . omgeven was 
met de ketting van het Gulden Vlies, iets wat Adolf gewoonlijk wel placht te 
doen. Deze kan echter samen met het schild verwijderd zijn. De twee naar 
elkaar toegekeerde C's, op twee plaatsen geschilderd in Alexanders banier, 
duiden op de naam Clève, terwijl Filips als allusie op zijn naam de letter P -
na zijn huwelijk verstrengeld met een F - in de versiering liet aanbrengen. 

Alle miniaturen zijn omgeven met randen in de stijl die in de jaren 1460-70 
ontwikkeld werd door de miniaturisten uit de nabijheid van het hof van Karel 
de Stoute. Op een bleke goudgrond zijn verschillende bloemen, vruchten, 
decoratieve takken, vogels en enkele drollerieën geschilderd. Verschillende 
kenmerken in de verluchting wijzen op de omgeving van Loyset Liédet: 
onvolkomen compositie, vertelnaïeviteiten, voorliefde voor het uitschilderen 
van accesoires, stijve, scherpe figuren en het consequent gebruik van hoge 
horizontlijnen. Bovendien zijn alle miniaturen omgeven door een smal gou
den-rose bandje, de karakteristieke omraming in de werken van Liédet en zijn 
atelier. Het blijkt dat hier geen topkunstenaar aan het werk was, o.m. in de 
eentonig weergegeven landschappen en vooral de zeer zwak geschilderde 
gçzichten, die bijna helemaal bedekt zijn door een helm. In de catalogus 
'Gyllene boeker' 2 5 meende men dat de versieringen lijken op de stijl van een 
leerling van Liédet, die Winkier 'Meester van de Engelse kroniek' noemt. De 
miniaturist van dit handschrift waagt zich evenwel niet aan het weergeven van 
nachteffecten, iets waar de Vlaamse miniaturisten toen sterk mee experimen
teerden. We beperken ons hier tot een situering in het vierde kwart van de 15• 
eeuw, in de omgeving van Loyset Liédet. 

Eveneens door een navolger van Liédet, en volgens Winkler 26 wellicht ook 
door de Meester van de Engelse Kroniek, werd rond 1470-80 een 'Histoires 
Troyennes' (Den Haag, KB, 78D48) verlucht. De ruwe, onbeschaafde stijl 
van deze meester is op verschillende plaatsen te herkennen. Dit handschrift 
draagt aan het slot de handtekening van Filips van Kleef. Mogelijk werd dit 
handschrift ook voor hem gemaakt, hoewel het ontbreken van zijn wapen
schild of embleem deze hypothese enigszins ontkracht. Het gaat hier trouwens 

25 K . ÜLSEN & C. NORDENFALK (red.), Cat. Tent. , Gyllene böcker. 1//uminerade medetida 
handskriJter i Danskog Svensk ägo, Stockholm, Nationalmuseum, 1952, p. 74, nr. 149. 
26 F. WINKLER, Die Flämische Buchmalerei, 1925, p. 172. 
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ook om zeer zwakke illustraties met veel tamelijk lompe miniaturen, en het 
was niet Filips' gewoonte de verluchting van zijn handschriften aan zwakke 
kunstenaars toe te vertrouwen. Het meest waarschijnlijke is dan ook dat hij 
het reeds verluchte handschrift verwierf, hoewel we de mogelijkheid van zijn 
opdracht ertoe moeten openlaten. 

Een ander handschrift dat wellicht kort na zijn verluchting in Filips' 
handen kwam, is een Franse vertaling van Johannes Gerson's 'De mendicitate 
spirituale' of 'Parlement de l'homme' (Gotha, Forschungsbib., Mbr. I 118). 
Het handschrift draagt de handtekening en het wapenschild - zonder 
barensteel - van Filips van Kleef. Het schild wijst er dus op dat Filips het 
handschrift pas na de dood van zijn vader in 1492 verworven heeft. De stijl 
van de verluchting is echter veeleer karakteristiek voor de jaren 1480 dan 
voor 1490. Hier uit kunnen we afleiden dat het handschrift wellicht niet in 
Filips' opdracht gemaakt werd. De verluchting had plaats in de Zuidelijke 
Nederlanden, meer bepaald in Brugge, dat toen sterk gekenmerkt was door 
Franse invloeden via kunstenaars als Philippe de Mazerolles. De sterk 
perspectivische ruimtewerking in het interieur en de symmetrische opstelling 
met aan beide zijden een doorkijk zijn karakteristiek voor de Brugse verluch
ting in de jaren 1480. 

Het in de Gentse Universiteitsbibliotheek bewaarde handschrift, dat wel
licht een fragment van de eerste versie van de kroniek van Jean de Wavrin 27 

bevat, kan ook voor Filips van Kleef vervaardigd zijn: zijn handtekening 
staat aan het slot. Het ontbreken van zijn wapenschild zou er misschien 
kunnen op wijzen dat het toch niet voor hem zelf gemaakt werd. 

Gezien de tekst tussen het voorjaar van 1471 en eind 1472 opgesteld werd, 
kan dit handschrift pas daarna uitgevoerd zijn. De rand rond de eerste van de 
vier miniaturen is versierd met bloemen op een zwarte grond, iets wat niet 
meer voorkomt in het Gents-Brugse milieu na het getijdenboek van Maria 
van Bourgondië (Wenen, Oesterr. Nationalbib., cod. 1857), dat rond 1477 
gemaakt werd. Dit betekent dat het hier besproken handschrift van Filips van 
Kleef tussen 14 71-72 en 14 77 in Brugge vervaardigd werd. In die jaren werd 
de zwarte grond frekwent toegepast in de Brugse verluchting. De nog ietwat 
perspectivisch gebrekkige miniaturen, de eerder vluchtige aanduiding van het 
decor en de gewoonte om het hoofd van de personages bijna steeds met een 
helm te bedekken, wijst erop dat het niet één van de leidende Brugse meesters 
was, die instond voor de verluchting van Filips' handschrift. 

27 Prof. Dr. De Schrijver in een brief d.d. 9.4.1970 aan Prof. Dr. K.G. Van Acker, hoofdbiblio
thecaris, bib!. RUG : vertolkt de mening van HARDY, Recueil des Croniques .. . par J. de Wavrin, 
1864-91 , pp. cxcv e.v. 
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Een 'Guerre punique' uit de Bibliothèque Nationale te Parijs (ms. fr. 725), 
draagt naast de handtekening van Filips van Kleef, ook het wapenschild van 
Kleef, maar tussen twee gekroonde '2' of 'Q', het embleem van Filips' vader, 
Adolf. Merkwaardig is evenwel, dat hier de ketting van het Gulden Vlies rond 
het schild ontbreekt, terwijl Adolf deze gewoonlijk liet aanbrengen. Dit is 
echter ook het geval in het reeds besproken Skokloster-handschrift, waar we 
niet zeker konden zeggen of nu Filips of wel Adolf opdracht gaven voor de 
vervaardiging van het handschrift. Ook hier blijven we onzeker. De randver
sieringen tonen evenwel de typische trompe-l'oeil-motieven, waarmee Filips 
reeds enkele van zijn handschriften liet opsmukken. Deze randen komen voor 
vanaf de jaren 1480 en mogelijk liet Filips ze toevoegen op het moment dat 
hij het handschrift van zijn vader erfde. 

De miniaturen lijken uitgevoerd te Brugge in de jaren 1470. De grote 
belangstelling voor de architectuur, met een gouden schijn over tal van 
elementen was o.i.v. Franse kunstenaars, zoals Philippe de Mazerolles, 
typisch geworden in het Brugse milieu en ook hier vinden we deze kenmerken 
terug. 

Waarschijnlijk werden de twee volumes van een 'Trésor des Histoires', of 
het eerste deel van de 'Chronique di te de Baudouin', ook voor Filips van 
Kleef gemaakt (Den Haag, KB, 71Al4)15). Zijn wapenschild- met baren
steel - en zijn embleem, de wan met viooltjes, komen voor op fol. Ir van 
beide volumes, en beide dragen aan het slot zijn handtekening. De twee 
handschriften zijn telkens bij het begin geillustreerd met één miniatuur. Deze 
in het eerste volume wordt in Duitsland, eventueel in Keulen gesitueerd 28 , 

deze in het tweede volume zou in de Zuidelijke Nederlanden gemaakt zijn. In 
1496 trok Filips van Kleef als raadgever van Filips de Schone naar Duitsland, 
mogelijk nam hij dit eerste handschrift mee en liet ter plekke de miniatuur 
schilderen, de randversiering met het wapenschild - met barensteel - kan 
wel reeds vroeger gemaakt zijn. Het is echter ook mogelijk dat Filips vroeger 
in Duitsland was als gezel van Maximiliaan van Oostenrijk en dan het 
handschrift liet verluchten. De stijl van de miniaturen is evenwel van een hoge 
kwaliteit, die veeleer het einde van de IS• eeuw als ontstaansdatum laat 
vermoeden. 

Het handschrift l28C5 van de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag, 
opent op fol. 6r als volgt: 'Au tresnoble cammandement et pour accomplir Ie 
bon plaisir de illustre prince et mon tres redouste seigneur, Monseigneur 
Philippe de clèves'. De miniatuur erboven toont Jean Molinet, die symbolisch 
voorgesteld wordt door een kronkelend paadje, dat van een molen op de 
achtergrond naar de geknielde Malinet loopt. Molinet biedt Filips van Kleef 

28 Cat. Tent., Boeken van en rond Wil/em van Oranje, Den Haag, 1984, p. 22, nr. 13-14, p. 26. 
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een handschrift aan. Filips van Kleef is herkenbaar aan zijn wapenschild op 
de legertent achter hem. Het gaat hier om een 'Roman de la rose', het 
beroemde Middeleeuwse werk van Guillaume de Lorris en Jean de Meung, 
dat volgens het kolofon in 1500 in proza bewerkt werd door Jean Molinet in 
opdracht van Filips van Kleef. Het handschrift vermeldt hier dus duidelijk 
vervaardigd te zijn voor Filips van Kleef, meerbepaald in het jaar 1500. Dit 
kan een verklaring zijn voor het ontbreken van zijn handtekening aan het slot 
van het handschrift. 

Het blijkt duidelijk dat men hier op een breekpunt gekomen is in de 
boekproduktie: gedrukte werken gaan meer en meer handschriften vervangen. 
Molinets nieuwe versie van de 'Roman de la Rose' bleek zeer succesvol, en in 
korte tijd werd ze verschillende malen in druk gebracht. Daarentegen zijn 
slechts twee handschriften ervan teruggevonden: hetgene dat hier besproken 
wordt en één dat momenteel deel uitmaakt van de collectie van de Biblio
thèque Nationale te Parijs (ms. fr. 24393). Alleen het Haagse handschrift 
bevat de dedicatieminiatuur en de openingszin. De catalogus 'Schatten van de 
KB' 30, situeerde de uitvoering van het handschrift in Noord-Frankrijk, 
mogelijk in Valenciennes. Daar werd het dan vermoedelijk gekopieerd door 
Augustus Molinet, de zoon van Jean. Dit vermoeden rust op de grote 
overeenkomst van het schrift met dat in een Brussels handschrift (KB, 5438), 
door Augustus geschreven. De miniatuur werd niet door een eersterangs
kunstenaar geschilderd. De anatomie van het menselijk lichaam blijft bijna 
onzichtbaar onder de rijke, stijf geplooide gewaden, de perspectief is nogal 
wankel en er werd nog veel goud gebruikt, o.a. voor het hier en daar 
aanstippen van de bladeren in de bomen. De miniaturist hechtte duidelijk het 
meeste belang aan de anecdote, terwijl de achtergrond eerder secundair bleef. 
Zoals de 'Roman de la rose', bevat ook het handschrift l28C4 uit de 
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, een inscriptie waaruit blijkt dat Filips 
van Kleef de opdrachtgever was: 'Che livre fut translate du la tin en franchois 
dedens la ville denghien dioche de Cambray Pour Ie noble home et tres 
redoutes prinche mon~r. phelippe de cleves segneur de Ravestain. En lan de 
nostre signeur mille cccc. et xii.' (fol. 478v). Het betreft hier de Franse 
vertaling van de 'Liber Floridus' van Lambert van Sint Omaars, die de titel 
'Livre fleurissant en fteurs' kreeg, wat aangeduid is bovenaan de eerste 
bladzijde. Lieftinck 31 meent dat het hier gaat om een autograaf van de 
vertaler, gelet op de vele correcties die op het werk zelf aangebracht zijn en 
het eenvoudige en weinig verzorgde schrift. Volgens Lieftinck 31 •32 gaf Filips 

29 Cat. Tent., De eeuw van Bourgondië, 1951 , p. 57, nr. 115. 
3° Cat. Tent. , Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften, Den 
Haag, 1980, pp. 102-103, nr. 42. 
31 G.I. LIEFfiNKC, Manuscrits datés dans les Pays-Bas ... , 1964, p. 44, nr. 104, pl. 160. 
32 G.I. LIEFfiNCK, Observations codicifiques sur Ie groupe W des manuscrits de Liber Floridus, in 
A. Dero1ez, Liber Floridus-co/loquium. Papers read at the International Meeting held in the 
University Library, Ghent, on 3-5 September 1967, Gent, (1973), pp. 35 e.v. 
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van Kleef aan de vertaler bijna zeker de opdracht zich strikt aan het uiterlijk 
aspect van het model te houden. Filips van Kleef had in zijn bibliotheek 
immers ook een uit 1460 daterend Latijns exemplaar van de 'Liber Floridus', 
dat zich nu tevens in Den Haag bevindt (KB, 72A23). Het gebruik van de in 
1460 reeds archaïsche littera textualis als schrifttype, vormt in 1512 een 
paleografisch unicum. De schrijver heeft daarbij om zijn taak te vergemakke
lijken, het formaat van de letters verbreed. Het werk werd op papier 
uitgevoerd, aangezien het realiseren van een dergelijk volumineus handschrift 
op perkament onbetaalbaar geworden was. Hoewel de illustraties eveneens 
slaafs uit het Latijnse model overgenomen werden, paste de verluchter- die 
hoogstwaarschijnlijk de vertaler zelf was- een jongere werkwijze toe. Waar 
in 1460 de pentekeningen in kleur werden aangevuld, werden hier volgens de 
mode van het begin van de 16• eeuw arceringen gebruikt voor het weergeven 
van schaduwpartijen, wat erop wijst dat men in de tijd van houtsnede en 
kopergravure gekomen was. 

Het handschrift vermeldt hier dus zelf zijn plaats en datum van uitvoering: 
Edingen, 1512 en het is meteen het jongste handschrift uit de bibliotheek van 
Filips van Kleef dat ons bekend is. 

Samengevat kan men zeggen, dat Filips van Kleef de verluchting van de 
meeste van de door hem bestelde handschriften toevertrouwde aan ateliers in 
Gent en Brugge, en enkele keren aan de 'Ghent Associates'. Drie handschrif
ten vormen hierop een uitzondering: de 'Roman de la Rose' te Valenciennes, 
de 'Livre fleurissant en Fleurs' te Edingen en één deel van een 'Trésor des 
Histoires' dat wellicht in Keulen verlucht werd. Slechts twee banden die Filips 
van Kleef klaarblijkelijk zelf liet aanbrengen, waarvan zijn devies op de 
hoekbeslagen getuigt, zijn ons bekend: de 'Commentaires' van Cesaren een 
'Histoire d'Alexandre' (Skokloster). We mogen echter stellen dat hij alle 
handschriften die hij bestelde, ook liet binden. De meeste manuscripten zijn 
echter later herbonden. 

Het is opmerkelijk dat slechts twee van de teruggevonden handschriften uit 
de librije van Filips van Kleef uit de 16• eeuw stammen, het zijn ook deze die 
niet in Vlaanderen, maar in Edingen en Valenciennes uitgevoerd zijn. Dit 
betekent dat Filips zijn actieve mecenaat op het gebied van de handschriften
produktie rond de eeuwwende reeds grotendeels had opgegeven. Het is echter 
zo dat het tijdperk van de handgeschreven boeken stilaan naar zijn einde 
toeliep en vervangen werd door de boekdrukkunst. Daarbij komt nog dat 
Filips tegen het einde van de 15• eeuw onze contreien geruild had voor 
een verblijf in Italië, waar hij in contact kwam met de nieuwe Renaissance
kunsten. Deze nieuwe wereld viel duidelijk in de smaak van Filips: zijn 
inventaris vermeldt immers een aantal Renaissancekunstwerken. Mogelijks 
ligt hier ook een verklaring voor het verder omzeggens ontbreken van 16•-
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eeuws handschriften: wellicht spitste Filips zich nu veel meer toe op het 
verzamelen van 'moderne' kunstobjecten, dan op het aanvullen van zijn 
bibliotheek met reeds 'verouderde' handschriften. 

De meeste van Filips' handschriften dragen in zijn wapenschild de baren
steel, en dat wijst erop dat zijn vader op het moment van de verwerving nog 
leefde. Adolf van Kleef stierf in 1492, wat meteen betekent dat het meest 
vruchtbare tijdperk voor Filips' bibliotheek zich tussen 1480 en 1492 situ
eerde. 

Opvallend is de treffende gelijkenis tussen enkele handschriften van Filips 
van Kleef met handschriften uit de bibliotheek van Ladewijk van Gruuthuse. 
Zo zijn er twee handschriften die niet alleen dezelfde tekst - met minieme 
varianten - hebben, maar ook op ongeveer dezelfde manier verlucht zijn. Dit 
geldt in de eerste plaats voor 'Les douze dames de Rhétorique', dat overeen
komt met het exemplaar van Ladewijk van Gruuthuse (Parijs, BN, ms. fr. 
1174). Het handschrift van Filips werd verlucht in het atelier of de omgeving 
van de Meester van Ladewijk van Brugge, terwijl het Gruuthuse-handschrift 
een aantal karakteristieke eigenschappen vertoont van Philippe de Mazerol
les. Beide meesters werkten in de jaren 70 van de 15e eeuw in Brugge nauw 
samen, en kunnen dus elkaars exemplaren gezien hebben of ervoor samenge
werkt hebben. 

Een tweede maal komt deze nauwe verwantschap qua verluchting en tekst 
voor tussen hun exemplaen van Gaston Phoebus' 'Livre de la chasse' en 'De 
l'art de la chasse des oyseaux' van keizer Frederik 11 van Hohenstaufen. Het 
lijkt hier wel alsof de miniaturist die Filips' handschrift verluchtte, de 
exemplaren van Ladewijk van Gruuthuse (Genève, BPU, ms.fr. 169 & 170), 
of eerder de minuten ervan als legger gebruikte. De openingsminiaturen in de 
werken van Gruuthuse werden geschilderd door de zgn. Meester van 1482. 
We menen dat de miniaturen van het handschrift van Filips van Kleef- die 
van iets mindere kwaliteit zijn- in het atelier van deze meester gemaakt zijn. 

Daarnaast vertoont de 'Jouvencel' van Filips van Kleef in zijn materiële 
aspecten, w.o. ook de verluchting, een treffende gelijkenis met de 'Jouvencel' 
van Ladewijk van Gruuthuse (Parijs, BN, ms.fr. 192). De verluchting van het 
handschrift van Filips is bovendien verwant aan deze van de handschriften 
die verlucht werden door de Meester van de Vlaamse Boëthius, een meester 
die ook vaker werkte voor Ladewijk van Gruuthuse. De 'Jouvencel' van 
Filips werd gekopieerd door Jan van Kriekenborch, die vermoedelijk ook 
driemaal voor Ladewijk van Gruuthuse werkte, o.a. voor de transcriptie van 
een Nederlandse Boethius. Deze werd verlucht door de Meester van de 
Vlaamse Boethius, die trouwens zijn naam dankt aan de verluchting van dit 
handschrift. 

Beide bibliofielen belastten dus vaak dezelfde miniaturisten of hun ateliers 
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met de verluchting van hun handschriften. Zo werden een tweetal manuscrip
ten van Filips van Kleef verlucht in de omgeving van de Meester van 
Lodewijk . van Brugge: de 'Douze dames de Rhétorique' en de 'Traité de 
Noblesse'. 

Ook het atelier van de Meester van de Vlaamse Boethius werkte voor beide 
edellieden: o.a. een 'Epitre d'Othea' (Waddesdon), de 'Jouvencel' en mogelijk 
drie delen van een 'Miroir historial' uit de bibliotheek van Filips werden in 
het atelier en de omgeving van · deze meester gei1lustreerd. 

De vergelijking kan nog doorgetrokken worden voor de teksten van de 
handschriften in beider bibliotheken. Zo is de 'Traité de Noblesse' van Filips 
van Kleef hoogstwaarschijnlijk een copie van de tekst die Loctewijk van 
Gruuthuse liet afschrijven (Parijs, BN, ms.fr. 1280). 

Mogelijk speelden Filips van Kleef en Loctewijk van Gruuthuse op elkaar 
in bij de samenstelling van hun bibliotheek. Daarom zou het wellicht bijzon
der interessant zijn om hun bibliotheken aan een vergelijkend onderzoek te 
onderwerpen. 

We kunnen ondertussen wel besluiten dat ze hun handschriften vooral aan 
het Gentse en het Brugse verluchtersmilieu toevertrouwden. Deze meesters of 
hun ateliers, die we meestal alleen kennen aan de hand van hun noodnamen, 
vielen sterk in de smaak van de lezende en kunstminnende adel in het laatste 
kwart van de 15• eeuw. 

Zo heeft het mecenaat van Filips van Kleef een grote betekenis gehad voor 
de bloei van de miniatuurkunst in Gent en Brugge op het einde van de 15" 
eeuw, die zonder zijn steun, en die van andere edellieden, nooit het hoogte
punt zou bereikt hebben dat ze nu beroemd maakt. 

BIJLAGE: BEWAARDE HANDSCHRIFTEN VAN FILIPS VAN KLEEF 

BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek 
* 9282-5 Légende Dorée 
* 10319 Jugemens d'astrologie 
* 19386 Gace de la Buigne 
* IV 40 Getijdenboek 

COLOGNY - GENEVE, Fondation Martin 
* Bodmer 53 Quintus Curtius, Histoire d'Alexandre 

DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek 
* 71Al4-15 B. d'Avesne, Trésor des Histoires 
* 71Al6-18 T. Livius, Histoire Romaine 
* 71A23 Bible Historiale 
* 72A22 Augustinus, Cité de Dieu 
* 72A23 Lambert van Sint Omaars, Liber Floridus 
• 72A24 V. van Beauvais, Miroir Historial, dl. 4 

(Inv. 24) 
(Inv. 66) 
(?) 
(?) 

(?) 

(Inv. 19) 
(lnv. 77) 
(lnv. 51) 
(lnv. 18) 
(?) 
(?) 
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Froissart, Chroniques, dl. I (Inv. 3) 
Thomas van Aquino, Information des Princes (Inv. 30) 
Histoires Troyennes (lnv. 14) 
V. van Beauvais, Miroir historial (lnv. 15) 

* 72A25 
* 76E20 
* 78D48 
* l28Cl 
* l28C3 
* l28C4 
* l28C5 
*l29Bll 

Cicero, Viellesse en Amistie (Inv. 57 + 65) 
L. van St. Omaars, Livre fleurissant en fleurs (lnv. 100) 
Jean Molinet, Roman de la Rose moralisé (Inv. 101) 
Plutarchus, Vitae - Xenophon, Liber de republica 
lacededaemoniorum (Inv. 81 ?) 

* l29C4 
* l33A5 

Gregorius, Homilien (Inv. 50) 
Boccaccio, Decamerone (?) 

DEN HAAG, Museum Meermanno- Westreenianum 
* 10D I Aristoteles, Ethiques 

DRESDEN, Sächsische Landesbibliothek 
*Oe. 55 Christinede Pisan, Instruction des Dames 

GENEVE, Bibliothèque Publique et Universitaire 
* Fr. 85 G. de Tyr, Histoire des Croisades 

GENT, Universiteitsbibliotheek 
* hs. 236 Rentrée d'Edouard IV en Angleterre 

GOTHA, Forschungsbiblothek 
* Memb. I 117 Wauquelin, Histoire d'Alexandre 
* Memb. I 118 J. Gerson, Parlement de l'homme 

JENA, Universiteitsbibliotheek 
* El. f. 81 Aristoteles, Problemata 
* El. f. 90 B. Latini, Livre du Trésor 
* EL. f. 92 Gillion de Trazignies 

KOPENHAGEN, Kongelige BibHothek 

(Inv. 84) 

(lnv. 32) 

(Inv. 112?) 

(lnv. 124?) 

(Inv. 44) 
(lnv. 45) 

(lnv. 29) 
(Inv. 49) 
(Inv. 59) 

* Thott 7,2° Bible, dl. 2 (lnv. 52) 
* Thott 413,2° Buscalus (lnv. 20) 
* Thott 431,2° Suetonius, Empereurs (Histoire universelle, jusqu'à 

la mort de César) (lnv. 9) 
* Thott 463,2° 
* Thott 465,2° 
* Thott 544,2° 

G. Fillastre, Histoire de la Toison d'Or,2 (Inv .. J) 
G. Fillastre, Histoire de la Toison d'Or,3 (Inv. 1) 
Caesar, Commentaires (Inv. 11) 

LONDON, British Library 
* Old Royal King's Col!. 16FVI-VII 

J. Mansel, La fleur des histoires 

MUNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek 
* Gal!. 9 Le Jouvencel 
* Gall. l5 Les 12 dames de Rhétorique 

PARIJS, Bibliothèque Nationale 
* ms. fr. 725 La première Guerre Punique 
*ms. fr. 816 A. Greban, Mystère de la Passion 
*ms. fr. 12575 Roman de Melusine 
* n.a. fr. 3576 Histoire Ancienne 

(Inv. 17) 

(lnv. 22) 
(Inv. 74) 

(lnv. 56) 
(lnv. 102?) 
(Inv. 60) 
(lnv. 79?) 
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SKOLOSTER, Friherre von Essen 
• 131 in fol. Quintus Curtius, Histoire d'A1exandre (Inv. 10) 

STUTTGART, Würtembergische Landesbibliothek 
• HB XI 34a Gaston Phoebus, Livre de la chasse (lnv. 34 ?) 

Frederik 11 van Hohenstaufen, La chasse des 
oyseaux (Inv. 127?) 

WADDESDON, Rothschild Collection 
• ms. 8 Christine de Pisan, Epître d'Othéa 

WENEN, Oesterreichische Nationalbibliothek 
• 2616 D. de Valera, Droits d'Armes 
• s.n. 13239 Getijdenboek 

WOLFENBUTTEL, Herzog August Bibliothek 
• 1.5.3.1. Aug.fol. B. van Glanvilla, Livre des Propriétes des choses 
• 1.15.1. Aug.fol. M. Ie Franc, I'Estrif de Fortune et de vertus 
• 1.16.1. Aug.fol. Le naturien ou les secrets de philosophie 
• A.3 . Aug. 2.fol. Boccaccio, Des cas des nobles hommes et femmes 

(Inv. 41) 

(lnv. 69) 
(Inv. 85?) 

(Inv. 6) 
(lnv. 58) 
(lnv. 33) 
(Inv. 7) 

0 De tussen haakjes vermelde notering verwijst naar het vermoedelijk overeenkomende hand
schrift in de inventaris van Filips van Kleef, zoals opgenomen bij Finot. 

--



Erik Duverger 
Maître de Recherches F.N.R.S. 

LE GRAVEUR ET MARCHAND 
IMAGIER ANVERSOIS MICHAEL SNYDERS (1586-1673) 

Données biographiques 

Jusqu'aujourd'hui Michael Snyders est resté relativement peu connu. Son 
nom est bi en cité dans certains manuels et glossaires 1 maïs les données Ie 
concernant sont rares et souvent inexactes 2 • Dans l'étude récente de H. 
Robels sur François, et non Frans, Snyders 3 plusieurs incorrections apparais
sent encore au sujet de Michael Snyders. Nous sommes portés à croire que 
l'auteur n'a pas fait de recherches personnelles dans les archives de la ville 
d'Anvers concernant Ie peintre d'animaux et de genre, dont elle parle si 
abondamment ainsi qu'en ce qui conceme sa familie, bien qu'elle aborde 
quelque peu ce sujet 4 . 

Hans Snyders, ancêtre de la lignée, est né vers 1541 5 • Dans l'état actuel des 
recherches, nous ne pouvons affirmer qu'il était originaire d'Anvers. En effet, 
Ie 20 janvier 1576, un Hans Snyders, tavernier de Malines, paye à Anvers Ie 
droit de bourgeoisie 6 • Hans Snyders avait épousé Marie Ghysbrechts. En 
1580 déjà, ils habitaient l'auberge het Geschilderd Huis située Eiermarkt 7 • Ce 

·1 G.K. NAGLER, Neues Allgemeines Künstler-Lexikon t. XVI, p . 54; - CHR. KRAMM, De levens en 
werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van 
den vroegsten tot op onzen tijd t. V (1861), p . 1539; - PH. ROMBOU1'S et TH. VAN LERIUS, De 
liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, Antwerpen 1872, t. I, 
p. 462;- CH. LE BLANC, Manuel de /'amateur d 'estampes, Paris 1849, t. lil, p. 549;- A. VoN 
WURZBACH, Nieder/ändisches Künstlerlexikon, Wien-Leipzig 1910, t. I, p . 435 ; - R . VAN 
BASTELAER dans BIOGRAPHIE NATIONALE t. 23 (1921-1924) col. 80-85 sub verbum Snyders 
Michiel; - U . THIEME et F. BECKER, Al/gemeines Lexikon der bildenden Künstler Bd. XXXXI 
(1937) , p . 191. 
2 Dans Hol/slein 's Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700 volume 
XXVII compiled by HERMAN SPECHT and DIEUWKE DE HOOP SCHEFFER (Amsterdam 1983, p . 91-
96) les auteurs ne sont pas au courant des publications parues au sujet de Michael Snyders. Ils ne 
citent qu'à peine une vingtaine de ses gravures, bien qu'il y en ait beaucoup plus de connues. 
3 H . ROBELS, Frans Snyders, München 1989. Le peintre a signé tous ses testamentset tous les 
autres documents chaque fois de son nom François Snyders. Les archives de la ville d'Anvers 
possèdent d'ailleurs encore plusieurs autres documents que !'auteur ne connait pas ou n'a pas 
employés. 
4 H . ROBELS (op . cit., p. 47 note 127) hésite même à dire que Michael Snyders est un frère de 
François Snyders. 
5 Dans Ie document de novembre 1586 Hans Snyders, aubergiste de Ja Geschilderd Huis, est 
mentionné comme étant ägé de quarante-cinq ans (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Certifica
tieboek 47 r 426). 
6 Antwerpse poortersboeken 1533-1608, Antwerpen 1978, t. 11 sub dato. 
7 Hans Snyders et Marie Ghysbrechts, habitants de l'auberge het Geschilderd Huis, témoignent, 
Je 3 septembre 1580, qu'ils ont pu régler Jeurs comptes avec Je gentilhomme Joost de Vooebt van 
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n'est qu'en 1591 qu'i1s achètent finalement, à Herman van Oncle, Ie Bruilofts
huis connue pour sa grande salie de noces, le Grote Bruiloftskamer, ou se 
tenaient jadis de somptueuses fêtes nuptiales 8 • La maison était dans la rue 
allant de la Meirpoort au Meirbrug au-delà de la Geschilderd Huis vers la 
Kerkhofstraat 9 , actuellement appelée Schoenmarkt Les époux firent incon
testablement de bonnes affaires. Ils livrèrent même au rnagistrat de la ville du 
vin qui fut offert au comte de Mansfeld en 1589 10• Que l'auberge ait été 
souvent fréquentée par les artistes, ainsi que F.J. van den Branden 1'affirme11 

et que H. Robels reprend sans aucune preuve 12 , n'a jusqu'à présent pu être 
confirmé. 11 est d'ailleurs très peu probab1e que, suite à cela, deux fils de la 
maisonnée Snyders aient été portés à exercer le métier d'artiste, ainsi que ces 
deux auteurs Ie prétendent. Nous reviendrons plus loin sur ce point. 

Marie Ghysbrechts mit six enfants au monde, François 13 , Michaell\ les 
jumeaux Clara et Joannes 15 , ainsi que Maria 16 et Cornelis Snyders 17 . Dans 
une lettre échevinale du 25 novembre 1622 tous les enfants sont encore une 
fois cités. Hans Snyders était alors déjà décédé, tout comme sa femme. Cette 
dernière avait fait son testament Ie 14 avril 1622 devant le notaire Jan van 
Waerbeke 18 • Malheureusement Ie document n'a pas été conservé. Les époux 
sont tous deux enterrés dans l'église Notre-Dame près de la chapelle des 
taverniers 19. Le fils aîné, François Snyders (tl657), est Ie très connu et 
illustre peintre anversois de genre et d'animaux. Sa sreur, Clara Snyders, était 
l'épouse en secondes noces de Rombout de Rasiers, sans aucun doute un des 
plus importants orfèvres de la première moitié du xvne siècle. Ils habitaient 
la maison de Kaarskorf sur Ie Meir et eurent six enfants. Les parrains de deux 

Reynevelt pour ce que celui-ei y aurait consommé a vee sa familie (STADSARCHIEF ANTWER
PEN, Certificatieboek 41 r 591v·). 
8 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Schepenregisters SR 402 (1591) r 308-309v• et 353-353v·. 
- Le 18 juin 1582 ils avaient déjà acheté la maison het Bruiloftshuis à Herman van Oncle, veuf 
d'Anna Goes, à la condition que la demeure soit préservée de toutes charges financiéres endéans 
les trois premières années. Le 25 juin 1585 ce n'était pas encore Ie cas, c'est pourquoi, à cette date, 
ils annulèrent leur achat devant Ie notaire Jan Walewyns (IBID., Processen W 558). 
9 V oir à ce sujet également F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, 
Antwerpen 1883, p. 214 et 673. 
10 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Stadsrekeningen R 30 r 303. 
11 F.J. VAN DEN BRANDEN, op.cit., p. 673. 
12 H . ROBELS, op. cit., p. 47. 
13 11 fut baptisé Ie 11 novembre 1579 en l'église Notre-Dame (STADSARCHIEF ANTWER
PEN, Parochieregisters Onze-Lieve-Vrouwe-Zuid 8 r 104). 
14 11 fut baptisé Ie 8 septembre 1586 (IBID., 9 p. 149). On prétend toujours à tort qu'il est né en 
1588. 
15 lis furent baptisés Ie 30 juin 1587 (IBID., p. 170). 
16 Elle fut baptisée Ie 16 mars 1588 (IBID., p. 191). 
17 11 fut baptisé Ie 10 mars 1591 (IBID., p. 331). 
18 IBID., Schepenregisters SR 553 r 506-509. 
19 P. GENARD, Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers. Arrondissement 
d'Anvers, Antwerpen 1856, t. I, p. 72. 
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d'entre eux furent, Hendrik van Balen pour l'un et poui l'autre François 
Snyders 20. Joannes Snyders (tl637) est probablement aussi Ie tavernier 21 qui 
épousa Catharina Roosen (tJ645)22. Plus loin nous repaderons encore en 
passant de leur fille, Maria-Anna Snyders (tl664) et de son mari Peter 
Daems, marchand de vin (tJ668)2 3 • Maria Snyders était maîtresse de !'infir
merie du béguinage. Elle mourut Ie 6 août 1659 24. Cornelis Snyders décéda 
probablement en bas àge, car i! n'est mentionné dans aucun des testaments de 
son frère François 25 . Enfin i! y a Michael Snyders dont nous voulons parler 
plus amplement. 

Michael Snyders reçut Ie baptême Ie 8 septembre 1586 en l'église Notre
Dame26. 11 n'a jamais été inscrit comme élève dans Ie répertoire de la gilde 
anversoise de Saint-Luc. C'est pour cette raison que R. van Bastelaer suppose 

20 Voir à ce sujet P. GENARD, L 'aiguière de Rubens dite des archiducs A/hert et Isabelle, dans: 
BULLETIN-RUBENS t. I (1882), p. 235-244. H. ROBELS (op. cit., p. 50) se trompe Jorsqu'elle écrit que 
Clara Snyders était déjà veuve en 1627 au moment ou François Snyders écrivit son second 
testament. Dans Ie document nous lisons clairement : 'Item aen de sesse kinderen van Clara 
Snyders, syne sustere, huysvrouwe van Rombout de Rosiers ... laet hy testateur de somme van 
dryehondert guldens eens' (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris G. de Witte N 1190). 
Ceci prouve encore une fois combien !'auteur se sert des renseignements qu'elle em~loie dans son 
ouvrage, sans se soucier d'exactitude ni de méthode scientifique. Elle n'a également pas remarqué 
de quelle façon Jan de Rasiers, fils de Rombout de Rasiers et de Clara Snyders, avait fait son 
contrat de mariage a vee Maria Zoes (Soes) Ie 18 juillet 1647 devant Ie notaire J.S. Le Rousseau. 
Jan de Rasiers était alors acompagné de son oncle François Snyders, artiste peintre, et de Aloïsius 
Monnaert, doeleur en médecine, qui remplaçaient tous deux ses parents décédés (STADSAR
CHIEF ANTWERPEN, Notaris J.S . Le Rousseau N 2471 (1647), f" 143-144). Au sujet de 
Rombout de Rasiers voir aussi E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende 
eeuw, vol. 2: 1618-1626, Brussel 1985, p. 88 et 103. 
21 Le 9 septembre 1630, Ie rnagistrat de la ville lui paya dix-neuf florins et seize deniers pour la 
livraison de dix-neuf pots de vin du Rhin à !'in tention du duc de Nieuwenborg (STADS
ARCHIEF ANTWERPEN, Collegiaal Actenboek PK 577 (1629-1631) f" 165). 
22 Les conjoints moururent, laissant cinq enfants : Jan Snyders, prêtre et prédicateur à Laken, 
Michiel, Maria-Anna et Hendrik Snyders Ie jeune, tout comme Frans Snyders Ie jeune, marchand 
de draps de soie et époux de Anna Tabolet. D'après l'inventaire après décès de Catharina Roosen 
(t 11 août 1645), nous pouvons constater que les époux s'intéressaient aux beaux-arts. lis 
possédaient plus de cent tableaux, dont certains étaient de Joost de Momper, David Teniers Ie 
jeune, Jan Bruegel, François Snyders, etc. (cfr. E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. 
cit. , vol. 5: 1642-1649, Brussel 1991 , p. 245-248). 
23 Le 16 mars 1661, Jan Snyders, prêtre, et la veuve Anna Tabolet, remettent à Peter Daems et à 
sa femme Maria-Anna Snyders, une partie des 27.326 florins I 3/4 deniers représentant Ie 
montant final de la vente des biens meubles de la maison mortuaire de François Snyders, artiste 
peintre. lis avaient reçu cette somme du marchand fripier Peter Borrekens (STADSARCHIEF 
ANTWERPEN, Notaris J. Pauwels N 2782 (1659-1661) f" 83). 
24 P. GENARD, Jnscriptions ... op. cit. , vol. V (1873), p. 426 et 459. 
25 11 est inhumé près de ses parentsen l'église Notre-Dame, mais la date de sa mort ne ligure pas 
sur la pierre tombale (ID., t. I, p. 72). 
26 Le 4 septembre 1624, Michael Snyders témoigna faussement qu'il avait trente-six ans 
(STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris H. van Cantelbeck N 3378 (1624). Presque dix ans 
après, Ie Ier juillet 1635, i! fait une déclaration à Ja requête de Antoni Tesmans, licencié en droit. 
11 prétendit alors à tort qu'il était ägé de quarante-six ans (IBID. , Notaris L. Marcelis N 2620 
(1632-1636). 
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qu'il a passé ses années d'apprentissage dans une autre• ville, peut-être 
Bruxelles, mais nous n'en avons aucune preuve 27 . En 1610 Michael Snyders 
est inscrit comme franc-maître graveur 28 . À ce moment il est àgé de vingt
quatre ans à peine. Theodoor Galle, important graveur sur cuivre de l'époque 
de Rubens, était alors doyen de la corporation et Joost de Momper, peintre 
de paysage, en était vice-doyen. En 1614 un certain Jan N.N. fit son 
apprentissage chez Michael Snyders. À cette date, ce dernier n'est plus 
seulement mentionné comme graveur mais également comme 'prentverko
per'29, c'est-à-dire marchand imagier ainsi que J.K. Steppe nous l'a très 
justement fait remarquer 30 • 

Ce graveur ne peut d'aucune manière être identifié à son homonyme que 
nous appelons, pour la facilité, Miehiel Snyders Ie jeuneet qui, en 1643-1644, 
est désigné comme franc-maître dans la liste des peintres qui figure au 
répertoire de la gilde de Saint-Luc 31

. Peut-être était-il Ie fils de Joannes 
Snyders et de Catharina Roosen, cités plus haut 32 . Nous ne voyons pourtant 
pas pourquoi son droit d'entrée dans la corporation était moins élevé que 
celui des autres nouveaux inscrits, ni pourquoi il a, en compensation, offert 
du vin à ses conseillers. Ces avantages étaient réservés aux enfants des francs
maîtres et Joannes Snyders n'a jamais été membre de la corporation. Pour
tant il semble y avoir eu une certaine affinité entre la familie Snyders-Roosen 
et la chambre de rhétorique de la gilde de Saint-Luc, appelée Kamer van de 
Olijftak, Dans l'inventaire de la maison mortuaire de Catharina Roosen en 
1645 il y avait d'ailleurs quelques toiles de lin venant de la chambre de 
Olijftack ainsi que de l'argenterie qui était sous gages 33 . 

En 1646-1647 nous trouvons un Miehiel Snyders, membre d'une autre 

27 R. VAN 8ASTELAER, loc. cit., col. 81. 
28 PH. ROMBOUTSet TH. VAN LERIUS, op. cit., t. I, p. 462 et 472.- H. ROBELS (op . cit., p. 47) se 
trompe lorsqu'elle prétend que Michael Snyders ne serait enregistré, comme membre de la gilde 
deSaint Luc, qu'à partir de 1617. 
29 ID. , p. 507-508. Michael Snyders n'était donc pas commerçant d'art comme H. RoBELS (op. cit., 
p. 47 note 127) 1'affirme. 
30 Le mot 'prentverkoper' (marchand imagier) a une signification sur 1aquelle on ne peut hésiter. 
Le 6 janvier 1643, Martinus van den Enden et son épouse Lucretia de la Haye firent leur 
testament. 11 est alors nommé marchand imagier (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris 
Th. Ketgen N 2287 (1643) r 10-llv"). Le 23 mars de l'année suivante, lors d'un arrangement à 
l'amiable entre Gillis Hendrickx et Martinus van den Enden, ce dernier est cité comme marchand 
d'art cette fois (E. DUVERGER, op. cit., vol. 5: 1642-1649, p. 150). Ce mot apparait parfois 
séparément dans les doeurnenis du XVII• siècle (ID. vol. I : 1600-1617, p. 475 et vol. 3: 1627-1635, 
p. 427), mais parfois aussi re1ié au termede graveur (ID., vol. 3: 1627-1635, p. 308 et 317). 
31 PH. ROMBOUTSet TH. VAN LERIUS, op. cit., t. 11, p. 146 et 152. 
32 D'après Ie testament de François Snyders du 21 décembre 1655, Michael Snyders habitait alors 
Ostende (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J.B. Colyns N 571 (1657). 11 y était 
percepteur du péage pour l'importation et l'exportation des marchandises (IBID., Rekwestboek PK 
766 (1671-1673), r 234). 

·-· "r . ..!; ;..~- DUVERGER, op. cit. , vol. 5: 1642-1649, p. 245-248 . 
. . ! , ..., I 1 ',.J , .. , ••• · . . 
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chambre de rhétorique de la gilde de Saint-Luc, celle des Violieren 34 • Les 
deux années suivantes i! prend également part au repas annuel donné à 
!'occasion de la fête de Saint Luc. Ph. Rombouts et Th. van Lerius ont 
supposé qu'il s'agissait ici chaque fois du peintre Miehiel Snyders Ie jeune 35 , 

bien que cela ne soit pas évident. 11 y a même plus. Un Michael Snyders, de 
nouveau identifié par les deux auteurs avec Ie peintre du même nom, meurt en 
1672-1673 36 . Nous savons pourtant avec certitude qu'il s'agit ici de notre 
graveur et marchand d'art qui meurt vieux et misérable en la demeure het 
Hoefijzer de Melchior van Oncle dans la Korte Gasthuisstraat Ie 18 décembre 
1672 (doe. XII). Le 3 février de la même année Michael Snyders avait encore 
témoigné devant Ie notaire L. van Ham, qu'il était redevabie de trois cent 
septante-cinq florins à Melchior van Oncle pour frais alimentaires. En rem
boursement et pour payer d'autres dépenses faites pour son entretien quoti
dien, illui avait remis trois rentes: la première, à charge de la ville d'Anvers, 
la seconde prélevée sur la maison, het Geschilderd Huis sur Ie Meirbrug et la 
troisième sur l'habitation, de Rode Schaar dans la Beddenstraat 11 lui avait 
également donné l'intérêt sur les cent cinquante florins, que les héritiers de 
son frère et de sa sreur lui remettaient annuellement 37 . 

Avant cela i! avait habité dans la Brilstraat ou rnalade et alité il rédigea son 
testament, Ie 15 juillet 1656. 11 lègua alors toutes ses possessions à son frère 
François et à sa sreur Maria Snyders 38 . Quelques jours avant sa mort i! avait 
refait son testament 39 • 11 exprimait Ie désir d'être inhumé près de ses parents 
en l'église Notre-Dame. 11 donnait trois florins à chacun de ses meilleurs amis, 
six florins à sa nièce Maria de Rasiers et léguait Ie reste de son misérable 
avoir aux pauvres de la ville (doe. XII). Michael Snyders ne s'était jamais 
marié. En janvier 1612 i! était déjà membre de la 'Sodalité des vieux 
célibataires'. En juillet de l'année suivante i! en devenait même conseiller. 11 
accepta cette fonction quatre fois encore40 . 

Relations familiales 

Nous n'avons pu rassembler que très peu de données sur les relations que 
Michael Snyders entretenait avec les différents membres de sa familie. Par Ie 
second testament de François Snyders et de son épouse Margriet de Vos, du 
20 septembre 1627, nous apprenons que, comme chacun de ses frères et 

34 PH. ROMBOUTSet TH. VAN LERIUS, op.cit., t. 11, p. 183. Nous apprenons, par les notes de F .J. 
van den Branden, que Miehiel Snyders, graveur, était devenu membre de la chambre de 
rhétorique de Olijftak en 1615. 
35 PH. ROMBOUTSet TH. VAN LERIUS, op. cit., t. 11, p. 195 et 202. 
36 ID., t. 11, p. 426. 
37 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris L. van Ham N 4066 (1672-1673), f' 8-8v•. 
38 IBID., Notaris J.B. Colyns N 570 (1655-1656). 
39 IBID., Notaris H. Fighé N 1524 (1672-1673}, f'l5-15v· et f' 60. 
40 PH. ROMBOUTS et TH. VAN LERIUS, op. cit., t. I, p. 507 note I. _,., r " . 
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sreurs, Michael Snyders héritait de quatre cents florins 41
• N'ayant pas d'en

fants, Ie couple refait un nouveau partage Ie 31 août 1641 et lègue, cette fois, 
à chacun douze cents florins 42 • Par un codicille, datant du 18 juin 1646, passé 
devant Ie notaire D. van der Soppen, la sommeest augmentée à nouveau de 
huit cents florins 43 • Une dizaine d'années plus tard, notamment Ie 21 
décembre 1655, suit un quatrième testament en la présence du témoin Jan 
Boeckhorst, artiste peintre. François Snyders, entretemps devenu veuf, 
désigne sa sreur Maria Snyders comme héritière universelle. Elle devait 
néanmoins investir six mille florins dans de bonnes rentes. De cette somme 
deux mille florins devaient, après sa mort, être donnés à son frère Michael. En 
plus, elle était tenue de verser annuellement à ce dernier, trois cents florins et 
de lui payer, en une fois, la somme de quatre cents florins pour se faire faire 
un habit de deuil. Toutes les gravures et livres illustrés devaient également lui 
revenir. Seul Ie grand livre avec les gravures de Peter Paul Rubens était 
destiné à Jan Baptist de Vos 44 . 

Lorsque malade, Maria Snyders dut s'aliter dans sa maison Béthanie au 
béguinage, elle désigna Ie 6 novembre 1658 Joannes Snyders Ie jeune, Francis
cus Snyders et Maria-Anna Snyders et tous les enfants de feu Joannes 
Snyders et Catharina Roosen comme héritiers. Du vivant de leur oncle 
Michael Snyders, ils devaient toutefois lui verser annuellement la somme de 
cent cinquante florins 45 • Le 15 février de l'année suivante la béguine fit une 
nouvelle fois connaître ses dernières volontés. En ce qui concerne son frère, 
les clauses restèrent inchangées. Elle y ajouta cependant qu'il pouvait aussi 
garder tous les meubles qu'elle lui avait prêtés jadis. Seuls les portraits de feu 
François Snyders et de son épouse Margriet de Vos, peints par l'artiste de 
renom Antoon van Dyck (actuellement au Frick collection de New York), 
devaient sans tarder être remis à Maria-Anna Snyders46 • 

41 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris G. de WitteN 1190 (1625-1627), f" 644-647v•. H. 
ROBELS (op.cit., p. 50) a commenté Ie testament, mais elle n'a pas remarqué que des fragments de 
ce document avaient déjà été publiés parE. DUVERGER (op. cit., vol. 3: 1627-1635, p. 70). 
42 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris D. van der Soppen N 3939 (1631-1650), f" 265-
27tv•. 
43 IBID. f" 284-286. Le codicille de François Snyders et de Margriet de Vos ne date pas du 18 
juillet 1646 comme H. RoBELS (op. cit., p. 52) Ie dit erronément. 
44 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J.B. Co/yns N 571 (1657). C'est à tort que H. 
ROBELS (op.cit., p. 53) écrit: 'Am 24. August 1657 wurde das Testament in Gegenwart von Marie, 
dem Ehepaar Miehiel Snyders und den Kindern von Jan und Clara Snyders eröffnet'. Au dos du 
testament on peut toutefois lire qu'il a été ouvert en présence de Maria Snyders, béguine, et de 
son frère Miehiel Snyders. Jan Michiel, Frans et Maria-Anna Snyders et son époux Peter Daems 
et les quatre enfants de feu Jan Snyders y assistaient également tout comme Hendrik, Jan et 
Maria de Rasiers et son époux Cornelis Tilllemans, trois enfants de feu Rombout de Rasiers et 
feu Clara Snyders. 
45 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J.B. Colyns N 572 (1658-1660), f" 338-339v·. Son 
testament n'a pas été fait Ie 7 novembre 1658 comme H. RoBELS (op. cit., p. 54 note 165) nous Ie 
signale incorrectement 
46 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J.B. Colyns N 572 (1658-1660), f" 95-98v•. Au 
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D'après les différents testaments et d'après d'autres documents nous pou
vons supposer que Michael Snyders était fort dépensier et qu'il était souvent 
enquête d'argent. Il avait emprunté de fortes sommes à François, Joannes ·et 
Maria Snyders et ne les avait jamais remboursées, ce qui amena plus tard 
des difficultés judiciaires a vee ses neveux et nièces47 . 

Le premier procès commença déjà Ie 12 novembre 1659 contre Frans 
Snyders et Peter Daems et son épouse Maria-Anna Snyders. Maria Snyders 
était décédée Ie 6 août de la même année, donc à peine trois mois aupara
vant47 . Dans les plaidoiries écrites, il n'est pas seulement question de dettes 
impayées et de legs non versés, mais il est également question des portraits de 
François Snyders et de Margriet de Vos peints par Antoon van Dyck. Le 10 
février 1661, Jacques Jordaens et Pauwels de Vos témoignent qu'ils ont à 
maintes reprises pu voir et admirer ces chef-d'reuvres exécutés par Ie fameux 
et illustre peintre Antoon van Dyck. Ils représentent, à eux deux, une valeur 
marcbande d'au rnains cent livres ou trois cents patacons, car les reuvres de ce 
maître étaient fort recherchées par les amateurs48 (doe. VI). Peter Daems se 
plaignait que Michael Snyders n'avait laujours pas remis les précieux 
tableaux à son épouse tel que cela était stipulé dans Ie testament de feu Maria 
Snyders. Le graveur répliqua que les portraits étaient jadis dans la maison 
mortuaire de son frère François Snyders, qui les avait légués à sa sreur Maria 
Snyders49. Au consentement de celle-ci, Michael Snyders les avait emmenés 
chez lui. Après la mort de sa sreur Maria, Michael prétendait être propriétaire 
exclusif de ces tableaux qui étaient en sa possession et qui, d'après son 
raisonnement, ne pouvaient plus faire l'objet d'un leg. Le tribunal en décida 
pourtant autrement. Le 28 mars 1663, Michael Snyders fut condamné à 
restituer les portraits de son frère et de sa belle-sreur à Maria-Anna Sny
ders 50 • Cette dernière ne put toutefois jouir de cette décision juridique, car 
elle était décédée depnis Ie 23 janvier de cette même année 51 . Michael Snyders 
s'était probablement attendu à cette sentence, car il essaya d'en tirer eneare 
parti. Le 10 février 1663, il fit témoigner sa servante Anna-Maria van Schoor, 

sujet de ces portrails voir égalernent E. LARSEN, The paintings of Anthony van Dyck, Freren 1988, 
t. 11, p. 39-40 DOS. 67-68. 
4 7 Concernant les dettes de Michael Snyders, voir aussi STADSARCHIEF ANTWERPEN, 
Weeskamer Varia sub nomine Snyders. Ces docurnents faisaient jadis partie du procès qu'il avait 
intenté contre ses neveux et nièces. 
48 Voir égalernent F.J. VAN DEN BRANDEN, op. cit., p. 677. 
49 H. ROBELS (op. cit., p. 54) a supposé que, dans la petite maison que Maria Snyders occupait au 
béguinage et sur laquelle nous n'avons aucun renseignernent, il n'y aurait pas eu assez de place 
pour exposer les portrails d' Antoon van Dyck. Pour cette raison la béguine les aurait prêtés à son 
frère Michael. L'authenticité de cette anecdote ne peut être garantie. 
50 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Vierschaar V 1339 (1662-1663), f" 219v·-224. Dans !'arrêt 
prononcé il est égalernent question de 'twee contrefeytsels van wylen Frans Snyers ende syne 
huysvrouwe geschi1dert by den verrnaerden schilder Anthony van Dyck'. 
n P. GENARD, op.cit., t. I, p. 362. 
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que feu Anna-Maria Snyders lui aurait dit qu'elle voulait bien payer trente 
patacons à son oncle s'il lui rendait les deux tableaux d'Antoon van Dyck 
(doe X). Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de cela. 

Entretemps, un second procès, non fondé, se déclencha Ie 27 février 1660 
contre Frans Snyders et Peter Daems. 11 s'agissait de nouveau d'argent. Le 
juge donna partiellement raison à Michael Snyders 52 • La dernière procédure 
que ce dernier intenta en 1666, contre Peter Daems, (Frans Snyders était à ce 
moment déjà décédé), a une origine. D'après une déclaration du graveur, 
Maria Snyders aurait commandé, Ie 11 décembre 1658, au sculpteur Peter 
Verbrugghen Ie Vieux, d'ériger, pour honorer l'éternelle mémoire de ses 
parents et de son illustre familie, une certaine sépulture avec, au milieu, les 
statues de la Vierge et de Saint Jean. 11 s'agit ici probablement d'un tombeau 
aménagé dans Ie mur, d'une sorte d'épitaphe contre Ie mur de l'église ou d'un 
pilier et portant l'inscription 'monumentum domini Joannes Snyders et suo
rum' . L'reuvre devait être placée dans Ie déambulatoire de l'église Notre
Dame, derrière Ie maître-autel, à proximité de l'autel de Saint-Luc, c'est-à
dire en face du caveau de ses parents. A la requête de Peter Verbrugghen, 
Michael Snyders Ie confirma Ie 23 janvier 1660 devant Ie notaire J. van der 
Donck (doe. V). François de Sagher, sculpteur anversois peu connu, fit en 
grandes lignes Ie même récit Ie 4 mars 1661, donc plus d'un anplus tard 53 • 

Deux ans auparavant, sans avoir retenu la date précise, il déclare avoir vu 
Peter Verbrugghen se diriger vers l'église Sainte-Walburge pour y ériger une 
de ses reuvres 54 • Dans la Pandstraat ils rencontrent Maria Snyders heureuse 
de voir ce dernier. Elle avait admiré dans la cathédrale un monument 
funéraire, que Peter Verbrugghen avait placé récemment. lis étaient allés Ie 
contempler ensemble et elle avait alors commandé une sépulture analogue à 
la mémoire de ses parents (doe. VII). Elle avait chargé son frère Michael de 
suivre les travaux, car elle n'en n'avait aucune notion. 11 devait également 
s'entendre au sujet du prix avec Ie sculpteur. Peter Verbrugghen et Michael 
Snyders avaient plusieurs fois discuter de l'ordonnance du travail. Pour 
pouvoir mener son reuvre à bien, ce dernier avait même demandé l'avis de 
plusieurs bons artistes, entr'autres Jacques Jordaens dont Ie nom est cité et les 
avait invités à venir jusqu'à son atelier 55 • 

52 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Vierschaar V 1338 (1661-1662), r 156-157v'. 
53 Nous n'avons pas retrouvé son nom dans les registres de la gilde de Saint Luc à Anvers. 
54 Dans l'église Sainte-Walburge, il y a, en effet, une reuvre de Peter Verbrugghen (cfr. A. VoN 
WURZBACH, op. cit., t. 11, p. 764), mais de prime abord nous ne pouvons dire de queUe reuvre il 
s'agit exactement dans Je document de 1661 (Doe. VII). 
55 Dans une revendication de Peter Verbrugghen, datant du 5 novembre 1659, nous lisons : 
'Daernaer heeft den voorschreven haeren broeder Machiel Snijders tot diverse keeren met den 
aenleggere op het maecken deselve sepultuere geraemt. Jae, neffens hem medegebracht diversche 
fraije meesters, onder andere Sieur Jordaens ende meer andere omme allen naer contentemente 
t'ordonneren'. (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Proces W 304). 
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Après la mort de Maria Snyders, Peter Daems et son épouse refusèrent de 
payer la sépulture. D'après leur dire, la béguine n'aurait jamais eu l'idée d'une 
telle commande, mais Verbrugghen aurait érigé Ie monument sous l'impulsion 
de son frère Michael Snyders. lis n'auraient d'ailleurs jamais convenu d'un 
prix. À un certain moment pourtant les époux auraient déclaré vouloir 
accepter et payer, à condition de ravoir les portraits de Van Dyck, dontil est 
question plus haut. Le 5 novembre 1659 enfin Peter Verbrugghen intenta un 
procès contre eux. 11 fut finalement règlé gräce à l'intervention de deux 
hommes sages 56 . Peter Daems paya deux cent quatre-vingt-dix florins à Peter 
Verbrugghen et pu ainsi disposer du chef-d'reuvre comme bon lui semblait 57 • 

Le monument funéraire fut, à la grande indignation de Michael Snyders, 
vendu un peu plus tard à un membre de la familie anversoise bien connue les 
Van Eynatten. C'est pour cette raison qu'il fut, une troisième fois, impliqué 
dans un procès avec Peter Daems. Tous les faits furent à nouveau revus. Peter 
Daems témoigna que Maria Snyders était une personne si vertueuse et si 
simple qu'elle n'aurait jamais osé commander une telle reuvre. De plus elle 
était très économe et très prudente dans toutes ses dépenses et n'aurait jamais 
eu l'audace de faire faire ce monument sans en avoir d'abord discuté Ie coût. 
Surtout qu'elle savait très bien que les sculpteurs et autres artistes de ce genre 
haussaient toujours Ie prix de leurs chef-d'reuvres. Son frère, par contre, était, 
d'après Daems, un homme orgueilleux. 11 avait décidé de faire ériger cette 
sépulture dans la cathédrale et voulait faire régler l'addition par son neveu 
par alliance. Peter Daems souhaita voir son oncle jugé pour une telle 
désinvolture et espérait ainsi que l'envie lui passerait, dorénavant, d'intenter 
de tels procès sans raisons contre ses plus proches parents. Le verdict fut 
connu Ie 5 mai 1667. Michael Snyders perdit la partie et dû payer les frais du 
procès 5 8 • Peter Daems mourut Ie 3 septembre de l'année suivante. 11 fut 
enterré dans l'église Notre-Dame, aux cötés de son épouse, maïs pas sous Ie 
monument funéraire qu'il avait acheté à Peter Verbrugghen 59 • 

Activités artistiques 

L'art de la gravure a connu, au XVII• siècle, un grand essor gräce à la 
florissante école de peinture à Anvers. 11 n'est pourtant pas encore possible de 
définir quel y a été Ie röle de Michael Snyders. 11 entretenait de bonnes 
relations avec plusieurs graveurs et marchands imagiers de son entourage. Le 
4 septembre 1624 il témoigne, en compagnie de Jan Baptist Collaert Ie jeune, 

56 IBID. , Proces van Peter Ver!Jrugghen, aanlegger, tegen Peter Daems, verweerder W 304. 
57 IBID., Notaris J. Pauwels N 2782 (1659-1661), f" 149v". Voir aussi Doe. VIII . 
58 IBID., Vierschaar V 1344 (1666-1667), r 184-185 ; - voir aussi: IBID., Proces Michael Snyders 
contra Peter Daems S 752. 
59 P. GENARD, op. cit., t. I, p. 362. 



100 E. DUVERGER 

graveur àgé de trente-cinq ans 60, à propos d'une querelle au sujet de la 
location de la maison de Gans sur Ie Suikerrui 61 . Son nom apparaît égale
ment au cours du procès que Jan Baptist Barbé avait intenté, au début des 
années trente, contre plusieurs de ses collègues qui avaient copié ses plan
ches 62 • On sait que Michael Snyders connaissait une certaine activité artis
tique, mais nous ne pouvons en donner ici qu'une brève idée car les 
recherches qu'il faudrait faire à ce sujet seraient trap longues. Nous pensons 
que son atelier était probablement fixé dans la Brilstraat, ou on Ie trouve 
rnalade et alité en 1656. Nous n'avons pas de données exactes sur son 
organisation. Le répertoire de la gilde de Saint-Luc nous apprend pourtant 
qu'en 1614 un jeune apprenti y travaillait 63 , mais nous ne savons pas 
combiende temps i! y est resté. 

Le 17 décembre 1625 Michael Snyders avait conclu un cantrat pour la vie 
avec Bartholomeus van Ginderdeuren, enlumineur, et son épouse Magdalena 
de Swert, pour enluminer et dorer des images sur parebemin et sur papier. 
Van Ginderdeuren et sa femme devaient donc colorier des images et autres 
impressions à la détrempe 64 et les recouvrir ensuite d'une couche d'or. Tout 
comme pour la peinture, on connaissait, pour la gravure, différents formats 
commerciaux. Pour les grandes demi-feuilles Michael Snyders promettait de 
payer trois deniers, pour les petites demi-feuilles deux deniers un blanc et 
pour les quaertkens ou quart un denier et demi pièce; pour les petits quarts i! 
ne donnerait que treize deniers la douzaine et pour Ie format encore plus petit 
onze deniers la douzaine. Pour enluminer et dorer les images sur papier de 
format in-quarto, i! s'engageait à donner dix-huit deniers la douzaine. 11 
rémunèrerait les grand canons de messe quatre deniers et demi pièce, les petits 
t~ois deniers et demi et pour l'Évangile de Saint Jean et les Lavabo i! ne 
paierait chaque fois que trois deniers pièce 65 . S'il arrivait, par après, à vendre 

60 Probablement identique à Jan Baptist Collaert Ie jeune (1590-1627) (U. THIEME et F. BECKER, 
op. cit., t. 17 (1912), p. 211; - F.W.H . HOLLSTEIN, Dutch and Flemish etchings, engravings and 
woodcuts ca 1450-1700, Amsterdam, t. V, p. 216). 
61 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris H. van Cantelbeck N 3378 (1624). 
62 Voir à ce sujet Les privilèges accordés aux graveurs Jérome Wiericx et Jean-Baptiste Barbé, 
ANTWERPSCH ARCHIEVENBLAD IV, p. 460-472; - E. DUVERGER, op.cit., vol. 3: 1627-
1635, p. 358-360 et 417-420. 
63 PH. ROMBOUTS et TH. VAN LERIUS, op. cit., t. I, p. 507-508. 
64 Pour une bonne explication du mot 'afzetten', voir L. DE PAUW-DE VEEN, Bijdrage tot de studie 
van de woordenschat in verband met de schilderkunst in de 17de eeuw, Gent 1957, p. 42-46 ; - ID., 
De begrippen 'schilder', 'schilderij' en 'schilderen' in de zeventiende eeuw, Brusse11969, p. 51-53 et 
334-335. 
65 Michael Snyders s'était peut-être spécialisé dans l'impression des canons de messe avec prières 
déterminées. lis conuurent un grand tirage pendant la première moitié du XVII• siècle et furent 
répandus en masse. La maison Plantin les éditait également (cfr. L. VOET, The Golden Compasses. 
A history and evaluation of the printing and publishing of the Officina Plantiniana at Antwerp in two 
volumes, Amsterdam 1969, t. 11, p. 56). Quelques exemplaires coloriés ou non sont conservés au 
Musée Plantin-Moretus à Anvers. La partie supérieure du grand canon de la messe avec les 
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les images plus cher, il promettait d'augmenter Ie salaire en proportion. 
Michael Snyders s'engageait également à ce que hommeet femme ne tombent 
pas sans travail à condition, qu'à leur tour, ils n'aillent jamais travailler pour 
un autre graveur. Au Nouvel An ils recevraient chaque fois un don de six 
florins (Doe. 11). Bartholomeus van Ginderdeuren mourut Ie 5 juin 1653, sa 
femme l'avait déjà précédé dans la mort. Dans l'état des biens de la maison 
mortuaire, on Ie désigne comme enlumineur d'images 66, ce qui démontre 
encore une fois qu'enlumineur et illustrateur peuvent être synonymes 67 . 11 
n'est pourtant pas certain qu'il ait travaillé exclusivement pour Michael 
Snyders pendant tout ce temps. 

Nous connaissons une série d'études de fruits, de fleurs, d'animaux et de 
têtes signés M. Snyders fec. 68 . Une autre gravure existe représentant Ie 
Combat de Lekkerbetje en Breauté lez Bois-le-Duc d'après Sebastiaan Vrancx, 
parfois appelée Combat des Quarante. Elle est dédicacée au baron de Grob
bendonck et porte l'adresse Michael Snyders Antverpiensis69 • Pendant sa vie il 
a cependant bien imprimé ou fait imprimer des milliers d'images sur papier, 
sur parchemin, sur toile ou sur satin représentant des sujets religieux ou 
emblématiques. Entre 1631-1632 et 1651-1652 son nom est presque mentionné 
chaque année à propos de Iivraisons destinées à la gilde des tavemiers, de 
quatre cents, cinq cents, parfois même de six cents exemplaires à trente 
deniers les cents 70 • Elles étaient distribuées aux membres Ie 11 novembre, 
jour de Ia Saint Martin. À cette occasion Ie pavement de la chapelle, que cette 
confrèrie occupait dans l'église Notre-Dame, était soigneusement recuré (deux 
florins), les sièges étaient débarrassés de leurs toiles d'araignées (dix-huit 

paroles de la consécration et de la communion est illustré, au milieu, d'une gravure représentant 
Ie Christ avec la croix, flanqué à gauche de Marie et à droite de Saint Jean. Au bas, tigure la 
Dernière Cène. Le cadre, qui renferme complètement Ie canon, est entièrement décoré d'un motif 
IloraL La représentation du Baptême du Christ dans Ie Jourdain illustre Ie canon avec Ie Lavabo. 
Enfin sur Ie troisième canon, avec Ie début de l'Évangile selon Saint Jean, nous voyons comment, 
pendant son exil sur l'ile de Pathmos, l'évangéliste écrit son apocalypse adressé aux sept églises de 
l'Asie Mineure. Au sujet de ces canons de messe, voir également M. GRIVEL, Le commerce de 
/'estampe à Paris au XVIIe siècle, Paris 1986, p. 172. 
66 En 1621-1622, Bartholomeus van Ginderdeuren (Ginderdoren) était inscrit franc-maître 
graveur dans les registres-..de la gilde de Saint-Luc (PH. RoMBOVl'S et TH. VAN LERIUS, op. cit., t. 
I, p. 576). En 1653 sa femme Magdalena de Swert était déjà décédée. Les conjoints eurent trois 
enfants: Theresia van Ginderdeuren, épouse de Daniël van der Brugghen, Anna van Ginderdeu
ren (14 ans) et Magdalena van Ginderdeuren, qui mourut Ie 21 juin 1653 (STADSARCHIEF 
ANTWERPEN, Weeskamer WK 872 (8 december 1653), r 27-62). 
61 V oir à ce sujet également L. DE PAUW-DE VEEN, De begrippen ... op. cit., p. 334-335. 
68 DIEUWKE DE HOOP SCHEFFER et GEORGE S. KEYS, op. cit., p. 92 n' 4. 
69 lo., p. 93 n' 5. - V oir également: F. MÜLLER, De Nederlandsche geschiedenis in platen. 
Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten, 
Amsterdam 1882, t. IV, p. 114 n' 1124A. 
70 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Gilden en Ambachten n' 4591 : Rekeningen van de Sint
Maarlensgilde of Wijntaverniers, r 23v', 26, 29, 34, 37, 44v', 48, 51, 59v', 62, 70v', 76v' et 79. À 
partir de 1652-1653 Ie nom du fournisseur d'images n'est plus mentionné. 
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deniers), la petite couronne de la statue de Saint Martin était nettoyée (trois 
deniers), les dentelles des nappes d'autel étaient amidonnées (dix deniers), Ie 
coussin du siège du maître de la corporation remis en état (dix-neuf deniers), 
etc. Même les murs de la chapelle étaient ornés de tapisseries louées (neuf 
florins) 71 • 

Michael Snyders avait, en 1641, également vendu à sa belle-sreur Catharina 
Roosen, toutes sortes d'images, de livres emblématiques, de crucifix imprimés 
sur toile, et des gravures avec cadres d'ébène (Doe. 111). Pour la vente de ses 
reuvres en France, i! avait très töt déjà, fait un arrangement avec Charles 
Brayer 72 • Ce dernier avait promis de lui fournir de l'or moulu en coquilles en 
échange de planches gravées sur cuivre. Michael Snyders avait pourtant fait 
saisir la marchandise expédiée et refusé d'envoyer les planches promises. En 
1613 Charles Brayer porte plainte devant les échevins d'Anvers qui désignent 
deux commissaires pour examiner Ie litige. lis décident que Charles Brayer 
devait fournir de bonnes coquilles à la place de mauvaises ou bien restituer 
toutes les planches déjà vendues (Doe. 1). En 1635, on retrouve Ie nom de 
Michael Snyders inscrit dans Ie registre des passeports d'Anvers 73 . Nous ne 
pouvons pourtant pas en co nel ure, comme cela a été prétendu erronément 7 \ 

qu'il ait voyagé cette année-là dans les Pays-Bas du Nord pour y vendre sa 
marchandise. 

D'après R. van Bastelaer, la technique des petites gravures de Michael 
Snyders révèle !'art des frères Wiericx, tandis que celle des grandes composi
tions rappelleplus l'reuvre de Lucas Vorsterman, bien qu'elles n'en montrent 
pas les larges touches rayonnantes. En 1921-1924 !'auteur nous donne déjà 
une lis te détaillée des images que Michael Snyders avait gravées ou éditées 7 5 • 

71 IBID., Gilden en Ambachten n' 4591 f' 23. 
72 Nous n'avons pas encore pu identifier ce commerçant. 
73 Pour plus de renseignements concernant Ie registre des passeports d'Anvers, voir E. DUVERGER, 
Bronnen voor de geschiedenis van de artistieke betrekkingen tussen Antwerpen en de Noordelijke 
Nederlanden tussen 1632 en 1648, MISCELLANEA JOZEF DUVERGER, Gent 1968, t. I, p. 336-373. 
Nous y voyons que, Ie 4 mai 1635, Michael Snyders avait demandé un passeport (ID., p. 360). 
74 H. Robels n'a pas consulté Ie registre des passeports d'Anvers. Elle n'en connaît l'existence que 
par la publication de I. SCHLEGL (Die Stilleben Samuel Hofmanns, SCHWEIZERISCHES 
INSTITUT FÜR KUNSTWISSENSCHAFT. JAHRESBERICHT UNO JAHRBUCH 1966, 
p. 102) qui, lui non plus, n'a pas vu personnellement Ie document. A. Monballieu lui avait 
seulement communiqué, par écrit, quelques noms d'artistes peintres qui y sont mentionnés. Ce 
document 'nous informe seulement de l'année de leur demande de passeport ou plutöt d'un sauf
conduit pour quitter la ville. Ces données ne nous permettent pas de conclure, comme I. ScHLEGL 
(loc. cit., p. 102) et H. ROBELS (op . cit., p. 52) l'ont fait, que tous les artistes sont allés 
éventuellement à cette date dans les Pays-Bas du Nord. Si H. Robels avait elle-même consulté Ie 
document ou tout au moins la littérature parue à ce sujet, elle aurait pu constater que Ie nom de 
François Snyders y est cité onze fois, entre Ie 13 juin 1635 et janvier 1648 (cfr. E. DUVERGER, loc. 
cit., p. 360-366). 
75 R . VAN BASTELAER, loc. cit., col. 80-85. DIEUWKE DE HOOP SCHEFFER et GEORGES. KEYS (op. 
cit., p. 91-96) n'ont pas tenu compte de son utile publication. 
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En 1613 déjà parut à Aovers son Sanctorum Principum Regnum atque 
Imperatorurn Imagines per A. Miraeum .... Ce petit 1ivre in-octavo contenait 
plusieurs images de saints, dont seulement quelques-unes portaient sa signa
ture. Van Bastelaer prétend d'ailleurs que notre graveur signait rarement ses 
ceuvres. Son Abrégé généalogique de la deseendance de saint Louis, roi de 
France date de 1619. De capere plaete verbeidende den Boom van de Geslachte 
van de Coninck Sint-Ludovicus qui est encore mentionnée dans l'inventaire de 
1673 y réfère (Doe. XII) . Enfin l'auteur cite encore Ie petit livre d'emblèmes 
Amoris divini et humani antipathia ... , dontil n'a sûrement vu que la seconde 
édition de 1629 laquelle était dédiée à Gerardo de Vilers et comptait quatre
vingt-trois gravures 76 • La première édition, qui date de 1626, porte Ie titre 
suivant: Amoris divini effectus varii Sacrae Scripturae ... Antverpiae apud 
Michaelem Snyders MDCXXVI cum privilegio et ne comptait que quarante
deux gravures. Dans l'introduction Michael Snyders fait comprendre claire
ment qu'il a rassemblé un nombre d'images de même format qui avaient été 
auparavant vendues séparément 77 . Quelques-unes sont signées M . Snyders 
figur . et excud. Sur d'autres, apparaissent les mots Egid van Schoor fecit , M . 
Snyders excud. Pourtant la plupart portent l'inscription G. van Schoor sculp. 
of G. van Schoor fec. 78 • 

La listede Van Bastelaer peut être complétée. De gheestelycke Vryagie waer 
Christus de Ziele is vryende, édité par Govaart Schoevaerts à Bruxelles, sortit 
de presse en 1624. Deux ans plus tard une nouvelle édition parut chez 

76 Dans l'introduction de la seconde édition, Michael Snyders insinue qu'une contrefaçon du petit 
livre fut imprimée à Paris. 11 écrit : 'Amis lecteur, ayant veu ces jours passez une Corneille 
Parisienne, si dextrement desguisée de nos plumes, que si son autheur eut eu Ie sens de luy cacher 
la queue, on eut peu prendre aisément l'auorton pour légitime. J'ai bien voulu t'en advertir pour 
te faire rire avec moy, de ses esprits ambitieux semblables aux comédiens, qui vaillants peu ou 
rien en leur personnes, flattent l'oreille de ceux qu'ils veullent obliger, par les représentations de 
celles, qu'ils ne scavent imiter que comme Ie diabie les érémites, poussant tousiours quelque corne 
à travers Ie capuchon, qui en accuse la tromperie, Ie nom du Seigneur de Perrochel que ce 
téméraire vole, aussy bien que Ie reste de son livre, n'en reçoit pas moins d'affront que celuy 
qu'on accuse d'authoriser Ie voleur, pour avoir part au larcin. Ceste laschetté néanmoins n'at esté 
tout inutile, me faisant coniecturer, que puis que la première édition de tous ces petits emblèmes 
auoit trouvé tant d'accueil en ta courtoisie et bien vieullance, ie n'en devois augurer moins pour 
celle que je t'offre maintenant si richement remplumée, qu'elle pourra te sembler plustost nouvelle 
que seconde' . 
77 Michael Snyders écrit à ce sujet : 'Amy lecteur, ces petittes images se sont insensiblement 
augmentées soubs ma presse, et parvenu à telle quantité, que j'ay pensé de te faire, un signalé 
plaisir, si les réduisants à une mesroe forme, je te les faisois voir en ce petit volume' . 
78 Au sujet de Egidius ou de Gillis van Schoor ("1596), qui devient franc-maître de la gilde de 
Saint Luc en 1617, voir également dans Hol/stein 's Dutch and Flemish etchings, engravings and 
woodcuts ca. 1450-1700, volume XXVI compiled by DIEUWKE DE HOOP ScHEFFER, Amsterdam 
1982, p. 47-49. - Le nom de Michael Snyders ligure sur Ie frontispice d'une troisième édition de 
ce petit livre d'emblèmes parue en 1636. Enfin une nouvelle édition, avec au bas du frontispice 
'Antverpiae apud Joannem Galeum. An. 1670 cum privil., est impriméeen 1670. À la troisième 
page on peut lire 'Theatrum amoris divini et humani ... Antverpiae apud Michaelem Snyders 
Anno 1650'. 
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Cornelis Schoevaerts. Cela prouve donc que ces petits livres avaient sans 
aucun doute un grand succès. La gravure représentant Le Christ et la Danse 
des Vierges porte la signature Mich . Snyders excud. Elle est inspirée par une 
reuvre de Hiëronymus Wierix que M. Mauquoy-Hendrickx appelle L'Enfant 
Jésus parmi les Vierges. Elle a fait remarquer avec pertinence que 'le jardin et 
les arbres latéraux [y] sont supprimés et qu'en haut sont représentés le Saint
Esprit au milieu et un ange de chaque cöté' 79

• '0 que plaisante sera la dance 
en l'autre vie I Ou que la vision Divine fera nostre allégresse accomplie' ('Och 
hoe ghenuchhelycken dans salt hiernamaels wesen I Daer het lieffelyck 
aenschouwen Godts I Sal dye vrolycheyt des bruytlofts wesen') en est la 
légende 80 • 

Nous voulons encore signater un dernier petit volume, intitulé Epitome 
vitae et miraculorum S. Francisci .. . Antverpiae apud Mich. Snyders 1632 cum 
privilegio. 11 est dédié à Michael Paulus de Vilers, franciscain 81 . Toutes ces 
éditions, avec les illustrations qu'elles comportent, devraient encore être 
étudiées et éventuellement comparées entre elles. 

En publiant Ie catalogue des reuvres des frères Wiericx dans les années 
1978-1983 M. Mauquoy-Hendrickx a pu indiquer une trentaine de gravures 
que Miehiel Snyders aurait rééditées sous forme modifiée ou non 82 • Avant 
elle J.B. Knipping avait déjà fait remarquer que Michael Snyders avait utilisé 
la composition de !'image de Wiericx, représentant un Pressoir, en la copiant 
en image réfléchie. Seuls les apotres et les petits enfants n'y figurent plus. En 
plus, Ie graveur avait remplacé Marie par une femme agenouillée et cou
ronnée, qui contempte les évènements. Au bas de !'image Snyders avait repris 
les mots, que Ie Sauveur avait prononcé: '0 myn Bruyt ick heb de pers alleen 
getreden I Om u by mynen Vader te maken vrede' (Oh ma fiancée, moi seul ai 
accédé au pressoir I pour obtenir ton salut près demon Père) 83 • 

Graveurs et marchands tels que Jacques de Man (tl719), Suzanna Ver
bruggen (ti 727)' et Jan Karel Craen ont plus tard repris et réimprimé, à leur 
tour, des gravures de Michael Snyders. Jan Karel Craen devint membrede la 
gilde de Saint-Luc Ie 9 mai 1779 84. E.H. van Reurek a même fait remarquer 
que les quelques magnifiques gravures de Michael Snyders, utilisées pour Ie 
volume du père Stefaan Luzvic, S.J. , Cor Jesus Amanti Sacrum, étaient encore 
en vogue pendant la première moitié du XIXe siècle, sous forme d'images 

70 M. MAUQUOY-HENDRICKX, Les estampes des Wierix conservées au cabinet des estampes de la 
bibliothèque royale Albert Ier. Catalogue raisonné enrichi de notes prises dans diverses autres 
collections, Bruxelles 1978, t. I, p. 85 n· 477. 
80 De gheestelycke vryagie .. . op. cit. , p. 23. 
81 Un exemplaire decelivreest conservé à la bibliothèque de l'université de Gand n• BL1864. 
82 M. MAUQUOY-HENDRICKX, op. cit., t. 1-111/2, passim. 
83 B. KNIPPING, De iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, Hilversum 1940, t. 11, 
p. 290-291. 
84 PH. ROMBOVl'S et TH. VAN LERIUS, op.cit., t. 11, p. 847. 
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mortuaires 85 . L'inventaire, après décès, des planches et images, faisant partie 
du fond de magasin de Michael Snyders, forme incontestablement une base 
substantielle pour établir une étude approfondie de l'reuvre de ce graveur et 
marchand d'images anversois du xvne siècle. 

DoCUMENTS 

I 

1613, 30 AOÛT et 1614, 22 SEPTEMBRE. - REQUÊTE DU FRANÇAIS CHAR
LES BRAYER FAITEAU MAGISTRAT DE LA VILLE D'ANVERS À PROPOS 
DE L'OR MOULU EN COQUILLES QU'IL A LIVRÉ A MICHAEL SNYDERS. 
CE DERNIER S'EST APPROPRIÉ LA MARCHANOISE EN REFUSANT DE 
LUI FOURNIR LES PLANCHES GRA VÉES QU'IL LUI A VAlT PRO MISES, 
PRÉTENDANT A VOIR ÉTÉ TROMPÉ. LES COMMISSAIRES ORDONNENT A 
CHARLES BRA YER D'ÉCHANGER LA MAUV AISE CONTRE DE LA BONNE 
MARCHANOISE OU DE RESTITUER TOUTES LES PLANCHES VENDUES. 

Aen Myne Eerw. verthoont Charle Brayer, ingesetene in Vranckeryck op de Marne, 
hoedat hy diversche wisselinghen oft mangelingen van coopmanschappen heeft gedaen 
tegens Miehiel Snyders, ingesetene deser stadt, te weten van gemalen gout in schelpen 
tegens gesneden platen. Nu is't zoo dat de voors. Snyders in arreste heeft genomen 
allen tgene hy by mangelinge heeft ontfanghen gehadt, pretenderende bedroghen te 
zyne, dwelck nyet en bestaet in cas van coopmanschappen. Ende want dese zaecke niet 
en can gedecideert wordden dan met inspectie van de coopmanschappen ende dat 
tselve niet wel en can geschieden dan door commissarissen bidt daeromme de 
suppliant oitmoedelyck ten eynde om eenen commessaris oft twee vuyt de weth cum 
potestate interloquendi etc. om partijen te veraccorderen is't doenelyck, oft ingevalle 
van geenen aceorde naer voorgaende rapport voorts recht gedaen te worden naer 
behooren. Dwelck doende etc. [Signé:] G. Martens. 

Syn by myne heeren borgerneestereo ende schepenen gecommitteert Baltbazar de 
Smidt, schepene, ende Meester Denys van der Neesen, secretaris deser stadt, omme te 
doen ende besoigneren volgende het dispositiff van dese. Actum XXX augusti 1613. 
[Signé:] J. Jacobeus. 

[In margine:] Daemae gehoort 't rapport des voors. commissarissen myne heeren 
borgerneestereo ende schepenen ordonneren dat den suppliant sa! schuldich syn in 
plaetse van de vitieuse ende gebrekelycke schelpen aen den gedaegde te leveren goede 
ende oprechte schelpen conforme de monstre oft d'ierste partyen van de schelpen, 
daeroppe partyen hebben begonst te negociëren, oft wel hem gedaegde alle zyne 
vercochte platen te restitueren, wanneer den gedaegde hem suppliant oyck zal moeten 
restitueren alle zyne schelpen soo goede als quade by hem ontfangen; partye respective 

85 E.H . VAN HEURCK, Les images de dévotion anversoises, DE GULDEN PASSER VIII (1939), 
p. 145-146. Une édition flamande de eet ouvrage futimpriméeen 1627 (Het godtvruchtich Herte . 
Den koninghlycken Throon van Jesus den vreedsamighen Salomon). Elle contenait dix-sept gravures 
d'Antoine Wierix qui furent plus tard copiées par Michael Snyders et par d'autres graveurs. La 
même année, une édition française avec vingt estampes copiées par Martin Baes sortie de presse 
(Le ctEur dévot . Throsne royal de Jésus Pacifique Salomon, Douai 1627). La version latine parue 
plus tard. V oir à ce sujet M. FUNCK, Le livre beige à gravures. Guide de /'amateur de livres il/ustrés 
imprimés en Belgique avant Ie XVI/• siècle, Paris-Bruxelles 1925, p. 357 ; - M. MAUQUOY
HENDRICKX, op. cit., t. I, p. 69. 
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condempnerende hen daemaer te reguleren; den suppliant in de costen ter eausen van 
desengeresen condempnerende ter taxatie van myne heeren. Actum XXII septembris 
1614. 

[Signé:] J. Jacobeus. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Rekwestboek PK 704 (1613-1614), r 11-llv·. 

II 

1625, 17 DÉCEMBRE. MICHAEL SNYDERS, GRAVEUR, SIGNE AVEC 
BARTHOLOMEUS VAN GINDERDEUREN, ENLUMINEUR EN TAILLE
DOUCE, ET SON ÉPOUSE MAGDALENA DE SWERT, UN CONTRAT PAR 
LEQUEL ILS S'ENGAGENT A COLORIER ET A DORER DES IMAGES. 

Die 17mo decembris anno 1625 compareerden in propre persoonen Sieur Miehiel 
Snijders, plaetsnyder ter eenre, ende Bartholomeeus van Ginderdeuren, constaffsetter, 
met Magdateene de Swert syn huijsvrouwe ter andere, inwoonderen deser stadt my 
notario bekent. Bekenden ende verclaerden onderlinge ten beyden zyden metten 
anderen veraccordeert ende overcomen te syne nopende d'affsetten ende vergulden van 
de beelden nairgeruert ende dat op de conditiën nairvolgende. Te wetene den voors. 
Snyders heeft geloeft gelyck hy beloert rnidts desen aen den voors. Ginderdeuren ende 
syn huijsvrouwe, soolange sy respective leven sullen, te leveren de naervolgende 
wercken soo van perckemente als pampiere beelden om die by deselve alleenlyck 
vergult ende affgeset te woirden nair behooren. Daervoore den voors. Snijders hen ten 
inbrengen van tselve werck geloeft te betaelen (dwelck zy tweede comparanten 
accepteren by desen) als naementlyck: voor de groote halffbiaderen op parekernent 
dry stuyvers voor 't stuck, de cleyn halffbiaderen op parekernent à twee stuyvers een 
blanck stuck, de quaertkens op parekernent tot eenen stuyver eenen halven stuck, de 
cleyn tot derthien stuyvers het dosyn ende noch een ander cleyn sorte tot elff stuyvers 
het dosyn respective op perckement. Ende voor d'affsetten ende vergulden van de 
pampiere heeldekens in quarto à achthien stuyvers elck dosyn, de groote canons tot 
vier stuyvers eenen halven stuck, de cleyn canons tot dry stuyvers eenen halven stuck 
ende voor Sint-Jans Evangelie oft Lavahor à dry stuyvers stuck respective op pampier 
vergult ende affgeseth. Met conditie by den voors. Ginderdeuren ende syn huysvrouwe 
respective hierinne ondersproecken dat oft het gebeurde den voors. Snyders de 
wercken oft beelden midelertyt quaem swaerder te leveren dan nu tegenwoordich 
gedaen ende gelevert wort, soo geloeft densetven Snijders in dijen gevalle den prijse op 
elck naer advenant te vermeerderen ende betaelen. Item geloeft boven desen den 
voors. Snijders geduerende zynen leven aen de voors. Ginderdeuren ende syn huys
vrouwe jaerlycx te geven voor eenen nieuwen jaer ses guldens eens, waeraff d'ierste 
jaer vallen ende verschynen sal te nieuwe jaersrnisse toecommende. Item dat hy 
Snyders de tweede comparanten respective noyt sonder werck laten oft leech gaen en 
sal geduerende synen leven ende tegenwoirdigen handel. Dies dat de voors. Ginder
deuren ende syn huijsvrouwe voor nymanden anders wercken en selen nopende 't 
voors. vergulden ende alfsetten dan alleenlyck voor den voors. Snyders hennen meester, 
gelyck sy geloeven midts desen. Ende voor het onverbreckelyck onderhouden ende 
achtervolgen van allen tgene voors. is verbindende zij contractanten elck in syn regard 
respective henne persoonen ende goederen present ende toecommende. Ende tot 
meerder vasticheyt op de pene van eenhondert guldens eens te bekeeren ende voldoen 
by den tegendoenden ende contraventeur desen nyet willende volbrenghen oft achter
volgen, daeraff de vyftich guldens tot behoeff van de huysarmen deser stadt in handen 
van de aelmoesseniers ende d'ander helft tot behoeff van degenen die desen contracte 
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lauderen ende achtervolgen sal. Gereserveert aen dengenen desen contracte approbe
rende (nyettegenstaende de voors. amenden) altijts te mogen blyven op syn geheel 
omme tegens den contraventeur in rechte syn actie van voldoeninge te vervolgen 
duncket hem goet. Welcke pene sal moeten genamptiseert woirden aleer den weder
spannigen oft contraventeur in rechte sal woirden gehoort onder gelycke verbintenisse 
als voore. Sonder argelist. Actum ten woonhuyse myns notaris staende in de Leeu
wenstraet alhier ter presentiën van Pauwels Beuckeleer ende Hans van Hassel, 
inwoonderen deser stadt, testibus rogatus. 

[Signé:] Michaels Snyders, Bartholomeus van Ginderdeuren, Maddalen de Swert, 
Pauwels Beukeler, bantteeeken van Hans + van Hassel, J. van der Herstraten, 
notarius 1625. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. van der Herstraten N 3840 (1624-1628). 

lil 

1641,4 MAl.- COMPTE DE MICHAEL SNYDERS POUR SA BELLE-SOEUR 
CATHERINA ROOSEN, VEUVE DE JOANNES SNYDERS, ET SON FILS 
FRANS SNYDERS. 

Reckenin voor masur Caterine voor cosyn François Snyders, den 4 mey 1641. 

100 Verlichte perckemente aen 
1000 Witte perckemente aen 
4000 Witte pampieren aen 18 stuyvers hondert 

50 Witte parkemente aen 
200 Verlichte pampieren aen 
200 Cleyn verlichte pampieren 

7 Bouckens van amblema gebonden aen 42 stuyvers stuck 
4 Bouckens van Sint-Francus 
6 Cruysen verlicht op lijwaet 
2 Dito verlicht op perckement in ebbenhoute leystens aen 

100 Verlichte pampieren met gout 
6 Cleyn beldeken in leysten 

Hierop ontfanghen 

Rest 
Dese moeten corten op de oblegacie 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Weeskamer: Varia sub nomine Snyders 

IV 

f 7-10 
f 30-00 
f 36-00 
f 5-00 
f 8-00 
f 4-00 
f 14-14 
f 4-16 
f 3-00 
f 3-00 
f 3-00 
f 1-04 

f 120-04 
f 50-00 

f 70-04 

1657, 27 AOÛT- 1658, 19 FEVRIER. - COMPTE DE MARIA SNYDERS 
POUR SON FRÈRE MICHAEL SNYDERS 

Den 27 augustus 1657 getelt aen monfrer Miehiel om synen drucker te 
betaelen 
Den 7 september aen Paefenroede 
A Lowies den cleemaeker betaelt 
De 25 september aen cremer van laken 
Deo jannerij 1658 aen Van den Heuvel 
Den lO~anuary aen Verhulst 

f 60-00 
f 18-14 
f 18-00 
f 79-lO 
f 57-10 
f 230-00 
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Den 30 january voor den drucker 
Den 9 february voor de platen 

E. OVVERGER 

Den 15 february getelt aen Jan Francsois de Ie Roo per obligatie 
Den 19 february betaelt aen Sirnon Boisyn, den deken van de schermers 
Den 28 augustus 1657 gelent aen monfrer Miehiel 3 croonen 
Den augustus gelent 
Den 11 september gelent 
Den 24 november getelt 
Den 22 december gelent 
Den 10 january gelent 
Den 16 january verleet aen vlees en voor meysen en ons Barbel en de 
accys van een 1 /2 vaet bier 
Den 14 february gegeven aen Meche 

f 75-00 
f 68-10 

f 607-00 

f 155-10 
f 4-10 
f 13-10 
f 45-00 
f 30-00 
f 36-00 
f 12-03 
f 40-00 

f 4-11 
f 9-00 

f 190-04 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Weeskamer: Varia sub nomine SNYDERS. 

V 

1660, 23 JANVIER. - À LA DEMANDE DU SCULPTEUR PETER VER
BRUGGHEN, MICHAEL SNYDERS FAIT UNE DÉCLARATION AU SUJET 
DU MONUMENT FUNÉRAIRE QUE MARIA SNYDERS A VAlT COM
MANDÉ POUR SES PARENTS. 

Ten versuecke van Sieur Peeter Verbruggen, beltsnijder. Actum 23 januarij 1660 
comparuit Sieur Miehiel Snijers, a ut... (86) jaeren, affirmavit hem attestant wel 
kennelijck ende waerachtich te wesen hoedat Jouffrouwe Maria Snyers, begijne op den 
begijnhove alhier, aen hen attestant ende requirant respective last heeft gegeven te 
doen maken ende maken eene sepulture ontrent Sint-Lucasaultaer boven de begra
venisse oft serque van haere ende sijns attestants auders in den ommeganck van Onse
Lieve-Vrauwekercke. Die aldaer dijenvolgende by den requirant is gestelt geworden, 
sonder daervan eenigen prijs is gemaeckt geweest. Dan heeft sijne voors. suster hem 
attestant gegeven den last van met den requirant naer sijn bevindt den prijs daervan te 
maken. Sijnde de voors. sepulture volrnaeekt geweest van in 't leven van sijne voors. 
suster. Sijnde gebeurt dat hij attestant over het stellen van deselve hem heeft 
geaddresseert aen Sieur Peeter Daems ende sijne huijsvrouwe, sijns attestants nichte, 
alsoo hij deselve nijet en mochte stellen naer sijnen sin, maer wat ter sijde waerts, 
opdat hij Daems, die goede kennisse was hebbende van de geestelyckheijt, die daer in 
consent moesten draegen, te spreken opdat hij attestant deselve naer sijnen sin als voir 
saude mogen stellen. Waerop de voors. Daems ende sijne huijsvrouwe seyde noode
loos te wesen daerover iemant te spreken datter weijnich aen gelegen was oft die wat 
besijden stondt oft nijet dat men se daer soude laeten stellen daer de geestelyckheijt 
ordonneerde. Hiermede eijndigende ende consenteerde etc. Actum ter presentiën van 
Joannes Battista en Joannes Carolus van der Doncq, testibus. 

[Signé:] Miehiel Snyders. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. van der Donck N 3829 (1646-1660). 
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VI 

1661, 10 FÉVRIER. - À L'OCCASION DU PROCÈS RECONVENTIONNEL 
ENTRE MICHAEL SNYDERS D'UNE PART ET PETER DAEMS D'AUTRE 
PART, JACQUES JORDAENS ET PAUWELS DE VOS, PEINTRES, DÉCLA
RENT QUE LES PORTRAlTS DE FRANÇOIS SNYDERS ET DE SON ÉPOUSE 
MARGRIET DE VOS, DE LA MAIN DE ANTOON VAN DYCK, ONT UNE 
VALEUR DE CENT LIVRES. 

Op heden den thienden dach der maendt van febrnario XVIc ende eenentsestich (ten 
versuecke van Sieur Peeter Daems ende Jouffrouwe Maria Anna Snijders) compa
reerde voor mij Joannes Pauwels, openbaer notaris bij den Raede van Brabant 
geadrnitteert t' Antwerpen residerende, ende in de presentie van den getuijgen naerge
noempt Sieur Jacques Jordaens, constschilder alhier mij notaris bekent. Heeft in 
handen myns notaris, eedt presenterende des versoebt synde, geseght, verclaert ende 
geattesteert waerachtich te sijn, dat hij comparant versebeyden reijsen gesien heeft 
twee schilderijen wesende de twee portreeten van den ouden Franchois Snijders saliger 
ende syne huijsvrouwe, dewelcke sijn geschildert door den fameusen ende vermaerden 
constschilder heer Anthoni van Dijck. Welcke voornoemde schilderijen hij attestant 
estimeert tegenwoordelyck weerdich te sijn tsaemen de somme van hondert ponden 
grooten oft drijehondert pattacons ten alderminsten, ingevolge dat de stucken door 
den voornoemden Van Dyck geschildert tegenwoordelijck geëstimeert worden. 

Mede compareerde Sieur Pauwels de Vos, oock constschilder alhier my notaris oock 
bekent, ende verclaerde hoedat hij den inhoudt van de bovenstaende attestatie (door 
my notaris hem voorgelesen synde) wel verstaen hebbende dat deselve van den beginne 
tot den eynde toe oock is waerachtich ; estimerende insgelycx de voors. twee stucken 
ter weerde van hondert ponden grooten oft dryhondert pattacons ten alderminsten als 
voore. Bereet synde tselve met eede te bevestigen des versoebt synde. 

Sonder argelist. Ende want goddelyck ende redelyck is der waerheyt getuijgenisse te 
geven, besondere daertoe versoebt synde, soo consenteerden de voorschreven attestan
ten hieraff bij mij notaris gemaeckt ende geëxpedieert te worden een oft meer 
instrumenten in forme. Aldus gedaen ende gepasseert t' Antwerpen ter presentiën van 
Anthoni Steenwinckel ende Daniël Verbraecken als getuijgen hiertoe versocht. De 
minute deser ten registre myns notaris is by de voors. attestanten met hennen naeme 
ende eijgene handt benetrens mij notaris onderteeckent. 

[Signé :] Quod attestor J. Pauwels, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Weeskamer: Varia sub nomine Snyders; - voir 
aussi : Notaris J. Pauwels N 2782 (1659-1661), r 65. 

VII 

1661 , 4 MARS. - À LA REQUÊTE DU SCULPTEUR PETER VERBRUG
GHEN, FRANÇOIS DE SAGHER, SCULPTEUR LUI AUSSI, AFFIRME QU'IL 
Y A ENVIRON DEUX ANS, TOUS DEUX ONT RENCONTRÉ, DANS LA PAND
STRAAT, MARIA SNYDERS, BÉGUINE. CELLE-CI DEMANDA ALORS A 
PETER VERBRUGGHEN D'ÉRIGER, DANS L'ÉGLISE NOTRE-DAME, UN 
MONUMENT FUNÉRAIRE PAREIL À CELUI QU'IL AVAIT FAIT UN PEU 
AUPARAVANT DANS LA MÊME ÉGLISE. . 

Ten versuecke van Peeter Verbruggen, belthouwer binnen deser stadt. 
Quarta martii 1661 compareerde Franchois de Sager, oock belthouwer alhier oudt 

39 jaeren, ende verclaerde ende attesteerde op sijne mannewaerheijdt, eedt presente-
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rende des versoebt sijnde, waerachtich te sijn als dat hij comparant metten requirant in 
desen onbegrepe twee jaeren geleden, sonder den preeisen dach onthouden te hebben, 
voornoen ontrent den thien uren is gegaen naer de kercke van der Borcht binnen deser 
stadt om aldaer te stellen seker werck dwelck sij hadden gemaeckt, ende dat sij 
onderwegen wesende ende gecomen sijnde tot in de Pantstrate hun is ontmoet ende 
tegengecomen Jouffrouwe Maria Snijers, begijne op den begijnhove alhier, dewelcke 
verclaerde blijde te sijn van den requirant in desen aldaer te gemoeten ende tegen te 
comen. Ende seijde dat sij in de cathedrale kercke van Onse-Lieve-Vrouwen alhier 
hadde gesien eene sekere sepulture naer dewelcke sij van den requirant in desen 
begeerde eene gelijcke sepulture gemaeckt te hebben ende versoebt van de requirant 
dat hij met haer soude gelieven te gaen om de voors. gemaeckte sepulture te sien ende 
vraechde hoeveel die sepulture hadde gecost. Ende sijnde den requirant datelijek te 
vreden geweest ende is mette voors. Jouffrouwe Maria Snijers naer de voors. Onse
Lieve-Vrouwekercke gegaen omme de voors. sepulture te sien ende voorsekerenloon 
aen te nemen, alswanneer hij attestant sijn affscheijt heeft genomen ende is wechge
gaen naer de voors. Borchtkercke om 't voors. werck aldaer te stellen. Ende want 't 
goddelijck ende etc. Consenteerde hieraff etc. Actum Antverpiae ter presentiën van 
meester Jan Baptiste van der Donck, procureur, endePieter Pirez, testibus. 

[Signé:] Franscois de Sagher, F . Mens, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris F. Mens N 2645 (1660-1662), r 17-17v·. 

VIII 

1661, 12 DÉCEMBRE. - LES HÉRITIERS DE FEU MARIA SNYDERS, 
BÉGUINE, S'ENTENDENT A VEC PETER VERBRUGGHEN, CONCERNANT 
LE MONUMENT FUNÉRAIRE QU'ILS N'ONT PAS COMMANDÉ MAlS QUE 
LE SCULPTEUR A ÉRIGÉ DANS LE DÉAMBULATOIRE DE L'ÉGLISE 
NOTRE-DAME EN FACE DU MAÎTRE-AUTEL. IL REÇOIT POUR SON 
OEUVRE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX FLORINS. 

XII Decembris 1661 compareerde Sieur Peeter Daems, coopman alhier, in den naem 
van Jouffrouwe Maria Anna Snyders syne huysvrouwe hem voor deselve sterckma
kende, ende Joffrouwe Anna Taboleth, weduwe wylen Sieur Francisco Snyders, soo 
voor hunselven alsmede hen sterckmakende voor heer Joannes Snyders, priestere 
hunnen broeder, ende in dier qualiteyt als erffgenaemen van wijlen Joffrouwe Maria 
Snyders, beggyntien op den beggijnhove alhier was, ter eenre, ende Peeter Verbruggen, 
belthouder alhier ter andere andere [sic.]. Ende bekenden onderlinge ten beyden syden 
alsoo proces geresen was tusschen de voors. comparanten te weder syde voor de 
heeren wethouderen deser stadt nopende de betaelinge van eene sepulture by den 
tweedden comparant gestelt in Onse-Lieve-Vrouwekercke in den ommeganck recht 
achter den hoogen aultaer, nochtans sonder hen eersten comparanten ordre. Ende 
omme tselve proces ende geschil te neder te leggen ende genegen wesende meer tot 
aceort als proces, soo is't dat sy comparanten te wedersyden metten anderen overcom
men ende geaccordeert syn in der manieren als volght. Te weten dat den voors. Peeter 
Verbruggen omme ende mits der somme van tweehondert ende negentich gulden eens, 
die hy mits desen bekent den eersten penninck metten lesten wt handen van de voors. 
erffgenamen bekent ontfangen te hebben ende waervan dese dient voor quitantie ten 
vollen bekent voldaen, betaelt ende vernuecht te syn van het maecken te ende stellen 
der voors. sepulture met allen tgene by hem daervoore is verschoten ende becosticht 
niet wtgenomen. Scheldende oversulcx deselve erffgenamen ende allen anderen des 
quit, behoevende daeraff van als tot als claer oft quijte t'allen dagen gelovende zo ende 
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sonder eenige de minste reserve. Ende sal mits desen 't voors. proces blyven geasto
pieert ende geëxtingueert ende de costen te wedersyden gecompenseert. Aldus geaccor
deert ter interventie van de heer Gregorio Mertens, oudt-borgemeester ende tegen
woordich schepene ende is dit contract onderteeckent in Antwerpen date als boven. 

[Signé:] Peeter Daems, Anna Taboliet de weduwe van Franscusco Snyders, Peeter 
Verbruggen, J. Pauwels, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. Pauwels N 2782 (1659-1661), r 149v·. 

IX 

1662, 12 NOVEMBRE.- PETER DAEMS ET SON ÉPOUSE MARIA-ANNA 
SNYDERS SONT TRADUITS EN JUSTICE PAR LE HÉRAUT D'ARMES 
DANDELGT POUR ENLEVER LE CASQUE QUI FIGURE DANS LES 
ARMOIRlES TAILLÉES DANS LA PIERRE DE LA SÉPULTURE DE FEU 
SON PÈRE EN L'ÉGLISE NOTRE-DAME. ILS DÉCLARENT N'AVOIR 
DONNÉ AUCUN ORDRE D'Y AJOUTER CE CASQUE. CELUI-Cl Y A ÉTÉ 
MIS À LA DEMANDE DE FEU SON FRÈRE, LE SERGENT-MAJOR HEN
DRIK SNYDERS. 

Duo decima november 1662. Sieur Peeter Daems ende Joffrouwe Maria Anna 
Snyders, desselffs huysvrouwe, ende hebben verclaert ende verciaren mits desen dat sy 
hen vinden gesommeert op den Xlen deservanwegen den herault d'armes Dandelot, 
ten eynde van weeringe van de helm die staen soude op de wapen van wylen de voors. 
tweedde comparants vader op eenen sarck liggende in Onser-Liever-Vrouwenkercke 
alhier, waerinne nochtans sy comparanten ongehouden syn sonder dat den voors. 
herault d'armes eenige redenen heeft weten te allegeren waeromme sy daertoe soude 
verobligeert wesen. Ende als denselven sal gelieven te nemen conclusie t'hennen laste 
ende voor middel poseren dat sy comparanten oft iemant van hun den voors. helm 
soude hebben gestelt oft doen stellen op den voors. sarck, sullen sij denselven 
promptelyck confonderen, alsoo onwaerachtich is dat sy ofte iemant van hun den 
voors. helm op den voors. sarck souden hebben gestelt ofte daertoe last oft ordre 
souden hebben gegeven directelyck oft indirectelyck, ofte dat sulcx met hunnen 
voorweten souden geschiet syn. Ende dat meer is, sullen sy comparanten ter contrariën 
poseren, gelyck waerachtich is, dat den voors. helm daerop eerst is gehouden geweest 
van wegen den sergerant-maior wijlen Hendrick Snyders, der tweedde comparante 
broeder was. Van dewelcken sy geene erffgenamen syn, maer wiens tsterffhuys ter 
contrariën sy hebben gerepudieert ende hun gedragen als crediteuren ende daervan 
curateur is gestelt den notaris Claus volgens de requeste daeraff synde. Synde sy 
comparanten bereet t'allen tyden des versoebt synde tgene voors. is met eede te 
bevestigen. Ende opdat den voors. herault d'armes van allen tgene voors. is geene 
ignorantie en souden pretenderen, hebben de comparanten versoebt aen my notaris 
dat ick allen tselve aen denselven herault soude insinueren ende eensamentlyck aen 
hem voorlesen ende declareren van hun comparanten wegen dat sy niet en verstaen 
voor soo vele hun souden mogen ofte connen aengaen te beletten het wtcappen van de 
voors. helm. Ende voorts protesteren van feijtelyckheyt ende overlast by aldien den 
voors. herault soude vervoorderen eenige executie t'hunnen laste te drijven. Latende 
denselven geheel by aldien hy niettegenstaende tgene voors. is, soude meynen eenich 
recht te hebben t'hunnen laste deshalven hun aen te spreken met recht ende te nemen 
pertinente conclusie, waertegens hun geene wettige deffensiën en sullen ontbreken om 
denselven herault indicielyck syn ongelyck te bewijsen ende hem t'synder confusie te 
doen verclaren· niet ontfanckbaer. Protesterende van hun debvoir ende diligentie 
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hiermede super abondantelyck voldaen te hebben etca ende voorts van schaden ende 
intresten in forma om etca. Versuecken hieralf by my notaris voorn. sy comparanten 
wete ende insinuatie gedaen te worden van allen tgene voors. aen de voornoemde 
herault Dandelot ende van alles te houden acte ende relaes in forma. Actum 
Antverpiae presentibus Lenaert Roosens ende heer ende meester A. Sorminus testibus. 

[Signé:] Peeter Daems, Marie Anna Snijders, J. Pauwels, notarius. 

Weleken volgende hebbe ick de voors. ende naebeschreven notaris beneffens meester 
Zeger Haverlant, mede notaris, mij op heden den Xllen november 1661 ten versuecke 
van de voors. requiranten gevonden by ende neffens den persoon van den herhout 
d'armes Dandelot, gelogeert wesende ten huijse van Sieur Labisstrate tegensover de 
Jesuitenschole alhier, ende hemselver in persoone de voors. acte ende proteste by 
lecture voorgehouden ende geïnsinueert ende geprotesteert als in deselve. Die mij 
notaris voor antwoorde gaff 't is wel 't is wel ende allen tgene voors. aenhoorde. Ende 
des t'oirconden hebbe dese met mijn notariael hantteecken bevesticht in Antwerpen 
date als boven. 

[Signé:] J. Pauwels, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. Pauwels N 2782 (1659-1661), r 151. 

x 
1663, JO FÉVRIER. ANNA-MARIA VAN SCHOOR, SERVANTE, TÉ
MOIGNE QUE MARIA ANNA SNYDERS A V AlT PROMIS À MICHAEL 
SNYDERS DE LUI PAYER TRENTE PATACONS S'IL RESTITUAIT LES 
DEUX TABLEAUX D'ANTOON VAN DYCK. 

Den thienden februari 1663, ten versuecke van Sieur Miehiel Snijers inwoonder 
deser stadt compareerde Anna Maria van Schoor, dienstmaerte van den voors. 
requirant dewelcke heeft verclaert ende geattesteert waerachtich te wesen, eedt presen
terende des versocht sijnde, dat over eenigen tijt geleden sij attestante wesende ten 
huijse van Sieur Daems op de Groote Merct alhier ende sy attestante met de 
huysvrouwe van de voors. Daems woorden hebbende over twee contrefeytsels die den 
requirant in handen is hebbende ende waerover tusschen hun questie is heeft de 
huysvrouwe van den voors. Daems als doen geseyt aen haer attestante dat sy den 
requirant soude geven dertich pattacons waer't saecken den voors. requirant haer de 
voorn. contrefeytsels wilde laten volgen, gebiedend aen haèr attestante dat sy den 
requirant tselve soude seggen ende aendienen. Consenterende etca. Actum t' Antver
piae ter presentiën van Lenaert Claus ende Jacques Thomas als getuygen. 

[Signé:] d'merck + van de attestante, Joannes van Nos, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. van Nos N 4268 (1663), r 22. 

XI 

1673, 11 FÉVRIER. - D'APRÈS LE TESTAMENT DE MICHAEL SNYDERS, 
PASSÉ LE 10 SEPTEMBRE 1672 DEVANT LE NOTAIRE H. FIGHÉ, IL A VAlT, 
ÉTANT CÉLIBATAIRE, LÉGUÉ TOUS SES BIENS AUX PAUVRES DE LA 
VILLE. MELCHIOR VAN ONCLE, TAILLEUR, FAIT UNE REQUÊTE AUX 
MAGISTRATS DE LA VILLE, POUR OBTENIR LA VENTE PUBLIQUE, AU 
VRIJDAG MARKT, DES PLANCHES GRA VÉES ET DU PEU DE MEUBLES 
FORMANT LA POSSESSION DE FEU MICHAEL SNYDERS. IL VEUT, PAR 
CETTE VENTE, RECOUVRIR LES TROIS CENT QUARANTE-QUATRE FLO-
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RINS, QUE LE DÉFUNT LUI DEYAlT POUR FRAIS ALIMENTAIRES ET DE 
LOGEMENT. LES COMMISSAIRES DONNENT LEUR ACCORD POUR LA 
VENTE. 

Verthoont reverentelijck meester Melchior van Oncle, cleermaecker alhier, hoedat 
Miehiel Snijders, out jonghman ende plaetsnijder was, binnen dese stadt is comen 
t'overlyden den 11 [sic.] december lestleden, hebbende bij sijnen testamente van 10 
september insgelijcx lestleden geïnstitueert in alle ende jegelycke sijne nae te latene 
goederen de heeren aelmoesseniers deser stadt ten behoeve van den armen huysarmen 
op den last daerinne begrepen, alles ingevolge den voors. testamente voor den notaris 
meester Hendrick Fighé ende sekere getuijgen gesloten ende gepasseert. 't Is nu soo 
dat den suppliant aen des voors. wijlen Miehiel Snijders sterfthuyse meest ten achteren 
ende principalen geïnteresseerden is ter saecken van montcosten monterende ter 
somme van 344 guldens eens, daerinne begrepen 24 guldens voor hout, colen ende 
diensten aen den overledenen in synen dootbedde gelevert ende respective gedaen. 
Ende alsoo t'sijns suppliants huijse berusten weynige copere plaeten ende cleijnen 
huijsraedt toebehoort hebbende den overledenen, dewelcke ten meesten oirboir ende 
proffijte tot recouvre des suppliants geprivilegieerde pretentie dienden ter Vrijdaeghs
merckt alhier den meesten daervore biedende vercocht te worden. Dwelck sonder 
preallabel consent van U.E. niet wel en vermagh te geschieden, keert den suppliant 
sich tot deselve ootmoedelijek biddende, ten eijnde U.E. gedient sijn te consenteren 
ende aen den suppliant te permitteren ten eijnde hij de voornoempde plaeten ende 
huijsraet tot verhael als vore met eenen gesworen oudecleercooper deser stadt public
quelijck sa! mogen doen vercoopen met ordonnantie op densetven van wt de pennin
gen daervan procederende op cortinge van sijne pretensie daerwt betaelt te worden, 
denselven suppliant daertoe authoriserende in forme. Dwelck doende etc. 

Is gecommitteert joncker Jacques Ferdinande de Villegas, schepene deser stadt, om 
etc. Actum 11 februari 1673. [Signé:] J. Zegers. 

Daernaer gehoort het rapport van den voors. commissaris mijne gemelde heeren 
hebben aen den suppliant toegestaen de meubele goederen in dese vermeit publicque
lyck ter Vrijdaechsmerckt door den oudecleercooper des heeren amptmans te doen 
vercoopen ende de penningen daervan te procederen bij provisie te mogen ontfangen 
onder cautie van indempniteijt contra quecumque. Actum 17 februari 1673 onderteec
kent G. van Bueren. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Rekwestboek PK 766 (1672-1673) r 234. 

XII 

1673, 13 FÉVRIER. - INVENTAIRE APRÈS DÉCÈS DE MICHAEL SNYDERS, 
GRAVEUR. IL EST DÉCÉDÉ LE 18 DÉCEMBRE 1672 DANS LA DEMEURE 
HET HOEFIJZER DANS LA KORTE GASTHUISSTRAAT. DANS SON TESTA
MENT, PASSÉ DEVANT LE NOTAIRE H. FIGHÉ, IL LÈGUE TOUTES SES 
POSSESSIONS AUX PAUVRES DE LA VILLE. L'INVENTAIRE EST RÉDIGÉ 
PAR LE NOTAIRE N. DE RIEMER, À LADEMANDE DE MELCHIOR VAN 
ONCLE. LES TÉMOINS SONT GEERARD CALANSARDE ET JAN VAN 
MEERBEECK. 

Inventaris van alle ende iegelyck de meuble goederen achtergelaeten ende bevonden 
ten sterfthuijse van wijlen Miehiel Snijders, out jongman ende plaetsnijder was binnen 
dese voors. stadt Antwerpen, die op den 18 december van den voorleden iaer 16 ende 
72 deser werelt is comen Coverlijden binnen den huijse gestaen ende gelegen in de 
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Corte Gastestraet alhier genaempt het Hoefijser geïnstitueert hebbende voor sijnen 
universeelen erffgenaem de heeren aelmoesseniers deser stadt ten behoeve van de 
armen huijsarmen in conformiteijt van sijn testamente van de JO septembris insgelycx 
lestleden. Gemaeckt desen tegenwoordigen inventaris bij mij ... 86 ten versuecke van 
Meester Melchior van Onde als principaelen geïnteresseerden den 13 februarij 1673 ter 
presentie van Geeraerdt Calansarde ende Jan van Meerbeeck, inwooners der voors. 
stadt als getuijghen. 

In den eersten is te weten gelijck den voornoemden meester Melchior van Onde 
verdeert dat hij op den ... 86 heeft doen roepen ter Vrijdachsmerckt alhier door Jan 
Heek, geswome oudedeercooper, eenighe meubelen, deederen ende lijwaet t'sijnder 
overledene lijve gehoort hebbende alle dwelck volgens den billette daervan sijnde, 
affgetrocken den loon ende vrachte van aerbeyder tselve gevoert hebbende, beloopt ter 
somme toe van achtenvijfftich guldenen ende sesthien stuijvers dico 

Fl. 58-16 
Item drye copere plaeten : d'een verbeidende de 15 Misteriën van de Passie Ons 
Heeren, d'andere eene Onse-Lieve-Vrouwebelt met Sint-Anne ende het Kiendeken 
ende te derden ... 86 alle de groote van een folium 
Item eene copere plaete verbeidende den Boom van de Geslachte van de Coninck Sint
Ludovicus insgelycx de groote van eenselve groot bladt 
Item eene copere plaete verbeidende een Crucifix, Onse-Lieve-Vrouwe, Sint-Jan ende 
Maria Magdalena insgelycx de groote van een folio 
Item eene copere plaete verbeidende Onse-Lieve-Vrouwe met den gestorven Christus 
op haeren schoot de groote als voore 
Item eene copere plaete verbeidende Onse-Lieve-Vrouwe met het Suygende Kindeken 
de groote als in quarto 
Item eene copere plaete verbeidende den Heylige Carolus Borromeus voor den autaer 
de groote als voore 
Item eene copere plaete verbeidende Sint-Bemaerdt met de teeckenen der Passie 
Christi groote als voore 
Item eene copere plaete verbeidende Onse-Lieve-Vrouwe met het Kindeken op den 
schoot ende eenige Santinnen groote als voore 
Item eene copere plaete verbeidende Onse-Lieve-Vrouwe Maior te Roomen wat 
cleynder als de voorgaende 
Item eene copere plaete verbeidende een Crucifix waeronder staet een Homo etc. de 
groote als de bovenschreven 
Item eene copere plaete verbeidende Sint-Franciscus tusschen de Werelt ende den 
Duijvel siende naer het Cruijs groote als voore 
Item eene verbeidende de Heylige Drije Coningen in den stal minder als de de 
bovenstaende 
Item eene copere plaete verbeidende den Heylige Ignatius Fondateur van de s[ocietatis 
Jesu] groote als voore in quarto 
Item eene verbeidende den Heylige Francisco met het Crucifix waeronder staet Sint
Francisce etc. groote als in quarto 
Item eene verbeidende den Heylige Albertus Carmeliet wat groter als in quarto 
Item eene copere plaete verbeidende Sint-Lucas naebeldende Onse-Lieve-Vrouwe 
Item eene copere plaete verbeidende Onse-Lieve-Vrouwe, Sint-Anna ende het Kinde
ken ontrent in quarto 

86 En blanc dans Ie texte. 
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Item eene met den Doeck van Sinte-Veronica ende dry Engelen in quarto 
Item een rondeelplaet verbeidende den Soeten Naem 
Item eene van Onse-Lieve-Vrouwe met Santinnen als voore 
Item eene van den Heylige Bernardi Senensis in quarto 
Item eene copere plaete bestaende in't middel in een rondeel verbeidende Christus op 
den schoot van Sijne Moeder van den Cruijce gedaen in quarto 
Item eene verbeidende de 15 Bloedige 87 Misteriën in quarto 
Item eenige Heyligen van de Predicheerenordre in lanck beworp 
Item eene copere plaete verbeidende Jesus, Maria ende Joseph gaende in quarto 
Item eene copere plaete verbeidende eene Martelaresse in quarto 
Item eene verbeidende ende heetende Figura Veri Fratris Minoris 
Item eene cleijne copere plaete verbeidende den Affgedaenen Christus van den Cruijce 
Item sesse copere plaeten verbeidende Peerden op diversche formaten in langh beworp 
Item eene copere plaete verbeidende eene Heylige Penitente in quarto 
Item eene copere plaete verbeidende de 12 Apostelen in lanck beworp 
Item eene andere verbeidende 8 Heyligen in lanck beworp 
Item eene verbeidende Sint-Franciscus waeronder staet Christo Confixus etc. m 
quarto 
Item twee copere plaeten verbeidende Sint-Franciscus: eene met eene andere Religieus 
gevoeght ende d'ander voor het Crucifix, d'eerste in quarto ende d'ander minder van 
groote 
Item eene van Sint-Lucas schilderende cleijnder als in quarto 
Item noch twee Onse-Lieve-Vrouwebelden cleijn van formaet 
Item eene verbeidende Sint-Hiëronimus in quarto 
Item eene van den Heylige Bernardinus Senensis bij Onse-Lieve-Vrouwe in quarto 
Item een verbeidende de Bruijt des Heere in quarto 
Item twelff cleijne plaeten in 8 verbeidende de 12 Apostelen ende een van Onsen Heere 
Item acht copere plaeten verbeidende eenighe Heyligen ende Santinnen in lanck 
beworp ende cleijn twee op een 
Item 2 copere plaeten: d'eene de Heylige Teresia ende Joannes a Cruce, d'ander 2 
Magdalenen in lanck beworp 
Item noch drij copere plaeten Santen ende Santinnen in beworp als voore 
Item vierendertich copere plaeten van eene groote ende bijeengedaen bij mij in dorso 
geteeckent met een paraphe ende in dorso met het getal geteeckent lanckworpich 
Item noch twintich copere plaeten insgelycx van eene groote ende bijeengedaen bij mij 
in dorso met eene paraphe ende getal geteeckent als voore alle lanckworpich 
Item negen copere plaeten van eene groote ende bijeengedaen bij mij in dorso met 
eene paraphe ende getal geteeckent als voore, waeronder twee lanckworpige 
Item vierentwintich copere plaeten van een groote alle lanckworpich ende bijeenge
daen bij mij in dorso met eene paraphe ende getal geteeckent als voore 
Item vierentwintich copere plaeten op dewelcke op d'eene vier, d'andere ses ende meer 
beldekens gesneden sijn bijeengedaen ende bij mij in dorso met eene paraphe ende 
getal geteeckent 
Item noch vier andere copere plaetkens in dorso bij mij geteeckent met eene paraphe 
ende getal 
Item twintich copere plaeten van een groote bijeengedaen ende bij mij in dorse met 
een paraphe ende getal geteeckent 
Item alnoch sessentwintich copere plaeten ontrent van een groote geteeckent ende 
geparapheert als voore 
Item seventhien copere plaeten bijnaer van een groote geteeckent ende geparapheert 
als voore 
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Item eene partije prientiens soo seer cleijn als groote 
Item noch een partijken prientiens in eene portafolie 
Item noch een boecxken vol prienten 
Item vier affgesette verlichterijkens 
Item acht lanckworpige ende dobbele geteeckende beldekens 
Item negen groote schoone beldekens affgeset met coleuren 
Item noch drije beldekens als voore 
Item noch vijffop satijn gestelt 
Item noch eene partije prientiens van eene groote soo affgeset als andere 
Item eene partije parkemente prienten niet affgeset bij de hondert oft daer ootrent 
meer oft min 
Item een pacquens soo affgesette als andere prientiens van papier emblemata 
Item een partije pampiere reliquaeren ontrent de drijhondert oft meer oft min 
Item noch een partije prientiens in quarto papier 
Item 800 emblemata 
Item vier emblemaboeeken 
Item een emblemaboeckxken van Sint-Franciscus 
Item het geschrift van de emblemaboeck 
Item 300 emblemata 
Item drij emblemata in twee boeeken 
Item andere emblemata van Sint-Franciscus met schrift 
Item een partije beldekens cleijn emblemata 
Item een partijen parckemente beldekens ende pampieren bijeen in een bundelken 
Item noch een partije prientiens bijeen 
Item acht stucxkens schilderije 
Item noch thien andere soo kleijoe als andere 
Item noch een Sint-Jansbooft ende kleijn boomken schilderijen 
Een cleijn partijken boeeken 
Drij quaede hoeden, twee craegen ende ponetten, item eenen bandelier met eenen 
lijffriem, item noch een deel cleijn pronselmerckt 

Aldus gepasseert ende geïnventarieert ten daege, maende, iaere voors. ter presentie 
als voore soo voore- als naermiddach. 

[Signé:] Het bantteeeken van Geeraert Calansarde, Jan van Meerbeek, Melchior van 
Oncle, Nicolaus de Riemer, notarius apost. pub!. et reg. 
De post verdeerde den voornoemden Melchior van Oncle dat andere drijentwintich 
plaeten bevonden ende achtergelaeten als voore soo groote als cleijne alnoch berusten 
onder ... 86 Galle, beltsnijder alhier, hiervoore niet gespecificeert staende. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris N. de Riemer N 1015 (1669-1676). 

87 Mot biffé. 



Steven Jacobs 

UTOPIE EN AVANTGARDE 
THEORIE EN PRAKTIJK BIJ DE STIJL 

Op het moment dat de kunst zich formeel radicaal vernieuwt en zich nieuwe 
functies toeëigent, gaan kunstenaars, niettegenstaande ze de absolute onaf
hankelijkheid van hun werken zelf poneren, één en ander in hun geschriften 
theoretisch toelichten. De relatie tussen theorie en praktijk is dan ook 
conftictueel, zeker wanneer de theoretische stellingnames totaliserende uto
pische proporties aannemen en dus moeilijk aan de realiteit kunnen worden 
getoetst. Deze problematiek kenmerkt uiteraard alle historische avantgardes\ 
maar is in het geval van de van Nederlandse origine, maar cosmopolitisch 
georiënteerde beweging De Stijl (1917-1931) des te schrijnender. Via De Stijl 
komt immers de architectuurpraktijk de historische avantgarde binnen 2 • Het 
architectonisch ontwerp, zelf een gegeven dat zweeft tussen artistieke theorie 
en praktijk, zal op de esthetische principes van de abstracte schilderkunst 
worden gebaseerd, en zal zich zelf, juist omwille van haar meer praktische 
dimensie, als blauwdruk voor de nieuwe samenleving aandienen. 

In een artikel, getiteld 'Neo-Plasticisme. De Woning. De Straat, De Stacl 3 

illustreert Piet Mondriaan de fundamentele utopie waarop het gehele denk
systeem van De Stijl is gebouwd. Mondriaan beschouwt zijn neoplasticis
tische schilderijen als uitdrukking van een 'tijdsgeest' die streeft naar een 
'universeel evenwicht', vrij van alle 'tragiek'. Een toestand die hij initieel 
slechts in een verre toekomst realiseerbaar acht, maar die in zijn rigiede 
picturale composities reeds kon worden verwezenlijkt. Mondriaan spreekt 
over zijn schilderijen zoals Ernst Bloch4 over kunstwerken spreekt als vooraf
beeldingen of messianistische beloften van een utopische totaliteit, die ze niet 
zelf kunnen geven, maar wel aankondigen. 

Mondriaan meent dat de mens zijn 'aardsche paradijs' kan realiseren door 
de neoplasticistische esthetiek van evenwicht van zuivere lijnen en zuivere 
1 Het begrip 'historische avantgardes' hanteren we in navolging van BüRGER. (cf. Peter BÜRGER. 
Theorie der Avantgarde. Frankfurt, 1974). De analyse die TAFURI (cf. vooral Manfredo TAFURI. 
Ontwerp en utopie. Architectuur en de ontwikkeling van het kapitalisme. Nijmegen, 1978) toepaste 
op het geheel van de historische avantgardes, pogen we hier toe te passen op de interne evolutie 
van De Stijl. 
2 Dit artikel is een herwerkte samenvatting van JACOBS, Steven. Utopie en Avantgarde. Theorie en 
Praktijk bij De Stijl. (Proefschrift Rijksuniversiteit Gent) . Gent, 1989. Voor verdere biblio
grafische informatie en een uitvoerige illustratie met theoretisch materiaal van de kunstenaars 
verbonden met De Stijlbeweging verwijzen we naar deze verhandeling. 
3 Piet MONDRIAAN. Neo-Plasticisme. De Woning. De Straat. De Stad. 110 I, I, 1927, p. 12-18. 
Vrijwel gelijktijdig verschenen in Vouloir : P. MONDRIAN. L'homme, la rue, la ville. Vouloir, 1927, 
25. 
4 Ernst BLOCH. Geist der Utopie. München, Leipzig, 1918. 
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kleuren als grondslag te poneren van de totale omgeving. Mondriaan, die in 
tegenstelling tot Van Doesburg en andere leden van De Stijl, zich steeds 
ietwat huiverig heeft getoond om de principes van de schiderkunst van de 
Nieuwe Beefding onmiddellijk in de architectuurpraktijk toe te passen, be
vestigt hiermee de volgende stap in zijn evolutionaire visie over de ont
plooiing van een 'universeel evenwicht'; namelijk de geleidelijke overgang van 
het neoplasticistische schilderij naar interieur en vervolgens van architectuur 
naar de totale stedelijke omgeving. 

In dit artikel gaan we in op de verschillende stadia van de graduele 
ontwikkeling van deze utopische visie. Het evolutionaire wereldbeeld van De 
Stijl, dat vanuit de wetmatigheden van het geschilderde doek vertrekt en 
uitkomt in de topografische en socio-politieke organisatie van de stad, 
overkoepelt in een holistisch programma derhalve tal van deelutopieën. 

1. Nieuwe beefding en e/ementarisme 

De eerste stap in deze evolutionaire visie vormt tevens het postulaat dat 
aan de grondslag van het utopische project van De Stijl ligt: namelijk, de idee 
van een vrije, autonome en zuivere kunst. In de ontwikkeling van de abstracte 
schilderkunst, waaraan de kunstenaars van De Stijl een cruciale bijdrage 
leveren, zien zij een kunstvorm die zich heeft losgekoppeld van de icono
grafische, naturalistische of symbolische restricties waaraan de westerse kunst 
zolang is gebonden. 

De nieuwe kunst moet zich enkel en alleen van haar eigen middelen, kleur 
en lijn, bedienen. Maar de utopische dimensie van de nieuwe kunst ligt niet in 
het feit dat deze schilderkunst 'op zichzelf aangewezen' is in het kader van een 
formalistische theorie. Integendeel, de utopie is de aanspraak, die de nieuwe 
vormentaal maakt op haar rol om de universele inhoud, een universele 
'verhouding' van het wereldbeeld gestalte te kunnen geven. 

Voor Mondriaan kan 'de schilderkunst in beefding reeds bereiken hetgeen het 
nieuwe tijdsbewustzijn in het uiterlijke leven nog staat te realiseren', met name 
het opheffen van alle tragiek. De kunstenaars van De Stijl leggen dus de 
kunst een taak op die vroeger aan politieke, filosofische of religieuze construc
ties was voorbehouden: de taak namelijk, het culturele en sociale bewustzijn 
van een periode te vertegenwoordigen, te 'beelden' én te bepalen. 

Het streven naar een universeel 'evenwicht', naar een totaliserende 'eenheid', 
door het opheffen van alle 'tragiek', is dus voor de kunstenaars van De Stijl 
de doelstelling van de nieuwe schilderkunst, die door hen als Nieuwe Beefding 
(Neo-Plasticisme) wordt omschreven. De abstracte schilderkunst van de 
Nieuwe Heelding verheft zich van de (zintuiglijke) natuur, zij streeft naar 
'denaturalisering' en zij gaat dus het werkelijke leven voorop in het streven 
naar universeel evenwicht. 
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Het primaat van de schilderkunst, als een kunstvorm die het totale leven en 
dus ook de andere kunstvormen in de evolutie naar het bewerkstelligen van 
een universeel evenwicht voorafgaat, wordt in de filosofie van De Stijl 
meermaals beklemtoond. Vooral Mondriaan, die zich op het praktische 
terrein slechts zelden met architectuur heeft ingelaten, zal steeds de schilder
kunst als uitgangspunt voor het ombouwen van de totale omgeving blijven 
poneren. Het zijn de wetten van de neoplastische schilderkunst die dan ook 
kunnen toegepast worden op de andere kunsten. 

Het gedachtengoed van De Stijl is natuurlijk beïnvloed door een aantal 
reed& bestaande opvattingen. De theosofie bijvoorbeeld, heeft het denken van 
De Stijl, en in het bijzonder dit van Mondriaan, in grote mate beïnvloed. 
Mondriaans Neoplasticisme is, niettegenstaande de sterke invloed van het 
cubisme, ongetwijfeld geworteld in een esoterisch concept van de mathema
tica, dat in Nederlandse artistiek-theosofische kringen, waar Mondriaan deel 
van uitmaakte op het moment waarop hij het (weliswaar symbolistisch getint) 
naturalisme inruilt voor de abstractie, sinds het eind van de 19d• eeuw hoogtij 
vierde. 

Daarnaast is het gehele evolutionaire denken van De Stijl doordrenkt door 
de filosofie van Hegel. Vooral op Van Doesburg lijkt het Hegeliaanse denken, 
dat wellicht via de Nederlandse filosoof Bolland en de kunsttheoretische 
geschriften van Kandinsky tot De Stijl is doorgedrongen, een grote invloed te 
hebben gehad. Terwijl voor Mondriaan het na te streven evenwicht een 
uitdrukking is van een eeuwige harmonie, is het voor Van Doesburg veeleer 
een fase in een dialectisch proces. Van Doesburgs dynamische wereldbeeld 
vertoont een sterke gelijkenis met het dialectische denken van Regel. Het 
concept van een 'gedenaturaliseerde' abstracte kunst sluit perfect aan bij 
Hegels opvatting over 'romantische kunst' , waarin de 'Idee' het medium 
domineert en de spiritualisering volledig is. 

De abstracte universele vormen die in het neoplastische schilderij worden 
'gebeefd' en in een utopisch stadium concreet worden verabsoluteerd, zijn in 
het denken van Van Doesburg niet direct uitdrukking van een hogere 
platonische orde, maar van het dialectische zelfontplooiingsproces van een 
hegeliaanse 'Geist'. Zoals in de esthetica van He gel de kunst een noodzakelijk 
element is in de ontwikkeling van de 'Geist', zo verschijnt in de neoplastische 
compositie reeds het 'universele evenwicht' dat in het zintuigelijke concrete 
leven, via de kunst van de Nieuwe Beelding, moet worden gerealiseerd. 

De paralelie dialectische ontwikkelingsprocessen van de abstracte kunst, de 
reine beelding, en van het zuivere denken worden in een hegeliaanse geschie
denisfilosofie geïncorporeerd en bieden de fundamenten voor de kunstge
schiedschrijving 5 volgens De Stijl. Hegels idee van het einde van de kunst 

5 Van Doesburg ziet de kunstgeschiedenis als een proces dat dialectisch evolueert naar de 
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omdat zij zich opheft tot wijsbegeerte en uiteindelijk onderdeel van de 'Geist' 
wordt, weerspiegelt zich onmiskenbaar in de messianistische opvattingen van 
De Stijl over het opgaan van de neoplastische kunst in de totaliteit. Het 
dialectische denken van Van Doesburg zal later trouwens leiden tot de 
opheffing van het neoplasticisme ten gunste van het nieuwe e/ementarisme, 
alhoewel hier in eerste instantie architecturale overwegingen een rol hebben 
gespeeld. 

2. Naar een collectief kunstenaarsschap 

De anachronistische zinloosheid van een hypersubjectieve kunstopvatting 
wordt door de medewerkers van het tijdschrift meermaals beklemtoond. Aan 
die universaliteitsgedachte wordt gemakkelijk de collectiviteitsidee gekoppeld. 
De Stijl verwerpt bijgevolg van in den beginne een individualistische basis 
voor het scheppen van een kunstwerk. Kunst gereduceerd tot haar zuivere 
gedaante, dient zich te bevrijden van de toevallige condities waarin de 
kunstenaar zich bevindt. Vandaar dat de ambities van De Stijl zich niet 
uitsluitend richten naar het creëren van individuele concrete kunstwerken, 
maar in eerste instantie naar het creëren van 'een stijf . Een 'Stijf die een 
gelijkaardige objectiviteit bezit als de objectiviteit die men in de wetenschap 
nastreeft, met andere woorden een objectiviteit die universeel en collectief is. 

Een belangrijke stap naar de opheffing van de dichotomie tussen kunst en 
leven om aldus het neoplasticisme in het dagdagelijkse leven te integreren, is 
de realisatie van het 'totale kunstwerk'. De utopie van de Nieuwe Beelding zal 
erin slagen zich trapsgewijs op te heffen, door zich als de structuur van het 
Gesamtkunstwerk aan te dienen en door haar axiomata in vrijwel alle artis
tieke disciplines ingang te laten vinden. Een samenwerking van kunstenaars 
die in verscheidene disciplines bedrijvig zijn, dringt zich dus onvermijdelijk 
op. Een synthetische benadering van schilderkunst, architectuur, toegepaste 
kunst, sculptuur, film, foto, literatuur, typografie, muziek, theater, en dans 
vormt een wezenlijk onderdeel in het formuleren van het artistieke credo. De 
schilderkunst is hier echter richtinggevend: de kunstenaars van De Stijl zijn 
niet alleen op al deze terreinen actief, rnaaar trachten ook een abstracte en 
een met een uit louter eigen middelen opgebouwde muziek, literatuur, enz. te 

abstracte kunst, zoals Hegel de geschiedenis interpreteert als het dialectische verabsoluteringspo
ces van de 'Geist'. Een uitvoerige studie over het historicisme en de geschiedenisfilosofie van de 
historische avantgarde ontbreekt nog. Verschillende publicaties van Van Doesburg en talloze 
artikels in De Stijl zelf (voornamelijk eerste drie jaargangen) van verscheidene medewerkers 
poneren de kunst van de Nieuwe Beelding als een dialectische 'Aujhebung' in een historisch 
proces. Als door de leden van De Stijl zelf erkende directe voorlopers van de beweging noteren we 
Frank Lloyd Wright en Serlage voor de architectuur, en Kandinsky en het cubisme voor de 
schilderkunst. 
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creëren. De creatie van de abstracte ruimte 6 krijgt hierbij de meeste aandacht, 
maar vanaf 1920 worden pogingen ondernomen om een De Stijl-architectuur 
te creëren die in overeenstemming is met zowel de schilderkunst en de theorie 
van de Nieuwe Beelding, als met de praktijk van het Nieuwe Bouwen. 

3. De internationale 'stijl' 

Aangezien de nieuwe abstracte kunst de universele inhoud van het wereld
beeld gestalte moet geven en zij de zogenaamde individuele willekeur van de 
artistieke schepping heeft overwonnen, heeft zij een internationalistisch 
karakter gekregen. De nieuwe kunst heeft zich niet alleen ontdaan van haar 
eeuwenoude illusionistische functie, maar ook van haar tot één welbepaalde 
cultuur beperkt iconologisch surplus. De universaliteitsgedachte en het stre
ven naar collectiviteit die de Nieuwe Heelding funderen, verlenen aan De Stijl 
op het pragmatische vlak een internationalistische stellingname en strategie. 
Internationale samenwerking komt in die periode natuurlijk makkelijker 
totstand dan enkele decennia tevoren, maar De Stijl spiegelt zich ook 
doelbewust aan de factische transculturele geldigheid van de zich snel ontwik
kelende wetenschap en industriële techniek enerzijds, en de internationalis
tische strategie van het revolutionair socialisme anderzijds. Het tijdschrift 
schenkt dan ook ruim aandacht aan de activiteiten van het internationale 
artistieke gebeuren, en, zeker na 1920, richt het zich tot een internationaal 
publiek. 

De internationale weerklank en invloed van De Stijl is dan ook groot. De 
binnehuisrevolutie in het Bauhaus 7 in 1922 is hier bijvoorbeeld een gevolg 
van. Maar ook later, wanneer in de vroege dertiger jaren in Parijs een 
cosmopolitische alliantie 8 die alle mogelijke tendenzen van de abstracte kunst 
verenigt, wordt opgericht als een strijdmiddel tegen het overheersende surrea
lisme en andere figuratieve tendenzen, spelen een aantal De Stijl-kunstenaars 
hier een belangrijke rol. 

Daarnaast drukt De Stijl ook haar stempel op de evolutie van het 
dadaïsme. Op het eerste gezicht lijkt het wel paradoxaal hoe de strenge 
constructivistische principes en de idee omtrent een absolute en universele 

6 De ontwikkeling tot de 'abstracte ruimte' volgens de esthetische principes van De Stijl, werd 
reeds nauwgezet onderzocht in: TROY, Nancy J. The De Stijl Environment. Cambridge, Mass., 
1983. Wat de andere artistieke disciplines evenwel betreft, werd tot hiertoe nog nooit een volledig 
systematisch overzicht gepresenteerd. 
7 In 1922 organiseert Van Doesburg in Weimar een Stijlcursus die vooral door Bauhausstudenten 
werd gevolgd. Johannes Itten werd als docent aan het Bauhaus vervangen door de Hongaarse 
constructivist en medewerker van De Stijl Moholy-Nagy. Met deze wijziging haalde de 'technisis
tische' constructivistische richting het op het expressionisme en het mystieke vitalisme van Itten. 
8 Zoals bijvoorbeeld Van Doesburgs manifest L'Art Concret uit 1930; de in dat zelfde jaar door 
Seuphor en Torres-Garcia opgerichte Cercle et Carré-groep; en de in 1931 door Van Doesburg 
opgerichte Abstraction-Création. 
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schoonheid van De Stijl te verzoenen zijn met het amoralistische anarchis
tische programma en met de destructieve anti-esthetiek van Dada. Toch zijn 
er wel degelijk tussen de meest anti-constructieve en meest constructieve 
beweging binnen de historische avantgarde gemeenschappelijke aspecten. 

Zo ontekten zowel Dada als De Stijl de weg die leidt naar de zelfmoord van 
de kunst: dada door de immanente absurditeiten van de kunst bloot te leggen 
en door apocalyptisch een 'antikunst' te proclameren. De Stijl door zich te 
transformeren van kunst in een methode om de technologische wereld en de 
cultuur formeel te beheersen. De anarchie van dada en de orde van De Stijl 
komen bij elkaar en versmelten, zowel op een theoretische niveau als in de 
ontwikkeling van de instrumenten van een nieuwe syntaxis op een operatief 
niveau: het belang van de destructie wordt erkend als een noodzakelijk 
stadium voor het formeel herstructureren van de wereld. Daarenboven wor
den het idioom van het dadaïsme en dit van de Nieuwe Beetding met elkaar 
verzoend. De 'zuivere woordkunst', 'de poésie sonore' van de dadaïsten 
weerspiegelt zich bij De Stijl in de idee van een 'zuivere schilderkunst'. 

Bij de genese van de radicale abstractie bij De Stijl worden de communica
tiemiddelen van de beeldende kunst gereduceerd tot een louter perceptuele 
organisatie, maar de radicale destructie van het traditionele symboolgebruik 
en van de iconografie wordt op haar beurt opnieuw symbool (dit van een 
door Hegel en door de theosofie geïnspireerde notie van de dood of 'Auf
hebung' van de kunst). Op een gelijkaardige wijze worden bijvoorbeeld de 
ready-mades van Marcel Duchamp als nieuwe communicatiemiddelen gecodi
ficeerd. De radicale abstractie en de ready-made ontstaan beslist niet toevallig 
vrijwel gelijktijdig. 

Van Doesburg laat gedurende de eerste helft van de twintiger jaren de grote 
tenoren van het dadaïsme in De Stijl uitvoerig aan het woord, zelf schrijft hij 
dadaïstische teksten onder de pseudoniemen, l.K. Bonset en Aldo Camini, en 
leidt hij het internationaal dadaïstische blad Mécano. 

Tenslotte vervult De Stijl een internationale sleutelfunctie: Van Doesburg is 
niet alleen een van de oprichters van de Konstruktivistische Internationa/e 9 , 

maar De Stijl slaagt er immers ook in de dadaïstische en constructivistische 
avantgardes (tijdelijk) met elkaar te verzoenen en zelf de geleidelijke, maar 
noodzakelijke, overgang van dadaïstische destructie naar neoplastische con
structie te belichamen. Door een meer uitvoerige confrontatie tussen theorie 
en praktijk blijkt evenwel dat deze transformatie zich niet concreet historisch 
binnen De Stijl voltrekt. Van een initieel dadaïstische fase, gevolgd door een 
constructivistische, is hier geen sprake. De Nieuwe Beetding is van bij haar 

9 De Konstruktivistische Internationale bracht een alliantie tot stand tussen De Stijl-medewerkers 
van Zürich Dada (Tzara en Arp), Berlin Dada (Mehring), het Russische Vesj (Lissitzky), het 
Hongaarse Ma (Moholy-Nagy en Kemény), De Stijl (Van Doesburg en Van Eesteren), Schwitters 
en Burchartz uit Hanover, Werner Graeff, Hans Richter en enkele studenten van Van Doesburg. 
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ontstaan 'constructief in de ruimste zin van het woord. De overgang van 
dada (dat pas omstreeks 1920 door Van Doesburg wordt ontdekt) naar het 
constructivisme voltrekt zich binnen De Stijl op een louter theoretisch niveau. 

4. Utopie 

De kritiek van de avantgardes richt zich in eerste instantie niet op een of 
andere voorafgaande artistieke stroming, maar eerder op de institutie van de 
kunst zelf en op het feit dat er een kloof bestond tussen de kunst en het 
dagdagelijkse leven. Het doel, de utopie, van de avantgardes is dan ook kunst 
en leven weer met elkaar te verbinden. 

Mondriaan neemt dus de onoverkomelijke tendens naar abstractie ook 
reeds in het algemene leven waar. Voor De Stijl schuilt de 'harmonie', die 
reeds in de abstracte schilderkunst en tot op zekere hoogte in de abstracte 
ruimte was bewerkstelligd, virtueel in de totaliteit van het leven. Het doel van 
De Stijl wordt het organiseren van een nieuwe levenspraktijk vanuit de kunst. 
De realisatie van het plastische evenwicht binnenin de concrete realiteit van 
de omgeving zal uiteindelijk de plaats innemen van het kunstwerk. Voor de 
kunstenaars van De Stijl zal in de toekomst geen nood meer zijn aan kunst, of 
beter gezegd aan schilderijen en sculpturen, aangezien het leven zal zijn 
ingebed in kunst. Kunst is een substituut voor wanneer er niet genoeg 
'schoonheid in het leven is, en zij verdwijnt bijgevolg wanneer het leven 'het 
evenwicht' heeft teruggevonden. Het is hier dat de filosofie van Hegel het 
zwaarst in het denken van De Stijl doorweegt: Het streven naar 'Stijf kan 
geïnterpreteerd worden als de hegeliaanse vervanging van kunst door religie 
als een prelude van de definitieve dood van de kunst. De dood van de kunst 
en meteen van de geschiedenis vallen samen bij Hegel, bij Sant'Elia én bij 
Mondriaan en Van Doesburg. 

Maar de 'denaturalisering' en de rigiditeit van de abstracte kunst werken 
vervreemdend en, niettegenstaande de humanistische idealen die aan haar ten 
grondslag liggen, 'dehumaniserend'. De relatie tussen de kunstenaar van De 
Stijl en het publiek is dan ook tweeslachtig. Tegenover de vooropstelling van 
het autonome kunstwerk, dat enkel en alleen uit 'beeldende' middelen is 
opgebouwd, is er een gigantische hoeveelheid geschreven materiaal. De 
'klaarheid van de beeldtaal werd immers niet begrepen en dus had het 
neoplastische kunstwerk, paradoxaal genoeg, veel tekst en uitleg nodig. 

De meeste geschriften van De Stijl zijn echter helemaal niet speculatief, 
discursief of vatbaar voor analyse en kritiek. De theoretische geschriften van 
De Stijl zijn over het algemeen zelfs zeer aanmatigend en dogmatisch. 
Bovendien is de gehele theorie van De Stijl een ware concatenatie van 
contradicties. Dit alleen al laat ons vermoeden dat we de kunsttheoretische 
justificaties van de praktijken van deze pioniers van de abstractie niet anders 
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moeten interpreteren als een onderdeel van de kunstwerken zelf. De teksten 
vertonen een zelfde enigmatische en voor het kunstwerk noodzakelijke meta
forische ambiguïteit als de geschilderde realisaties, en in zekere zin kunnen zij 
niet meer en niet minder als 'literatuur' worden behandeld, anders gezegd, zij 
moeten samen met de artefacten worden gevalideerd als consistente aspecten 
van de kunstpraktijk zelf. Op deze wijze is het te verklaren dat het onmisken
bare irrationalisme, waarvan de geschriften van De Stijl zijn doordrenkt, geen 
hindernis inhield voor hun documentaire waarde. Kunsttheorie krijgt bijge
volg het statuut van een 'authentieke' tekst, op een manier zoals een stuk van 
Shakespeare authentiek en niet voor correctie vatbaar is. 

De integratie van de kunst van de Nieuwe Beetding komt tot stand op 
verschillende niveaus: in de organisatie van de stad, in de transformatie van 
een schilderkunstige utopie tot een politiek programma, en in de versmelting 
van de kunst met wetenschap en techniek. 

De fascinatie voor de grootstad is een fenomeen dat we aantreffen bij 
vrijwel alle avantgardestromingen van het begin van de twintigste eeuw. De 
periode van de plattelandsutopieën lijkt met de opwaardering van de indus
triële machinale productie en de gestandaardiseerde vormgeving volledig tot 
het verleden te behoren. Voortaan kunnen de utopieën gebouwd worden 
dankzij de wetenschappelijke en technische verworvenheden. 

Het ligt voor de hand dat in hun streven naar universalisering, collectiviteit 
en denaturalisering, voor de kunstenaars van De Stijl de realisering van de 
Nieuwe Beetding in de stad, als leefwereld voor de massa, een primaire 
doelstelling wordt. Zoals de schilderkunst wel een hoger, maar slechts een 
voorlopig statuut bezit ten aanzien van de architectuur, zo verhoudt de 
architectuur zich ten aanzien van de vormgeving van de totale leefwereld van 
de stad. 

In de beschrijvingen en zelfs de ontwerpen van Mondriaan, Kiesier en Van 
Doesburg van de neoplastische stad zijn de nieuwe kunst en het nieuwe leven 
tot een eenheid versmolten en is de utopie dus werkelijkheid geworden. Oud, 
vanaf 1918 stadsarchitect in Rotterdam, beschouwt zijn wooncomplexen en 
de standaardisering van het ontwerpen, die een programma voor volkshuis
vesting mogelijk maken, als sociaal-emancipatorische instrumenten. De ratio
nalisering en de regulering van het bouwen op een massale en vooral 
collectieve schaal wordt mogelijk door een geïndustrialiseerde bouwtechniek. 
Maar het toepassen van de principes in de praktijk impliceert natuurlijk wel 
een aantal concessies, en Oud gaat zich, zoals nog een aantal anderen 
trouwens, in een later stadium De Stijl (Van Doesburg) de rug toekeren. 

Maar de evolutie naar een meer pragmatische aanpak manifesteert zich ook 
volledig binnen De Stijl. Met een figuur als Cor Van Eesteren zal uiteindelijk 
de transformatie van de avantgarde-architectuur in de CIAM-planning wor-



UTOPIE EN AVANTGARDE 125 

den doorgevoerd en zal het progressistische urbanisatiemodel in een interna
tionale context aan de moderniteitsgedachte, met haar industrieel-technische 
en avantgardistische connotaties, worden gekoppeld. 

In het door het constructivisme beïnvloede elementarisme van Van Does
burg en Van Eesteren wordt het artistieke handelen niet langer gefundeerd 
vanuit de programmatische amoraliteit van een anarchistisch destructief 
avantgardisme, maar wordt het gekoppeld aan het elementarisme van de 
wetenschap, techniek en handel. Kunst en leven worden volgens collectieve, 
rationele wetenschappelijke, technische en economische structuren op een 
macro-niveau in de stedebouwkundige elementen verenigd. 

De structuur van het stedebouwkundig ontwerp tracht voortaan van de 
topografische en de socio-economische realiteiten een coherent geheel te 
maken. Het uitgangspunt voor de functionele stad is niet één of andere 
utopisch ontwerp, maar de stad zoals deze in haar chaotische vorm bestaat. 
De stad wordt niet langer in Mondrianeske zin als 'anti-natuur' beschouwd, 
maar de stedebouwer gaat van 'de natuur' van de stad gebruik maken om deze 
analytisch te hervormen. Ook bij Van Eesteren, op het gebied van de 
stedebouw, hebben de principes van De Stijl hun aansluiting gevonden bij de 
zakelijkheid van het Nieuwe Bouwen en Van Eesteren, die ondertussen 
toenadering zocht tot de functionalistische stroming, zal via de CIAM De 
Nederlandse rationalistische ideeën internationaal verspreiden. 

In het voorgaande blijkt hoe de kunstenaar van De Stijl de realiteit van de 
stedelijke omgeving in theorie en in praktijk gaat organiseren: kunst dient 
zich aan als een politiek programma of wordt een politiek-technisch instru
ment. 

De Stijl, als bezinkvat van de dadaïstische en constructivistische avantgar
des, neemt in deze discussie een heel interessante positie in. Aangezien iedere 
schilderkunstige compositie van De Stijl gestalte geeft aan een universele 
harmonie en kunst en leven als een eenheid worden geponeerd, zien de 
kunstenaars van De Stijl hun betrachtingen als kenmerken van een algemeen 
tijdsbewustzijn. 

Het streven naar universeel evenwicht, collectiviteit en het opheffen van alle 
tragiek, allen kenmerkend voor de filosofie van de Nieuwe Beelding, worden 
ook herkend in het wezen van het socialisme. Binnen de context van De Stijl 
is wel geen sprake van een nieuwe alliantie tussen de artistieke en politieke 
avantgardes. Totaal in tegenstelling tot bijvoorbeeld de klassieke Marxistische 
opvatting, waarbij de overname van de controle over de produktie automa
tisch zou leiden tot een sociale en culturele bevrijding, proclameren de 
avantgardes, en dit geldt zeker voor De Stijl, als het ware een 'esthetische' 
revolutie, die de massa zou voorbereiden op een sociale, politieke en econo
mische omwenteling. 
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De Stijl profileert zich bewust en consequent in het begrip van de 'avant
garde': een avant-garde niet alleen van de kunst, maar van de menselijke 
cultuur in het algemeen. Een neoplastische compositie toont ons niet de 
actuele revolutionaire strijd op de in rookpluimen gehulde barricades, maar 
openbaart als een icoon de nieuwe post-revolutionaire maatschappelijke orde, 
die is gebaseerd op universele wetten. Voor De Stijl, of beter voor Mondriaan 
en Van Doesburg, ligt uitsluitend hierin de sociale relevantie van de abstracte 
kunst, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Bauhaus of latere verdedigers van 
de abstracte kunst zoals Sir Herhert Read, die de creatie en de perceptie van 
de abstracte kunst zien als een esthetische justificatie en richtlijn voor de 
architectuur en de industriële vormgeving. 

De gedachte van een artistieke prerevolutie en van de kunstenaar als 
profeet of als gids bij de constructie van de samenleving is ook formeel in 
tegenspraak met het historisch materialisme en de utopie van een 'politieke 
kunst, een kunst die als strijdmiddel de nieuwe samenleving zou helpen 
realiseren, wordt door de kunstenaars van De Stijl bijgevolg resoluut verwor
pen. 

Niettegenstaande het concept van een 'politieke' kunst op zich wordt 
verworpen, handelen de historische avantgardes toch naar het model van de 
politieke partijen. De ontplooiing van het neoplastische schilderij tot architec
tuur en vervolgens tot stad biedt de kunstenaar van De Stijl de mogelijkheid 
om de theoretische uitgangspunten van de Nieuwe Heelding aan de eisen van 
de werkelijkheid van de produktie te toetsen. Het utopische skelet waarrond 
de poëtica van de Nieuwe Heelding in haar initiële ideële gedaante was 
opgebouwd, wordt geruild voor de ideologische structuur van de totale 
vormgeving. Het is hier dat de metamorfose van de avantgarde in progressis
tische planning plaatsvindt. De architectuur wordt opgenomen in het totalise
rende reorganisatieplan van de bouwproduktie en van de stad, en dient zich 
onomwonden als een alternatief voor de revolutie aan (cf. Le Corbusier). 

Zoals het revolutionair socialisme zich tijdens en na de eerste wereldoorlog 
in West-Europa in de sociaaldemocratie transformeert, zo evolueert de radi
cale utopie van de Nieuwe Heelding tot Van Doesburgs pleidooi voor de 
omvorming van het privaat, coöperatief en gemeenschappelijk bouwbedrijf 
tot een industriële staatsonderneming, tot de volkshuisvestingprogramma's 
van Oud of tot de rationalistische urbanisatie van Van Eesteren. Zoals Ernst 
May in Frankfurt, Martin Wagner en Tautin Berlijn, zijn Oud in Rotterdam 
en Van Eesteren in Amsterdam schoolvoorbeelden van de sociaaldemocra
tische stadsplanning. 

Het 'Siedlungwesen', het paradepaardje van het sociaaldemocratische stads
beheer, is immers omwille van zijn intrinsieke eigenschappen, de oorzaak van 
het mislukken van de toepassing van het reorganisatieplan van de stedelijke 
totaliteit. Het model van de Siedlung maakt immers zelf deel uit van een 
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brede anti-stedelijke ideologie. De Siedlungen, rationeel gebouwde utopieën, 
staan, als een soort sektarische gemeenschappen, immers los van de histo
rische steden en de socio-economische macro-structuren. Van Doesburg 
beschouwt de Siedlung dan ook slechts als een transitfase naar een effectieve 
stedebouw. Zijn pleidooi voor een radicale decentralisatie, waardoor de 
tegenstelling grootstad-platteland wordt opgeheven, moet dan ook gezien 
worden als het resultaat van een poging om de postulaten van het rationalis
tische reorganisatieplan in de gehele leefwereld ingang te laten vinden. 

Maar wanneer de Nieuwe Beelding zich als maatschappelijk project aan
dient wordt haar utopische dimensie volledig ontmaskerd en krijgt ze het 
statuut van een zoveelste ideologisch programma, dat zich initieel als een 
alternatief voor de politieke praktijk aandient maar haar radicale doeleinden 
slechts op een ideëel niveau (dat van de abstracte schilderkunst) kan verwer
kelijken. In een volgende fase schikt een socio-esthetische architectonische 
ideologie zich in de wetmatigheden van de markt en in de parolen van het 
functionalisme. 

Voortaan wordt de revolutie niet meer gevoerd in termen van politiek, 
maar in die van de mechanica van de ingenieur als een onafbankelijke 
revolutionair. De enige utopie die de avantgarde zich nog kan aanmatigen is 
de technologische. Maar ondanks hun realisme kunnen de gestandaardiseerde 
wooncellen, de kunst die zich van Walter Benjamins 'technische Reproduzier
barkeit' ten volle bewust geworden is, hun programma ook niet vervullen. In 
een soort pythagoreïsch geloof in de restloze kenbaarheid en manipuleerbaar
beid van de wereld, trekken de ('orthodoxe') kunstenaars van de Stijl, die in 
tegenstelling tot het Bauhaus en de Arbeitsrat für Kunst het primaat van de 
schilderkunst blijven postuleren, zich terug achter de grenzen van de weten
schap, of voor wat dat het ook mag doorgaan. 

De kunstenaars van De Stijl gaan dan in hun theoretische geschriften de 
relatie tussen hun kunst enerzijds en de wetenschap, mathematica of techniek 
anderzijds beklemtonen. De eenvoudige geometrische figuren worden bijvoor
beeld gemakkelijk geassocieerd met de machinale productie en dus met de 
idee van de vooruitgang en de moderniteit. Bovendien maken ze, naast 
wetenschappelijke kleurtheorieën, ook soms gebruik van numerieke propor
ties en rasters, die in verband worden gebracht met de idee de kunst te 
reduceren tot haar eigen specifieke elementen. De aritmetische controle wordt 
in dit opzicht dan beschouwd als het enige criterium om aan een kunstwerk 
een universele geldigheid- te verlenen. 

De constructivistische kunstenaars beschouwen zich dan ook 'technici' 
of 'ingenieurs'. Ook de rigiditeit en transculturele geldigheid (nl. de func
tionaliteit) van de machine worden de maatstaven van de nieuwe abstracte 
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kunst, die zich heeft losgerukt uit haar romantisch sentimenteel en indivi
dualistisch keurslijf. De machine wordt een belangrijke schakel binnen de 
collectivistische discipline die de Nieuwe Beelding in haar totaliteit tracht te 
realiseren. In het nieuwe machinetijdperk moet, volgens de kunstenaars van 
De Stijl, de kunst, die niet langer kon gebaseerd worden op naturalisme, 
subjectivisme, vakmanschap en individualisme, net als de wetenschap en de 
techniek op een rationele manier werken aan een betere toekomst. Ook de 
sociale dimensie van de machinale produktie wordt beklemtoond. Oud bij
voorbeeld neemt het de laatnegentiendeëeuwse maatschappelijk geëngageerde 
kunsttheoretici en verdedigers van het ambachtelijk handwerk als Ruskin en 
Morris kwalijk dat zij de sociaal-emancipatorische aspecten van de industriële 
techniek niet hebben ingezien. 

Alhoewel de kusntenaars van De Stijl ook trachten in de praktijk kunst, 
techniek en industriële productie te verzoenen, berusten in het algemeen de 
relaties die tussen de neoplastische kunst en de wetenschap, de wiskunde of de 
techniek worden gelegd op vage associaties. De interesse in de mathematica 
van Mondriaan en Vantongerloo is eerder toe te schrijven aan een op een 
neopythagoreïsche leest geschoeide belangstelling voor een hogere harmonie 
en orde. Bovendien blijkt de interesse voor de wetenschap het sterkst precies 
op het gebied waar de natuurwetenschappelijke, of eignelijk, zeker in eerste 
instantie, de mathematische theorie het mogelijke bestaan van ruimtes buiten 
het onmiddellijke zintuiglijke waarnemingsveld onderschreef. De fascinatie 
voor en het dwepen met de non-euclidische meetkunde en vooral met de 
filosofische implciaties ervan, die voor het merendeel stimulerend bleken voor 
de vorming van anti-materialistische theorieën, zoals deze van de Nieuwe 
Beelding, moeten in dit kader bekeken worden. Bovendien wordt de notie van 
de vierde dimensie geassocieerd met de destructieve en bevrijdende eigen
schappen van het dadaïsme. 

Ook de houding van De Stijl tegenover de machine is verre van materialis
tisch of mechanisch-deterministisch. Volgens het denken van De Stijl stimu
leert de machine, door de mens van de natuur te scheiden, precies de 
spiritualisering van het leven. 

Het lijkt er dus eerder op dat de kunstenaars van De Stijl naar een min of 
meer geformaliseerd en collectief toepasbaar systeem zoeken, dat niet weten
schappelijk maar daaraan analoog of op z'n minst ermee te vergelijken is. Een 
kunst die wetenschappelijk adequaat zou zijn, en waarbij men dus een 
techniek van de 'Nieuwe Beelding' zou kunnen uit deduceren, interesseert hen 
niet. In de theorie van De Stijl wordt naast de identificatie van de kunstenaar 
met de wetenschapper of ingenieur, ook het verschil tussen deze functies 
beklemtoond. De kunst kan de wetenschap overstijgen, door van haar 
gebruik te maken, gestalte te geven aan het 'universele evenwicht'. In het 
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denken van De Stijl blijft de architectuur bijvoorbeeld dan ook een mikro
kosmos van universele waarden, in tegenstelling tot de functionalistische en 
constructivistische idee dat architectuur de directe uitdrukking van een pro
bleemstelling is. 

Nadat dus ofwel de avantgardistische utopie zich slechts op een ideëel 
niveau (dat van de abstracte schilderkunst of van een abstracte 'gedemateria
liseerde architectuur) kon opheffen, ofwel het utopische principe van een 
'zuivere kunst' werd gecompromitteerd aan de jachtige ijver om de totaliteit 
van de omgeving aan de wetmatigheden van de Nieuwe Reelding te onderwer
pen, ontnamen de theoretici van De Stijl zelf, door een onderscheid tussen 
wetenschap en kunst te handhaven, ook theoretisch de laatste mogelijkheid 
om met hun kunst de wereld daadwerkelijk te beheersen. 

SUMMARY 

UTOPY AND A VANTGARDE. 
THEORY AND PRACTICE OF 'DE STIJL'. 

De Stijl (The Style), of Dutch origine, but cosmopolitically oriented and active, 
profiled itself as a sedimentation of i deologies of the other historica! avantgardes. As a 
platform of international encounters, De Stijl succeeded in reconciling temporarily the 
dadaïst and constructivists movements. As the gate through which architectural 
practice arrived in the avantgarde, it incorporated the gradual, but necessary trans
formation from dadaïst destruction into neoplastic construction. 

However, a closer study of the confrontation between theory and practice shows 
that, historically, this was not the case. There is no such thing as an initia! 'dadaïst' 
phase, foliowed by a constructivist one. De Stijl and the doctrine of neoplasticism are 
constructive right from the start in 1917. The transformation from dada (which was 
only 'discovered' by De Stijl, especially by Theo Van Doesburg, around 1920) into 
constructivism came about on a pure theoretica! level. 

The postuJa te, which is the fundament of the utopian project of De Stijl, is the idea 
that the neoplastic paintings of Piet Mondrian and other memhers of the movement 
give expression to an era that strives towards a universa! state of balance, free of all 
tragedy. This tendency shows itself also in the increasing rationalization, which 
manifests itself in technica! progress and in socialism. For Mondrian, this universa! 
state of balance is only realizable in a remote future, but it could already he realized in 
his rigid pictorial compositions. Mondrian talksabout his paintings in the same way as 
Ernst Bloch speaks about art; as a prefiguration or a messianic promise of a utopian 
totality, which art cannot realize, but only announce. 

Mondrian states that man can create his paradise on earth by assuming the 
neoplastic aesthetics of balance of pure lines and pure colours as the basis of the entire 
environment. Unlike Van Doesburg and other memhers of De Stijl, Mondrian, always 
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shrinking from putting the principles of neoplasticism into architectural practice, thus 
confirmed the next step in his evolutionary vision of the development of a universal 
balance; i.e. the gradual transition from the neoplastic painting into the abstract 
interior and subsequently from architecture into the total urban environment. 

This utopian vision, emerging from the regularities of the painted canvas and 
arriving in the topographical and socio-political organization of the city, succeeds in 
gradually dissolving itself, by the realization of the Gesamtkunstwerk and by applying 
its axioms to all artistic branches (not only to painting, sculpture, architecture, but 
also to literature, film, dance, theatre, and so on), and finally, by presenting itself as a 
social project. Like all other historical avantgardes, De Stijl distinguishes itself from 
previous and later currents by the striking utopian idea that there exists a direct causal 
nexus between a 'revolution of forms' and a global (and consequently social) revolu
tion. 

But when the artist of De Stijl charge the arts with a task, which was in earlier times 
reserved for political, philsophical or religious constructions - i.e. representing, 
visualizing ('beelden') and even determining the cultural and social consciousness of an 
era -, the utopian dimension of their project is unmasked. Neoplasticism becomes 
one of the many ideological programmes, which initially present themselves as an 
alternative to political practice, but only realize their radical purposes on an ideallevel 
(that of abstract art). Hence, during the twenties, socio-aesthetical architectural 
ideology camplies with the rules of the capitalist free market and with the theory of 
functionalism. 

Revolution is not made in terros of politics anymore, but in those of the mechanics 
of the engineer as an independent revolutionary. The only utopia the avantgarde can 
assume is a technological one. But even in spite of their real and practical value, the 
standardized dwellings of Oud for instance, cannot fulfil their utopian function. In a 
kind of Pythagorean belief in the knowability and malleability of the world, the 
'orthodox' artists of De Stijl, unlike the Bauhaus and the Arbeitsrat für Kunst, 
continued postulating the primary role of abstract painting, and withdrew themselves 
behind the walls of their (pseudo-)science. This is, without irony, the development of 
the avantgarde from utopia into science. 

Nevertheless, in the philosophy of De Stijl, the distinction between 'science' and 
'art' is maintained; architecture remains for the artists of De .Stijl a rnicro-cosm of 
universal values, in opposition to the constructivist or functionalist idea that architec
ture is only the immediate representation of a technical problem. 



Sylvie Allaeys 

DIERENSYMBOLIEK BIJ DE SCHILDERS 
VAN 'DER BLAUE REITER' , INZONDERHEID 
FRANZ MARC EN HEINRICH CAMPENDONK 

Franz Marc en Heinrich Campendonk maakten deel uit van het vooruit
strevende genootschap van kunstenaarsfilosofen die zich groepeerden onder 
de naam 'Der Blaue Reiter' 1 . In de klassieke literatuur worden zij zelden naar 
waarde geschat. De oorzaak hiervan moeten wij zoeken in de sterke accentue
ring van twee andere artistieke persoonlijkheden uit de beweging : Wassily 
Kandinsky en Paul Klee. Zo komt het dat kunsthistorici Marc en Campen
donk doorgaans beschouwen als een soort epigonen van het gedachtengoed 
en de plastische verworvenheden van Kandinsky en Klee, terwijl niets minder 
waar is . Een dergelijke zienswijze bracht tal van misvattingen met zich mee en 
bovenal een schromelijk gebrek aan diepgang in het onderzoek van hun 
reuvre en artistieke persoonlijkheid. Zonder afbreuk te willen doen aan de 
waarde van figuren zoals Kandinsky en Klee, die in de kunsthistorische 
evolutie van groot belang zijn geweest, kan men gerust zeggen dat op het vlak 
van de dierensymboliek Marc en Campendonk een vooraanstaande plaats 
innamen in de groepering. Dat in hun artistieke creaties het dier steeds weer 
opduikt, zij het dan vaak om verschillende redenen, kan niet alleen merk
waardig worden genoemd, maar maakt tevens voor een groot deel het 
specifieke van hun reuvre uit. Het leeuwenaandeel van Marcs kunstproducties 
is geconcentreerd rond de afbeelding van het dier. Hij heeft het in al zijn 
facetten in beeld gebracht en wel in 850 van de 917 die zijn reuvre rijk is. Dit 
laat ons toe hem te betitelen als dé Duitse dierenschilder bij uitstek van de 
twintigste eeuw. Wat hem in deze hoedanigheid zo bijzonder maakt en ook zo 
verschillend van andere dierenschilders, is de manier waarop hij het onder
werp heeft aangepakt. Hij heeft zich losgewroet van het genre-achtige etiket 
dat het dier kreeg opgeplakt vanaf de l7d• eeuw en het een symbolische 
grootsheid verleend in samenhang met zijn ethisch-mystieke ideaal. 

Voor 1907 resulteerde de keuze van zijn thematiek eerder vanuit een 
persoonlijke voorliefde voor het dier. Dit emotionele uitgangspunt werd in de 
traditionele literatuur tot ongekende proporties opgeblazen: de mythe van de 

1 Dit artikel synthetiseert de voornaamste resultaten van de onderzoekingen voor mijn licentie
verhandeling 'Dierensymboliek" bij de schilders van Der Blaue Reiter, inzonderheid Franz Marc 
en Heinrich Campendonk', ingediend bij het Seminarie voor Kunstgeschiedenis van de Middel
eeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijden, R.U.G., Akademiejaar 1989-90 (Promotor : Prof. Dr. C. 
Van Damme). De afkorting (KL I) verwijst naar de illustraties bij de catalogusnummers uit : 
LANKHEIT, K., Franz Marc , Katalog der Werke, München, DuMont, 1970. 
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schuchtere kunstenaar die ten gevolge van zijn onmacht om met mensen te 
communiceren zijn toevlucht zoekt in het gezelschap van dieren. Vanaf 1907 
begon Marc na te denken over een ethisch-mystiek ideaal, de onzuiverheid 
van de mens en de corruptie van de wereld. Hij was in het Europa van toen 
geen geïsoleerd fenomeen. Het cutluurpessimisme dat reeds op het einde van 
de vorige eeuw door een kleine groep werd aangesproken, kende vanaf de 
eeuwwisseling een algemene verpreiding. Marcs filosofie is een smeltkroes van 
eigentijdse en 19d• eeuwse invloeden waarbij natuurlijk ook eigen inzichten en 
verwerking een niet te onderschatten rol spelen. De Franse symbolist Paul 
Gauguin was één van de eerste persoonlijkheden die in dit opzicht een grote 
indruk hebben nagelaten bij Marc. In Gauguins Zuidzee-fantasieën, waarmee 
hij uiting gaf aan zijn escapistische verlangens, zag Marc een bevestiging 
van zijn eigen drang naar het herstellen van de eenheid van mens en natuur. 
Net zoals de Franse schilder, besefte Marc het materialistische karakter van 
de maatschappij waarin hij leefde, waardoor de echte, morele waarden 
veronachtzaamd werden en de mens zijn primaire band met de natuur was 
kwijtgeraakt. Door overrationalisering van de maatschappelijke en sociale 
structuren had de mens, slachtoffer van zijn intellect, zijn instincten verloren 
die hij nodig had om in perfecte harmonie met zijn omgeving te leven. Dit 
inzicht bracht hem tot een intensief onderzoek naar de aard van deze levende 
creaturen die dagelijks de natuur ervaren en hun eenheid met het milieu 
hebben behouden: de dieren. Daarvoor moest hij op zoek gaan naar datgene 
wat schuilgaat achter de zichtbare realiteit om dieper door te dringen in 
de organische structuur van alle aardse verschijningen en zo de essentiële 
grondvormen te ontdekken. Concreet betekende dit die vormen in elke 
diersoort bepalen, die typisch zijn voor elk dier van die soort of met andere 
woorden, voor elke diersoort algemeengeldende normen vastleggen. Bijgevolg 
moesten de individuele kenmerken, de details worden weggewerkt. Hierin 
herkennen we een duidelijke affiniteit met het gedachtengoed en de artistieke 
betrachtingen van Paul Klee. Marc werd zich bewust van het feit dat een 
teveel aan details de beeldwerking verstoort. Een niet te stuiten tekenwoede 
beving de kunstenaar en mondde uit in de afbeelding van de meest uiteen
lopende diersoorten. We kunnen gerust zeggen dat Marcs gehele artistieke 
preoccupatie vanaf dat ogenblik tot aan de winter van 1910 werd door
gebracht met pogingen tot het aanvoelen en visueel uitdrukken van wat we 
het organische ritme van de natuur kunnen noemen. Marc opteerde voor een 
'Animalisierung' 2 van de kunst. Daarmee bedoelde hij de weergave van een 
pantheïstisch beleven van de natuur via plastische middelen. In elke bloem of 
vogel of mens zag Marc een weerspiegeling van de opperste Godheid. Een 

2 LANKHEIT, K., Unteilbares Sein : Aquarel/e und Zeichnungen von Franz Marc, Keulen, DuMont, 
1959, p. 12. 

---------
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dergelijke opvatting kunnen we terugvoeren tot de Duitse vroeg-romantici die 
een aanzienlijke invloed hebben uitgeoefend op het denken van Franz Marc. 
Marcs artistieke problematiek omvatte drie elementen: het vinden van een 
algemeengeldende vormgeving - wat hij zelf de wezensvorm noemde -, de 
voorstelling van elk dier in harmonie met zijn soortgenoten en tenslotte de 
integratie van ieder dier in zijn omgeving. Daartoe benutte de kunstenaar alle 
mogelijke plastische middelen: lijn, compositie en kleur. In dit opzicht 
spiegelde hij zich aan talrijke kunststromingen: jugendstil - vooral belang
rijk op vlak van de essentialiserende lijnvoering -, impressionisme, post
impressionisme, symbolisme, en later zelfs kubisme, futurisme en orfisme. Het 
ging echter steeds om een persoonlijke verwerking van deze stijlen en niet om 
een klakkeloos overnemen ervan. Marc maakte tenslotte ook gebruik van de 
grote voorraad compositionele schemata die kunstenaars door de eeuwen 
heen ontwierpen voor het uitbeelden van menselijke figuratie. 

Tot 1910 bereikte Marc de visuele expressie van de eenheid van dier en 
omgeving hoofdzakelijk via lijn en compositie. Hierbij concentreerde hij zich 
voornamelijk op twee diersoorten: hert en paard. Het hert is met zijn 
prachtige gewei de koning van de Duitse wouden en behoort ook tot de 
romantiek ervan. Het is een dier dat vaak een belangrijke rol speelt in 
volksverhalen, sprookjes en heiligenlegenden 3 • In het Christendom staat het 
symbool voor het licht. Samen met de lichtsymboliek ontwikkelde zich de 
idee van een verlosser, een heiland 4 . Was dit niet de specifieke rol die Marc 
het dier in zijn kunst toekende? Ook in de Duitse volkskunst werd het hert 
vaak afgebeeld, op glas, meubelen of devotionele prenten. Marc was een 
groot bewonderaar van om het even welke volkskunst. Zijn eerste grote 
compositionele experiment situeren we in de zomer van 1907. 'Rehe im 
Walde' (KL803) toont ons acht reeën als in een fries aaneengeschakeld. Dit 
is Marcs eerste bewuste poging om een dier in groep voor te stellen. Hoewel 
de kunstenaar reeds in 1905 dieren in groep afbeeldde, was er nog geen 
sprake van een geleid verloop van de bewegingen. Deze compositionele 
toevalligheid heeft hij in zijn 'Rehfries' overwonnen. In 'Grosse Rehzeich
nung I' (KL358) zien we twee jonge reeën compact in de ruimte tegenover 
elkaar opgesteld. Door hun geschrankte positionering en de aan elkaar 
beantwoordende s-vormige contourlijnen van hun lichaam, zijn ze met elkaar 
verbonden in een arabesk die de bindende, harmonische kracht wordt in het 
werk. Het weglaten van de horizont en de strakke geprononceerde omtreks
lijnen verlenen het geheel een decoratief en 2-dimensionaal aspect dat doet 

3 FÖRSTNER, D., Die Welt der Symbo/e: vom Urbild zum Sinnbild, Innsbrück, Wenen, München, 
Tyrolia, 1967, p. 285. 
4 Idem, p. 286; Engelbert KIRSCHBAUM, Lexikon der christlichen lkonographie: A/gemeine lkono
graphie, Rome, Fribourg, Bazel, Wenen, Herder, 1971, deel 11, p. 286. 
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denken aan de japanse houtsnedes. Juist omwille van het decoratieve zou 
Marc zich later afkeren van de japanse houtsnedes en de kunst van Gauguin. 
We bespeuren hier dezelfde compositionele wetmatigheid als bij zijn 'Reh
fries'. De wezensvorm is echter nog niet bereikt, daar nog teveel details de 
beeldwerking verstoren. 

De harmonische integratie van het dier in zijn omgeving vindt zijn hoogte
punt in een werkje uit 1909: 'Pferd in Landschaft' (fig. 1 ). In Marcs reuvre 
neemt het paard een vooraanstaande plaats in. Voor hem was dit dier het 
symbool van iets wat hij zelf niet was, maar wilde worden, een extatisch 
symbool van levenskracht, één met het universele ritme. In zijn latere werken 
kende hij dit dier een heel eigen betekenis toe: het werd de drager van zijn 
ideaal, het symbool van de transcendentie. In dit schilderij herleidt Marc het 
landschap tot dezelfde curvelineaire vormen als die van het paardelichaam. 
Aldus wordt het landschap een echo van deze laatste. Hier geeft de kunste
naar blijk van zijn geloof in een pulserende en vibrerende levenskracht die alle 
schepselen doorstroomt. Niet alleen verschaft de achtergrond een extra 
dimensie zodat onze blik door de zachte glooiingen van de heuvels tot rust 
kan komen, maar door de formele harmonie met het dier wordt een wereld 
van vrede, zekerheid en sereniteit opgeroepen. Het geheel ademt een sfeer 
van totale harmonie. We kunnen spreken van een bewuste, inhoudelijke 
symboliek, het is een evocatie van, meer nog een ode aan de onschuld en de 
zuiverheid. 'Pferd in Landschaft' betekent enerzijds een projectie van de 
kunstenaars eigen drang naar ontsnapping, zijn eigen verlangen om op te 
gaan in het ritme van de kosmos. Anderzijds incarneert dit werk Marcs 
universele ethisch-mystieke ideaal : de komst van een nieuwe wereld, waarin 
de spirituele waarden die hij als de enige goede waarden beschouwde, 
opnieuw zouden worden geïntegreerd. 

Zijn enige gedachte was nu : spiritualisering. Alleen via vergeestelijking 
van de kunst, de mens en de wereld kon de dualiteit van lichaam en ziel, 
materie en geest worden opgelost. Het verwerven van deze eenheid omschreef 
Marc als 'das unteilbares Sein' 5 • Deze doelstelling is bijna boeddhistisch te 
noemen. Marc beoogde een leven zonder aardse bindingen om 'zuiver als een 
heremiet in het leven te staan, vertrouwder met God en de oergrond van het 
leven' 6 . Deze zuiverheid streefde hij ook in zijn artistieke creaties na. Een 
dergelijke reinheid kon het kunstwerk maar bezitten als het onpersoonlijk en 
bijgevolg objectief was. Op deze wijze kunnen we ook zijn zoektocht naar een 
algemeengeldende en dus zuivere vormgeving begrijpen. Marc erkende het 
bestaan van archetypen, van de eeuwige terugkeer van dezelfde vormen. 
Hierin vertonen zijn ideeën grote gelijkenis met deze van Nietzsche en Jung. 

5 LANKHEIT, K. Unteilbares Sein , p. I. 
6 Ibidem. 
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Fig. I. Franz Marc, Pferd in Landschaft, 1909, (Essen, Folkwang-Museum), olieverf, 
85 x 112 cm. 

In relatie tot de harmonisering en de dierensymboliek en in functie van de 
vergeestelijking van zijn reuvre, speelde het koloriet een belangrijke rol. Rond 
1908 ontstond in dat opzicht een dissonantie in zijn kunst die zich pas in 1911 
zou oplossen. Dit kwam omdat de kunstenaar lineair en compositioneel 
sneller evolueerde dan op het gebied van de kleur. Het was hem nog niet 
gelukt het toevallige karakter en de realistische modulaties in zijn koloriet 
weg te werken, dat terwijl vorm en compositie reeds aan een formele 
wetmatigheid waren onderworpen. Aldus kon een complete plastische har
monie in het schilderij nog niet worden bereikt. 

Wanneer hij dan in 1910 het werk leerde kennen van Wassily Kandinsky, 
drong de precieze aard van het probleem ten volle tot hem door: 'Alles stand 
bisher bei mir auf einen organischen Basis, nur die Farbe nicht' 7 • Zijn 
worstelen met de koloristische weergave wordt weerspiegeld in een aantal 
werken tussen 1908 en 1911. 1910 betekende voor de dan dertigjarige een 

7 
LUKKENAER, P., (Nederlandse vertaling en heruitgave van) Franz Marc, Brieven van het front, 

Zeist, Vrij Geestesleven, 1987, p. 51. 
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grote wending. Onverwachte ontmoetingen met gelijkgezinden die tot enge 
vriendschapsbanden leiden, gaven de schilder nieuwe, frisse impulsen. Het is 
vooral in deze periode geweest dat Marc de invloed onderging van schilders 
zoals Gauguin en Kandinsky. In Gauguins zuivere, ornamentele kleuren, in 
grote ritmische vlakken naast elkaar geplaatst, zag Marc een middel om het 
stoffelijke over te brengen naar een transcendentaal niveau. Marc beschouwde 
de Franse schilder als een echte modernist omdat hij de taak op zich had 
genomen de materie- waarin de impressionisten zich hadden 'vastgebeten'
te vergeestelijken. Dit was volgens Marc een noodzakelijke reactie die in 
Pont-A ven onder Gauguin een aanvang nam. Ook zijn kennismaking met 
Kandinsky bleek tevens van groot belang voor de verdere evolutie van zijn 
ceuvre, en niet in het minst op het vlak van zijn kleurgebruik. Kandinsky zag 
de kleuren volledig los van hun onderwerp, goochelde ermee en wendde ze 
aan om een tegenwicht te vormen voor zijn lijnen. Het zuivere, geestelijke 
karakter van zijn koloriet had hij waarschijnlijk van de Russische ikonen 
overgenomen, waarin de kleuren symbolistisch werden aangewend. Deze 
betekenden tevens een sterke impuls voor de ontwikkeling van Marcs kunst. 

Geleidelijk aan ontdekte hij een abstracter koloriet dat overeenstemde met 
zijn boven-naturalistische vormgeving en zo kwam hij uiteindelijk tot een 
formele eenheid in zijn werken. Mogelijks onder invloed van Kandinsky 
ontwikkelde Marc in 1910 zijn kleurensymboliek, waarbij iedere hoofdkleur 
een eigen betekenis kreeg toegewezen: blauw het geestelijke en het strenge, 
geel het vrouwelijke en het zachte en rood de materie. Zo kende Marc het 
koloriet niet alleen een constructieve, maar ook symbolische waarde toe. 
Door het inlassen van deze kleurensymboliek kwam Marcs voorstellingsver
mogen van het innerlijke van elk dier nu tot een ongeëvenaard hoogtepunt. 
Zo kregen zijn werken een nieuwe ethische dimensie : de goede eigenschappen 
van elke diersoort werden gesublimeerd. Een markant voorbeeld hiervan is 
'Blaues Pferd I' (fig.2). Het dier straalt kracht en zelfzekerheid uit, zijn ietwat 
hoekige lijnvoering geeft het dier een robuust aanzien. Het deklamatorische 
en zelfbewuste van het dier weerspiegelen zich in de houding ervan: het 
lichaam in vooraanzicht en de kop in profiel. Dit compositioneel stramien is 
ontleend aan de grote voorraad van figurale poses, die de traditionele 
schilderkunst bezit. Voor de eerste maal gaf Marc zijn lievelingsdier een 
blauwe kleur. Het dier staat symbool voor de totale vergeestelijking. Tevens 
word hier voor de eerste maal in de titel naar het koloriet verwezen. Het dier 
lijkt bijna gewichtloos, alsof het aan de wetten van de zwaartekracht kon 
ontsnappen. Dit effect bewerkstelligde Marc door het landschap van zijn 
volume te ontdoen. Blauwe, rode en gele heuvelachtige vlakken vormen 
samen een ietwat ijle ruimte, zodat het lijkt of het paard zweeft. We krijgen 
de indruk van spirituele verheffing en exaltatie. Nog nooit werd de jeugdige 
kracht van een paard zo overweldigend uitgebeeld in het werk van de 
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Fig. 2. Franz Marc, Blaues Pferd I, 1911 , (München, Städtische Galerie im Lenbach
haus/Bernhard Koechler Stiftung), 112,5 x 84,5 cm. 

kunstenaar. Zeer zeker is hier sprake van sublimatie van het onderwerp. Er 
wordt een dromerig ideaalbeeld opgehangen. 

Marc ging zich bezinnen over een concrete expressie van de nieuwe wereld. 
In 1912 rijpten zijn ideeën over de hergeboorte van mens en wereld tot 
voorstellingen van hoe die er moesten uitzien. Zijn werken uit die periode zijn 
visioenen van reïncarnatie en regeneratieve krachten. In 'Die kleinen gelben 
Pferde' (LK156) is de formele en inhoudelijke abstractie nog toegenomen, 
zodat het concept 'paard' nog zuiverder naar voor treedt. De rondingen van 
de lichamen, de draaibewegingen van hun nek spreken van de snelheid van 
het paard. De drie dieren zijn formeel en emotioneel met elkaar verbonden. 
We krijgen de indruk van een 'Heilige Familie'-tafereel. Marc beschouwde het 
dier immers als iets heiligs, als verlosser voor de mensheid. Hier wordt een 
ideale oerwereld geëvoceerd. Reeds in 1911 ontstonden een aantal werken 



138 S. ALLAEYS 

Fig. 3. Frans Marc, Die Bäume zeigten ihrer Ringe, die Tiere ihre Adern ( Tierschick
sa/e), 1913, (Base] Kunstmuseum), olieverf 196 x 266 cm, gerestaureerd in 
1913. 

waarin aan de harmonie waarnaar de kunstenaar zo lang had gezocht, door 
hem moedwillig een einde werd gemaakt. Deze artistieke creaties betekenden 
de aanzet tot de apokalyptische thematiek die in 1913 in 'Tierschicksale' 
(fig. 3) zijn hoogtepunt vond. Volgens Marc moest de corrupte, materia
listische wereld worden vervangen door een nieuwe spiritueel-gerichte wereld
ordening. In zijn euforische toestand betitelde hij Wereldoorlog I als 'das 
Fegefeuer', 'das Blutopfer' 8 . Samen met talrijke andere expressionisten was 
Marc naïef genoeg om te denken dat de grote wereldbrand voor hen de 
oplossing zou brengen. Op dat ogenblik hebben de theorieën van Nietzsche 
omtrent de decadentie van de mensheid en de nood aan een moreel hoog
staander mensentype een grote invloed gehad op Marcs denken. Zijn filosofie 
kreeg een sterk uitgesproken politieke, meer nog fascistische dimensie. Marc 
bombardeerde zichzelf tot de prediker van een nieuw mensentype: 'der hohe 
Typus' 9 . Toen de Europese situatie steeds labieler werd en het voor iedereen 

8 LANKHEIT, K., Schriften, (compilatie van de theoretische geschriften van Franz Marc), Keulen, 
DuMont, 1978, p. 160. 
9 Idem, p. 162. 
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duidelijk was dat een oorlog niet langer kon uitblijven, aanzag Marc deze dan 
ook als een redding, een noodzakelijk kwaad om tot de opbouw van een 
betere wereld te komen. In 'Tierschicksale' (fig. 3) speelt de betekenis zich in 
dit opzicht op twee niveau's af. Enerzijds is dit werk een prefiguratie van 
de dreigende oorlog. Anderzijds kunnen we het beschouwen als een nood
zakelijke afslachting van Marcs geliefde dieren om in het abstractere bereik 
van het kosmische en universele te kunnen opstijgen. De dieren sterven met 
waardigheid, daar hun dood niet zinloos is, maar de mogelijkheid schept tot 
hergeboorte en vernieuwing. Hun dood is als een vagevuur. Het geheel werkt 
als een katastrofaal visioen : vertikalen en diagonalen beheersen de compo
sitie. Alle vormen zijn opengebroken en vloeien in elkaar over. Bij Marcs 
evolutie naar een dergelijke plastische taal speelde de invloed van het kubisme 
een grote rol. Een aantal elementen uit het schilderij stammen ongetwijfeld 
uit de Skandinavische Ragnarok, de beschrijving van de apokalyps in de 
Noorderse mythologie. Tot Marcs visionaire voorstellingen behoren ook de 
genesistaferelen. In deze scenes komt Marcs kosmogonie tot uiting, wordt de 
hergeboorte van een nieuwe wereld geëvoceerd. In 'Schöpfungsgeschichte 11' 
bijvoorbeeld (KL843) bemerken we een aantal dier- en plantvormen die zich 
nog in het embryonale stadium bevinden. De mens is wederom niet aanwezig. 
Hier komt Marcs voorkeur voor het dier opnieuw onmiskenbaar tot uiting. 

Toch is Marc nooit van de mens losgekomen. Deze is steeds in het centrum 
van zijn denken blijven staan. Marc heeft het dier enkel als hoofdthema van 
zijn kunst gekozen om voor de mens een voorbeeld te stellen, eerst vanuit een 
persoonlijk escapistisch verlangen en later in functie van een universeel 
ethisch ideaal. Toch heeft hij het dier veel eer bewezen; juist door het plaatsen 
ervan op een moreel hoogstaander niveau, bracht hij een hulde aan het dier 
die door geen enkele kunstenaar ooit is geëvenaard. Niettegenstaande hij 
steeds vanuit een menselijk standpunt dacht, getuigen zijn kunstwerken van 
een ongelofelijke gevoeligheid en inlevingsvermogen in het diepste wezen van 
het dier. Marc was geen gewone expressionist. Hij beschouwde zichzelf als de 
boodschapper van nieuwe spirituele waarden, de schepper van symbolen op 
de altaren van een nieuwe religie. In dat opzicht kunnen we Marc als 
symbolist beschouwen, eerder dan als expressionist. 

Hoewel Heinrich Campendonk, zoals dit bij de meeste kunstenaars het 
geval is, onder invloed kwam van meerdere stijlstromingen en artistieke 
persoonlijkheden, heeft hij een heel eigen stijl en symboolgeladen ikonografie 
ontworpen. Maar al te vaak gebeurt het dat men Campendonk afschildert als 
een pseudo-naïef kunstenaar, een vulgaire imitator van de volkskunst. Zeer 
zeker was zijn begeestering met alles wat met dergelijke kunstuitingen te 
maken had ongelofelijk groot. Hij bezat trouwens een uitgebreide collectie 
van 18d• eeuwse achterglasschilderkunst en we kunnen hem beschouwen als 
de kunstenaar die van alle Blaue Reiterleden het dichtst aanleunde bij de 
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Fig. 4. Heinrich Campendonck, Der Hirt mit der grossen Ziege, 1920 (2 exemplaren: 
privébezit en Clements Seis-Museum Neuss), houtsnede, 32,1 x 25 cm. 

volkskunst. Zijn interesse voor deze kunst situeerde zich zowel op inhoudelijk 
als formeel vlak : niet alleen het devotionele karakter van bijvoorbeeld 
votieftafelen en de volkse symboliek spraken hem sterk aan, ook de onge
kunstelde schilderswijze die ermee gepaard ging, boeide hem enorm. 

De kennismaking met de leden van het Blaue Reiter-genootschap bete
kende voor Heinrich Campendonk niet alleen een formele prikkel voor zijn 
artistieke ontwikkeling, maar bracht hem tevens een nieuwe oriëntatie inzake 
thematiek. Het contact met Kandinsky voerde tot een grotere abstrahering in 
zijn kunstwerken, vooral in zijn houtsnedes uit die periode (1911-1916), 
terwijl Mackes invloed hoofdzakelijk uit de lyrische kleurenpracht af te lezen 
valt. Op invitatie van Franz Marc vestigde Campendonk zich van oktober 
1911 tot aan het uitbreken van W.O.I. in Sindelsdorf. Het was Marc die hem 
inwijdde in de principes van het kubisme en hem het prismatische kleurge
bruik van het ortisme aanleerde. De bindingen van Kandinsky en Marc met 
hun respectieveljke volkskunst zetten Campendonk aan tot de creatie van een 
nieuwe thematiek : de sublimatie van het platteland. Zijn begeestering met de 
volkskunst was zo sterk dat we in bijna ieder werk van Campendonk, zowel 
inhoudelijk als formeel, er de sporen van terugvinden. 
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Campendonks nieuwe inhoudelijke oriëntatie resulteerde in een aantal 
werken met een uitgesproken bukolische inslag, dromerige beelden waarin de 
eenvoud van het boereleven wordt verheerlijkt. Van deze scenes maakten een 
aantal dieren - als typische vertegenwoordigers van het platteland bijna 
altijd deel uit. 's Kunstenaars landelijke ikonografie wordt duidelijk gei1lus
treerd in een houtsnede uit 1920: 'Der Hirt mit der grossen Ziege' (fig. 4). 
Hier heeft de kunstenaar een typische dagdagelijkse bezigheid voorgesteld die 
met het buiteleven gepaard gaat: het hoeden van vee. De herder waakt over 
een geit. Slechts één dier van de kudde is afgebeeld. Het werk kan onderge
bracht worden bij wat Paul Wemher 'menschliche Zustandsbilder' noemt 10• 

Hoewel het hier gaat om een voorstelling van een menselijke activiteit, heeft 
het geheel een statisch, contemplatief karakter. Het lag niet in Campendonks 
bedoeling het accent te leggen op de bezigheid zelf. Wat hij wel beoogde was 
het oproepen van een toestand, een levensgevoel, nl. de oprechtheid en 
tevredenheid die deze mensen uitstraalden en die hem zo sterk aangrepen. 

Zijn plattelandsthematiek kan aanzien worden als een rode draad doorheen 
zijn reuvre en verklaart voor een groot deel zijn interesse voor de volkskunst. 
Typisch is de rol die het dier daarbij speelt: het dier neemt geen vooraan
staande plaats in in het tafereel, wat bij Marc wel het geval was, maar is een 
soort pars pro toto en helpt, net zoals alle andere elementen in het beeld, mee 
aan de inhoudelijke opbouw van het werk, het aantonen van de harmonische 
relatie van de Beierse landbouwer met de natuur waarin hij leeft. Ook 
stilistisch leunt het werk heel sterk aan bij de volkskunst: let bijvoorbeeld op 
de vereenvoudigde fysionomie en de anekdotische details zoals de sterretjes en 
het klavertje die het geheel een sprookjesachtige aanblik verlenen die we vaak 
in het reuvre van Campendonk aantreffen en die voor een aanzienlijk deel de 
eigenheid van zijn stijl uitmaakt. Opnieuw wordt naar het ongerepte van het 
landelijke leven verwezen via het naakte afbeelden van de personages. In 
samenhang met de naakte vrouw zou de geit - heeft Campendonk hier 
opzettelijk een vrouwelijk dier gekozen?- symbool kunnen staan voor het 
vrouwelijke en meer specifiek voor de vruchtbaarheid. 

Vele van zijn werken hebben, naast hun typische pastorale karakter, een 
sterk uitgesproken religieuze inslag. Dit zien we bijvoorbeeld in zijn 'Calvarie' 
(fig. 5), waar de Christus aan het kruis gesitueerd is in een landschap met 
koeien en een kerk op de achtergrond. Hier heeft het paard een heel specifieke 
betekenis die ontleend is aan de Bijbelse ikonografie: in het evangelie staat dit 
dier symbool voor Christus zelf en verwijst tevens naar de verkondiging van 
de blijde boodschap en bijgevolg ook naar de zege van de christelijke Kerk en 
het geloof in het algemeen 11. Hoewel de titel van het werk expliciet naar de 

10 WEMBER, P., Heinrich Campendonk, Krefeld, 1960, p. 49. 
11 KIRSCHBAUM, E., op.cit., p. 421; FÖRSTNER, D., op.cit., p. 309. 
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Fig. 5. Heinrich Campendonck, Calvarie, ca 1946, (bewaarplaats onbekend), olieverf, 
80 x 106 cm. 

passie refereert en de kunstenaar zelf heel gelovig was, vermoed ik dat hij hier 
opnieuw eerder begaan was met een sublimatie van het eenvoudige platteland, 
waarbij hij dan de nadruk legt op het devotionele van de dorpsmens. 

Een ander werk van Campendonk 'Pierrot mit Schlange' (fig. 6) getuigt 
opnieuw van zijn grondige kennis van de christelijke symboliek en zijn 
vermogen om deze metaforiek op een originele wijze in de inhoudelijke 
context in te passsen en zo een geheel nieuwe en persoonlijke ikonografie te 
ontwerpen. De pierrot - opnieuw heel typisch voor Campendonk - duikt 
steeds weer op in zijn artistieke creaties en staat voor de 'gemaskerde' mens, 
die leeft van zijn illusies, een toneel opvoert en zichzelf wegsteekt achter een 
masker van schone schijn. Bij Campendonk ziet de mens zijn fouten in en 
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Fig. 6. Heinrich Campendonck, Pierrot mit Schlange, 1923, (Küsnacht, Mevr. Agnes 
Adam-Doetsch), achterglasschilderkunst, 44 x 38,8 cm. 

poogt terug te keren tot de oorspronkelijke, essentiële waarden: het geloof
hier belichaamd in de kerktoren en de haan 12 - en de natuur - voorgesteld 
door de naakte vrouw. Door zijn identificatie met Christus kreeg de haan in 
het evangelie de betekenis van voorvechter van het christendom, strijder voor 
het goede en werd het symbool van de berouwvolle zondaar 13 . Het motief 
van de ongeklede vrouw kan op een tweede wijze geïnterpreteerd worden: 
daar de slang het kwade symboliseert, refereert deze samen met de naakte 
vrouwefiguur naar de erfzonde. In tegenstelling tot Campendonks pastorales 
is de vrouw dan een negatief element. Zij staat voor de aardse verlokkingen, 
waar de mens mee te kampen heeft. Let op hoe de slang zich rond de benen 

12 KIRSCHBAUM, E. , op. cit., p. 207. 
13 Ibidem. 
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van de pierrot kronkelt. De vrouw bedekt haar naaktheid met de linkerhand. 
Niet de paradijselijke toestand, maar de zonde wordt hier verzinnebeeld. De 
haan, voorvechter van het goede moet het opnemen tegen de slang. 

Campendonks kunst bestaat dus uit een symbiose van typisch volkse en 
christelijke symboliek, doorspekt met erotische toespelingen à la Chagall en 
steeds terugkerende motieven, zoals elementen uit het kaartspel, maskers en 
circusfiguren. Al deze elementen heeft hij samengebracht en omgesmolten tot 
een heel eigen ikonografische taal. Dit maakt juist het karakteristieke uit van 
Campendonks artistieke handschrift. Uit zijn verscheiden en omvangrijke 
motievenrepertorium koos hij steeds weer een aantal elementen die hij 
groepeerde in eender welke context : interieur, stilleven, landschap of circus
decor. Zo ontstonden -juist door de combinatie van voorwerpen en figuren 
die normaliter niet bij elkaar horen - kunstwerken die bij de toeschouwer op 
zijn minst een vreemd gevoel teweegbrengen. Het is alsof de kunstenaar voor 
zichzelf een imaginaire wereld wou creëren, wereld die hij maar al te vaak 
met het Duitse platteland associeerde dat hij bewonderde. De herschikte 
werkelijkheid werd voor de kunstenaar eigen werkelijkheid. Het ongewone 
karakter van zijn kunst spoort de toeschouwer aan tot een onderzoek van de 
rijke symboliek die deze kunstwerken bevatten. 



Hans Marteos 

ANSELM KIEFER : HOW TO PAINT 

VRAGEN OVER IDENTITEIT EN KUNST IN ENKELE VROEGE WERKEN 

Over het ontstaansproces van zijn schilderijen heeft Anselm Kiefer het 
volgende gezegd: 'M eine Bilder wachsen in Sedimenten. In mir sind diese 
Schichten ange/egt. ( . .. ) /eh bin auch ein Sediment. /eh bin etwa 2000 Jahre 
alt. Und so entsprechen die im Laufe der Jahre während des Produktionsprozes
ses auf der Leinwand angesammelten Schichten den Sedimenten der Mensch
heit- und Erdgeschichte. Mimesis im übertragenen Sinne. Zwei Zeiten korres
pondieren miteinander: die 'kleine ' individueffe Menschenzeit und die 'grofte' 
Weltenzeit. Eine osmotische Beziehung, wobei die Leinwand die Membran ist' 1 ; 

De schilderijen van de in 1945 te Donaueschingen geboren kunstenaar 
ontstaan volgens het principe van een omgekeerde archeologie. Kiefer schil
dert in lagen. Iedere laag is een denkniveau dat betekenissen genereert. De 
strategrafie van het werk is een complex netwerk van formele en inhoudelijke 
niveaus die op elkaar inwerken en de basis vormen voor een contextueel en 
dynamisch proces tussen het schilderij en de toeschouwer. 

In de akt van het schilderen wordt zowel verwezen naar de werkelijkheid 
buiten het schilderij als gereflecteerd over de eigen handeling. Kiefers schilder
kunst stelt steeds zichzelf in vraag. Deze reflecties verhinderen echter niet dat 
het schilderij steeds meer kan zijn dan een materiële samenstelling van 
pigmenten en bindmiddelen op doek. Voor Kiefer is kunst om kunst een 
tautologie. 'Er wordt op dit moment teveel kunst gemaakt die over de kunst zelf 
gaat. ( . .. ) Schilderkunstige problemen vind ik oninteressant, ze vervelen me. 
Moet ik me in zaken als compositie verdiepen? Die komt vanzelf tot stam! 2 , 

aldus Kiefer die zichzelf trouwens geen schilder noemt. Schilderen is voor hem 
een toevallige en tijdelijke uitingsmogelijkheid, niet de enige en niet de meest 
ideale 3 • 

De revival van de Nieuwe schilderskunst in de tweede helft van de jaren 
zeventig bracht ook Kiefers werk in de belangstelling. In den beginne werden 
de nieuwe schilders binnen gehaald als revolutionairen die het aangedurfd 
hadden de tautologische burcht van de minimale en konceptuele kunst aan te 
vallen. Het onderzoek van het eigen medium leidde naar een bijna objectloze 

1 A. HECHT, A. NEMECZEK, Bei Anselm Kiefer im Atelier, in: Art : Das Kunstmagazin, 1/ 1990, 
p. 48. 
2 W. ROTHUIZEN, Anselm Kiefer : 'Ik zie het Derde Rijk als mijn eigen recente verleden ook al ben 
ik in 1945 geboren ', in : Vrij Nederland (kunstbij1age), 13 december 1986, p. 1 t. 
3 J. ZUTTER, Drie vertegenwoordigers van een nieuwe Duitse schilderkunst, in : Museumjournaa1, 
vol. 23, nr. 2, 1978, p. 58. 



146 H. MARTENS 

kunst die de leegte heeft gecreëerd waarin zich een verlangen naar schilde
rijen, een Hunger nach Bi/der, heeft genesteld. Aanvankelijk werd Kiefer 
meegesleurd in deze nieuwe stroom van tendentieuze aandacht, maar snel 
werd duidelijk dat de probleemstellingen die Kiefer zich stelde voorbijgingen 
aan de formele reacties van een Transavantgarde op de verstarde formules van 
het modernisme. 

WanneerKieferin zijn werk reflecteert over de mogelijkheden, betekenis en 
zin van de schilderkunst, doet hij dat niet om de schilderkunst in eer te 
herstellen, nadat de avantgarde die dood had verklaard. Zoals alles in zijn 
reuvre, wordt ook deze tematisering van de schilderkunst getransformeerd tot 
een metafoor van de zin en mogelijkheden van de kunst in het algemeen. 
Kiefer maakt geen onderscheid tussen schilderijen, performances, installaties 
en sculpturen. Alhoewel men meestal de nadruk legt op zijn monumentale 
schilderijen, kan men niet ontkennen dat Kiefer een multimediale kunstenaar 
is. Hij heeft performances fotografisch vastgelegd en verwerkt in gouaches of 
boeken, installaties geënsceneerd die als uitgangspunt dienden voor schilde
rijen, en recent is er een evolutie merkbaar naar meer ruimtelijk werk. 'To ask 
the important questions : that's what art is. !t's not to do paintings' 4 , aldus 
Kiefer. En de belangrijkste vragen voor de kunstenaar zijn vragen omtrent de 
plaats van de kunst in de werkelijkheid, de relatie tussen kunst en geschiede
nis, de taak en de macht van de kunstenaar om hoe dan ook zin te kunnen 
stichten. Over dit laatste laat Kief er geen twijfel betstaan: de kunstenaar is de 
enige die zin kan stichten. 'Ja, nur der Künstler, wobei ich nicht nur den 
professionellen Künstler meine. Es gibt so viele Menschen, die keiner kennt und 
in deren Existenz sich doch Sinn manifestiert. Der Künstler stellt einen Zusam
menhang her, den sonst niemand herstellen kann. Er stiftet Sinn, indem er etwas 
Sinnloses macht' 5 • 

In 1975 noteert Kiefer in zijn Sethstbiografie de vraag: 'How to paint' 6 • 

Uitzonderlijk gebruikt hij hier de Engelse taal, alsof de probleemstelling een 
zaak is die zijn eigen identiteit als Duitser overstijgt. Wanneer we dit in de 
internationale kunst-context van die periode plaatsen, lijkt Kiefer zich eerder 
de vraag te stellen hoe men opnieuw moet schilderen, welke de mogelijkheden 
van het schilderen zijn in het hiernamaals van de avantgarde, die niet alleen 
de schilderkunst had begraven, maar zelfs het einde van de kunst had 
geponeerd. Twee akwareBen uit hetzelfde jaar zijn met deze problematiek in 

4 J.H . NEFF, Reading Kiefer, in : Anselm Kiefer , Bruch und Einung, New York, 1987, p. 8. 
5 A. HECHT, A. NEMECZEK, op. cit., p. 43 . 
6 Oospronkelijk verschenen in de katalogus Anselm Kiefer, Kunstverein Bonn, 1977. Tevens 
gepubliceerd in de katalogus Anselm Kiefer, Bilderund Bücher, Kunsthalle Bern, 1978, p. 103 en 
in Engelse vertaling in M. Rosenthal, Anselm Kiefer, Chicago, Philadelphia, 1987, p. IJ. 
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Afb. I. ANSELM KIEFER, Kranke Kunst (1975), aquarel op papier, 19,5 x 24 cm. , 
collektie Howard en Linda Karshan, Londen. 

relatie te brengen. Kranke Kunst en Nordkap zijn beiden geïnspireerd op 
polaroidfoto's die Kiefer op een reis door Noorwegen maakte 7 • 

In Kranke Kunst (afb. 1) heeft Kiefer over de aquarel van de Noorse 
fjorden roze verfvlekken aangebracht. Het lijken wel bloemen, maar in relatie 
tot de titel (die erop geschreven staat) zijn het eerder etterende puisten, 
symptomen van de ziekte van de schone kunsten 8 • De titel verwijst recht
streeks naar de door de nazi's 'ziek' verklaarde kunst, de Entartere Kunst. In 
deze radicale zuiveringsoperatie noemde men de werken van expressionisten 
en van kunstenaars van het Bauhaus en de Neue Sachligkeit, kunst die 

7 A. SEYMOUR, Anselm Kiefer. Waterco/ours 1970-1982, Anthony d'Offay Gallery, London, 1983, 
s.p. (zie : notes on the plates, nr. 11). 
8 Door deze ingreep heeft Kiefer de akwarel een specifieke betekenis gegeven. M.b.t. een andere 
akwarel - Gebroehen Blumen und Gras, waar hij over het landschap agressieve grafietlijnen 
kraste - heeft Kiefer gezegd dat hij de akwarel te zacht, te schoon vond. 'The real destructive 
action, the suffering infticted upon the landscape combined with the image of time past, the sense 
of loss ( ... )all recur again and again in Kiefer's work.' zie ibidem (n. 18). 
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ontsproten was uit de geest van zieke, gestoorde mensen 9 • Kief er ironiseert 
deze referentie door zijn aquarel als een door het modernistische tijdperk als 
'entart' bestempeld werk voor te stellen. Zijn authentieke verbeelding is niet 
te assimileren met de officiële ideologie (lees : het modernisme). De gedachte 
van Entartete Kunst vindt Kiefer vals: 'Art exists or it does not, but art cannot 
be ilf 10• Anne Seymour vindt dat de aquarel echter ook getuigt van Kiefers 
preoccupatie met ziekte en zijn zoeken naar genezing. In die zin onderschrijft 
hij Joseph Beuys' idee van de kunstenaar die als een 'genezende kracht' 
functioneert in de gemeenschap 10. 

Nordkap (afb. 2) kan gezien worden als de tegenpool van Kranke Kunst. 
Terwijl het vorige werk een bepaalde gelatenheid uitstraalt bij de affirmatieve 
titel, en een pessimistisch toekomstbeeld in het vooruitzicht stelt, onderlijnt 
Nordkap een (naïeve) optimistische visie op de mogelijkheden van de kunst. 
In de aquarel van het Noorse landschap associeert Kiefer de didaktische 
weergave van de nooit ondergaande midzomernachtzon met het opschrift Die 
Kunst geht knapp nicht unter. Door de ironie dicht Kiefer de kunst de 
eigenschap en de kracht van een natuurfenomeen toe, alsof de kunst - net 
als de zon - een eigen leven leidt los van de wil van de mens. Anderzijds kan 
de aquarel gezien worden als een speels artistiek manifest. Noch de kunst
likwirleringen van de nazi's, noch de 'vernielingszucht' van de avantgarde 
kunnen de kunst uitwissen. Er zal altijd kunst blijven bestaan, zoals er altijd 
kunst heeft bestaan. De kunst als conditio sine qua non van het leven 
überhaupt. 

Reeds in het vroege - tijdens zijn artistieke opleiding gemaakte - werk, 
zien we Kiefer vragen stellen over de mogelijkheden en identiteit van de 
kunst. Dit onderzoek krijgt gestalte in een reeks zelfgemaakte compilatie
boeken die kunnen gezien worden als een statement van zijn keuze voor het 
kunstenaarschap. 

Du bist Maler (afb. 3) is een boek waarin Kiefer foto's van zijn toenmalige 
chaotisch atelier juxtaposeert met foto 's van ordelijke regimenten speelgoed
soldaatjes. Op de omslag staat een foto van een patetisch standbeeld in de 
stijl van Arno Breker, de 'officiële' beeldhouwer van het Derde Rijk 12 . De 
hoogmoedige pose van de skulptuur krijgt een narratief effekt door het 
affirmerende opschrift Du bist Maler. Dit half-ironisch, half-romantisch werk 
is op het eerste gezicht een manifest van de artistieke intenties van de student-

9 Typerend zijn de woorden waarmee Adolf Ziegier de tentoonstelling Entartete Kunst in 1937 te 
München opende : 'U ziet hier rondom U de producten van waanzin, onbeschaamdheid, 
onvermogen en verwording.' geciteerd in I. Dunlop, Kunst die de wereld schokte, Bussum, 1972, 
p. 253. 
10 M. RosENTHAL, Anselm Kiefer, Chicago, Philadelphia, 1987, p. 66. 
11 A. SEYMOUR, op. cit., s.p. (nr. 10). 
1 2 M. RosENTHAL, op. cit. , p. 14, vermoedt dat het een beeld van Josef Thorak is, een door de 
nazi's eveneens gelauwerde kunstenaar. 
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Afb. 2. ANSELM KIEFER, Nordkap (1975), aquarel op papier, 23,8 x 19,8 cm., Anthony 
d'Offay Gallery, Londen. 
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Afb. 3. ANSELM KIEFER, Du bist Maler (1969), voorpagina, gebonden boek, 25 x 19 x 
I cm., privéverzameling. 
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kunstenaar Anselm Kiefer 13 • Het boek genereert echter complexe denkbeel
den omtrent Kiefers identiteit - niet alleen als kunstenaar, maar vooral -
als Duitser geboren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

Met de keuze van een door het fascisme gecontamineerd beeld als omslag
foto te gebruiken, verlaat Kiefer de idee van het internationalisme en neemt 
hij een 'regionaal' standpunt in. Volgens Mark Rosenthal handelde Kiefer 
hier onafhankelijk van andere kunstenaars, zoals Baselitz, Schönebeck en 
Lüpertz, die met dezelfde problematiek bezig waren 14• Door opnieuw Ger
maanse onderwerpen te introduceren in hun werk onderzochten zij de moge
lijkheden van een Duitse kunst, en trachtten zij de hegemonie van het 
internationalisme (lees: de Amerikaanse kunst) te doorbreken. In die zin 
kunnen we ook de getematiseerde tegenstelling tussen chaos en orde in 
Kiefers boek duiden als een metafoor voor de tegenstelling die Kiefer als 
student aan de academie onderging. Enerzijds was er de referentie van de 
internationale kunst die in de academies tot voorbeeld verheven werd. 
Anderzijds was er de chaos van het atelier- spiegel van Kiefers innerlijk, een 
ruimte waarin hij worstelt met zijn eigen identiteit 15 . Wim Beeren verduide
lijkt deze probleemstelling: Hoe bereikt men ooit zijn identiteit en historie met 
de formules van Donald Judd? ( ... ) [Kieferj weigert de aanwezigheid van zoveel 
dimensies in onze existentie op te offeren aan een Amerikaanse twee- of 
driedimensionele formule die hij als 'leeg' interpreteert 16 • Dit neemt echter niet 
weg dat hij de minimalistische en konceptuele kunst als een noodzakelijke 
fase ziet. 'Minima! Art und Concept Art waren als Reaktion auf das lnformel 
der Ecole de Paris und auf den Absfrakten Expressionismus der Amerikaner 
notwendig. Es war-Jast hätte ich gesagt psychologisch- notwendig, mal eine 
so klare Sache zu machen wie eine leere Kiste oder eine blo.fie Linie. In der 
Ergebnissen hat mich das nie befriedigt, und heute ist manches davon nur noch 
als Design zu erleben. Doch bestimmte Gedanken, die damals entwiekelt wurden, 
sind als Material in meine Arbeit eingegangen. Insofern rede ich nicht von 
Überwindung, sondern von Vorarbeit, von einet Hilfe für das, was dann 
gekommen ist' 17 . 

13 In de katalogus van Kiefers retrospektievete Düsseldorf in 1984 (pp. 142-143) is deze omslag 
in een soort fotografische biografie afgebeeld naast twee 'ikonen' van artistieke identiteit. Een 
schilderij van El Greco stelt de Heilige Lukas, patroonheilige van de kunstenaars, voor. 
Daarnaast is een zelfportret van Giorgio De Chirico afgedrukt. De Chirico beeldde zichzelf af 
voor een skulptuur van de Romeinse God Mercurius, in de renaissance verbonden met de 
alchemie en het kunstenaarschap. 
14 M. ROSENTHAL, op. cit., p. 12. 
15 T. STOoss, Des Malers Atelier, in : G . ADRIANI (hrsg.}, Anselm Kie/er, Bücher 1969-1990, 
Stuttgart, 1990, pp. 25-27. 
16 W. BEEREN, Anselm Kiefer: Recuperatie van de geschiedenis, in de katalogus Anse/m Kiefer, 
Bilder 1986-1980, Stedelijk Museum Amsterdam, 1986, p. 15 en 18. 
17 A. HECHT, A. NEMECZEK, op.cit., p. 42. 
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Afb. 4. ANSELM KIEFER, Besetzungen (1969), foto, 30 x 21 cm., gepubliceerd in: 
lnterfunctionen, nr. 12, Keulen, 1975, pp. 133-144. 
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In deze context is Kiefers fascinatie voor beelden uit het recente fascistische 
verleden te verklaren (afb. 4). Hij gaat a.h.w. op zoek naar de oorzaak van de 
ontsporing van de Duitse kunst en identiteit. 'There was a tension between the 
immense things that happened and the immense forgetfulness. I think it was my 
duty to show what is and what isn 't' 18 , aldus Kief er. 'Ik zie het Derde Rijk als 
mijn eigen recente verleden. Ook al ben ik in 1945 geboren. De mensen die 
beweren dat ze niets met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben omdat ze 
pas na beëindiging ervan geboren zijn ... het is zeer dom om zoiets te zeggen. 
Want het is ook hun geschiedenis. Zo ontkennen vele Duitsers hun eigen 
verleden. Of ze stoppen het weg. De Duitsers willen niet weten waar ze vandaan 
komen. Maar daar ben ik nu juist wel mee bezig ( ... ) Hier wil men het Derde 
Rijk vooral zien als de zaak van een kliek schurken, maar het was in de eerste 
plaats iets dat zich in de woonkamer afspeelde, het was een zaak van het Duitse 
burgerdom. Dat houdt me bezig. Nee, het is geen provoceren. Dat ligt niet in 
mijn aarcf 19 . 

In een ander boek uit 1969 onderzoekt (en verlegt) Kiefer de grenzen van 
de mogelijkheden van de kunstenaar. In Die Überschwemmung Heidelbergs 
(afb. 5 en 6) juxtaposeert Kieferopnieuw foto's van zijn rommelige atelier in 
Karlsruhe met foto's van de oude Neckarstad, centrum van humanistische 
beschaving, en foto's van nazi-gebouwen en -interieurs. Een tekst licht het 
opzet van dit waanzinnige idee toe: /eh habe in meiner Vorstellung einen 
Damm gebaut, gleich hinter Heide/berg, urn den Neekar zu stauen. Der Damm 
sol/te so berechnet sein, daft er bricht, wenn der Stausee vol/ ist. Damit sol/te 
Heidelberg überschwemmt werden 20 • 

Toen hij dit boek voorlegde aan zijn leraars en medestudenten was de 
verontwaardiging groot. '/eh wurde gefragt: Und die Leute? Darauf habe ich 
geantwortet: Dafür bin ich nicht zuständig. /eh überschwemme die Stadt. Das 
ist alles' 21 . Het boek kan dan ook gezien worden als een kommentaar op het 
absolute onderscheid tussen kunst en leven, tussen verbeelding en werkelijke 
uitvoering. De nazi-gebouwen zijn de symbolen van de macht van diegenen 
die daadwerkelijk de vernietiging hebben uitgevoerd. De chaos van het atelier 
staat diametraal tegenover de uitgepuurde gladde Amo Breker-skuipturen die 
het arische ideaal belichamen. The image suggests that the power of the 
gouvernment is built on such illusions and that art is employed to make them 
appear real as possible22. 

18 S.H. MADOFF, Anselm Kiefer: A cal/ to memory, in : Art news, vol. 86, nr. 8, 1987, p. 127. 
19 W. ROTHUIZEN, op.cit., p. 11. 
2 0 A. HECHT, W. KRüGER, Venedig 1980 : Aktuel/e Kunst made in Germany, in: Art: Das 
Kunstmagazin, juni 1980, p. 51. 
21 Ibidem, p. 51. 
2 2 M. RoSENTHAL, op.cit ., p. 17. 
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Atb. 5. ANSELM KIEFER, Die Überschwemmung Heidelbergs II (1969), p. 28 en 
29, gebonden boek, 30 x 22 x 3 cm., privé·verzameling. 

Rudi Fuchs vergeleek Kiefers houding met die van Nero die het brandende 
Rome gadeslaat. Nero had echter echt vuur en de vernietiging nodig om zijn 
verdorven geest te bevredigen; de verbeelding van de kunst was niet vol
doende23. Rosenthal voegt een mytische dimensie aan de interpretatie toe. In 
diverse gemeenschappen betekent de zondvloed een terugkeer naar een oor
spronkelijke staat. De mensen worden niet vernietigd, maar er ontstaat een 
tijdelijke lacune van waaruit nieuw leven en een nieuwe (betere) wereld wordt 
gecreëerd. In Die Überschwemmung Heidelbergs zoekt Kiefer naar een nieuw 

23 R. FucHs, Verzinken, in : Museumjournaal, vol. 25, nr. 7, 1980, p. 308. 



Afb. 6. ANSELM KJEFER, Die Überschwemmung Heidelbergs ll (1969), p. 70 en 71, 
gebonden boek, 30 x 22 x 3 cm., privéverzameling. 
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theoretisch begin voor Duitsland 24• 'Fur mich wird dabeiklar ( .. . ) wohin die 
verheerenden Taten eines Hitier oder eines Nero führen können' 2 5 aldus Kief er. 
Nero, die Rome in brand stak, is niet meer dan een mislukte dictator; maar 
Anselm Kiefer, die de overstroming van een stad ensceneert, is 'niet meer' dan 
een kunstenaar. Het onderscheid is wezenlijk 26 . 

In een later werk zal Kiefer een iets reëlere dimensie toevoegen aan de 
geënsceneerde fictie. Onder de titel Ausbrennen des Landkreises Buchen (afb. 7 
en 8) stelt Kiefer een archief samen van acht zware boeken. Het oude distrikt 
Buchen waarin Hombach, het dorpje waarin Kiefer zijn toenmalige atelier 
had, ligt bestaat niet meer door de naoorlogse reorganisatie. Het overwegend 
agrarische gebied was na de oorlog ekonomisch zwakker dan daarvoor. Als 
ekonomische stimulans heeft de bondsregering er troepen gestationeerd. Niet 
ver van Kiefers woonplaats is er een benzineopslagplaats van het leger. In het 
achtdelige werk verbeeldt Kiefer zich dat de benzine uit het depot lekt, de 
aarde doordrenkt en tenslotte het idyllische landschap in brand zee 7 • 

De boeken bestaan uit enkele foto's van het landschap en van smeulende 
slagvelden. De rest van de volumes zijn verkoolde schildersdoeken die Kiefer 
heeft verknipt, overschilderd en samengebonden. Aldus heeft Kiefer de reële 
akt van verbranden laten samenvallen met de verbeelde voorstelling. Door 
zelfgemaakte schilderijen te verschroeien spaart hij bovendien zichzelf niet. 
De boeken vormen een macabere kroniek van een distrikt dat niet meer 
bestaat. Er is geen tekst in aanwezig, dus ook geen geschiedenis. Volgens 
Katarina Schmidt zijn deze boeken een aanklacht tegen de gevolgen van de 
werelbrand (en misschien wel tegen het leger als instituut). Daft der Landkreis 
Buchen heute für die Welt stehen kann, bedarf keines Kommentars 28

• In de 
'verbrande' boeken kan men tenslotte ook een metafoor zien voor de massale 
boekverbrandingen tijdens het Derde Rijk - een uitwissing van geschiedenis 
zoals het distrikt uit de landkaart van Duitsland is gebrand. 

De kunstenaarsboeken nemen een belangrijke plaats in in Kiefers reuvre. 
Ze staan steeds in contextueel verband met de schilderijen, de aquarellen, de 
gouaches en de sculpturen. In zijn boeken experimenteert Kiefer met een 
stroom van beelden die functioneren als ideeën. Formeel zien ze er soms uit als 
middeleeuwse Gutenberg-bijbels. Zijn recente loden boeken, dan weer, verge
leek Klaus Ottmann met de stenen tafels die Moses van de Sinaïberg 
gooide 29 . De boeken bieden iets specifiek dat een schilderij niet kan genere
ren. Een schilderij is als een verschijning, een beeld dat men in één oogopslag 

24 M. ROSENTHAL, op. cit., p. 18. 
25 A. HECHT, W. KRÜGER, op. cit., p. 51. 
26 R. FUCHS, op. cit., p. 308. 
27 R. FucHs, Verbranden, in: Museumjournaal, vol. 25, nr. 7, 1980, p. 306. 
28 K . SCHMIDT, Anmerkungen zum Werk von Anse/m Kiefer, in: Anselm Kiefer: Nothung-Ein 
Schwert verhiejJ mir der Vater, Hans-Thoma Museum, Bernau/Schwartzwald, 1983, s.p. 
29 K. ÜTTMANN, Europe Europe, in: Flash Art, nr. 136 (oct), 1987, p. 74. 



Afb. 7. ANSELM KIEFER, Ausbrennen des Landkreises Buchen (1974), p. 126 en 127, 
gebonden boek, 62 x 45 x 3 cm., privéverzameling. 
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Afb. 8. ANSELM KIEFER, Ausbrennen des Landkreises Buchen (1974), p. 142 en 143, 
gebonden boek, 62 x 45 x 3 cm., privéverzame1ing. 
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kan vatten. De boeken ontvouwen zich echter als een film. Er is een 
cinematografisch gevoel, een tijdsfaktor in aanwezig. Kiefer heeft zijn boeken 
zelf vergeleken met een sarkofaag en met een batterij. Er liggen beelden en 
boodschappen in opgeslagen met een latente energie. Het zijn geen fabrikaties 
maar transformaties 30 . 

Kiefers boeken zijn tegengesteld aan de historische betekenis van het boek: 
het komfortabel overbrengen van heldere informatie. Zijn boeken zijn zwaar, 
ontoegankelijk en dikwijls in een staat van desintegratie. Ze verbergen eerder 
dan ze informeren. Door juxtapositie tracht hij onverzoenbare fenomenen te 
visualiseren in metaforische processen. De evokatie van een specifieke geschie
denis (bv. Heidelberg) transformeert hij tot het algemene. Ideologie zet hij om 
in materie (zwart overschilderde bladzijden), die steeds een grote potentie aan 
betekenissen bezit. Kiefer tracht historische herinneringen opnieuw aanwezig 
te stellen in actuele bronnen. Het verleden wordt omgevormd tot een ruimte 
waarover gereflecteerd kan worden. De boeken getuigen, ten slotte, van de 
stellingname van de hedendaagse kunstenaar ten opzichte van het verleden en 
de traditie. Ze reveleren Kiefers zoektocht naar zijn eigen identiteit, als mens, 
als kunstenaar 31 . 

ZUSAMMENFASSUNG * 

HOW TO PAINT. 
FRAGEN ÜBER IDENTITÄT UND KUNST IM 

FRÜHWERK ANSELM KIEFERS. 

Die Stratigraphien von Anselm Kiefers Gemälde sind komplexe Geftechte formeller 
und inhaltlicher Niveaus. In diesem dynamischen und kontekstuellen Prozess wird 
auch über Möglichkeit, Bedeutung und Sinn der Malerei/Kunst reftektiert. 

Kunst urn der Kunst willen ist für Kiefer jedoch eine Tautologie. Seine Betrachtun
gen sind daher auch immer in die metaphorische Bestimmtheit des Werkes eingebettet. 
Die Aquarelle Kranke Kunst und Nordkap können als ein Diptyk gesehen werden, in 
dem Kiefer seine eigene Kunst der 'Zerstörungswut' der Nazistischen Kunstpolitik 
(Entartete Kunst) und der Avant-Garde gegenüberstellt. In Du bist Maler, einem der 
frühesten Künstlerbücher, wendet Kiefer 'Bilder' aus der frischen faschistischen Ver
gangenheit an. Damit setzt er sich dem 'Vergessen' vieler Deutsche entgegen. Kiefer 
möchte eben 'erinneren', urn herauszufinden, woher er kommt und wer er ist. Dieses 
Ergründen der eigenen Identität als Deutscher ist jedoch immer mit dem Ausdruck 
seiner künstlerischen Absichte verbunden. Kiefer untersucht erneut die Möglichkeiten 
einer 'deutschen Kunst' . Damit reagiert ergegen den 'Internationalismus' und gegen 

30 S.H. MADOFF, op. cit., pp. 1!8-129. 
31 A. ZWEITE, The High Priestess, Observations on a sculpture by Anse/m Kiefer, in : Anse/m Kiefer. 
The High Priestess, London, 1989, pp. 69-83. 

• Ubersetzung van Inge Taucher. 



160 H. MARTENS 

die 'Leere' der Minimal und Concept art. In den Büchern Die Überschwemmung 
Heidelbergs und Ausbrennen des Landkreises Buchen verknüpft Kiefer Ideen über den 
Unterschied zwischen Kunst und Wirklichkeit mit Betrachtungen über Geschichte und 
Mythos. Die Künstlerbücher sind für Kiefer wie Sarkophage oder wie Batterien. Es 
lagern darin Bilder und Nachrichten mit einer latenten Energie. Durch Zusammen
rückung versucht er unversöhnbare Phänomene in metaphorischen Prozessen zu 
gestalten. Die Bücher offenbaren Kiefers Suche nach der eigenen Identität, als Mensch 
und als Künstler. 

------------



Katrien Hebhelinek 

RAOUL DE KEYSER 
WERKEN OP DOEK 

1963-1985 

Binnen de Belgische kunstwereld is Raoul De Keyser beslist geen vreemde ; 
allerminst onder de jongere generatie schilders, voor wie hij vaak een rijke 
leerschool en inspiratiebron blijkt te zijn. Het aantal tentoonstellingen van 
zijn werk groeit met de dag. En toch ... 

Naarmate de internationale belangstelling voor De Keyser's kunst toe
neemt, blijkt steeds duidelijker hoe, ondanks dit alles, op eigen bodem dit 
oeuvre weinig en vaak onvolledig gekend is. Zo werd tot vandaag betrekkelijk 
weinig over deze kunstenaar gepubliceerd en heeft slechts een klein en trouw 
(kenners)publiek een genuanceerd beeld van zijn werk. 

Niet zo verwonderlijk misschien, voor een persoonlijkheid die zich liever in 
stilzwijgen een eigen weg baant. Men zal De Keyser zelden zelf aan het woord 
horen. Via zijn kunst werpt hij vele vragen op, maar antwoorden laat hij de 
toeschouwer liever zelf uitzoeken. Voor velen echter, misschien te gehaaste 
kijkers, blijft het een gesloten boekdeel. Alleen aan zij die het de nodige 
aandacht schenken, laat dit werk zich inkijken. 

Spijtig genoeg, gaat men er gemakshalve en gewapend met vage termen en 
welluidende namen, al te vlug doorheen. Zo heeft men het in zijn verband nog 
tot vervelens toe, over R. Raveel en de Nieuwe Visie, hoewel dit allang niets 
meer ter zake doet. Zij, die het dan toch iets recenter willen, halen de 
Colourfield Painting, Fundamentele of Analytische schilderkunst aan ; maar 
in hoeverre deze vlaggen de lading dekken laat men veiligheidshalve buiten 
discussie. Hoe dan ook, elke benoeming van dit oeuvre blijft onvoldoende 
genuanceerd of dient al gauw te worden afgezwakt. Terzelfdertijd verliest men 
in dit labyrinth van namen en stromingen, de specifieke kwaliteiten van dit, 
uiterst individuele, oeuvre uit het oog. 

Daarom lijkt het ons eerlijker om dergelijke vergelijkingen achter wege te 
laten en louter de vruchten van jarenlange schilderspraktijk voor zich te laten 
spreken. Pas dan ontdekt men binnen dit, op het eerste zicht complex en 
gediversifieerd geheel, een groeiproces, diepere drijfveren, onderlinge relaties 
en eigen karakteristieken, die aan deze bonte waaier ten grondslag liggen. 

Aan de oorsprong van De Keyser's kunst ligt een hoogst persoonlijke 
observatie van zijn eigentijdse leefwereld en direkte omgeving. Zo keren in de 
vroege werken uit de jaren '60, een beperkt aantal thema's rond het huis, de 
sport, of het campingtoerisme, met regelmaat terug, als stille getuigenissen 
van menselijke ingrepen in de natuur. Maar veeleer dan specifieke, persoons-
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Afb. I . Raoul De Keyser : Venster, olieverf op doek, 68 x 52 cm, 1964. 

gebonden materie, verkiest hij deze vertrouwde, anonieme en eerder karakter
loze beelden om de vormelijke en beeldende kwaliteiten, die zij in zich dragen. 

Via een algemene reduktie, die hij in diezelfde jaren doorvoert, onderzoekt 
en manipuleert hij deze gegevens om ze tot hun sterkste, maar tevens meest 
minimale vorm terug te brengen. 
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Afb. 2. Raoul De Keyser: Baron in al held-veld, olieverf op doek, 105 x 80 cm, 
1964-66. 

Hij selecteert, bijna als een fotograaf, een uitvergroot fragment van bijvoor
beeld een venster en plaatst dit hoeks, binnen het vlak van het schilderij . De 
achtergebleven basislijnen van het raam en de afsnijdingen van het beeld 
ontdoen dit object van elke plaats- of realiteitsgebonden functie. In ruil 
daarvoor, schenkt hij dit gegeven nieuwe, plastische en dynamische, eigen
schappen. 
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Ook in de uitvoering, schriftuur en het kleurgebruik zal De Keyser zich 
beperken tot een minimum aan middelen. Naarmate het beeld herleid wordt 
tot een samenstelling van grote vlakken, verdwijnt niet alleen elke perspecti
vische duiding, maar wordt tegelijk elke detailering of letterlijkheid vervangen 
door een uniforme, onpersoonlijke, en egaliserende verfbehandeling, ongeacht 
de specifieke aard of textuur van het voorgestelde object. Daarenboven wordt 
de voorstelling aan de hand van een stel conformistische kleurwetten terugge
bracht tot een ogenschijnlijk, sterk vereenvoudigde wereld waar de hemel 
blauw is, het gras groen en waar alle objecten witte, platte vormen zijn, gevat 
binnen zwarte contouren. 

Hoe elementair dit allemaal ook mag schijnen, toch groeit hierdoor een 
opvallend contrast tussen de abstracte vormentaal en de concrete referenties 
naar de werkelijkheid. Vorm en kleur eisen een grotere autonomie op, en toch 
behouden deze voorstellingen een band met hun figuratieve oorsprong. Meer 
nog! In hun minimale vorm blijken zij tot veel meer dan louter representeren 
in staat te zijn. Naarmate vorm en kleur zich meer en meer identificeren met 
het vlak waarop ze geschilderd worden, gaan ze een eigen leven leiden binnen 
het doek, waarbij zij tegelijk vorm- en ruimtecreërend werken. Ondanks de 
afwezigheid van enige perspectivische plaatsing of dieptesuggestie in de 
compositie blijken de platte kleuren een expansieve kracht te bezitten, waar
door zij zich optisch verderzetten buiten de grenzep. van het doek. Niet alleen 
het geschilderde beeld, maar ook het gehele werk laat zich nu lezen als een 
fragment van een groter geheel, waardoor vragen rijzen over wat zich rond of 
voorbij het doek bevindt. 

Bemerkeoswaardig in deze ontwikkeling is de wijze waarop De Keyser ook 
de randen van het doek in dit proces betrekt. Het doorlopen van de 
schildering over de lijst toont bijna letterlijk hoe de kleuren uit hun voegen 
treden. Wat voorgesteld wordt, wordt een irrelevante vraag. Vanaf nu is de 
eigen gestalte van het schilderij en haar invloed op de omgeving van belang. 
De beschilderde zijranden en de duidelijke profilering van de afzonderlijke 
vlakken accentueren de dingwaarde. Het schilderij benadrukt hier haar 
karakter als een van linnen, verf, en hout gemaakt object. Het wordt een 
balk, komt los van de muur en profileert zich in de ruimte. Niet meer de 
illusie van een derde dimensie buiten het werk, maar de eigen dimensies van 
het schilderij brengt De Keyser hier, bij wijze van spreken, naar voor. Door 
het betrekken van de randen als een constructief element in de totale 
compositie, verliest de lijst haar traditionele functie als omkadering van een 
beschilderd vlak en treedt het doek op direkte wijze in contact met zijn 
omgeving. Het beschouwen van het schilderij wordt een complexer geheel met 
nieuwe verbanden en een verrijkte werking, die verder draagt dan het 
feitelijke formaat van het doek. 

De ontdekking van deze mogelijkheden zal leiden tot het ontstaan van wat 
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Afb. 3. Raoul De Keyser : Linnen Doos IV, acryl op doek, 150 x 150 x 25 cm, 1969. 
Oefening met veldsituatie ll, acryl op doek, 200 x 150 cm, 1970. 
(Groeningemuseum Brugge) Copyright. 
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Afb. 4. Raout De Keyser: Hoek, acryl op doek, 70 x 70 cm, 1971. 

De Keyser een Linnen Doos heet, en welke een belangrijke schakel zullen 
vormen in zijn onderzoek naar de ruimtelijke werking van het schilderij. Deze 
kunstwerken bestaan uit een houten geraamte, dat met doek bespannen en 
vervolgens beschilderd wordt. (120 cm x 150 cm x 25 cm) 

Tussen de jaren 1966 en 1971 komen zo'n zeven dozen tot stand, die naar 
stijl en uitvoering aansluiten bij de hoger geschetste ontwikkelingen. In de 
eerste dozen duiken nog enkele figuratieve fragmenten op, maar ook hier zal 
het aantal beeldelementen afnemen en zal de compositie evolueren tot een 
confrontatie van grote, autonome kleurvlakken, die zich nu niet meer alleen 
naast elkaar, maar tevens in de ruimte bevinden. We vinden hier het zelfde 
elementaire kleurgebruik en de egale aanbreng terug. Verf en doek zijn 
volledig in elkaar gedrongen. De enige concrete textuur is deze van het linnen 
waarmee de ruimte ingepakt wordt. 
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Afb. 5. Raoul De Keyser : De zandvlo, acryl op doek, 51 X 51 x 4,7 cm, 1976 

De zichtbaar gelaten versnijdingen en hechtingen van het doek maken een 
dergelijke doos tot een concreet, tastbaar object; en toch behouden zij het 
karakter van een schilderij . Deze keer echter beslaat de schildering alle zijden 
van de drager. Het beeld loopt over de randen en hoeken heen, kent begin 
noch einde, en volgt op zijn weg de vorm, grootte en diepte van de doos. De 
derde dimensie ligt hier niet in het geschilderde beeld maar in de reële vorm 
van het schilderij. Om de rijkdom hiervan te vatten, wordt de kijker verplicht 
rond het werk te lopen. Zo ontdekt hij nieuwe zichten, nieuwe composities en 
vaak verrassende relaties tussen beeld, vorm en formaat. De algemene indruk 
en het karakter van de Linnen Dozen worden dan ook gevoelig beïnvloed 
door de omgeving waarin deze zich bevinden en de plaats die zij daarin 
toebedeeld krijgen. Doch houdt De Keyser eraan zijn werk zo gewoon 
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mogelijk te laten functioneren binnen een gegeven ruimte. Formaat en 
uitvoering beogen een bijna natuurlijke integratie van het schilderijobject, 
waarbij voorwerp en omgeving van evenwaardig belang zijn. 

Bovendien zullen deze Linnen Dozen voor De Keyser een uiterst vrucht
baar vertrekpunt zijn voor nieuw werk. Door bijvoorbeeld de verschillende 
vlakken, waaruit een dergelijke doos bestaat, op hun beurt te isoleren, komt 
hij tot de ongebruiklijke formaten van de Slices. (120 cm x 25 cm) 

Een andere mogelijkheid tonen dan weer de Oefeningen. Hier zien we 
namelijk een voorbeeld van hoe De Keyser, zeer vroeg reeds, zijn eigen creaties 
als motief gebruikt en op die manier als het ware uit eigen werk citeert. We 
vinden er de Dozen en later ook de Slices terug; als eender welk ander banaal 
object uitvergroot, afgesneden en geplaatst in een sterk gereduceerde context. 
Aanvankelijk maakt de doos, die zijdelings binnendringt in het schilderij, 
slechts een klein deel uit van de compositie. Maar in een verdere stap zal haar 
aandeel vergroten. Ook hier neemt het aantal beeldelementen af en wordt de 
context rondom het object nog slechts summier aangeduid, waardoor de lees
baarheid van het geheel vervaagt. De doos wordt één groot vlak, en offert haar 
drie-dimensionaal karakter op om opnieuw een schilderij te worden. 

Na een omweg langsheen de Linnen Dozen en de Slices, keert De Keyser 
terug naar het twee-dimensionale vlak van het doek. De niet-illusionistische 
weergave en de doorgedreven vlakzetting brengen de compositie tot het punt 
waar een vlak gegeven als een zijde van een doos, een tentzeil of een 
voetbalveld volledig zal samenvallen met het vlak van het schilderij. Aldus 
gaan geschilderde werkelijkheid en concrete werkelijkheid elkaar overlappen. 
Geboeid door de terreinverzorger, die door het aanbrengen van kalklijnen een 
gazon in een voetbalveld herschept, zal De Keyser op gelijkaardige wijze en 
met een zelfde minimum aan middelen het vlak van het schilderij betekenen, 
een nieuwe functie en (ruimtelijke) werking geven. 

Hiermee komt een einde aan het beschrijvende karakter van het vroege 
oeuvre en bereikt De Keyser's visie de grens van de abstractie. Het schilderij 
is niet langer meer een verwijzing naar een externe wereld. Vanaf nu komt de 
aandacht te liggen op de eigen aard en mogelijkheden van de schilderkunst. 
Het schilderij refereert in hoge mate naar zichzelf, haar eigen grenzen en 
mogelijkheden, die door middel van het beeld worden afgetast. Dit betekent 
voor De Keyser een nieuw vertrekpunt voor een zo autonoom mogelijk 
schilderen, waarbij de realiteit niet meer aan de hand van een voorstelling 
(figuratie) wordt afgebeeld, maar via de zeer gevarieerde taal van de schilder
kunst, fysiek aanwezig gesteld wordt in het schilderij. Naar vorm, middelen 
en intenties heeft De Keyser in zijn vroege werken een basis gelegd voor een 
verdere evolutie, waarin hij deze taal, binnen de zelf opgelegde beperkingen, 
verder zal onderzoeken, uitdiepen en verwerken. 

Het oeuvre van de jaren '70 toont hoe De Keyzer aan de hand van dit 
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Afb. 6. Raoul De Keyser: Heesterbeek, olieverf op doek, 170 x 120 cm, 1978. 
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strikte minimum, de schilderkunst, haar materiaal en haar kwaliteiten uittest. 
De krijtlijnen worden zijn uitverkoren model om de diverse kanten van het 
materiaal te achterhalen. Telkens weer op een andere wijze aangebracht, of in 
verschillende, soms verdunde verfsoorten, verschijnt de lijn in wisselende 
gedaantes, elk met een eigen geaardheid. Op linnen of katoen, al dan niet 
gespannen doek, achterhaalt De Keyser hoe verf en drager reageren. In 
associatie met de krijtlijnen op het voetbalveld, zien we bijvoorbeeld hoe de 
lijn, aangebracht op een sterk absorberende grond, als natte kalk in het doek 
dringt; of wordt een lijnfragment met krijt op het doek getekend, uitgeveegd 
en gecorrigeerd. 

Uiteenlopende schilderswijzen worden uitgediept, elk met eigen kwaliteiten, 
maar ook onvolmaaktheden en gebreken blijven in het eindresultaat vervat. 
De achtergebleven penseelvoering, de organische kwaliteit van de materialen 
en vooral het verstilde kleurenpalet met minder intense, eerder neutrale tonen, 
geven elk van deze werken een aparte gevoeligheid. Het uitdrukkelijk zicht
baar laten van deze verschillende gedragingen en aspecten in het realisatiepro
ces biedt een nieuwe kijk op deze eerder gesloten, bijna ascetische schilderijen. 
De specifieke eigenschappen van de gebruikte materialen en het feitelijke 
maken blijven aanwezig in het eindresultaat en verzachten als het ware de 
strengheid van het initiële concept. Net hierin vertonen deze, op het eerste 
zicht gelijkaardige werken, opmerkelijke verschillen. 

Ook vormelijk worden beeld, drager en de verhouding tussen beiden 
ondervraagd. De vorm, het formaat, ook de dikte van de drager worden 
richtinggevende elementen in de conceptie van het schilderij . De uitvoering en 
plaatsing van het beeld worden hiermee in nauwe relatie gebracht. Zo 
bevestigt de lijn de feitelijke randen van het doek, onderstreept ze een zijde, of 
verplaatst ze een hoek van het spieraam. Het eigen formaat wordt nu eens 
beklemtoond, dan weer gerelativeerd. Omgekeerd kan een lijnfragment ge
toetst worden binnen uiteenlopende formaten. Groot, klein of eventueel in de 
vorm van een Slice, telkens opnieuw ontstaat een nieuwe verhouding en 
werking tussen beeld en drager. Karakteristiek in dit opzicht zijn de kleine, 
vierkante schilderijtjes, die bijna als proefstukjes of losse notities de experi
menterende geest uit deze periode weerspiegelen. 

Hoe minimaal het uitgangspunt ook is, verschillende opties komen aldus te 
voorschijn. De vruchtbaarheid van dit onderzoek zal dan ook een uitbreiding 
kennen in de reeksen, welke in diezelfde jaren ontstaan. Op basis van een 
beeld, een techniek, een kleur of een specifiek formaat gaan verschillende 
werken, als van zelf, een geheel vormen. Geen weergave van een vooropgezet 
plan of systeem dat aan de basis lag, maar wel een gedachtegang, de groei en 
ontwikkeling van een idee dat zich doorheen het realisatieproces voltrok, kan 
men uit deze reeksen aflezen. Zij tonen heo De Keyser, geïnspireerd door een 
selectie aan vormen en de materialen, die hij te zijner beschikking heeft, uit 
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Afb. 7. Raoul De Keyser : Tornado, olieverf op doek, 60 x 50 cm, 1981. 
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een schijnbare eenheid, meerdere versies en varianten weet te distileren. 
Binnen dit kader ontwikkelt zijn kunst zich uit een niet aflatend variëren, 
corrigeren en manipuleren van deze gegevens. Elk doek moet dan ook gezien 
worden als een mogelijke oplossing voor het gestelde probleem, en kan los 
van andere werken binnen een reeks, als een zelfstandig werk beschouwd 
worden. Maar in ruil voor één definitieve versie, verkiest De Keyser een 
waaier van mogelijke benaderingen; een uitdiepen in de breedte. 

Deze houding wordt een blijvende eigenschap in dit oeuvre, en kan 
beschouwd worden als de drijvende kracht achter het meer complexe, maar 
tegelijk uiterst veelzijdige werk uit de jaren '80. Na het introverte karakter uit 
de voorgaande jaren, groeit uit deze verworven, vormelijke en technische 
kennis, een wil om deze kunst, in een meer ongedwongen en breder geva
rieerde aanpak, opnieuw open te stellen voor de ervaringswereld. 

Zowel in middelen als intenties kent De Keyser's kunst sinds 1980 een 
verrassende expansie. Naast oudere motieven als de krijtlijnen, wordt het 
vormenarsenaal aangevuld met nieuwe, vaak organische beelden; flarden, 
concrete observaties van de werkelijkheid. Zo vinden we de spie-vormige boeg 
van De Keyser's kano of de apebroodbomen uit zijn tuin in deze nieuwe 
doeken verwerkt. Doorheen zijn kunst zoekt De Keyser naar een plastische 
vertaling voor zijn reacties op deze impulsen. Wiselend en onberekenbaar als 
deze kunnen zijn, weerspiegelen penseelvoering en kleurgebruik gemengde en 
oneindig deelbare gevoelens; van ingehouden emoties, aarzeling of twijfels, 
naar een meer bewogen, bijna lyrische sfeer, of zelfs uiterlijke trefzekerheid. 
Divers en uiterst complex ; desalniettemin leidt De Keyser dit alles binnen 
zekere banen en weet hij een eenheid in zijn oeuvre te bewaren. 

Doorheen het realisatieproces zal hij zich deze beelden toeeigenen en een 
nieuw karakter geven dat hen verder en verder verwijdert van hun oorsprong. 
Toch wordt dit werk nooit abstract in de strikte zin van het woord. De 
realiteitswaarde van deze doeken ligt in de materiële kwaliteit en de wijze 
waarop zij geschilderd zijn. De fysieke aantrekkingskracht van verfhuid en 
schriftuur, zetten de toeschouwer aan om nader bij te treden en de sporen van 
het schilderproces te ontcijferen. Het fragmentarisch zichtbaar laten van 
onderliggende lagen en de transparantie van de verfhuid laten een blik toe in 
de diepte, groei en het verleden van het schilderij. Een accumulatie van 
wijzigingen, het bedekken, overlappen en wederom uitwissen laat sporen na 
aan de oppervlakte en krijgt aldus een intentionele kwaliteit. Door het 
veelvuldig weg- of overschilderen ontstaat een niet te reproduceren tactiliteit, 
inherent aan de opbouw en het eigen leven van het schildersmedium. In de 
strattificatie van de lagen ontwikkelt zich als het ware een interne ruimte, een 
tijdsbestek tussen de vele ingrepen, welke in de loop van het ontstaansproces 
plaatsvonden. 

In dergelijke ervaringen groeit een nieuwe, ruimtelijke interpretatie van 
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Afb. 8. Raoul De Keyser : Zonder titel, olieverf op doek, 107 x 90 cm, 1982. 
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deze werken. Meer dan eens dragen zij iets weg van landschappen. Zoals we 
de natuur beschouwen in relatie tot een horizon en de afstand die ons 
daarvan scheidt, interpreteren we de verschillende componenten in het werk 
als opeenvolgende plans en fasen in een open constellatie. Zo spreken we niet 
meer in termen van boven, onder, links of rechts van het beeldvlak, maar zien 
we een krijtlijn 'voor' het oppervlak of verzonken 'in' een kleurlaag. De 
overlappende Jagen worden als het ware, in tijd en ruimte, reconstrueerbare 
stappen, die zich ergens tussen het onbeschilderde doek en de bovenste 
verflaag bevinden. Vaak vindt de kijker een bevestiging van deze indrukken 
bij de randen van het doek. Achtergebleven spatten, fragmenten en verfresten 
verklappen als het ware deze stappen. 

Tot op zekere hoogte gaat deze interpretatie samen met de wijze waarop 
De Keyser deze werken concipieert. Vertrekkend van een bepaald idee, een 
compositorisch model, een vorm of mogelijks een kleur ontstaat elke ingreep 
uit een wisselwerking tussen intuïtie en reflectie, subjectiviteit en objectiviteit, 
inductie en deductie tussen het beoogde resultaat en wat zich al schilderend 
voordoet op het doek. Elke nieuwe fase of laag wordt aangebracht als een 
mogelijke eindfase. Maar De Keyser's respons hierop is afhankelijk van 
onmeetbare, momentane gevoelens en omstandigheden. Telkens weer keert de 
kunstenaar op zijn stappen terug om de afgelegde weg te overschouwen en 
het bereikte resultaat, - dat wel eens ver verwijderd kan liggen van het 
originele uitgangspunt -, te ondervragen. Deze planmatige analyse moet 
voornamelijk opgevat worden als een morele in(tro)spectie, waarbij De 
Keyser bij zichzelf te rade gaat naar de waarde en noodwendigheid van iedere 
ingreep, vorm of toets. Niet zozeer wat gedaan wordt, maar veeleer datgene 
wat uitgesloten, geweigerd of vermeden wordt, creëert de specifieke sfeer van 
dit oeuvre. Elk doek is een spiegel van een denkproces, een constellatie van 
ideeën en mogelijke oplossingen; maar het eindresultaat blijft onbeslist. 

De Keyser's werkwijze is niet tot basisregels of uniforme procedures te 
herleiden. De fundamenteel onsystematische opbouw maakt ieder schiderij tot 
een eenmalig stuk dat onmogelijk kan hernomen worden. Alles samen, blijft 
het een raadsel. Waarom hij een doek al dan niet overschildert, blijft voor de 
toeschouwer een onbekende factor. Deze werken vertellen evenmin het tijds
verloop tussen de verschillende fasen in hun ontstaan. De Keyser is niet aan 
tijd gebonden; zo kan de arbeid van vele uren en dagen in een beweging, 
onmiddellijk ongedaan worden gemaakt of worden oudere werken jaren later 
opnieuw aangepakt. Niet met het oog op een hiërarchie; niet voor beter of 
meer, en evenmin uit besluiteloosheid of onvrede met het bereikte resultaat. 
Boven alles gaat het hiet om de uitdaging en de bereidheid om iets, zelfs een 
bijzonder werk, op te offeren en daaruit iets nieuws te ontdekken, een andere 
modaliteit. De Keyser laat zich, als het ware, door zijn eigen kunst en 
experimenterende geest verrassen. 
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Afb. 9. Raout De Keyser : Zinkend, olieverf op doek, 200 x 150 cm, 1983. 
(Koninklijk Museum voor Moderne Kunst, Brussel) Copyright K.I.K .. 
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Afb. 10. Raoul De Keyser: De zandvlo, olieverf en acryl op doek, 20 x 30 cm, 1975-85. 

Uit het bijzondere kleurgebruik, de veelzijdige penseelvoering, zelfs uit 
iedere toets, spreekt deze openheid. Geen enkele lijn of rand is zuiver gezet; 
nergens een afgelijnde vorm of een eenduidig benoembare kleur, laat staan 
een geordende structuur. Dergelijke 'onvolmaaktheden' houden elk werk 
onafgewerkt en levend. Zo blijven ideeën, opmerkingen, vormen en hun 
uitvoering, vatbaar voor hernemingen, wijziging of overschildering. 

De vruchtbaarheid van deze mentaliteit valt bovendien af te lezen uit de 
veelzijdige verbanden tussen de verschillende werken onderling. Zo kan men 
lijnfragmenten in het huidige werk beschouwen als resten van de krijtlijnen 
uit de late jaren '60; nu, als autonome vormen, in combinatie met andere 
bevindingen hernomen. Vormen of configuraties bij toeval al schilderend 
ontstaan in het ene werk, worden het uitgangspunt voor een volgende serie. 
De brede mogelijkheden van het materiaal (drager, vorm, verf) werken 
dergelijke relaties in de hand. Zo kreeg De Keyser in 1985 de opdracht om 
een ontwerp te maken voor het Brusselse metrostation Hallepoort Gedu
rende de drie daaropvolgende jaren ontstonden meerdere reeksen en versies 
rond een zelfde idee. Nu eens in een kleine reeks, nadien hernomen op grotere 
formaten; in aquarel op papier of op metalen dragers, maar telkens opnieuw 
met een andere uitstraling. 

Ook nu nog ontstaat dit werk vaak in reeksen. Maar waar voordien nog 
duidelijke verbanden te bemerken waren, liggen de varianten binnen een 
bepaalde serie nu verder uit elkaar. Verschillende thema's, schilderwijzen, of 
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formaten komen in wisselende verhoudingen naast elkaar te staan. Soms ligt 
hun relatie slechts in een gemeenschappelijke sfeer of gemoedsgesteldheid. 
Meer nog dan voorheen visualiseren deze reeksen processen of variaties van 
een opzet, waarbij elk werk een zelfstandig geheel is met een eigen uitvoering 
en een specifieke schilderkunstige werkelijkheid. Daarenboven blijkt hun 
groepsverband niet permanent te zijn. Ze worden wisselend, al dan niet 
volledig of in combinatie met andere schilderijen gepresenteerd. Alleen al 
door de wijze waarop ze gecombineerd en tentoongesteld worden, kan de 
indruk van een dieper verband worden opgeroepen. 

Daarom willen we hier ook ingaan op de tentoonstellingen van dit oeuvre. 
De Keyser staat namelijk bekend om zijn grote persoonlijke inbreng bij deze 
gelegenheden. Meer dan eens zijn kleinschalige tentoonstellingen uitgegroeid 
tot uitzonderlijke gelegenheden, door de wijze waarop hij . het specifieke 
klimaat rond zijn werk hierin weet verder te zetten. De Keyser houdt eraan 
zijn tentoonstellingen te beperken. Veelal gaat het om presentaties van recent 
werk, ontstaan binnen een zelfde periode of geest. In dialoog met de 
geboden ruimte, worden soort en concentratie van werken zorgvuldig afge
wogen. Vaak worden daarbij openingen en tegenstellingen ingebouwd, een 
vreemde eend in de bijt of een ouder werk, om ook andere invalshoeken op 
dit oeuvre in gedachten te houden. De Keyser relativeert zichzelf en ontkracht 
daardoor al te rationele en exclusieve interpretaties van zijn 'stijl'. Wisselende 
groeperingen en presentaties tonen telkens weer andere, reële of toevallige, 
zijden van een zelfde geheel. Louter door de keuze en de wijze waarop doeken 
gecombineerd worden, ontstaat bij iedere tentoonstelling als het ware een 
nieuw werk, een nieuwe reeks. 

Zelfs zonder penseel of verf herwerkt De Keyser zijn eigen creaties tot 
nieuwe, weliswaar tijdelijke variaties. Hij concipieert en beschouwt zijn ten
toonstellingen als gelegenheden om aan terug te denken; en meer dan eens zijn 
ze dat ook. Deze blijvende waarde geldt niet alleen voor De Keyser en zijn 
publiek, maar ook voor elk van zijn schilderijen. De wisselende relaties en 
banden met andere werken of het tijdelijk verblijf in een bepaalde ruimte, 
gaan als het ware deel uitmaken van de eigen geschiedenis en biografie van 
elk doek, als reizen en vriendschappen in een mensenleven. 

Uit De Keyser's oeuvre spreekt een verbluffende veelzijdigheid; een rijk
dom aan tegenstellingen, spanningen en uiteenlopende gevoelens waaruit deze 
kunst ontstaat. Geen zoektocht naar logische conclusies, wetmatigheden of 
grootsprakerige effecten; in alle integriteit, is en blijft De Keyser's kunst een 
plastische vertaling van persoonlijke ervaringen en reakties op wat hem 
omringt. Wat al te vlug als besluiteloosheid, innerlijke twijfels of onmacht 
wordt afgedaan, is voor hem een uitweg geworden, waarin hij, steeds 
opnieuw, zijn persoonlijke visie in vraag stelt en deze telkens weer, vanuit 
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een andere invalshoek, tracht te formuleren. In ruil voor gevestigde waarden, 
zekerheden of definities verkiest hij de onvoorspelbaarheid en wisselvallig
heden van toeval en emoties. Zijn ontvankelijkheid voor deze zaken maken 
nieuwe, vaak verrassende wendingen hier dan ook schering en inslag, waar
door elke verwoording of omschrijving van dit reuvre, dus ook de onze, 
slechts een momentopname van een bloeiende, artistieke ontwikkeling kan 
zijn. 

ZUSAMMENFASSUNG 

RAOUL DE KEYSER 
WERKE AUF LEINWAND 

1963-1985 

Obwohl Raoul De Keyser sich auf internationaler Ebene allmählich durchsetzt, ist 
sein Werk im eigenen Land nur wenig und dann meist fragmentarisch bekannt. Man 
spricht hier endlos über R. Raveel und die Nieuwe Visie, zitiert Colourfield Painting 
und Minimal Art, ohne jedoch zu prüfen, ob diese Begriffe hier überhaupt zutreffen. 
Verschwommene Ausdrücke und wohllautende Namen ersetzen die ernsthafte Ausein
andersetzung mit den spezifischen Qualitäten von De Keysers Werk. Aus Gründen der 
Ehrlichkeit lasse ich diese Etiketten weg und befassen mich ausschliesslich mit den 
Arbeiten des Künstlers. 

De Keysers Werk liegt seine persönliche Beobachtung der Urnwelt zugrunde. Bei 
den frühen Arbeiten des sechziger Jahre sieht man, wie der Künstler Dinge aus seiner 
direkten Umgebung auswählt und sie auf ihre stärkste und zugleich minimalste Form 
reduziert. Ausführung und Farbwahl geschehen mit minimalen Aufwand. In dem 
Masse, wie die Abbildung zur Zusammenstellung grosser Farbflächen vereinfacht 
wird, verschwinden Detail und Perspektive unter einer unpersönlichen und egalisie
rende Farbschicht. Hierdurch entsteht ein auffallender Kontrast zwischen der abstrak
ten Formsprache un den konkreten Verweisen auf die Wirklichkeit. Form und Farbe 
identifizieren sich zunehmend mit dem Träger und wirken dabei form- und raum
schöpferisch. 

Bemerkenswert ist die Art, mit der auch der Bildrabmen mit einbezogen wird. Die 
Darstellung erstreckt sich bis auf den Rahmen, wodurch das Objekthafte des Gemäl
des betont wird. Letzteres wird zum Balken, löst sich vorder Wand und kommuniziert 
mit der Umgebung. Damit verlässt De Keyser die Auffassung von einer dritten 
Diroension ausserhalb des Gemäldes und betont die dem Gemälde inherenten Dimen
sionen. 

Die Entdeckung dieser Möglichkeiten führt bei De Keyser zu jenen 'Linnen Dozen' 
(Leinwandschachteln), die bei seinem Suchen nach der räumlichen Wirkung des 
Gemäldes ein wichtiges Zwischenstadium bilden und zum Ausgangspunkt für neuar
tiges Werk werden: sobald er die Seitenwände dieser Schachteln erneut isoliert, 
entstehen die ungewöhnlichen Ausmasse der 'Slices'. Ein anderes Experiment sind die 
'Oefeningen', bei denen De Keyser eine solche Schachtel so stark reduziert, dass die 
ihre Driedimensionalität verliert zugunsten eines zweidimensionalen Gemäldes. 

Ab dem Augenblick, dass ein flach ausgeführtes Objekt die gesamte Bildfläche 
einnimmt, dass gemalte und konkrete Wirklichkeit zich also decken, endet das 
beschreibende Charakter des früheren Werkes. Ab dann konzentriert er sich auf die 
der Malerei inherenten Möglichkeiten, die anhand der Abbildung abgetastet werden. 
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Die 'Kreidelinien-Bilder' der siebziger Jahre zeigen, wie De Keyser versebiedene 
Näherungen ausprobiert. Bei einem minimalen Ausgangspunkt ergeben sich verschie
dene Möglichkeiten. In dieser Zeit entstehen Serien, bei denen der Künstler der 
definitiven Lösung die Vielfait der möglichen vorzieht. Die Binstellung wird zu einem 
Merkmal seines späteren Werkes, das in den achtziger Jahren komplexer und zugleich 
äusserst vielfältig wird. Vanierter und zugleich ungezwungener als zuvor, wendet De 
Keyser sich in seinem Schaffen erneut der Brfahrungswelt zu. Pinselführing und 
äusserst nuancierte Farbwahl verraten gemischte und zugleich endlos teilbare Gefühle 
gegenüber der Umwelt, sind Reaktionen auf dieselbe. Bei dem Versuch, diese Impulse 
ins Plastische zu übertragen, arbeitet De Keyser vielschichtig und bringt Änderungen 
an. Da diese Bingriffe im Bndresultat sichtbar bleiben, kann der Betrachter den 
Schaffungsprozess nachvollziehen, der aus einer Welchselwirkung besteht zwischen· 
Intuition und Reflex, Subjektivität und Objektivität, Induktion und Deduktion, 
zwischen dem angestrebten Ziel und dem eigendiehen Schaffensprozess. Systematisch 
analysierend kehrt der Künstler stets erneut zum Ausgangspunkt zurück, urn erzieltes 
Resultat und mögliche Notwendigkeit eines Bingriffes zu erwägen. Jedes Gemälde 
wiederspiegelt ein Denkprozess, verrät Ideen und mögliche Lösungen; das Bndresultat 
jedoch bleibt unentschieden. Dieser Aspekt des Unvollendeten verleiht dem Werk 
seine Lebendigkeit: Ideen und Formen sowie der Ausführung können erneut aufge
nommen werden, geändert oder übermalt. Wie fruchtbar eine solche Binstellung ist, 
zeigt sich durch die faszinierend vielseitigen Beziehungen, die sich zwischen den 
einzelnen Werken nachweisen Jassen. Auch heute noch macht De Keyser häufig 
Serien, in denen er verschiedenartige Themen, Malweisen und Formate aneinander
reiht. Allein schon die Art und Weise, wie er die Bilder miteinander kombiniert, kann 
den Bindruck einer unterschichtigen Beziehung wecken. So betrachtet ist jede Ausstel
lung eine neue, wenn auch zeitlich begrenzte Serie. 

Bei De Keyser führen Gegensätze, Spannungen und widersprüchliche Gefühle dazu, 
seinen persönlichen Standpunkt ständig zu revidieren, was zu revidieren, was zu 
Neuformulierungen führt. Anstelle allgemein gültiger Werte, Sicherheiten und Defini
tionen wählt er den Zweifel und die Wechselfälle von Zufall un Gefühl. 
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DE L'ORIGINE DES ESPÈCES ... ORGANOLOGIQUES 

L'organologie fait partie de la science générale de la musique, communé
ment indiquée comme 'musicologie'. Son but est d'étudier !'instrument de 
musique sous ses différents aspects (notamment la morphologie, l'acoustique, 
la sociologie, l'esthétique, la technique de jeu etc.). Dans ce but, I' organologie 
fait appel à des sciences auxiliaires. L'une d'elles est la taxonomie organolo
gique. 

Si, en Europe occidentale, les collections d'instruments de musique remon
tent, du moins pour autant que j'ai pu Ie vérifier, au 16• siècle (je pense plus 
particulièrement aux collections de la Reine Isabelle de Castille en 1503, du 
Roi Henri VIII d'Angleterre en 1547, de Raimund Fugger d'Augsbourg en 
1566 et de Ferdinand 11 du Tirol en 1596, pour ne citer que les plus 
importantes), certaines sont antérieures au 16• siècle. Par exemple celles de la 
'London's Gold Smiths' Company (1391) et de Jacques Duchié à Paris en 
1425. 

Pourtant, classifier des instruments de musique est un besoin bien plus 
ancien. 

De plus, la taxonomie organologique n'a jamais été l'apanage de l'Occi
dent, bien au contraire. Sans entrer dans les détails, je m'en voudrais de ne 
pas citer la classification chinoise, déjà mentionnée dans Ie livre Li-Dji (1 •• 
siècle avant notre ère). La classification est basée sur Ie matériel utilisé dans la 
construction de !'instrument. Ce principe remonte même à une souree plus 
ancienne encore, Ie livre Chou-Li. Notons en passant que les Japonais ont 
adopté et adapté Ie système chinois au cours des siècles suivants (voir Ie 
Gakusho-yóroku, - également connu sous Ie titre chinois Yüeh-su yao-lu, 
compilé à la demande de l'lmpératrice Wu-Tse-tien -, et Ie Gafuku-zastoroku 
- connu également comme Yüeh-fu tsa-lu, rédigé vers la fin du 10• siècle par 
Tuan An-Chieh). 

Alors que la dynastie des Sui fait étudier les styles et les répertoires de 
musqiue non chinois et cela à partir du sixième siècle dans neuf départements 
de musique (qui comprennent notamment la musique coréenne, la musique 
indienne, la musique tibétaine, la musique de Samarkand, etc.), des instru
ments non chinois s'infiltrent et la taxonomie existante jusqu'alors se montre 
inadéquate. Que faire p.ex. des flûtes en os tibétains, ou des conques 
indiennes? Aussi, Ma Tuan-Lin ajoutera-t-il une neuvième catégorie aux huits 
déjà existantes dans son Wen-hsien t 'ung-ka'o (vers 1310). Cette neuvième 
catégorie englobera tout ce qui ne peut être classé dans les buit catégories 
traditionelles. 
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11 existe également Ja taxonomie de l'Inde ancienne, que l'on trouve déjà 
exposée dans Ie Bharata Natyasastra (2• siècle). Signalons en passant qu'ici Jes 
critères de classification ne se portent plus sur Ie matériel, mais que I' on fait la 
distinction entre tata ou 'tendus', dans ce cas donc des cordes, avanaddha ou 
'couverts', donc Jes tambours, ghana, c'est à dire 'solides' comme p.ex. les 
cloches, et sushira, ou 'vides', donc les instruments à vent. 

Dans la partie méridionale de l'Inde on trouve encore une classification en 
Tamil datant du deuxième siècle de notre ère (dans Ie traité Silappadikaram). 
Elle correspond dans une grande mesure à celle exposée dans Ie Natyasastra. 
Une cinquième catégorie, notaroment sasira y sera ajoutée par un certain 
Narada vers Ie llième siècle. Cette classe comprend tout son émanant du 
corps humain, donc: voix, battements de mains, piétinements ... 

La classification arabe quant à elle, se base sur les auteurs grecs. Elle est 
exposée par e.a. Al-Färäbï dans son Kitäb al-müsïqï. 

11 fait la distinction entre d'un cöté Ja voix humaine et de l'autre les 
instruments, divisés en trois groupes: les instruments à cordes pincées, la 
percussion et enfin les instruments à vent. Notons qu'il ajoute Ie rabab, un 
instrument à cordes frottées, au groupe des instruments à vent plutöt qu'au 
groupe des instruments à cordes pincées. Vers 1030 lbn Sina, mieux connu en 
Occident sous Ie nom latinisé d'Avicenne, distinguera dans son Kitäb a/-Shifa 
six classes: (1) Jes luths pourvus de frettes, (2) les luths sans frettes, (3) les 
lyres et les harpes, (4) les instruments à cordes frottées, (5) Jes instruments à 
vent et enfin (6) les instruments frappés à l'aide d'un bätonnet, tel ie santur. 

11 est cependant de moindre notoriété qu'il existe des systèmes de classifica
tion africains. Tel p.ex. la taxonomie Kinyakore, ou Ie critère de classification 
est encore différent: l'action (et non la technique) de jeu. En effet, les Ankole 
de l'Ouganda font la distinction entre des instruments frappés (p.ex. Ie 
tambour mais également la flûte), des instruments secoués (p.ex. Ie hochet à 
calebasse), des instruments qui requièrent un mouvement de vannage (Jes 
hochets plats, en vannerie) et enfin les instruments pillonants (Ie tube en 
bambou). 

Le même peuple fait une distinction claire et nette entre les instruments qui 
produisent une mélodie et ceux qui servent à }'accompagnement. 
D'autres peuplades africaines ayant des taxonomies au sujet desqueUes on 

possède des renseignements sont les Dan et les Kpe11e. Les Kpe11e ne 
distinguent que deux groupes: Ie premier englobe les instruments à vent, Ie 
second tous les autres instruments. Les Dan, vivant également en Afrique 
Occidentale, basent leur classification sur !'origine mythologique de leur 
patrimoine organologique. 

En Indonésie, plus particulièrement à Java, l'on connaît plusieurs systèmes 
de classification, tous transmis oralement et pratiquement tous centrés sur 
l'orchestre classique indonésien, Ie gamelan. 
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La classification indonésienne la plus en vogue est basée sur la technique de 
jeu. Au total, il existe buit catégories: (I) les instruments frappés à l'aide d'un 
marteau doux (p.ex. Ie gendèr), (2) les instruments frappés avec une mailloche 
dure (p.ex. Ie gambang kaju), (3) les instruments frappés de la main (p. ex. Ie 
kendang), (4) les instruments à cordes frottées (p.ex. Ie kemanjah), (5) les 
instruments à cordes pincées (p.ex. Ie tje/empung), (6) les instruments pincés 
(p.ex. Ie rindin vesl), (7) les instruments à vent (p.ex. Ie suling), et enfin (8) les 
instruments secoués (p.ex. I' angklung). 
D'autres peuples tels les Minangkebau (Sumatra) et les 'Are'are (îles Salo
mon) ont également transmis leur taxonomie par voie orale. 

L'antiquité classique nous a également laissé quelques systèmes taxonomi
ques comme ceux d'Aristote, d'Aristoxène et de Boèce, pour ne citer que les 
plus importants. 

Aristote fait une distinction entre les instruments 'lfU;(OV et Ü'lfuxov, c'est-à
dire, entre des instruments qui ont une äme (donc la voix humaine) et des 
instruments qui n'en ont pas (donc les vrais instruments). Aristoxène par 
contre fait une distinction entre les instruments à son continu et discontinu. 
Porphyre enfin semble plus moderne puisqu'il reconnaît l'existence d'instru
ments à vent, à cordes et à percussion. 

Voilà donc une gamme de critères qui reviendra sous l'une ou l'autre forme 
pendant plus d'un millénaire. En effet, les théoriciens du Moyen-Age ont 
l'habitude de se référer aux Grecs et au Romain Boèce (470-524). Ce dernier 
reprend en fait la taxonomie de Porphyre. Mais puisque c'est Boèce qui sera 
Ie grand exemple au Moyen-Age, ce sera à Boèce et non pas à Porphyre que 
l'on se référera. Tous les théoriciens vont s'inspirer des auteurs pré-cités, 
parfois en y ajoutant un nouveau critère ou une nouvelle subdivision, parfois 
en changeant la nomenclature. 

Ainsi Cassiodore (490-580) qui reprend Boèce, de quelques années son aîné. 
Isidore, évêque de Séville (560-636) par contre ne connaît que les inj/atilia 
(instruments à vent) et les percussionalia (instruments à percussion, qui 
comprenaient les cordophones puisque l'archet n'était pas encore connu). 

Isidore ajoute un élément dans sa classification: la technique de jeu. Aussi 
explique-t-il la différence entre Ie tympanon (tambour monomembrane) et la 
symphonia (tambour bimembrane) par la façon dont ils sant joués ( ... 
tympanum ... ad virgu/am percetitur ... symphonia ex utraque par te ... quam 
virgulis hinc & inde musice feriunt ... ). Cfr. Gerbert, Scriptores, I, 24. 

Pendant cinq siècles, aucun auteur n'y ajoutera de critère essentie!. Vers 
1100, Joannes Affiigensis écrit son Musica. Il y reprendra les critères d'Aris
tote (instrumentum natura/e ... donc la voix humaine, ce qui correspond à la 
catégorie du philosophe grec, et instrumenturn artificiale, ce que nous enten
dons par 'instrument de musique'). Joannes fera la distinction entre des 
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instruments à sonorité précise et distincte d'une part, et d'autre part, des 
instruments qui produisent un bruit indéfini, tel Ie tambour. 

Quant à Hugo de Saint-Victor, mort en 1141, il semble préférer faire une 
classification quelque peu divergente des autres: la voix, les instruments à 
percussion (qui comprennent toujours les tambours aussi bien que les cordo
phones, prouvant par là que l'archet n'était toujours pas en vogue) et les 
instruments à vent. 

Jacques de Liège, qui était peut-être originaire d' Audenarde(!), reprend 
dans son Speculum Musice (vers 1325) Joannes Affiigensis. 11 faut reconnaître 
que Jacques était plutot réactionnaire! 

Joannes de Muris par contre ajoutera, enfin, un nouveau critère, notam
ment: est-ce un instrument qui donne une succession de tons et de dernitons, 
ou s'agit-il d'un instrument accordé par quartes ou par quintes et ou les 
doigts de l'exécutant doivent donc venir en aide pour obtenir une gamme 
chromatique. 

A cöté de toutes ces classifications il y en a nombre d'autres qui sont 
cependant établies selon une optique plutöt symbolique que scientifique. Ainsi 
la différence entre instruments célestes et infernaux, ou, entre instruments 
hauts et bas. Cette dernière classification n'est pas très explicite: est-ce que 
'haut' et 'bas' se réfèrent à la hauteur du son produit, à son intensité, ou 
s'agit-il également d'une distinction entre Ie bon et Ie mauvais, entre Dieu et 
Ie diable? 

Parfois, les instruments étaient catalogués selon leur aptitude à l'enseigne
ment théorique de la musique, donc Ie monocorde chez les européens et Ie 
luth chez les arabes. 

Enfin, les instruments étaient parfois classés selon la longueur du son 
produit, ou encore selon leur destination (instruments de guerre, de danse 
etc.). 

Mais l'autorité des Anciens n'a pas faibli et voilà Gaffurius (Theorica 
Musice, 1492) de reprendre lsidore de Séville avec, en plus l'ancienne termino
logie. 

En général, on peut condure de ce bref aperçu que les classifications 
utilisées ·(naturale, artificiale; tensabilia, percussiona/ia, inflatilia etc.) sont très 
'artificialia' car Ie plus souvent l'on se trouve devant un mélange de critères. 
Ainsi par exemple, percussionalia et inflatilia réfèrent à l'action de produire Ie 
son, ou, si l'on veut, à la technique de jeu, par contre tensabilia indique Ie 
producteur de son, c'est à dire la corde. 

Au cours de la Renaissance, de nouveaux éléments seront introduits. Dans 
son opuscule Musica getutscht de 1511, Ie prêtre allemand Sébastien Virdung 
ajoute un nouveau critère intéressant: il existe des instruments pour lesquels 
on possède des tablatures (donc, pour lesquels il existe de la musique officielle 
et écrite) et il y a les autres instruments (populaires). 11 y a une troisième 
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catégorie : des instruments anciens, tombés en désuétude, mais figurant dans 
la lettre (factice!) d'Hieronyme à Dardane. Et voilà donc Virdung de condure 
... die instrument a Hieronymi .. . dass muss alles ein andern geist/ichen synn 
haben .. . 

La subdivision de ces trois catégories n'est toutefois pas strictement appli
quée par Virdung. Elle tient également compte d'éléments morphologiques. 
Ainsi, les cordophones: ont-ils des touches, des frettes, des chreurs de cordes? 
Les aérophones : sont-ils pourvus ou non d'un souffiet? 

Tout instrument qui ne peut être dassé selon les deux premières critères de 
Virdung, tombe automatiquement dans la troisième catégorie: ... das dritt 
geseh/echt ist alles vnd instrument/die vonden metallenen oder ander dingenden 
materien werden gemacht ... 

La taxonomie Virdungienne ne serait pas très intéressante, mais tout au 
plus amusante, si ce n'était qu'il reconnaît implicitement l'existence d'instru
ments populaires pour lesquels il faut souvent employer des techniques de jeu 
ou du matériel non prévus dans les dassifications d'alors. 

Plusieurs auteurs allemands suivront les traces de Virdung, tel Nachtigall, 
dit Luscinius qui essaie de rendre la systématique de Virdung plus rationelle 
dans sa Musurgia seu Praxis Musicae (écrite en 1518 mais publiée en 1536), 
ou Martin Agricola dans sa Musica instrumentalis deud.sch (1528), écrite en 
pseudo-vers. 
Aucun de ces trois auteurs n'incorpore tambours ni timbales. Luscinius dit 
qu'il s'agit d'instruments non-musicaux, Virdung et Agricola les considèrent 
comme diaboliques ... 

Agricola est Ie premier auteur de l'hémisphère occidental à subdiviser les 
families d'instruments (donc: grandes violes, petits dessus etc.). 

Gioseffo Zarlino, disciple d'Adrien Willaert à Venise, et théoricien réputé, 
introduit dans ses Sopplimenti musicali (1588) deux sortes de critères: (a) 
camment Ie son est-i! produit, quelle est la morphologie de !'instrument et 
camment enjoue-t-on?, (b) peut-on obtenir une gamme chromatique entière? 

A première vue, cette dassification paraît plus scientifique que les précéden
tes ; en fait, la taxonomie zarlinienne est basée sur les mêmes critères que ceux 
de Virdung, Agricola et Luscinius, bien que dans un ordre différent. lei aussi, 
on retrouve les instruments populaires (incapables de rendre une gamme 
chromatique entière), de même que les critères 'cordes' et 'percussion'. 

Pendant la période de la basse continue, il n'y aura pas grand changement. 
Michael Praetorins (De organographia, 1618) reprend la dassification de 
Virdung : il y a des instruments à vent, à cordes et il existe ... Noch andere 
vnnd sonderlich A/te Instrumenta. 

11 est vrai que pour Praetonus cette dassification n'a apparamment pas 
beaucoup d'intérêt. Ainsi il dassera Ie daviorganum (une combinaison d'un 
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orgue avec un clavecin) parmi les besaytete Instrumente, sans tenir compte de 
la partie 'orgue'. De même pour l'orgue régale. 

Pourtant, Praetorius mérite une mention spéciale: il décrit quelques instru
ments extra-européens. 11 est vrai que Ie catalogue rédigé en 1602, donc une 
décennie plus töt, sur l'ordre de Philippe 11 d'Espagne, cite déjà une dizaine 
d'instruments chinois, sans les classer toutefois. Quelques années après Prae
torius, Ie Père Marin Mersenne publie en 1636, son compendium musicae 
Harmonie universelle. Dans la partie consacrée aux instruments, il distingue 
... 3 genres, à sçavoir ... instruments à chordes, ... ceux qui vsent de vents, & 
... ceux qui supposent la percussion ou Ie battement ... (Traité des Instruments, 

p. 2). 
En plus, il remarque qu'il y a des instruments à corps immobile (tel les 

instruments à vent), et des instruments à corps mobile (les cordes, la percus
sion et quelques instruments à vent). 

Les autres auteurs de l'époque ne parient pas, ou très peu de la taxonomie 
(ainsi ni Filippo Bonanni, Gabinetto armonico, 1722; ni Franciscus Blanchi
nus, De tribus generibus instrumentorum musicae veterae, 1742; ni Johann 
Mattheson dans ses nombreuses pub1ications; ni même John Hawkins dans sa 
General History of the Science and Practice of Music, 1776 - et pourtant, 
même si Ie Dr Johnson, voulant l'insulter, a dit de Sir John qu'il était a most 
unclubbable man, ce même Johnson ne put nier que Hawkins était très précis 
et complet!). 

En somme, Ie 18• et Ie 19• siècle auront à nouveau recours aux systèmes de 
classification précités. 

Même Fétis, qui a légué sa coneetion d'instruments de musique au Conser
vatoire Royal de Musique de Bruxelles, et qui avait personnellement cannais
sanee d'un nombre assez important d'instruments, ne s'en occupait guère. 

En fait, ces systèmes de classification sont encore actuellement en usage 
parmi les musiciens et parmi nombre de musicologues, qui réfèrent taujours 
aux vents, cordes, percussion. Pire encore la subdivision utilisée: bois, cuivres, 
anches. Je dirai simptement ceci: les bois sont Ie plus souvent en métal, les 
cuivres utilisent parfois d'autres matières et les anches - ce qui indique ici 
non pas Ie matériel employé pour !'instrument mais seulement celui employé 
pour la partie qui reproduit les vibrations - peuvent être en plastic! On est 
tenté de répéter la phrase de Virdung: ... dass muss alles ein andern . .. synn 
haben! 

Les auteurs nommés précédemment ont tous dû faire face au problème du 
choix de critères: acoustiques, morphologiques, sociologiques, matériel em
ployé dans la facture instrumentale, possibilités musicales etc. 

La salution idéale serait, bien entendu, de faire une classification qui 
tiendrait compte de tous ces critères à la fois. 

Puisque la véritable raison d'être de !'instrument de musique est la produc-
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tion de sons, i! faudrait choisir comme critère principalla technique employée 
pour obtenir ces sons. Puisque cela n'est (ou n'était) pas toujours connu (p.ex. 
instruments extra-européens), la plupart des systèmes de classification seront 
basés sur la morphologie. Pourtant, comme je Ie démontrerai, même ce 
critère-là n'est pas constamment suivi d'une façon conséquente. 

Collectionnés dès Ie 16• et surtout depuis Ie 17• siècle, les instruments extra
européens qui figuraient comme curiosités dans Ie Kuriositätenkammer des 
marchands riches et même des rois (cfr. Philippe 11 d'Espagne), n'étaient pas 
repris dans les spéculations théoriques de la taxonomie organologique. En 
effet, on considérait ces instruments comme des bruiteurs de sauvages, et qui 
ne pouvaient de ce fait être considérés comme de vrais instruments de 
musique. 

11 faut dire aussi que Ie plus souvent, on ne savait que très peu sur ces 
instruments : la façon de les jouer, leur raison d'être sociologique étaient des 
facteurs inconnus. Aussi, ces engins païens ne devaient pas être pris au 
sérieux! 

C'est ainsi que des instruments tels que Ie nkutnkut (croquis n· 1) de la 
Nouvelle Irlande, I'angklung indonésien (croquis n• 2) ou Ie nyastaranga 
indien (croquis n· 3), se retrouvent dans les Kuriositätenkammer, et sont même 
repris dans les livres de Praetorius, Mersenne, Bonanni et d'autres encore, 
mais . . . ne seront jamais soumis à une classification. Ce sera d'ailleurs Ie 
même cas pour certains instruments européens nouvellement inventés, tel 
p.ex. I'angelic harp de l'Irlandais Puckeridge (amélioré par Benjamin FrankJin 
sous Ie nom de harmonica de verres). 
11 est évident que l'on ne pensait même pas aux instruments populaires 
comme Ie hanskeknap flamand (photo n· 1) ou Ie turon polonais (photo n· 2). 
Cependant Ie problème devient aigu vers la fin du 19• siècle. 

En 1872, Ie gouvernement beige acquit la collection de 74 instruments, de 
livres et manuscrits de François-Joseph Fétis, directeur du Conservatoire 
Royal de Musique de Bruxelles, récemment décédé. Ces instruments furent 
déposés au Conservatoire. En 1876, Ie Rajah Sourindro Mohun Tagore de 
Calcutta offrit à Léopold II une collection de 98 instruments indiens. Le Roi 
en fit don au Conservatoire. La collection Tagore était accompagnée de 
nombre de traités anglais, bengali et sancrit concernant la musique et les 
instruments indiens. Le conservateur du tout nouveau musée instrumental, 
Victor-Charles Mahillon, était lui~même facteur d'instruments et acousticien 
renommé. 11 lisait les livres envoyés par Tagore, et, parmi ces livres et traités, 
Ie Natyasastra de Bharata. L'on peut dire que la lecture de ce traité est à 
la base de la systématique scientifique utilisée depuis lors et rédigée par 
Mahillon. 

Mahillon appliquait sa taxonomie sur la collection d'instruments du musée 
instrumental du Conservatoire. 
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Croquis n• I. 

Croquis n· 3. 

11 proposait quatre groupes qu'il nomma: 

1 
I 

Croquis n· 2. 

Croquis n• 4. 

(1) autophones: des instruments dont Ie corps même résonne, p.ex. une 
cloche. (cfr. ghana); 

(2) cordophones : desinstrumentsou Ie son est obtenu au moyen d'une corde 
vibrante, p.ex. Ie piano. (cfr. tata); 

(3) membranophones : ici Ie son résulte d'une membrane vibrante, p.ex. un 
tambour. (cfr. avanaddha); 

(4) aérophones: la vibration d'une colonne d'air contenue dans un vase 
produit Ie son, p.ex. la flûte. (cfr. sushira). 

· .. . .. : •. . : ,~· 
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Photo n· I 

En 1914, deux ethnomusicologues allemands, Curt Sachs et Erich von 
Hombostel proposaient dans le Zeilschrift für Ethno/ogie ce qu'ils concidé
raient être une amélioration de la taxonomie de Mahillon: ils appliquaient Ie 
système décimal sur cette classification, ils élaborèrent une subdivision plus 
détaillée - ce qu'ils pouvaient facilement faire puisque nombre de nouveaux 
instruments exotiques avaient rejoint les collections muséales dans Ie monde 
entier -, et, enfin, ils remplacèrent autopbones par idiophones, ce qui peut 
être justifié. En grandes lignes les deux classifications sont les mêmes. Pour
tant la classification de Mahillon, quoique moins employée aujourd'hui, 
paraît plus rigoureuse et plus rationelle. Ainsi, la subdivision de membrano
phones et d'autophonesjidiophones est, dans les deux systèmes, basée sur la 
technique de jeu et, alors que Sachs et von Hombostel se basent tout à coup 
sur la morphologie pour les cordophones et les aérophones, Mahillon quant à 
lui, reste fidèle au critère de la "technique de jeu pour ces groupes. 
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Photo hors texte : César Snoeck. 
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Photo n· 2. 
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Toutefois, ainsi que je l'ai déjà dit, 1e système de Mahillon a été remp1acé 
par ce1ui de Sachs et von Hornbostel, qui présente l'avantage d'être plus facile 
à appliquer. 

Le Musée Instrumental de Bruxelles remonte à 1873, celui du Conserva
toire de Paris est plus ancien (1864), celui de Berlin - ou Sachs et von 
Hombostel travaillaient - est plus récent (1888). Le Musée Instrumental Ie 
plus ancien est cependant également beige et était la propriété privée du 
notaire renaisien César-Charles Snoeck. Celui-ei ouvrait sa collection au 
public en 1862, donc deux ans avant Ie musée de Paris. 

La collection Snoeck comprenait uniquement des instruments 'classiques' 
européens. Snoeck se voyait placé devant Ie problème taxonomique et il 
publia quatre livres sur sa collection. 

Dans son premier livre ( Catalogue de la col/eetion d'Instruments de Musique 
anciens ou curieux, 1894), il décrit les instruments au fur et à mesure de leur 
acquisition, il n'y a donc aucune taxonomie. 

En plus, il déclare ne pas posséder des instruments exotiques pour les 
raisons suivantes: 
(1) ces instruments ne sont pas intéressants du point de vue morphologique 

(sic); 
(2) ils ne présentent aucun intérêt et ne sont pas attrayants pour Ie public 

européen (re-sic); 
(3) il reste encore beaucoup à faire en Europe même, il faut aceorder la 

priorité à cela. 
Son dernier livre ( Catalogue de la col/eetion d'lnstruments de Musique 

Flamand.s et Néerlandais) fut publié après sa mort (en 1903). En collaboration 
avec son ami, l'ingénieur et acousticien Charles Meerens, Snoeck y propose 
enfin une systématique de ses instruments, basée sur ... 'de simples lois de la 
physique' ... 

Cette taxonomie est en quelque sorte fondée sur des principes expliqués 
dans une étude sur l'acoustique musicale par . . . Victor-Charles Mahillon. 
(Eléments d'Acoustique musicaleet instrumentale, 1874). 

Selon Snoeck, on peut discerner deux grandes catégories d'instruments: 
(1) à corps solide, subdivisée en deux classes : (a) naturelle- ce qui corres

pond aux idiophones, et (b) artificielle - ce qui correspond aux cordo
phones. 
Chacune de ces classes est subdivisée selon la technique de jeu, étant : 
frapper, pineer ou frotter. 

(2) à corps ftuide - les aérophones - subdivisée selon l'impulsion qui est 
soit directe (donc les lèvres du joueur), soit indirecte (l'anche). 

La classification de Snoeck-Meerens présente Ie désavantage d'être d'une 
part trop restreinte dans son champ d'application, puisqu'on ne peut l'étendre 
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Croquis n· 5. 

Croquis n· 6 

comme c'est Je cas avec la taxonomie de Mahillon, d'autre part, ce même 
système est trop général et n'entre pas assez dans les détails. 

En plus, cette classification ne peut être utilisée que pour des instruments 
européens. En effet, certains instruments exotiques ne pourraient pas y être 
incorporés, tels Ie tambour d'eau de la Nouvelle Guinée (croquis n· 4) ou la 
flûte des indiens Palikur (en Guyane), ou une entaille pratiquée en quart de 
cercle sur l'un des cötés, permet de changer Ie son par l'introduction plus ou 
rnains profonde du pouce (cfr. croquis n· 5). 

En 1932, l'ethnomusicologue français, André Schaeffner proposa une clas
sification nouvelle dans laquelle il emploie plus ou rnains les principes de 
Snoeck-Meerens, mais en les étendant également aux instruments exotiques. 
On peut supposer qu'il ne connaissait pas la taxonomie de Snoeck, puisqu'il 
ne la cite pas, pourtant, il y a plusieurs points de ressemblance entre son 
système et celui de Snoeck. 

Schaeffner distingue également deux groupes principaux (à corps solide et à 
air vibrant). Il subdivise Ie premier groupe (à corps solide) selon les mêmes 
critères que Snoeck, tout en y appliquant d'autres noms: jlexible, susceptible 
de tension et non susceptible de tension . Son second groupe est toutefois 
complètement différent de celui du système de Snoeck. 

Quelques exemples éclairciront cette taxonomie! 
Premier groupe (à corps solide), classe non susceptible de tension, 

- instruments frottés : räcloir (croquis n• 6); 
- instruments frappés: tambour à fente (photo n· 3); 
- instruments pincés: sansa (photo n· 4). 
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Photo n· 4. 

Enfin, pour les subdivisions plus détaillées de son système, Schaeffner tient 
également compte de la matière utilisée. Ainsi, Ie lithophone chinois appar
tiendra-t-il à une autre sub-subdivision que Ie tambour à fente, non à cause 
de sa morphologie, mais parcequ'une autre matière première a été utilisée. 

Pourtant, il faudrait étendre la gamme de 'matières' telle que présentée par 
Schaeffner : en effet, ni l'argile, ni la terre cuite n'y trouvent une place (je 
pen se i ei aux siffiets et ocarinas chinois, pré-colombiens et ... flamands . Et 
que dire du plastic et des polymères actuels?). 

Croquis n• 8. 

Croquis n· 7. 
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Photo n· 5. 

Croquis n· 9. 

Croquis n· 10. 
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Photo n• 6. 

Toutefois, précisément à cause de cette subdivision selon Ie matériet 
employé, la taxonomie de Schaeffner devient inutilement compliquée et 
complexe. Il fait p.ex. une distinction entre des räcloirs en os, en bois ou en 
métal, et les classe chaque fois dans une autre sous-classe. 

D'autre part il n'applique pas cette même distinction en référant aux corps 
solides susceptibles de tension, car, là il ne reconnaît que les cordes et les 
membranes. Et ainsi, il n'y a pas d'autre subdivision pour un tambour en 
poterie comme Ie darabukkah algérien (croquis n· 7), un tambour africain en 
bois ou un tambour bimembrane tibétain fait d'un cräne humain (photo n· 5). 

Comme déjà mentionné Ie second groupe principal de Schaeffner est 
complètement différent de celui de la taxonomie (en soi plus rationnelle) de 
Snoeck-Meerens. 

lei, l'auteur français fait la distinction entre instruments à air environnant 
comme la rhombe australienne (croquis n· 8), instruments à cavité libre ou 
l'orifice est frappé comme Ie tambour de terre (croquis n· 9) et enfin des 
instruments à vent. Et, il ne faut pas s'étonner de voir que la subdivision de 
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cette dernière classe est loin d'être précise et claire: Ie tuyau à rugissement de 
West-Irian (croquis n• 10) tombe exactement dans cette classe, maïs que dire 
du siffiet en poterie de la région de Louvain qui, lui aussi est classé parmi les 
instruments ... à tuyau simp Ie (photo n· 6). 

Pour finir, il fait une distinction entre anches libres et anches battantes 
(simples ou doubles). 

La principale objection à la taxonomie de Schaeffner, est que les critères 
qu'il propose, varient 'en chemin' . 

Que Ie problème de la taxonomie organologique n'est toujours pas résolu 
de façon satisfaisante, devient clair si !'on considère Ie nombre important 
d'autres classifications que je passe ici sous silence. Je ne puis toutefois me 
retenir d'énumérer les principales classifications qui ont vu Ie jour depuis Ie 
début de ce siècle : George Montandon (1919), Tobias Norlind (1932), Hans
Heinz Dräger (1948), Kurt Reinhard (1956), Jeremy Montagu et Burton 
(1971) et enfin Herhert Heyde (1972). D'autres taxanornies ont été présentées 
plus récemment par e.a. Mantie Hood (1971), M. Ramey (1974), W. Malm 
(1974), H . Hartmann (1978), C. Lund (1980), T. Sakurai (1981) et, Ie dernier 
en date, R. Lysloff (1985). Le choix est tellement diversifié que !'on pourrait 
dire que la maison empêche de voir la ville! 

La plus complète du point de vue théorique, maïs certainement la moins 
pratique à l'usage, est la classification proposée par H .-H. Dräger. La 
taxonomie qui suit Ie plus fidèlement les lois de la physique est la classifica
tion selon H. Heyde. Cependant, elle n'est pas facile à employer par des non
musicologues et, par conséquent, elle n'est pas pratique pour les ethnÓlogues. 

De toute manière, il est certain que : 
(1) la première taxonomie scientifique ayant rapport avec !'organologie, 

trouve son origine en Belgigue pendant Ie dernier quart du siècle dernier; 
(2) ce sont les instruments extra-européens qui ne trouvaient pas de place 

dans les classifications (non scientifiques) en usage jusqu'alors, qui ont 
engendré cette nouvelle taxonomie, phénomène semblable à celui qui s'est 
passé en Chine déjà lors du premier millénaire de notre ère. 
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Peter G.C. van Poucke 

FRAGMENTSOF A BENEVENTAN(?) CHANT BOOK 

Besides the great collections of roedieval manuscripts, kept in pubtic 
libraries or famous institutions, private collections often comprise manu
scripts or fragments of manuscripts of the same importance or interest. An 
example hereof is the private colteetion of Mr. Ole Lars Jacobsen (Ghent, 
Belgium). The Jacobsen Collection is quite diversified, although it comprises 
only one fragment of a musical manuscript, bought in the thirties by K.A. 
Jacobsen, who left them to his son and present owner. Until now, these 
fragments of a musical manuscript did not receive any scientific attention. 

1. 0ESCRIPTION 

The Jacobsen fragment consists of two folios, bound together in a twen
tietb-century jacket of cardboard, without fly-leaves. There is no foliation. 
One of the foliosis bound in reverse (verso as recto and vice versa). However, 
Mr. Jacobsen has the intention to rebind them in the right order. Conse
quently, we shall number the two folios as if they were in the right order: 
Ar-Av-Br-Bv. The present order, then, is Bv-Br-Ar-Av (we change the order 
of the folios because the liturgical order of the texts in the folio sequence 
B - A is illogical). 

The folia measure c265 x 173 mm, though they were originally much larger. 
Indeed, the top and bottorn margins, together with parts of the texts were cut 
away. The dimensions of the written block are presently cl85 x 173 mm. 
Whether or not the two folia originally formed a bifolium is not easy to teil. 
If so, they were probably separated before the last cutting; if not, the last 
cutting had only to do with the top and bottorn margins. Indeed, the top and 
bottorn sides of fol. B are c6 mm longer than those of fol. A. On the other 
hand, fol. B is more trapezium-like in shape, with parallelleft and right sides. 
If the bifolium was cut before separation of the two folia, the shape of the 
folia would probably coincide to a much higher degree. 

The folia were used as fly-leaves for some other manuscript : they show 
clear marks of folding in the middle. It may be assumed that the folia were 
later on once again used, being removed from the manuscript or book they 
served as fly-leaves for. Fols. Ar (right half) and Bv (also right half) show 
mirrored and fragmentary text-lines. Unfortunately these lines are as good as 
illegible. Also worth mentioning is the presence of some calculations in an 
eighteenth-century hand (?) on fol. Br. 

The scribe used, as usual for this kind of hooks, two colors: red and black. 
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Red was used for initials and rubrics and for the c- and .f-lines in the staves. 
All other parts are in black. The pages are divided in two columns, each of 
them with a width between 80 and 85 mm and indicated by verticallines. The 
texts are aligned, the distance between each being 8 mm. 

The main texts are written with a late Caroline minuscule; rubrics with 
what F. Muzika describes as 'gemischte romanische Majuskel' 1 . Standard 
form~lae for incipits (In illo tempore and Fratres for the Gospel and Lessons 
respectively) were written with a neat semi-uncial. Initials show a script close 
to the capitalis elegans. Heights of the letters are c3.5 mm for the body and c2 
mm each for heads and tails. 

The two folia, undoubtedly originating from the same manuscript, are 
written in two different hands. The differences in technique of writing are the 
same for the main texts, rubrics and standard formulae, as for the smaller 
script of the noted chant fragments. Probably, in both cases, one and the 
same person wrote down texts and the words to the music. The differences 
between the scripts may be summarized as follows: 

I. General characteristics: 
- fol. A: Caroline mihuscule; quite regular formation of letters and 

spaces, 
- fol. B: a somewhat more archaic form of the Caroline minuscule, with 

minor references to the semi-unica!, eg the form of the 'I'; irregular 
spacing. 

2. Mean number of characters on one line, spaces counted: 
- fol. A: 20.86, 
- fol. B: 21.79. 

3. Tendency to abbreviate words: percentage of abbreviated words: 
- fol. A: 18.68%, 
- fol. B: 31.31%. 

4. Tendency to split words: percentage of last words on a line that are split: 
- fol. A: 39.13%, 
- fol. B: 43.63%. 

In sum, scribe A writes more regularly and more accurately (he uses lesser 
abbreviations and fewer word divisions than scribe B, which perhaps implies 
more consideration before or during the writing down of a text-line). Gener
ally speaking, a wider style of writing results. The mean number of words on 
one line confirms this: 

-fol. A: 4.10, 
-fol. B: 4.27. 

1 Franz MuziKA (see Bibliography), vol. I, p. 249. 
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Few marginalia appear. On fol. Br (right margin, top) there is a text of five 
lines. Only fragmentsof wordscan be deciphered: 'p[er?j .. .. q[uem?j sacerdos 
virgina[mj ducat .. ... prologia[?j . .. .. diffu .. ... PANGE LINGUA' in a nineteenth
century hand. The marginal text on fol. Ar (right margin, top) is completely 
faded away. Fol. Bv bears in the middle margin 'P.P. V. Augustinus' and in 
the right margin two times 'capud', all marginalia in the same nineteenth
century hand. 

2. CONTENT 

The Jacobsen fragments are the remains of a noted missale. Both rubrics and 
concordantial research permit the determination of their content: 

1. Fol. Ar+ v: Liturgy for the Mass on the third Sunday after Epiphany, 
foliowed by the gospel for the following Monday: 
- fol. Ar, col. l : 

i. explicit of the lesson from St. Paul to the Romans XII, 16-21 (the 
fragment starts with '[ ... ] etiam co ram ... ' from verse 17), 

ii. incipit of the gradual Timebunt gentes (the fragment ends with the 
melisma on ' ... no[men . .. ]', 

- fol. Ar, col. 2: 
i. explicit of the alleluia verse Dominus regnavit, exsultet terra (only 

the last few syllables: '[ .. .leten]tur insule muite.'), 
ii. first part of the gospel according to St. Matthew VIII, 1-13 (the 

fragment ends with ' .. . domine [ . .. ]' of verse 6), 
- fol. Av, col. 1: 

i. continuation of the gospel (from '[ . . . ] non inveni .. .' from verse 10 
on), 

n. the offertory Dextera domini, 
iij. the greater part of the prayer Hec ostia (only m1ssmg '[ ... tibi 

corpora mentesque sanctificet. Per dominum &c.]'), 
- fol. Av, col. 2: 

1. last part of the lesson from St. Paul to Timothy I I I, 15-17 (from 
'[ .. . ] Ihesus .. .' from verse 16 on), 

n. first part of the gospel according to St. John I, 43-51 (ending on 
' ... Na[thanael.. .]' from verse 46). 

2. Fol. Br+v: Liturgy for the Sunday after Ascension, and the following 
feriae quarta and sexta: 
- fol. Br, col. 1: 

1. probiernatie chant fragment (cfr. infra), 
ii. first part of the gospel according to St. John XV, 26-XVI, 4 (the 

fragment ends with ' ... vos [ .. . ]' from verse 2), 
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- fol. Br, col. 2: 
1. explicit of the prayer Sacrificia nos (the fragment starts with 

'[ ... men]tibus ... '), 
ii . the communion Pater cum essem, 
iij. the post-communion Repleti domine, 
iv. the first wordsof the lesson from St. Paul to the Hebrew/2 II, 9-III, 

2 (only: 'Fratres: Vidimus Ihesum Christurn pas[sionem ... ]' from 
verse 9), 

- fol. Bv, col. 1: 
i. continuation of the lesson from St. Paul (from '[ ... ] similiter 

from verse 14 on), 
- fol. Bv, col. 2: 

i. the gospel according toSt. John XV, 9-11 (from '[ ... ] eius ... ' from 
verse 10 on), 

ii. the gospel according toSt. John XII, 44-48 (the fragments ends with 
' ... ille [ ... ]' from verse 48). 

3. RECONSTRUCTION 

It seems desirabie that we should try to reconstruct the original dimensions 
of at least the written block. This is possible since we are dealing with text
fragments with a determined length (liturgical prescription). If we can deter
mine the text-fragments that disappeared while cutting, and, if we can 
determine the space these text-fragments occupied in the manuscript, the 
combination of these data may permit of a reconstruction of the original 
form of the folia and thus also the original dimensions. This reconstruction 
has to do with an extrapolation of the general characteristics of the scripts on 
fols. A and B, especially those data on width of writing. Both top and bottorn 
of the fragments were cut. This, combined with the fact that the codex is 
written down in two columns forces us to consider ten locations for lost text
fragments2. As mentioned, the folia are the remains of a missale, the length 
of the texts it represents being determined by liturgical enforcement. Know
ledge of the length of the missing parts (number of words) together with our 
knowledge of the width of writing and abbreviation tendencies allows us to 
'rewrite' the now missing text-fragments. We may then add the thus calcu
lated number of lines to those that are preserved and so doing create an 
impression of the original writing block. 

This strategy is somewhat thwarted by the music fragments. Indeed, a mere 
glimpse at eg the offertory Dextera domini on fol. Av or the communio Pater 

2 These ten locations are: fol. Ar, left top; fol. Ar, left bottorn + right top; fol. Ar, right bottorn 
+ fol. Av, left top; fol. Av, left bottorn + right top ; fol. Av, right bottom. The same for fols. 
Br+v. 
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cum essem on fol. Bv illustrates that they are noted with a distinctive 
difference in width of writing. Unfortunately, the amount of musical notation 
in the Jacobsen fragments is too restricted to be able to determine the width 
of the musical nota ti on and its intemal deviations. Therefore an extrapolation 
analogue to that for the text-fragments cannot be carried out. The determina
tion of the length the notation of a chant fragment probably occupied will 
consequently be quite hypothetical. 

This is not a paper on rewriting text-fragments. We trust the reader will 
forgive the author if he does not in detail write out the formation of every 
text-line. lt seems more interesting to present the result : the representation of 
what the original features of, for instance, the first Jacobsen fragment might 
have been. However, some preliminary remarks are worth making: 

1. One line of music with its accompanying text-line equals two text-lines, 
2. Even if we are able to reconstruct the original dimensions of the writing 

block, we cannot know the precise heigth of the lost top and bottorn strips. 
Their sum is a constant, and, in the long run, this is the only important 
fact for our aim. However, some data for the minimal length of the top 
stripscan be found on fol. Ar. Intheupper right corner are the remains of 
the initial 'I' from the standard opening formula for the gospel: In illo 
tempore'. The same kind of initial appears also on the same folio-side, 
right column, and on fol. Bv, left column. The length of this initial varies, 
but in both cases the body of the initial equals five text-lines. Since the foot 
of the damaged initial rests before the first textline, at least four lines were 
lost. Moreover, since the gospel is always preeerled by a rubric that 
occupies one line, this line too has to be added. So, at least five lines were 
cut away at the top. 

Apart from this little cue, the examination of the fragments gives no 
further information on the relation between the top and bottorn cuttings. 
We will, therefore suppose that the two sections were more or less equal 
and that what remains is the middle part. 

Working out the above described extrapolation, permits the following hypo
thetical reconstruction of fols. Ar+ v: 

As can be seen, the presumed original number of lines is 39. Is this 
acceptable? Unfortunately, very little research bas been undertaken on the 
dimensions of medieval manuscripts and intemal relations between them 3 . 

3 In recent times several French scholars, amongst them L. Gilissen, have been studying in a 
statistica! manner the make-up of medieval manuscripts. However, manuscripts with musical 
notation are almost never considered. Moreover, research into the relations between margins and 
written block are almost non-existing. 
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... ...................... 
in aaiestate ;ua. 

ait•tn tastru pr~pitius 
re;picr: atqur ad protrqendua 
nos 1 Jexteraa tue taiestatis 
exten de. P•. 4 Alleluya . Al !elu ya. 
Lectio Epi;tolae ad Roaanos 
!ratres: Hollfe 
e;se prudentes apud vosae
tlpsos: nulli aalua pro aalo 
re o!dentes: pr~videntes bona 
non tantua coraa deo, sed 
e u~ eeraAl · 
ho~inibulsl. Si fieri potest, 
quod ex vobis est, cua 
o~nibulsl hoeinibulsl pacl!jl 
habentes: Non vos.e-
tipsos defendentes, klarissiali, 
sed date loculal ire. Scrip-
tu~ est eniCal: l'fichi vin
dicta: ego retribuaa, dicit 
dlOili lnluls. Sed si esurie-
rit inimicus tuus, ei ba 
illulml: si sitit, potul~l da illi: 
hoc enim faciens, car-
bones i gni s congeres 
super capud eHusl. Noli vin
ei a ealo sed vince in ba-
na ~alutGl. Grladualel l?J 

Tio1ebunt entes na-

aen tuua, d~aine 1 et ......................... 
Jlnes reges terre 

glvr iaa tuaa. Quonial 

edificavit do1inus 

Sion, et videbitur 

5 ........................ . 
Voainus regnavit, 

exsultet terra: leten-......................... 
tur insule eulte. 
Seqlential slanldtli evlan Jglel i i l seclunldluml 
In lila tlemlplolrlel: Cue de- nlatt Jn,eull. 
scendisset lh[esuls de 1110nte, se- ---
cute sunt eum turbe 111.11-

15 te: et ecce, leprasus veni-
ens adorabat eulml, dicens: 
dl0111i lne, si vis, potes 111e ~un
dare. Et e>: tendens ma-
nu• tetigi t eul~l lhlesuls dice[nls: 

20 Velo. l'lundare. Et con
festi~ aundata e[stl leora 
eius. Et ait illi lh~esuls: Vide, 
ne~aini di xeris: sed vade, 
astende te sacerdoti bus 

25 et offer eunus, quod pre
eepi t l'foyses tn testiao
niua illis. èutml aute~ in
troisset Capharnau•, ac-
cessi t ad eu• centurio ra
gans eu[~J et di eens: dC0111i Jne 

r tftiS J ace a 0111 
paralyticus, et aale tor 
quetur. Et ait illi Ihesus: Ego 
venia• et curabo eu1. Et 

35 responden s antur io 1 ait: do1ine 1 
r:on su1 diqnus, ut in tres 
sub teetul 1eua: sed tantu1 
.Jic verbo, et sar. abitur 
puer 1eus : Nat et ego ho••> 

P• = Per dominum nestrum Jesua Chri ·;tum filiua tuua, qui te
CWII vivit et regnat in unitate ~~iritus sancti, deus, 
~er 01111 i a sec u la sec u! orUJI. A1en. 

I 
2 
3 
4 
5 

=Explicit of the Oratie 'o.nipotens seapiterne deus ' 
= Lectio: St. Paul to the R01a11s XII, ló-21 
= Graduale ' Tiltebunt gentes ' 
=Versus alleluiaticus 'Oo.inus regnavit, exsultet terra ' 
= Evangeliua: St Matthew VII I, 1-13 
= IIUsical netatiCil 

Lost fragaents in italics 
Rubrics underlined 
Edi tori •1 punctu.Ition 
Col. 2, 1 ine 24: S.ICI!f"dotibus pro S.IC!!"doti 

Fig. I. Hypothetical reconstruction of the Jacobsen fragments, f. Ar. 

One thing we know: quite often simple algebraic relations exist. Perhaps even 
the Jacobsen fragments show such kind of organisation. Indeed, since the 
texts were written on lines that are separated by c8 mm, 39 lines imply a 
heigth of the written blockof c300 mm. Now, since the two columns together 
with the margin in between measure cl85 mm, there exists between height 
and width a relation of 1.621. .. which approaches quite closely the golden 
section (1.618 ... )! This in itself is of course not at all a legitimation of our 
reconstruction. It may, however, make it more acceptable. Unfortunately, the 
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;u• sub pot!stiit! consti
tutus, .\abens sub 1e •ilites, 
et dico huic: Vade, et 
vadit; et alii: Veni, et vertit; 
et servo 1eo: Fac hoc, et 
facit. Audien s autn lhesus, 
airatus est, et sequenti-
bus se dixih Aten dico vobis 
non 1 nvem an a ~ 1 e m 
in Jsrlaell. Dica autelml vobis, 
quod lllll ti ab Oriente 
et Occidente <enient, et 
reeuilbent culilil Abraham 
et Hysaac et Iacob in re-

a Lect1o Epistola! iid T!IOthfUI_lrilii 
lratres: fiJeliS --
serto, et oardu1 ao:;:E ptio-
r.e diqnus, quod C,\ristu; lt~esus 

5 •·enzt ir, ,\ uno: aundu1 peo:-
catores sa hos facere 1 
quorul pr iaus ego su1. Sed 
ideo ai ser icord1aa con- ' 
secutus :;u a ut in 
ae pril' 0 t€r•deret c,\ istu; 

' - ; 0o1nelml pat ientialel, ad 
infomatiooelml eorul~l ~i 
reddituri sunt illi in vita[~] 
eterna[mJ. Regi aute(~J selculloru[ll 

15 immortali, invi sibiti, in-
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gno celoru1: filii autem re
gni eicientur in tenebras 
exteriores: ibi erit fietus 
et stridor dentiUII. Et di x i t 
Ihlesuls centurioni: Vade, et 
si cut credidisti, fiat ti bi. 
Et sanatus elstl puer in illa 

corrupti sol i dlelo homr 

7 et aloria in slelcCull• sleldullorulml. A~l enl. 
Seg(uential Slanlcltli E·t[an~Îlel i iJ s[eJdunldlu•l 
In lila tlemJplalrlel Egred1e nls ---rraJTiTaf,fîëTa.-

20 lhlesuls •enit in Galile;;lal et in- - - ·--· -- --·· 

hora .................. . 
Offlertoriuml Dextera dooini fecit 

virtute~, deKtera da~ini exaltavit one: 

Non ~oriar 1 sed vi vam, et narrabo opera d011ini 
Hec ostia, dlooi lne, qluesuiiUls, et~un-
det nostra delicta: et, ad sacri
ficiUII celebrandul~l. subditarulml 
tzbz corpora 1entesque 
sanctificet. P• • ........ 
C[onunilo Hirabantur olr,es 

de his, que praeedebant de ore dei 
Quos tantis, do•ir,e, !arqi-
ris uti aysteriis: quesu1us; ut 
effectibus r,os eoru• !'era
citer aptare diqr:ens. P• 

venit Philippulml. Et dicit 
ei: Erat Phylippus a Be-
thsaida, ei vi tate Andree 
et Petri. Jn·1eni t Ph i 1 i-

25 pus Nathanael, et di ei t 
ei: Quelllll scr ipsit Moyses 
in lege, et praphete, inve
nii1Us Jh[esulm filiulo1l Jaseph 
a Nazaret. Et aixit · N -
. ar:ae : uareth potest 

al iquid boni esse1 Didt 
ei Philippus: V<ni, et 1•ide. 
Vidit Ihesus Hathanael venient•• ad se, tt dicit de eo: 

35 Ecce vere . lsru!ita in quo 
dol u; non est. Di ei! ei Nat,\anael: 
Unde te nosti~ Re;pondlt Ih~;us , 
et dixit ei: Pr 1usqua1 te 
Philippus VJCdret , .:u1 eHe; sub 

P• =Per do~inum nastrum Jesw11 Christurn filiUI tuum, qui te
cum vivit et regnat in unitate spiritus ;ancti, deus, 
per 0111ia secula seculoru•. Amen. 

I = EvangeliUII: St tiatthew VIII, 1-13 
2 = OffertoriUil 'Dextera d001ini · 
3 = Secreta ' Hec ostia' 
4 = COOioX!nio ' tiirabantur 041Vles • 
5 = PastcOOHIUilio ' IÀias tantis ' 
ó = Lectio: St Paul ta Ti1athy/l I, 15-17 
7 = EvangeliWI: St Jahn I, 43-51 
•.• = .nu si cal nota ti on 

Lost frag~~ents in italics 
Rubrics underlined 
Edi toriil punctuitim 
Cal. 2, line 22: af ter • • · inSI!I'"t · lhesus: Se~trf •· · 

Fig. 2. Hypothetical reconstruction of the Jacobsen fragments, f. Av. 

cutting was such that further examination as to the internat relations of size 
would be very speculative4 • 

4 We have the impression tha,t the right edge of fol. Ar is the original one. The right margin 
measures c65 mm (left margin cl3 mm). On the other hand: the left margin of fol. Br presently 
measures c20 mm. So, the original width of the folia was at least cl85 + c85 = c270 mm. 
Combining this with the reverse golden section, the width of both margins approaches quite 
closely the width of one column. This may perhaps indicate that the original width was not much 
greater than presently. So, even if our reconstruction is quite hypothetical, it surely conforms to 
the ruling of make-up and its internal relations. 
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4. MUSICAL ITEMS 

The five musical items that appear in the Jacobsen fragments are written 
down in neumes on one line (representing the c for the offertory Dextera 
domini and the f for all the other chant compositions). The general features of 
the neumatic notation can be seen in figure 3: 

lil IS I L I' Or<MS: 

Punctum 

Virqa , 
Punctum inclinatum • 
Podatus;; 

Clivis 

Epiphonus 

Cephalicus 

Scandicus and salicus 

Climacus 

Torculu$ 

Porreet ut~ 

MORE COMPLEX FORMS: 

~·. 

Fig. 3. Jacobsen fragments : survey of neumes. 
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Fig. 4. Jacobsen fragments, f. Ar. Incipit of the Gradual Timebunt gentes (some 
neumes are illegible). 

Though the number of different figures is rather restricted, some important 
characteristics are very apparent: 

l. the notation is very regular, neat and easy to read, 
2. the presence of the custos, 
3. the tendency to form complexes of neumes, 
4. a writing axis that is oblique both in ascending and deseending with 

sometimes tendencies towards verticalism. 

At first glance, one is tempted to determine the notation as a central ltalian 
musical script. Further examination seems to point in the same direction : 

- the virga with a hook on the right, 
- the shape of the second form of the clivis, somewhat like a '7' , 
- the forms of the epiphonus and especially the cephalicus, 
- parallellism between the fine lines of the porrectus. 

Remarkable is the distinction that exists between the elivis for the third (a 
kind of cursive lower-case 's') and that for other intervals (the '7'-shape). The 
distinction between these two kinds of clives is maintained even when they are 
incorporated in complex-tigature forms. Also irregular is the climacus, with its 
cauda left of the top note. This feature is paradigmatic for the script as a 
whole: it bears in it all that is needed for the more recent notae quadratae. 

Onfortunately the amount of noted fragments is too restricted to determine 
with high precision the neumatic script. It is clear, however, that we are 
dealing with a central ltalian species, perhaps even having some connections 
to Beneventau forms of neumatic notations. The complex internat relation
ships within the family of central ltalian neumatic scripts and the limited 
amount of information the fragments offer, do not allow further determina
tion. 

The musical text the neumes transmit is very regular. Indeed, if we compare 
them to the major manuscript traditions 5 (see figures 4-6 and 8), very few 

' References to the Solesmes edition (see Dibliography) and Dryden & Hughes (id.) : 
- Grad. Tirnebuni gentes : 

Solesmes, pp. 71-72 
Dryden & Hughes, vol. I, p . 415 
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Fig. 5. Jacobsen fragments, f. Ar. Offertory Dextera domini (not all neumes are 
legible). 
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Fig. 6. Jacobsen fragments, f. Av. Explicit of the Alleluiaverse Dominus Eegnavit. 

deviations can be seen. In fact, almost all deviations in the readings have to 
do with grouping pitches in ligatures. 

Somewhat probiernatie is the chant-fragment on fol. Br, left column (fig. 
7). Consictering the liturgical position, one would expect an alleluya verse 
with the text All. Cum venerit paraelilus spiritus. However, the only alleluya 
verse with this text, mentioned in Bryden & Rughes (Vol. I, pag. I 03) is a 
completely different composition. We have not been able to locate another 
chant composition that might fit the one on fol. Br. 

5. CONCLUSIONS 

In conclusion, we can say that the Jacobsen fragments are the remains of 
what must have been a noted missale of higher quality. The care that bas 
been taken for both literary and musical script, and both literary and musical 
authenticity are obvious. Especially the neumatic notation seem to point to a 
central Italian provenance. Consictering the script for the texts, we are 
inclined to situate the fragments in the second half of the twelfth century. 

- All. Dominus regnavit: 
Solesmes, p. 72 
Bryden & Hughes, vol. I, p. 23 

- Off. Dextera domini : 
Solesmes, p. 72 
Bryden & Hughes, vol. I, p . 118 

- Comm. Pater cum ~ssem: 
Solesmes, pp. 289-290 
Bryden & Hughes, vol. I, p. 321. 
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Fig. 7. Jacobsen Fragments, f. Br. 

Fig. 8. Jacobsen Fragments, f. Br. 
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A MILESTONE IN THE HlSTORY OF 
UNACCOMPANIED CHORAL MUSIC 

THE ALL-NIGHT VIGIL BY SERGEY RAKHMANINOV 

Johann von Gardner, the highly esteemed authority on the music of the 
Russian Church, has honoured the A/1-night Vigi/ op. 37 by Rakhmaninov 
with the characterisation of a 'liturgical symphony' 1 . 'Vocal symphony' 
might do as wen. Of course we do not need to understand these terms as 
denominations of genre. They are titles of honour. The word 'symphony' 
refers to what is often regarcled as the highest achievement in music : the 
creation of a large form by a purely musical development, indissoluble in its 
logic, overwhelming in its emotional power. Transeending the intimacy of 
chamber music, it is performed before a large audience, serving as a metaphor 
of 'mankind itself'. Rooted in 19th-century thought, the concept is still alive. 

The greatness and beauty of Rakhmaninov's All-night Vigil are often stated 
in the literature on the composer 2 • They are wen argumented in the disserta
tion of H. Prussing 3 . However, it has never been attempted to give the work 
its place in the history of European music. 

Works like this are considered to belong to a tradition with its own laws. 
In the history of Russian Church music its place stands firm. The A/1-night 
Vigil is generany accepted to be the culmination of a certain development. 
To summarize the situation briefty: 

In the 19th century Russian church music was divided in two important 
'schools', the so-caned St Petersburg School and the School of Moscow. 

The imperia! ebapel moved to St Petersburg in the early 18th century. 
During the reign of Catherine the Great, the inftuence of Italian composers 
became ever more important. The best known exponent of the Imperia! Court 
Chapel was Dmitri Bortnyansky. He was appointed censor of Russian church 
music in 1816. He and his successors at the Chapel exerted supreme control 
over church music in Russia. 
1 GARDNER, J.v., Rusland: Kirchenmusik, in: MGG, 11, p. 1144. 
2 e.g. -ABRAHAM, G., Rachmaninow, in : MGG, 10, p. 1843. 

- NORRIS, G., Rakhmaninov, 'The Master Musicians Series', London, 1976, p. 159-161. 
3 PRUSSING, St.H., Compositiona/ Techniques in Rachmaninoffs 'Vespers. opus 37', Diss. The 
Cath. Univ. of America, 1980. 
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Towards the end of the 191h century Moskow became more and more 
active in the field of church music. Intensive research was done on the history 
of Russian chant. The first composer to break through the monopoly of 
the St Petersburg School was Peter Tchaikovsky. His Liturgy op. 41 was 
publisbed without passing by the censorship of the Chapel. The work was 
nevertheless approved by the highest clerical authorities. Tchaikovsky had 
given the example. Many composers took up the challenge to renew Russian 
church music and to bring it back to its own tradition. The purpose was a 
new style, which should be able to combine the oldest chants with modern 
polyphonic writing. It was precisely Sergey Rakhmaninov, who achieved this. 
The beauty of his All-night Vigi/ op. 37 surpasses all the previous efforts. In 
all the commentaries on Russian church music, the consensus on this point is 
absolute. 

Rakhmaninov's international reputation is almost entirely based on his 
coneertos for piano and orchestra. He appears as a composer who brought 
once more to life a typical l91h-century genre and concept. In the rapidly 
changing cultural environment of the 201h century, this attitude seems rather 
conservative. 

Such a radical distinction between progressive and conservative does little 
justice to composers who remained untouched by the 201h-century changes in 
musical thinking. We need to refine our examinations and see through the 
mere appearances. Ristorical understanding demands measuring with ade
quate instruments. A reliable metbod is comparison with similar works. 

The comparison of the All-night Vigi/ with other settings of the same text 
has already been sufficiently carried out 4

. However, this metbod considers the 
work merely between the limits of its own tradition. An international 
perspective demands the confrontation with works beyond the tradition of 
Russian church music. The most suitable way to understand the work as a 
part of the history of European music, seems therefore an examination in the 
light of the history of unaccompanied choral music in Europe. 

In European music history unaccompanied choral music had become a 
minor genre since the important events of around 1600. In Catholic church 
music it remained alive in the so called 'First Practice'. The important 
evolutions however took place in the accompanied choral music. The partici
pation of instruments changed entirely. The doubling of the voices was 
exchanged for an independent role. A new sense of form was based on the 
participation of instruments. Large forms became possible. Protestant church 
music adopted the modern possibilities immediately. 

4 PRUSSING, St.H., o.c. 
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Unaccompanied choral music was rediscovered in the 19tb century. The 
situation in German music history is a clear example of its position in the 
Romantic era. 

To the composers of the first generation of Romanticism it was a new 
sanarous world. Mendelssohn feit attracted to it. Eduard Grell, the leader of 
the Berlin Singakademie, became a real fanatic of the a cappella practice. 

In church music it was welcomed as a remedy against the developing 
symphonic church music, which was considered secular and subjective. Same 
composers have left us really beautiful works. According to Brahms it was the 
most severe school in the skill of part-writing. 

In the field of secular music the unaccompanied choral song was still 
considered in the early 19tb century to be an alternative to the Romantic Lied 
for solo voice and piano. lt could not follow at all the rapid evolution of the 
German Lied. By the time of Schubert's death the Lied had developed in a 
medium able to express the most intimate feelings. The large farm of the song 
cycle was created, a musical unity which could function as the artistic 
reflexion of a complex psychological process. 

Choral songs remained closer to the model of folk song. To Schumann it 
was the ideal way to grasp the mood of the folklike ballads and romances of 
Romantic literature. 

Schumann and Brahms succeeded in creating larger farms of several 
movements: e.g. Schumann's Four Songs for Double Chorus op. 141, his 
Motet Do notDespair in this ValeofTears op. 93 for male chorus, Brahms's 
Motets op. 109 and op. 110. His Five Songs op. 104 are a kind of choral 
counterpart to his famous Four Serious Songs for bass and piano. 

Nevertheless, even the largest farms in unaccompanied choral music cannot 
be compared to what is achieved in most other genres of 19th_century music. 
The attempts of Carl Loewe to campose oratorios for unaccompanied male 
chorus were unsuccessful. The last motets of Bruckner appear as miniatures 
of his mature style, when they are compared to his manurnental symphonies 
or accompanied choral works. Hugo Wolf composed a cycle of choral songs 
on sensitive religious poetry of Eichendorff. Beautiful as they may be, the six 
numbers of the cycle are all equal in concept. They show but very little 
variation. Around the turn of the century new attempts were made by Max 
Reger, bath in religious and secular music. 

In unaccompanied choral music composers were not able to follow the 
Romantic evolutions towards the large farm and the intensification of 
emotional expression. 

When Rakhmaninov composed his A/1-night Vigil in 1915, no other work 
for unaccompanied chorus could stand comparison with this extraordinary 
work, as far as these two criteria of musical Romanticism were concetned. 
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Rakhmaninov's All-night Vigil is a liturgkal composttlon. In liturgkal 
practice the movements are interrupted by other chants and lectures. Never
theless, it is no exaggeration to speak of a musical unity, whether performed 
as part of a liturgkal service or in concert. The musical coherence is so 
strong, that the work cao free itself from liturgical conditions. The same bas 
happened to our Renaissance masses, for example. Their forma! coherence 
made them to survive as musical unities of several movements, although they 
were never performed as we hear them today in our concert life. Even the 
greatest examples of symphonic masses for the concert hall were originally 
written for festive liturgical use, Beethaven's Missa Solemnis as wellas Liszt's 
Coronation Mass. Liturgical functionalism does oot exclude independent 
musical quality. The same applies to the work discussed bere. 

To understand the All-night Vigi/ fully, some notion of Orthodox liturgy is 
necessary 5 • 

The liturgy of the Slavonic-Byzantine rite is very complex. There are two 
main parts in religious celebration: the so called Divine Liturgy, - the 
service of the Eucharistie Sacrament - and the cycle of the hours. 

The cycle of the hours goes back to the old tradition of the Church to 
divide the time of the day in sections of three hours. Each of these three 
hours sections is sanctified by a determined service. The daily cycle of the 
hours is combined with a weekly cycle. Every day of the week is dedicated to 
a particular theme. On sundays the Resurrection of Christ is celebrated. The 
third level in this complex whole is the yearly cycle of the liturgical feasts. 

The highlights in religious life are important feasts like Easter and Pente
coste, for instanee; but the ordinary sundays are also important, because the 
Resurrection is celebrated on them. 

The liturgical day begins with the Vespers on the preceding evening. 
Therefore the celebration of the feast of the Resurrection begins with the 
evening prayer on saturday and continues on sunday. In rigid monastical 
communities all the prescribed services between Vespers and the First Hour 
are celebrated, including the Completes, the Midnight Service and the Matins. 
After the First Hour starts the Divine Liturgy of the Eucharisty. This means 
that on sundays and important feasts the monks are literally praying and 
celebrating during the entire night. Hence the name 'AII-night Vigil'. 

In common practice the Vigil is reduced. lt is a Russian custom to combine 
the Vespers with the Matins. On saturday evening they are celebrated 
together as a unity, enclosed by the reading aloud of the Ninth and the First 
Hour. 

5 On this subject I am greatly indebted to Xavier Verbeecke, licentiate in Slavonic Philology, for 
his kind help. 
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The texts set to music by Rakhmaninov receive already a special musical 
treatment in normal liturgical practice. They mark the most solemn periods 
of the Vigil. Their original melodies are independent of the so called 'Oktoe
chos', which is the typical Byzantine system of alternating the eight modes in 

periods of a week. During the entire week all the cantides are sung in one 
mode. Afterwards the mode changes, until all the eight modes of the system 
have been used. The texts of Rakhmaninov's work originally have their own 
melodies. The mode in which the other chants are sung that week has no 
inftuence on them. 

The movements 1 to 6 are part ofthe Vespers. The numbers 7-13 belong to 
the Matins. No 14 is an alternative for no 13. No 15 is no regular part of the 
All-night Vigil. It is a result of the deep devotion of the Russian Church for 
the Mother of God. 

The structure of the Vespers can be summarized as follows (the texts set to 
music by Rakhmaninov in capitals). 
- THE OPENING BLESSING (no 1) 
- SOME VERSESFROM PSALM 103 (no 2) 
- Litany (In S1avonic called 'Ektenie') 
- KATmSMA: SOME VERSESFROM PSALM 1 (no 3) 
- Litany 
- Psalm 140 + texts of the day 
- GLADSOME RADIANCE (no 4) 
- Prokimen + lecture from the Old Testament 
- Litany 
- Evening Prayer 
- Litany 
- Litia: the benediction of the bread 
- Texts of the day 
- THE CHANT OF SIMEON (no 5) 
- The Lord's Prayer 
- AVE MARIA (no 6) 
- Closing prayer 

The Matins: 

- Hexapsalm : the reading aloud of six psalms. The seventh movement of 
Rakhmaninov's work is now usually read by the priest. The setting for 
chorus is no common practice any more. 

- Litany 
- 'God is the Lord' + troparion + 2 Kathisma 
- 'LAUD THE NAME OF THE LORD' (no 8) 
- 'THE CHANT OF THE REsURRECTION' (no 9) 
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- 'WE HAVE SEEN THY RESURRECTION' (no 10) 
- Canon in nine parts, including the MAGNIFICAT (no 11) 
- Litany 
- Text of the day 
- THE GREAT DoxoLOGY (no 12) 
- TROPARION OF THE RESURRECTION (no 13 or no 14). These two texts 

alternate according to the system of the Oktoechos 
- 2 Litanies 
- C1osing prayer 

The fina1 movement of Rakhmaninov's work is a setting of the opening 
lines of the so called AKATHISTOS HYMN, the greatest hymn addressed to the 
Mother of God to be found in Byzantine poetry. lt is oot a regular part of the 
All-night Vigil. In some traditions it is sung after the lectures of the First 
Hour, immediately following the Matins in the combined service. 

The forma! enlargement of Rakhmaninov's work is achieved by an interac
tion of several principles: the shape of the melodie material, the use of the 
voices, the structure of the movements and the coherence of the entire work. 

Melody is the basic principle of form in this work. Contrapuntal develop
ment is subordinate to it. Although there is some impressive counterpoint in 
the All-night Vigil, the form is built up by melodie phrases. The principal 
melody is the leading part within the texture. lt is oot at all a mere cantus 
tirmus covered up by an almost independent polyphonic structure. Rakhma
ninov relies on melody. 

By chosing traditional chant melodies he linked his work with the liturgical 
origins of the Russian Church. On the religious level, this conneetion of old 
and new forms of expression refers to the belief in the eternal validity of its 
message, which is inherent in all religious thinking. 

Ten numbers are based on a traditional melody. Most of them use a 
cantiele of the so called 'znamen' tradition, which is the oldest tradition in 
syllabic singing of the Russian Church. lt goes back in time as far as the 11 tb 

century. The melodies are based on the principle of centonisation. 
Two numbers make use of a melody of the Kiev tradition. Liturgy and 

music evolved independently in South Russia after the invasion of the 
Mongolians. The region became part of the Polish kingdom for centuries. 
The musicians of Kiev developed a kind of part-singing. Melodies were no 
longer built on the principle of centonisation, but on melodie periods. 

The so called Greek tradition is a russified form of Greek singing. lt is 
believed to be developed in the 171h century under the influence of Greek 
musicians dwelling in Moscow. 
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All the melodies used by Rakhmaninov have an entirely horizontal eharae
ter. They have nothing to do with harmonie funetions. Melodie phrases are 
long and rarely of equallength. Their rhythmie strueture eannot be eontained 
by our regular bars. The ambitus is always very restrieted. Same 'znamen' 
ehants do not even exeeed a fourth . 

e.g. : No 9 
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[You are praised, Lord, instruet me in your justifieation.] 

No 7 and 12 

i#ï ---------------- I ---.... I ~ I f i l A' J J • ' 
) J , 

\ 
5Ó- r~ cA Ó.- BA S ~UI- Nt!XO 

) 

" 
I I Pj I L 1 I I I I I I 

~ Î i I 

i C2 ~ t ' 
11 N6. 36M- ' MHP i:' B 'fe- t\0- B't- L.(tX"g /111 J 

j i 
I>A~-ro-Bo - Aé- NÏ-é 

[Glory be toGodon high, and on earth peaee, goodwill in men.] 

No8 

" I , 

I 
I 

I 
i 

, 

oA-N1- 1\'rl-

I 
I 

t /': 
.' J 

[Laud the Name of the Lord. Alleluia.] 
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The restrietion in the range of the melodies has the advantage that the 
smallest extension of the ambitus has its effect. In this way, melodie tension 
can be maintained in large melodie units. 

e.g. No 2 

f/ 
...;... .... 

5Aó- ro-
• • _,_. ..... • • l-ei 

CAO- 8~ LJS'-WÈ Mo-t?<' · rC:- cno- <lel. 

r1 • • • 
l I I IJ I ff' I .... • ~I 

~ ' 1111 C,.f. e- C.01. 
A / 

w- 1>!16 -

[Bless the Lord, my soul... 
You are clothed with glory and splendour.] 

Five melodies are of Rakhmaninov's own invention: the numbers I, 3, 6, 
10 and 11. He maintains the same principles in their construction. 

In the melody of the opening movement every phrase consists of similar 
melodie elements, but length and range increase gradually. 

The melody of no 3 is generally restricted in its range to a fifth. The 
alleluia-sections are mere repetitions, but the settings of the verses differ in 
length. 

e.g. : verse 1 
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[Blessed is the man who does notwalk in the counsel of the ungodly.] 
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[Serve the Lord with fear, and rejoice unto him with reverence.] 

Notice the melismata at the words 'fear', 'rejoice' and 'reverence' . 
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In the fifth verse the ascending opening on the word 'arise' uses the 
undersecond of the finalis. The smallest changes are significant in this kind of 
music. 

e.g. 
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[Arise Lord, save me, my God.] 
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No 6 is largely based on the melodie units introduced in the opening bars. 
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[Mother of God, Virgin, rejoice.] 

From bar 13 to 24 tlfe melody is sung by the Altos. In bar 20 the range 
increases at words on the Salvation. 
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No 10 shows a similar economy intheuse of melodie means. The melody 
setdom exceeds the fourth. There are two enlargements. The first occurs in 
bar 11 , on the words 'for Thou art our God', the second in the bars 22-25. 
The last bar shows an ascending line of a tenth. lt is a kind of linking 
passage, because the point of culmination in the first Sopranos becomes an 
accompanying note to a new entry of the basic melody in Alto and Bass. 
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[For beho1d, through the cross joy has come to all the world.] 

The melody of no 11 has the widest range of the entire work. 1t is well 
adjusted to the praising words of the Magnificat. 

-
I IJ J 1 I : . I ) I 

~ 13•3-p;-
... f 11 I 

I I fiJ I 
I 

I 'ltb ~ • i J • J • • 
' I 

Ao- & .. - CIA 4 ~Xl Mo~ s:. 3~ cno.c't' 

[My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Saviour.] 

The verses are combined with a refrain. This is set with more restriction, 
except for the enlargement to a sixth in the closing melisma. 
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[More honourable than the Cherubim, and more glorious beyond compare 
than the Seraphim ... we magnify thee.] 
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In choral writing the restrietion of the melodie range bas the advantage 
that it does not exhaust the limited possibilities of the voices. In Western 
choral rousic the utmost melodical tension is generally reached in much more 
smaller passages. Melodies built on triads make constant use of the airoost 
entire ambitus of the voices. Choral writing demand~ a certain restraint in the 
use of the available means and a conscious balance of proportions. 

The texture of the unaccompanied chorus bas the most limited range of all 
the existing ensembles in European art music. It is a problem in musical 
Romanticism, with its demands for large-scale evolutions towards a climax. 

Rakhmaninov had the advantage of the availability of the well trained Bass 
voices of Russian choral culture. He makes intensive use of their deepest 
register. The C is no exception at all. In no 5 B -flat is reached. 

However, this is not the most important feature of his vocal scoring. Every 
voice is divided. In Romantic choral rousic this is a regular phenomenon. The 
real secret of his 'choral orchestration' lies once more in a refined sense of 
proportion. 

Rakhmaninov makes intensive use of the middle register of the chorus. 
Starting from the center, he can build up climaxes in both directions. The 
melody is often sung by the middle voices. Most original is his use of the Alto 
voice. We can go as far as to speak of 'the emancipation of the Alto voice' in 
choral writing. 

In West European choral rousic the Alto voice plays a minor part. It 
sometimes has a function in a polyphonic structure, but generally merely fills 
up the texture. In l91h-century instrumental practice the alto instruments 
became largely independent as a result of the Romantic interests in colorism. 
Unaccompanied choral rousic never went as far as that. Rakhmaninov seems 
to be the first to have fully understood the structural and sonorous possibili
ties of the Alto voice. 

In no 2 the melody is sung by a solo Alto, with the accompaniment of male 
voices. The sonorous effect is beautiful but not altogether new. Although not 
in an unaccompanied choral work, the same combination of voices was 
chosen by Brahms in his famous Alto Rhapsody. 

In other numbers Rakhmaninov gives an equally important part to the 
choral Altos. They have an important melodie function in the numbers 3, 6, 
7, 8, 9 and 12. The large-scale movement of no 12 is airoost entirely based on 
the melodie function of the Altos. 

The Sopranos often have an accompanying function. In several numbers 
wordless humming occurs as accomponying principle. In the choral practice 
of the Orthodox churches it is common use, but usually in the Basses. 
Rakhmaninov applies it to every voice, even to the Sopranos. 

The grouping of voices is another element in his choral writing, but this is 
also done in West European choral music. 
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The structure of the movements is mostly the result of an interaction of 
two principles of form: repetition and development. Repetition is an impor
tant feature of liturgical language. In Orthodox liturgy it is predominant. 
Development occurs mostly in dynamics and texture: the building up of 
climaxes and the widening of range. 

In no I the formulae of the opening blessing are set as a repetition of the 
same type of phrase. Development is worked out by the principle of addition. 
In three invocations the melody becomes longerand wider, in the fourth it is 
reduced again. 

In no 2 repetition is predominant. Melodie phrases reappear constantly. 
Even more important is the repeated exchange of two choral groups. The first 
group unifles a solo Alto with the second Tenors and the Basses. The second 
group consists of the Sopranos, choral Altos and the first Tenors. Rakhma
ninov imitates the practice of antiphony. There are some small changes in the 
grouping of the voices. The first Tenor takes part in the group of solo Alto 
and male voices in some bars. In the group of high voices the first Tenor 
usually bas the principal melody. In the bars 18-21 he is left out, while the 
melody is sung by the first Sopranos. The samehappens inthebars 33-35 and 
40-46. The peaceful mood of the movement is a result of the wave-like 
motion of well chosen sonorities. 

No 3 is perhaps the clearest example of the combination of repetition and 
development. The movement consists of verses and alleluia-sections. Develop
ment is worked out by sequences in the alleluia-sections, together with the 
increase of dynamics. The climax of the movement falls on the words of the 
doxology. The following alleluia-sections lead back to the point of departure. 

In no 4 the increase of tension is the essential principle of structure. In the 
first period Rakhmaninov postpones the entry of the Basses. In the second 
period the melody is transposed with a minor second. In the following 
chorda! setting the movement reaches its culmination. However, tension 
remains restrained. Dynamics rarely surpass the mezzo-forte. The range of 
the texture is limited as well. 

No 5 starts with a waving motion in the Altos and Tenors. After one bar 
they accompany the melody in the solo Tenor. The texture is enlarged first by 
the Sopranos, then by the Basses. With their entry the Basses start a short 
polyphonic section, which builds up a climax. It is reached on the words 'all 
people'. It breaks up suddenly. A quiet entry in the Sopranos brings out the 
word 'light'. The waving motion starts again and accompanies the closing 
phrase of the solo Tenor. 

No 6 starts with a chordal setting in the entire chorus. Dynamics are very 
low. In bar 13 the Altos take over the melody. The counterpoint in Sopranos 
and Tenors leads to a climax in bar 20. Tension decreases immediately. The 
piece finishes in its initia! sensitive mood. 
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No 7 is structured around a melody in the middle register, with a short 
evaJution towards a climax and a quiet postlude in chorda! setting. 

In no 8 the chorus is divided in two groups. Sopranos and Tenors are 
linked together. Altos and Basses sing the melody in octaves. The melody is 
brought out by its predominanee in dynamics. The praising character of the 
text is foliowed by a predominanee of forte tbraughout the movement There 
is, however, once more an absolute climax in bar 34. The Sopranos and 
Tenors give up their accompanying role and sing out their alleluias in 
fortissimo at the limit of their range. 

In no 9 the verses telling the story of the Resurrection are combined with a 
refrain. The two elements contrast in tempo. The verses are slow, the refrain 
is fairly quick. At first the difference is also brought out by a contrast in 
sonority. The refrain is sung by the male voices, the verses by the Altos and 
Sopranos, sparsely accompanied in Tenor and Bass. However, the grouping 
of the voices is not at all rigorous. Soon the Al tos join the male voices in the 
refrain. The Sopranos do the same in the final aceurenee of the refrain. The 
male voices participate also in the setting of the verses, in particular on 
essential sentences of the text The most emotional words are sung by a solo 
Tenor, citing the words spoken by the Angel to the myrrhbearing women at 
the empty tomb. 

The final doxology is a marvellous construction. A climax is built up very 
gradually over a period of 20 bars. In an unaccompanied choral work this is 
remarkable. Starting ppp in the low voices, melodie and dynamic tension 
increases in two large periods. The high voices join in gradually. A marked 
but irregular rhythm and the asymmetry of the phrases add tension to the 
construction. After two dimactie periods starts a jubilant alleluia-section. In 
the last bars tension decreases again. 

In no 10 the chorus is divided in two groups. High and low voices alternate 
with each other in an antiphonal way. The movement culminates in bar 25 . 
At this point the grouping of the voices changes. Sopranos and Tenors sing in 
octaves, Altos and Basses as well. In bar 28 there is a short but powerful 
contrary motion in the two groups. In the last phrase dynamics decrease 
rapidly. The initia] grouping of the voices is restored. 

The Magnificat of no 11 is once more structured as a mixture of a free 
setting of the verses and the repetition of the refrain. The setting of the verses 
starts in the Bass and results in the upper voice. The refrain is sung five times. 
Three times it stays at the same position but with different harmonisation. 
Then it is transposed, first a fourth, then a third higher. The sections are well 
differentiated from the Magnificat itself by their quietness and high sonority. 

No 12 is a complex movement The text of the Great Doxology itself is 
long and complex. It begins with the 'Slava v vishnikh Bogou', the Gloria in 
Excelsis of the Western Churches. Rakhmaninov has given the melody to the 
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Altos. Only in bar 16 the melody is taken over by the Basses. Rakhmaninov 
does not spend forces on the jubilant character of the text, thus postponing 
the real climax to the end of the entire movement What follows can be 
divided in four sections. Each of them starts quietly and builds up to a climax 
at the end. In the second one ('Blagosloven jesi Gospodi') tension increases in 
the threefold repetition of the alto-melody. At the end of it the melody is 
overwhelmed by a polyphonic treatment of different groups, resulting in a 
powerful harmonie passage. lts tension brings forth the rhythmic motion of 
the following section. The last section starts on the words of the lesser 
doxology. The part-writing is now entirely homophonic. The climax of the 
entire movement occurs in the penultimate bar. lt brings out the word 
'Immortal'. 

The three subsequent numbers are not so clearly structured as the pre
ceding ones. The chorus is generally used in its totality. In no 13 dynamics 
make a constant wave-like motion, with a central climax in bar 12. No 14 is 
more sensitive in feeling. Dynamics stay quite low. No 15 is an extravert 
finale, using the chorus constantly at the limits of its range and power. 

The coherence in the entire work is not the result of a motivic unity. 
Motivic development is not to be found in a work based on entire melodies. 
There are in fact similarities between some of them, but this is a result of their 
origin in the same musical tradition. 

Coherence lies much more in a certain development in expression. Two 
largepartscan be recognized. The movement l-6 belong to the Vespers, the 
numbers 7-14 to the Matins. Both parts can be regarded as musical unities. 
Above all there is a development in the entire work. 

The first part is an expression of profound devotion. lts character is very 
intimate. 

After the opening blessing two movements express a peaceful state of mind. 
Both convey rest and inner sitenee by the predominanee of repetition. In no 3 
there is a short outburst of joy at the words of the doxology, but the 
profundity of feeling is restored immediately. 

No 4 is the special hymn of the Vespers. Man percieves the evening twilight 
and sings the praise of the Lord. In the disappearence of natura! light, the 
immaterial light of God - being Christ bimself - remains to the faithful. 
The composition has an adagio-like character, with intense harmonie tension. 
Highly effective is the recurrence of the words 'Svjetje tikhii', ex pressing the 
permanence of divine Light. The words of praise 'poem otsa .. . ' are beauti
fully illuminated by a small transposition of the melody and the use of the 
Tenor solo. 
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In the next movement this intense feeling of awareness of the Divine 
Presence is intensified even more. The words are taken from the gospel of St. 
Luke. The old Simeon accepts death when he knows for sure that Salvation 
has come to the world. It is one of the finest expressions of the very essence of 
Christian faith. The words being so individual, they are set for a solo Tenor. 
The expression is much more passionate as in the previous hymn. lts 
culmination falls on the words 'vsekhe ljoudei' ('before the face of all 
people'). Very beautiful is the sudden entry in piano of the Sopranos on the 
word 'svjate' ('a light'). The entire first part culminates in this movement. 
The 'Ave Maria' of no 6 takes up again the peaceful mood of the numbers 2 
and 3. 

The second part starts with the opening words of the Matins. lt is no 
common practice any more that these words should be sung by the chorus, as 
it used to be in some traditions. Musically it works well. The melody returns 
in no 12, thus forming the entire partinto a cyclic whole. 

The center of this part is the story of the Resurrection (no 9). The scene is 
vividly depicted, interrupted by a refrain with a strong rhythmic character. 
The liveliness of the rhythm reaches its climax in the magnificent doxology, 
foliowed by a jubilant 'alleluia'. 

This movement is encircled by two praising hymns (no 8 and no 10), both 
with vigorous melodies in powerful dynamics. Expression is no longer intro
vert. lt is jubilant. The victory on death by Christ's Resurrection is conveyed 
in a triumphant way. 

The praising character of the second part reaches its fulfilment in the 
numbers 11 and 12. The Magnificat (no 11) is sung slowly, but the melodical 
and dynamical motion is impressive. It is counterbalanced by a light and 
tender refrain on the words 'More honourable than .. .', singing the praise of 
the Mother of God. 

The large-scale movement of no 12 is the highlight in the development of 
the second part. lt is the culmination of the entire work as well. Towards the 
end the rhythm becomes more and more vivid. Rakhmaninov succeeds in 
keeping up the tension in the entire piece. For an unaccompanied choral 
work this is quite an achievement. 

The three last movements do not give as strong an impression of belonging 
to an organic wholeas the previous numbers. In fact the numbers 13 and 14 
are alternatives in liturgical practice. No 15 stands somewhat separate also. 
The opening lines of the Akathistos hymn can be sung at the end of the First 
Hour. As a musical piece it serves as an extravert finale. 

The entire work is marked by a transition of night into day, together with a 
development in feeling from profundity to exaltation. 
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Of course the content is religious. If we would try to understand its 
inherent qualities beyond its religious message, the work can be compared 
with other masterworks of musical Romanticism for its emotional complexity 
and the expression of the idea of redemption. This concept is a central one in 
Romantic music. Rakhmaninov is the first to have succeeded in bringing it to 
life in an unaccompanied ebaral work. 

Rakhmaninov's name would survive as the composer of the All-night Vigil, 
if only the organisation of our concert life were different. Beyond doubt it is 
bis most original work. Beside its important position in the history of 
unaccompanied ebaral music, it is a highlight in the Romantic tradition of 
national music. Melodies of national inheritance have aften been arranged in 
a musical farm inappropriate to them. Many composers have had serious 
difficulties to incorporate these melodies in a symphonic form. In Rakhmani
nov's All-night Vigil the traditional melodies maintain their functionality and 
their vocal beauty. In a work such as this the national inheritance can speak 
more clearly and convincingly to the world. 

The All-night Vigil is the ideal work to hand over to the Western world the 
beauty of the Orthodox liturgy itself. Perhaps we understand it only as a vety 
strict farm of religious life, but in its bistorical sense it is also an impressive 
creation of the human mind. Confronting us with the origins of Christianity, 
it leads us back to one of the main sourees of European civilisation. 



Elze Bruyninx 

SCENES OF DAILY LIFE IN THE METAL ART OF WEST AFRICA 
AN EXAMPLE FROM THE ETHNOGRAPIDC COLLECTIONS OF THE 

STATE UNIVERSITY OF GHENT 

The study of the figurative brassart of the Dan and the Wè (Gere-Wobe), 
wholive intheborder region of Liberia and Ivory Coast, more particularly in 
the Upper Cavally area, leads one to suspect that within the corpus of 
anthropomorfic sculpture, one particular type of figure, namely scenes of 
daily life, did not spontaneously originiate from the artistic life of both 
peoples, but rather came into existence under foreign impulses (Bruyninx 
1986: 189). At the present level of research it is still unclear in what way and 
from which area or culture the influence could have been exercised. As we 
shall see, there are several possibilities. 

Traditional anthropomorphic brass sculpture of the Dan and Wè eneom
passes mainly standing male and female statues, cast according to the lost
wax method, and most often presented naked. They show a symmetrical 
composition and have a rather static appearance (ill. 1). lt is known that such 
figures were already made in Ivory Coast before the penetration of the whites 
in the Upper Cavally region, in other words, before the first two decennia of 
our century (Vandenhoute 1939:11 /13). Morphologically, they are related to 
the wooden statues, which, however, outnumber them. During colonial rule 
the production of both brass and wooden figures increased. lt is in this period 
that the casters also became more interested in a different kind of metal art, 
more particularly narrative tableaus, which are inspired by scenes of daily 
life. Favorite themes are women engaged in dornestic tasks and men who are 
practising a craft (ill. 2). 

Fischer and Himmelheber (1976: 178) seem to suggest that on the Liberian 
side genre-like representations were already made before Western inter
ference. With regard to the eastern Dan and Wè we have not found a single 
clue in this direction. The fact is that among both peoples the increasing 
interest in the casting of statues was of only short duration. By and large it 
was alive until the 1950's, after which brassart completely disappeared here. 
It should be added, however, that the production was never enormous, as has 
been the case in other parts of West Africa. Similarly, real casting centers 
have probably never been developed intheUpper Cavally region. At least we 
do not have the necessary data which can prove otherwise. 

The short flowering of the figurative brass art can directly or indirectly be 
explained, at least for the Dan and Wè of lvory Coast, by the presence of 
Westerners. The colonization had as a consequence the stabilization of the 
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Ill. l Female tigure made by Biyedo of Banneu 
Ivory Coast, Banneu, Dan, H. 25,7 cm. 
Ethnographic Collections of the State University of Ghent, Nr. IV. 865 (copy
right). 

relationships between hostile clans or groups within the Dan community on 
the one hand, and between the Dan and the Wè on the other. This led to a 
period of relative peace from which resulted a more flourishing trade and, as 
a consequence, more possibilities to import several products, from the West 
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111. 2 Representation of a blacksmith 
Ivory Coast, Dan, H. 17,2 cm. 
Royal Tropical Institute, Amsterdam, Nr. 29912 (copyright). 
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or elsewhere, including metal. Both peoples had to rely on this, since they 
could not make brass alloys themselves. Recycled material was used more 
and more. Castings that went wrong or broken braceiets and anklets were 
employed, but also scrap metal such as a radiator made of copper alloy from 
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a discarded truck. Even brass cartridges were considered suitable. An 
example of this is a scene of daily life which depiets a dignitary or chief being 
carried by two bearers. This Wè object, which is 20 cm high, 4 cm wide and 
25 cm long, and in 1978 was in the possession of the missionary Albert 
Chaize in Péhé, was cast in Guig1o out of the cartridges of bullets used by 
so1diers (ill. 3) 1 . 

As far as the Dan and the Wè of Liberia are concerned- where they are 
sometimes called Gio and Kran respectively - the short appearance of 
figurative art can perhaps he explained by a measure imposed by the 
government. For reasons of health, it was forbidden by law for women to 
wear the usually heavy brass ornaments, especially anklets 2 • After all, 
anklets, such as those of the hollow, ftuted type, which were only removed 
after death, and among which specimens that weighed more than three 
kilograms were no exception, often caused wounds which became quickly 
infected, in spite of the use of leggings plaited from ribbons or fibers. No 
doubt there was still another reason for this prohibition. By wearing rings, a 
woman, at least to a certain degree, lost her freedom of movement As 
Fischer (1967 :357)- and following him also Johnson (1987a:51)- main
tains, it goes without saying that without these heavy objects a woman was 
able to move around better. Since her economie task resided particularly in 
being active in the fields - above all it is the woman who does the farming
in terms of profit it was important that a woman without rings could work 
easier and faster. lt is possible that to this measure was also connected a 
psychological aspect, referring to the association of the rings with slave 
chains. In this conneetion Fisher (1967 : 358), referring to Himmelheber 
(1958:90), writes the following: 'Die Ursache hierzu liegt wahrscheinlich in 
einem Missverständniss. Die Liberianen sehen in den schweren Beinringen, 
mit denendie Hauptfrauen ihre Vornehmheit an den Tag legen, Fesseln, mit 
denen - wie sie meinen - gekaufte Frauen, also Sklavinnen, am fortlaufen 
gehindert werden sollen'. In any case, the prohibition had as a consequence 
that large amount of ornaments became available, which could serve as the 
basic material for the casting of statues. 

Also, on the lvory Coast side of the border as well as in other parts of 
West Africa, a graduallack of interest regarding the wearing of rings can he 
observed. lt would, however, he carrying things too far to associate the 
bioom of figurative metal art in the whole of West Africa with the decline of 
the traditional brass ornaments or, in other words, with a surplus of available 
raw materiaL The fact that in the Upper Cavally region a considerable 
amount of basic material became available constituted an important factor, 

1 Personal communication, Péhé, February 23, 1979. 
2 We do not know in which year this decision was taken. The fact is mentioned by Himme1heber 
(1964 : 15) who writes : 'In Liberia wurde das Tragen der Ringe gar durch Gesetz verboten'. 
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111. 3 Dignitary carried by two servants 
Ivory Coast, Guiglo, Wè 
A. Chaize, Ivory Coast, Péhé (copyright M. Segers). 
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yet it did not give rise, comparatively speaking, to an enormous production of 
figurative brass castings. One of the reasous for this is provided by Himmel
heber (1964: 15), who mentions that during the Secoud World War omaments 
were bought up to cast guns out of them. In 1956 in Duékoué in the Gere 
area (Southem Wè- lvory Coast) he could still see large amounts of rings, 
which apparently had not found a buyer. Indeed, we should not loose sight of 
the fact that a1ready before and also later, tonsof traditional omaments-of 
which the most beautiful ones are now highly valued by the collector - were 
brought by the shipload to the West to be melted down into all kinds of 
consumer goods. 
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Besides the availability of a rather large amount of brass, there is another 
possible cause for the increased production of figurative art. With the colonial 
presence and the increasing contacts with the West there were more potential 
buyers. In the beginning the demand came especially from planters and 
colonial servants who bought objects to decorate their houses or to take them 
totheir homelands as presents. Soon the arttradein the West appeared to be 
interested in the roetal art of the Dan and Wè, be it that their attention was 
initally directed more to the small brass masks than to figures . A new and 
interested pubtic was thus partly responsible for the bioom of sculpture, in 
casu in brass, and oot in the last place of that of the scenes of daily life, and 
this oot only in the area we are discussing bere, but also in other parts of 
West Africa, e.g., in Ghana, Benin (Dahomey) and Cameroon. Contrary to 
the Upper Cavally region, in these areas there still exists a flourishing 
production of tourist art in roetal which, however, bas lost much of its quality 
and artisticy when compared to the traditional objects. Even a eertaio impact 
from the part of the missionaires should oot be overlooked. As regards the 
Dan and Wè area this impact is however small. 

Not only Western contacts gave rise to an increasing production of scenes 
of daily life. In some parts of West Africa this genre constitutes a traditional 
theme. We especially encounter it among peoples with a centralized politica! 
structure, in which brass art had its own function. Both in the Asante 
kingdom and among the different kings who ruled former Dahomey - more 
in particular Abomey - as well as at the court of the sultan of Bamun, 
casters mainly worked for the persons in authority. This court art almost 
always had a profane character. The Dan and the Wè, on the other hand, 
never knew a centralized authority. Still, their statues did oot have a religious 
meaning either. They were objects of prestige, symbols of status owned by 
chiefs and dignitaries. At eertaio festivities they were proudly displayed in or 
outside the house. 

J ohnson (1987a: 51) explains the growing importance of the brass statues in 
general as follows: 'But probably the most important factor to the develop
ment of this new art form was the demand for prestige objects by wealthy 
chiefs'. To this it should be added, we think, that the secular character of the 
objects which were used within the traditional context made it possible for the 
casters - already very soon and without much diffidence - to start casting 
oot only for their own dignitaries, but also for Europeans who live there and, 
later on, for tourists. This lucrative activity, moreover, was to the benefit of 
the chiefs, since they controlled the sales. lt is obvious that the caster, in bis 
eagerness to comply with the taste of the buyer, started to more or less 
abandon bis own, typical style. In our opinion, the object of A. Chaize in 
Péhé is a striking example of this. Motionless statues were no longer 
appreciated, in contrast to figures full of movement which showed the daily 
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life of the people. Women carrying water or pounding in a mortar, stilt 
dancers, blacksmiths, potters, etc. were now preferred. These themes which 
were comprehensible for the layman - and this is what most buyers were -
account for the growing success of the scenes of daily life. 

Some people are of the opinion that the presence of these anecdotical 
representations in the art of the Dan and Wè is due to the ernanation of the 
Akan metal art. Through the indigenous trading relations by way of the 
Sassandra or across the sea, the Upper Cavally region could no doubt come 
into contact with the Baule, Agni and/or Asante culture. As has been said 
before, theses peoples are known to have an old tradition of brass casting 
which resulted, among other things, in the making of figurative, usually 
small objects which in the literature are termed gold weights 3 • Besides this 
flourishing miniature art, larger pieces are said to have been sporadically cast, 
the themes of which illustrated court life. An example of Baule inftuence can 
be found in a brass mask from the Dan of lvory Coast (height 15 cm) which 
is now in the Museum für Völkerkunde in Base!, where it is inventarised as 
nr. lil. 7788 (Baer, Jeanneret & Raunig 1966: il1.2). The half spirals above the 
eye slits are the same as those which can sametimes be found as decaration 
on small anthropomorphic Bau1e heads which are mainly used as pendants. 

Regarding the wood sculpture, more particularly the masks, Vandenboute 
(1948) has already shown that the Dan, even more than the Wè, were open to 
foreign inftuences. He stated that in the traditional plastic art of the Dan 
importance is attatched to new forma! elements - for the greater part 
borrowed from the art of the Wè- which the sculptor, with his typical sense 
for classica! balance, incorporates into his own style. Innovation is appre
ciated. This relates to the function the objects have to fulfill. After all, the 
content of the mask is to a large extent determined by the design. The more 
beautiful it is, the better it will serve its function. This leads not only to 
aiming at forma! perfection, but also to striving for originality. Just like the 
Dan sculptor, the caster among the Dan borrows elements from the Wè style. 
This is demonstrated, for example, in the way several small brass masks are 
modelled. Thus it should not be precluded in advance that the caster seeks 
inspiration for his statues in the Akan scenes of daily life. After morpho
logical research of the approximately seventy Dan and Wè specimens that are 
known to us, this can, however, not be ascertained. 

It may not be very obvious that a caster, working in the Upper Cavally 
region, finds inspiration in an art style from an area which is situated far 
from his own hometown, namely Burkina Faso and more particularly Ouaga
dougou. Yet by means of a closer examination of an object from the 

3 For further inforrnation on these so-called gold weights we refer to the works of Menzei (1968), 
Garrard (1980) and Niangoran-Bouah (1984, 1987). 
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Ethnographic Collections of the State University of Ghent, we shall show 
that this is nonetheless possible. In doing so we are putting forward one more 
argument against the view: 'one tribe, one style'. 

Bravmann (1973:99) has circumscribed this view as follows: 'Certain1y one 
of the most glaring distortions that has affected the notions and writings of 
those who have concerned themselves with the arts of Africa, whether they 
are researchers in the humanities or in the social sciences or more casual 
observers, is the concept of the tribe as a closed artistic entity. The perimeter 
of tribal styles, it is claimed, coincides complete1y with style'. More and more 
researchers are coming to the same conclusions. Blackmun Visonà (1987: 38) 
writes: 'As more and more data on African art are made available to us, it 
becomes apparent that the ftuid, variegated, interethnic relationships ( ... ) are 
the rule rather than the exception in Africa. Interaction, not isolation, seems 
to characterize much of the production and distribution of traditional art 
forms'. The original, outdated view appears to persist in some circles, since 
Blasckmun Visonà (1987:38) continues by saying that 'Yet African art is still 
presented to the general public as if there were a representative style for each 
ethnic group and as if each piece were either a typical or atypical example of 
a single population's reuvre'. What both authors suggest is applicable not 
only to the art of Africa, but more generally, to the whole of ethnic art. 

With regard to Africa, one of the factors which, among others, has led to 
this mistaken view, is the fact that the Sahara has been considered too great a 
harrier. The same goes for the so called impenetrable primeval forest. The 
intense trading relations that have existed in all times have been insufficiently 
taken into account. Too little attention has been paid to the interregionat and 
regional trade which is at the basis of the distribution of many items of 
cultural value, both material and immaterial. The view that the isolated way 
of living of many peoples is partly responsible for the specific art style they 
produce, is indeed a myth which has been created by the Westerner. A 
thorough knowledge of the economie history of the region which one is 
studying is one of the prerequisites to be able to come to a proper insight into 
the art of a certain area. We are aware of the fact that this is not always 
possible, for lack of proper data or insuflident materiaL Yet one should try to 
study as much as possible the trading relations and the market system. Those 
who are involved in the study of the distri bution of metal in Africa, as well as 
the metal art, know that together with the metal, which was spread through 
trade routes - which throughout time or in different periodes were not 
always the same - the various techniques could be distributed as well, which 
also applies for objects. lt is known that in this way certain designs, 
decoration patterns or formal elements have been spread. As regards the 
speci1ic art form of scenes of daily life, it can be pointed out that its present 
distribution throughout West Africa is no doubt directly or indirectly largely 
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111. 4 Scene of daily life made by J. Badoit 
Durkina Faso, Ouagadougou brass style, H. 16,9 cm. 
Ethnographic Collections of the State University of Ghent, Nr. IV. 1781 
(copyright). 

due to trading transactions. In our opinion the object from the Ethnographic 
Collections constitutes only one of many examples of this. 

The object is a scene of daily life (16,9 x 11,1 cm) that is registered as Mossi 
(Burkina Faso) under number IV. 1781 of the inventory (ill. 4). The scene is 
drawn straight from real life. A mother is depicted with a comb-shaped 
hairdo and dressed in a rather long loincloth. She bas beautifully shaped 
naked breasts, and at the back, in a cloth which is knotted at the front, she 
carries a baby with short, curly hair. She is pounding millet in a mortar with 
a long pestle. Next to her stands a ca1ebash. The scene stands on a 
rectangular base and the whole bas been cast according to the lost wax 
method. Very exceptional is the fact that this figure has been signed, in casu 
by the name of Joseph Badoit. The signature is on the top of the very thin 
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111. 5 Signature of J. Badoit 
Ethnographic Collections, State University of Ghent (copyright). 

Ill. 6 Signature of J. Badoit 
Ethnographic Collections, State University of Ghent (copyright). 

base. It was put there during the creation of the wax model and has thus been 
cast as well. The first nam~ is alongside the right foot of the figure (ill. 5). The 
family name can be found at the front, before the calebash and the mortar 
(ill . 6). 

Fuchs (1960: 76-77) writes the following a bout the author of this sculpture: 
'C'est un Gurunga originaire de Navrongo (Ghana), Joseph Badoit (nom 
francisé) qui, vers 1915, fit fondre les premiers sujets. Elève des Pères blancs, 
il apris Ie modelage dans leur établissement de Marsa en Tunisie' 4 • Once he 
arrived at Ouagadougou he created, alongside some typical Mossi specimen, 
figures illustrating daily life. His artistic activity, which started when he was 

4 La Marsa was the countryhouse where the scholastics of 'La Société des Missionaires 
d'Afrique', who attended classes in Carthago, came to rest. For a while young Africans of 
different ethnic origin stayed here too, and received an education. We do not know when and at 
what age J. Badoit stayed here. 



SCENES OF DAIL Y LIFE 241 

approximately 45 years old, restricted itself to wax designs. The making of 
the mould, the actual casting and the finishing he left to craftsmen from the 
Niogsin quarter which is situated in the northwest of the city. He did supply 
them, however, with the metal that was needed. The Africa specialist Albert 
Maesen, who in 1939 in Bobo-Dioulasso visited the Faire Exposition- an 
initiative of the colonial government to have the different art schools make 
their work public - recorded that the driving force bebind the genre-like 
brass art was François Badoit, a cathechist who stayed at the missionary post 
of Ouagadougou but originated from Po (Burkina Faso ). The artist entrusted 
his wax figures to a caster friend Tasere Dereme. Two sans of the latter were 
represented at the exposition in 1939. One of them, named Suleiman Dere::ne, 
was the informant of A. Maesen. Despite the different first names, we are no 
doubt dealing with one and the same artist who signed his work by the name 
of Joseph Badoit. The same can be concluded with respect to the first name 
of the craftsman who cast the work. Prosper Tiendrebeogo, Director of the 
Cultural Patrimony of Burkina Faso, also thinks that Badoit was a so-called 
Gurunga (pl. Gurunsz) and adds : 'On lui adjoint un apprenti du nom Dermé 
Moumouni, actuel chef traditionnel de Nioghsin' 5• In this case it is less 
certain that we are dealing with one and the same person. We would like to 
point out that the information supplied by Maesen is first hand. Perhaps after 
all these years the memory of Tasere has faded or maybe more than one 
caster worked for Badoit. In that case bath men certainly came from the 
same family of casters. 

Badoit employed the lost wax technique resulting in full castings. Fuchs 
gives a thorough description of the technique as it was practized at the end of 
the 1950's. However, he provides little exact information as to the kind of 
metal that was used. He simply speaks of bronze and copper, leaving us to 
guess whether an alloy of red capper or one of brass was used 6 • The object 
we have described bere was probably cast in brass; at least the colour is 
capper yellow 7 • The author does not give us information on the runner 
either. Research on similar objects in the Ethnographic Collections shows 

s We would especially like to thank Prof. Dr. A. Maesen of the Royal Museum for Central 
Africa, Tervuren, for letting us use his notes. Thanks arealso due to Mr. P. Tiendrebeogo for the 
data he provided us in a letter, as well as W. Blondeel, historian, for the useful information he 
supplied. 
6 When later on the Ouagadougou brass school began to work commercially and the objects 
became smaller, Fuchs (1960:78) mentions the use of red copper and brass for the quality pieces, 
whereas for the cheaper ones aluminium and sometimes zinc is employed. 'Le cuivre rouge ou 
jaune est utilisé pour les sujets de qualité. Autrefois les commerçants haoussa Ie ramenaient de la 
Cóte-de-I'Or (actuel Ghana)' . 
7 Certainty with respect to the composition of the material of the object can only be had after an 
analysis in a specialized laboratory. Objects from various collections show that an alloy of brass 
was used. The smaller pieces, which are indeed less carefully finished, have been cast in 'white 
metal'. 
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that, in the case of the smaller scenes of daily life with a base, only one runner 
was provided, whereas the larger ones, like that of Badoit, were made using 
two gates. These were placed neither at the bottom, which would be the most 
obvious thing to do, nor at the top of the figure, but strangely enough at one 
of the sides of the thin base. This could possibly point to the use that was 
made of a recent technique which consists in casing several wax roodels with 
clay and connecting the wax runners, thus making one mould. A. Maesen bas 
assured us, however, that every piece was actually cast separately and that, as 
regards the finish, the pieces were rubbed with a mixture of liquid wax and 
carbonized grit from the mould. For this a reed was used which served as a 
brush. The picture publisbed by Dittmer (1966:ill. 8) also shows that each 
object is made separately. Sometimes, however, the specimens were poly
chromed as well. Today, Western enamel paints are used for this. 

The fact that Badoit did not execute the complete process of production for 
the objects, had as a consequence that around 1920 the casters of Niogsin, 
following Badoit, started to independently make scenes of dai1y life, a 
lucrative activity which bas continued to be practised among several families 
of casters ever since (Fuchs 1960:77). Joseph Badoit undoubtedly gave the 
roetal art of Ouagadougou a new impulse. He died in Bobo-Dioulasso in 
February 1937 at the age of 67 (Fuchs 1960:76-77). 

We cannot exactly date the object we have been discussing. We only know 
that it must have been made between approximate1y 1915 and 1937. The 
possibility that casters carrying on the work of Badoit would get mixed up in 
forging bis signature can be ruled out bere. As regards the dating, it would 
have been useful to know when the artist left for Bobo-Dioulasso. Did he 
stay there on1y temporari1y or definitive1y, and did he make objects there 8 ? 

The scene of daily 1ife we have discussed bere can not be described as a 
Mossi piece nor as an object made in Mossi style. It is better to identify it as 
an example of genre art executed in Ouagadougou brass style. At least 
according to Fuchs, Badoit was a so-called Gurunga who received bis training 
in La Marsa, and later on went to work in Ouagadougou 9 . Since he came 
from Navrongo or Pö, both towns being situated in the Kassena area in the 
border region of Northern Ghana and Burkina Faso - along the main road 
between Kumasi and Ouagadougou- we suspect that Badoit was a Kassena. 
However, there used to live bere - as is the case today - a considerable 
quantity of people of different ethnic origin, and inter-ethnic marriages are 

8 Fuchs does not supply information on this point. He does mention that, at least around 1959, 
two of Badoit's children were living in Bobo-Dioulasso: 'Deux plus connus habitent Ie quartier 
Farakan à Bobo-Dioulasso; ce sant Arthur Kaboré et Jean-Pierre Bassoulé. Le premier est 
instituteur, Ie second, ägé d'une cinquantaine d'années est modeleur comme son père adoptif et 
ses figurines en terre cuite sant appréciées des connaisseurs' (1960:76-77). According to P. 
Tiendrebeogo, Joseph Badoit had been active as a potter befare he turned into modeHing wax. 
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not exceptional, so that, as to his origin, we cannot state it out with certainty. 
The border region, moreover, is undergoing influences both from the North 
- by way of the Mossi caravans - and the South. With respect to the brass 
art of the Frafra, situated to the east of the Kassena living in Ghana, Garrard 
(1982 :40) writes: 'Although the brass was obtained from the South, Frafra 
metalwork bears no relationship to that of the Akan of southern Ghana. lts 
affinities are entirely with the metalwork of more northerly regions, notably 
that of the Mossi and Kassena of Upper Volta'. 

Of course it is always possible that Joseph Badoit had seen examples of 
figurative gold weights which had a genre-like character. In this conneetion 
Dittmer (1967-242) writes: 'Da verschaffte ein 'Neffe' der seit Generationen 
als Bronzegiesser in Ouagadougou ansässigen Dermé-Sippe neue Aufträge: 
An der Elfenbeinküste hatte er den bei Anyi-Akan-Stämmen für Goldge
wichte angewandten Gelbguss von kleinformatigen Figuren kennengelernt. Er 
begann in den 20er Jahren mit der Herstellung von Figuren in der Grösse von 
5 bis 12 cm Höhe'. lt seems to us that this information refers to the 
apprentice rather than Badoit. Any way, if an Akan influence could be 
considered, it can only be established at the level of the depicted subjects, and 
not with respect to style. At least as far as the figure which is now in the 
museum of the Ghent State University is concerned, this can not be shown. 
In our opinion influence from Kassena work seems very unlikely as well. 
Their metal art, it is true, has not yet been studied in depth, but according to 
the information provided by Haselberger (1969), and from the objects known 
to us from museum collections and the existing literature, it seems that this 
people mainly produce ornaments such as pendants and all sorts of rings. 
However, with regard to the Western Kassena, Haselberger mentions that 
anthropomorphic brass castings are exeptionally being made (1969: 181). She 
adds, however, that she does not know whether the casters were Kassena or 
Mossi. 

Finally there remain the traditional figurative Mossi castings which could 
have inspired Badoit. In this respect, as well as regards the former corpora
tion of casters, Fuchs (1960:76) writes: 'Celle-ci était installée à Ouagadou
gou bien avant la pénétration européenne, mais l'activité des fondeurs 
s'apparentait avant tout à la bijouterie et accidentellement à la statuaire' . 
Referring to a publication by Delobsom (1932) he mentions that, whenever a 
Mogho-Naba dies, shortly or some time afterwards a statue is cast in his 
resemblance 10• This task was carried out by casters from Niogsin. Con-

9 As regards the name Gurunsi (sing. Gurunga) Roy (1987:89) writes: 'The groups that constitute 
the so-called gurunsi peop1es share similar Gur languages. Most of them consider gurunsi a 
pejorative forrn of address and much prefer to be called by their ethnic name'. 
10 According to Fuchs this custom still existed at the deaths of Mogho Naba Kom in 1942 and 
Mogho Naba Sagha in 1957. The casters who carried out this task were Hamado and Bila Touré 
respectively. 
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111. 7 Scene of daily life made by J. Badoit 
Burkina Faso, Ouagadougou brass style, H. 15,2 cm. Royal Museum of Central 
Africa, Tervuren, Section of Ethnography, Nr. 79.1.116 (copyright). 
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cerning this quarter Fuchs (1960: 76) supplies the following details: '11 est 
habité entièrement par les membres de la familie Dermé origir:taire de 
Hombori (Soudan) [situated in present day Mali], à 350 km. au nord 
d'Ouagadougou, à la limite des pays peul et touareg'. He continues by saying 
that this was the only occasion in which casters were allowed to cast statues: 
'Se livrer à ce genre de travail en d'autres temps eut attiré Ie malheur sur soi'. 
He adds that no credence has been attached to this for more than thirty 
years. lt still remains an open question whether or not the first casters, who 
were probably principally concerned with making jewelry, started to create 
their own, typical style of figurative brass sculpture only after ha ving arrived 
in the Mossi area. Although the Mossi brass art, too, has not been studied in 
depth, we should leave open the possibility that Badoit has borrowed formal 
characteristics from the rather rare Mossi statues. Roy (1982:56), who 
examines this so-called royal sculpture in greater depth, writes the following 
on the brass statues: 'Each royal image is accompanied by those of servants 
carrying in their hands a calabash for libation of zomzom (millet flour water) 
and of beer' 11 . The information we have, at least, points out that some of 
these traditional statues show a genre-like character. Dittmer (1967:241) 
explicitly mentions that nothing is known with respect to the design of these 
objects. 

1t is obvious that we restriet ourselves to providing the different sourees of 
possible influence, and that no conclusions can be drawn. Not only do we 
lack enough souree material, we also do not have enough objects made by 
Badoit to make a sound comparison. The museum in Ouagadougou does not 
possess a work by this master. As far as we know, besides the figure in Ghent, 
only one other example is known. This object is a statue of the Royal 
Museum for Central Africa in Tervuren carrying the inventory number 
79.1.116, which comes from the former Africa colteetion of the Royal 
Museums for Art and Ristory in Brussel. In 1933 Olbrechts received it in 
Ouagadougou as a gift from the Mogho-Naba. lt represents a musician 
playing a chordophone. The figure, which is 15,2 cm high, carries a hat and a 
'boubou' which reaches to just above the knees. Both garments are painted 
white. The hat is ornamented with a reddish brown to brown ribbon, the 
dress is decorated with several vertically placed bands. The face and the limbs 
are well modelled. The signature can be found on the flat base in front of the 
feet (ill. 7). 

Finally it is also possible that under the influence of bis teacher(s) Badoit 

11 As regards the brass art, Roy, in addition, refers to the work of Hoskins and Charbonneau 
(1976), a publication which was nowhere availab1e for consu1tation, and which, as P. Tiendre
beego wrote to us, is not even at hand in the 1ibraries of Ouagadougou. The contents of this 
rather short publication probably correspond with what Roy maintains, since he writes that 'Both 
Hoskins and I obtained our information from Bila Toure, so our descriptions agree in detail' 
(1982:91). 
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developed bis own style, in which no visible formal elements borrowed from 
other African styles are incorporated and which eventually bas led to the 
specific art style which is still being practized today in the casting centre of 
Ouagadougou. Placing the figures on a base is an inspiration taken from 
Western models. The signing of the work, which, as is commonly known, is 
not a traditional African practise, undoubtedly goes back to contacts with 
Westerners or Western art objects. The latter presumably also account for the 
realistic design of both works by Badoit. In her artiele on the European 
inftuences on the African art of metal, notably the objects from Ouagadou
gou, Hefel (1943 : 137) writes the following : 'Es werden dort von einem 
Künstler, der lange zeit in Europa lebte, Metallfigürchen in verlorener Form 
hergestellt, die bei den Fremden grössen Anklang finden.' In this respect she 
refers to Hubert (1923: 537-562) whoreports on the 'Exposition artistique', 
organized for the first time in Dakar in 1923. With regard to the art of metal 
in general, he states that the objects in question were made to be sold to 
Europeans. In addition, he maintains that, specifically with respect to the 
Ouagadougou figures, 'Ils sont dus à un seul artiste indigène, qui a vécu 
longtemps en Europe et dont les procédés, comme la facture, sont exclusive
ment européens' (p. 550). Unfortunately, he does notmention bis sources, nor 
does he provide any further information on the artist in question. If he is 
referring bere to Badoit, then the latter not only would have learned bis trade 
among the missionaries in Marsa, Tunisia, but also would have drawn 
inspiration from bis stay in Europe, which would explain the Western 
elementsin bis work. However, stating that both the design and technique are 
specifically European is too premature a condusion on the part of the author. 
Such a condusion fits in with views on African art which existed in the 
beginning of this century in professional circles, and especially among the 
general public. 

The signed object of the Ethnographic Collections of the State University 
of Ghent, which is cast well, was not collected in Burkina Faso, but in Ivory 
Coast in 1939 by P.J. Vandenhoute12 . He acquired it from a Wobe black
smith (Northern Wè) in the northern Dan area, more precisely in Man. We 
do not know how this blacksmith obtained it. Fuchs (1960:81-82) does not 
provide information with respect to the sale of the objects made by Badoit. 
However, he writes about the more recent period: 'Les figurines et autres 
pièces des ateliers de Niogsin peuvent être choisies ou commandées sur place 
chez l'artisan. Certains fondeurs vont aussi offrir leurs sujets ou prendre des 
commandes parmi la clientèle d'Ouagadougou. D'autres rassemblant leur 
production de plusieurs semaines vont la vendre périodiquement à Abidjan. 

1 2 Vandenhoute acquired it during the 1938-1939 expedition to Ivory Coast by the State 
University of Ghent and the Vleeschhuismuseum, Antwerp. 
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La plus grande partie cependant, et non la meilleure, passe dans les rnains des 
marchands dioula qui s'envont la monnayer au loin, à Bamako, Dakar, 
Abidjan, Konakry et au tres grands eentres d' Afrique occidentale' . 

On the filing card accompanying the object, Vandenboute notes that the 
Wobe blacksmith, who wanted to become a brass caster, carefully looked 
after the sculpture. He intended to use it as a model or, as the caster said, 'to 
imitate it', once he had completely mastered the art of brass casting 13 . So if 
Vandenboute had not bought the object, the brass art of the Wè - and 
indirectly that of the Dan - might have been influenced by the Ouagadou
gou brass art style. This supposition is not as unlikely as one may be inclined 
to think. 

IntheUpper Cavally region-as well as, for that matter, in other areasof 
Sub-Saharan Africa - an artist can be imitated by his pupils - if he bas any 
- or even by colleagues. In an earlier publication we have already pointed 
out that the borrowing of formal characteristics takes place without neces
sarily creating great tensions between the casters involved. Little importance 
is attached, moreover, to some forms of plagiarism (Bruyninx 1988:41). The 
distribution of new artistic forms, furthermore, can happen rather quickly, 
since it is not unusual that during the dry season, casters practice their 
profession ambulatorily. lt is not impossible that the owner of the scene of 
daily life we have discussed bere was precisely such an itinerant craftsman, 
since Vandenboute encountered him in Man in the Dan area. 

With respect to the creation process Johnson (1987b:56) states : 'Dreaming 
was the means of visualizing the traditional art form. Even the innovations 
seen in dreams were well within the mainstream of the culture'. Referring to 
two Liberian Dan artists, a sculptor and a caster respectively, she continues: 
'Zlan and Ldamie were greatly influenced by dreams, both in envisioning 
their creations and receiving the necessary spiritual power, dü, to create'. 
After long and intense research into the creation of traditional art among 
the Dan and the Wè (Gere-Wobe), Vandenboute (1945) came to some
what different conclusions. The same goes for Fischer and Himmelheber 
(1976 :37)14 . Vandenboute found that the Dan, and especially the Wè, believe 

1 3 The statement by the caster should not be interpreted here as if it were his intention to merely 
copy the object. 
14 During the time span between the fieldwork of Vandenhaute and that of Johnson - who, 
moreover, mainly carried out their research in different regions- changes have occured in the 
Upper Cavally region. These have undoubtedly had their repurcussion of the arts and could 
perhaps be the cause for the slightly differing views of both researchers. In their publication on 
the art of the Dan, Fischer and Himmelheber give one example of an object that originated in a 
dream, namely when Sra had to carve a blokila-mask. The so-called dreaming was however 
induced by means of a 'medicine'. Fischer and Himmelheber state that in genera!, however, 'Viele 
Werke von Dan-Schnitzern sind - kunstkritisch betrachtet - perfekt und schön geschaffene 
Ritual - oder auch Ziergeräte. Nur wenige aber haben eine über die einen bestimmten Typ 
treffende Wohlgeformtkeit hinausgehende emotionelle Aussage. Wenn diese Qualität auftaucht, 



248 E. BRUYNINX 

in a kind of predestination of the artistic calling, of which one is made a ware 
through dreams. However, being an artist is never completely regarded as 
innate, but is closely connected with training. From his research it appears 
that the sculptors are of the apinion that the thinking which precedes the 
designing and which is done in seclusion, requires more effort and, as a 
consequence, is more difficult than the actual execution. The conception aften 
proceeds slowly and with difficulty. Seeing a beautiful young woman can be 
the impulse for the creation of a statue or a mask. Thus the creation process 
takes place not so much in a dream, but rather in a state of being wide 
awake, with eyes wide open. The foreign formal elements which are incorpo
rated in the work of art are proof of this. That which Vandenboute found 
with respect to the sculptor, subsequently and upon closer examination 
appeared to be true for the brass artist as well. 

Although the caster had an eye for the taste of his new clientele, and 
consequently concentrated his production mainly on scenes of daily life, the 
brass art in the Upper Cavally region bas completely died out. Johnson 
(1987a :51) mentions that the increasing production was caused by the desire 
of the well-to-do chiefs for luxury. Would it, however, not rather be the case 
that, very quickly after the first cantacts with the colonial rulers, these 
dignitaries started to exchange their own traditional and skillfuly formed 
status symbols - including the brass statues - for Western objects? Who 
does not know the pictures from photo archives showing dignitaries and 
chiefs who are seated on a chair of Western facture and who have replaced 
the typical head gear, a taken of their distinction, by a topee? In th.e Upper 
Cavally region the replacement of the old status symbols by new ones was 
one of the reasans for the fact that several beautiful castings found their way 
to the European art market. Besides all this, however, no flourishing taurist 
art came into existence in this area, as, for example, is encountered among the 
more northern Sen ufo. In that sense the leaders of the Dan and Wè were at 
least partly responsible for the dying out of the brass art. 

Scenes of daily life, the last important expression of this kind of artistic 
activity, could not compete with the Akan figures which in important taurist 
centers like Abidjan and its surroundings appealed more and more to bath 
indigenous and foreign buyers and as a result flooded the market. With 
respect to Ouagadougou, Dittmer (1967: 242) formulates this as follows : 'In 
zunehmende Masse wurden sie von ansässigen ader durchreisenden Euro
päern als Souvenirs erworben. Dadurch stieg aber der Absatz dieser Figuren 
- die heute in allen Städten, See- und Lufthäfen Westafrikas den Tauristen 
von einheimischen Händlern angeboten werden - derart an, dass jetzt schon 

mag sie ihre Ursache in einem seelisch labilen Zustand des Bildhauers beim Schaffen haben, wenn 
sich der Bildhauer nicht auf ein schön geschaffenes Werk, einen Prototyp z.B., konzentriert hat, 
aber auf den visuellen eindruck eines ihn bewegenden menschlichen Gesichtes (1976 :37). 
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30 Werkstätten mit etwa 100 Arbeitern solche Figuren produzieren'. One of 
the reasons for this was that the Upper Cavally region, compared to the 
coastal area, was less travelled by Westerners. Another reason was that the 
trade of objects to the South was not that easy. Selling them often went by 
means of middlemen and thus was less profitable. The Cavally area, more
over, is situated outside the important Liberian and Ivorian trading junctions. 
The only important trade route on the Ivorian side was the one along Tabou 
- Man - Duékoué. The markets, which were held on regular times, were 
very well organized, but the products were traded within a limited circuit. The 
famine feared every year among the Dan and Wè proves that this wasnota 
prosperous region. Thus the number of dignitaries who could afford scenes of 
daily life was limited. As a result there was little prospect in selling to the 
home market. 

With regard to both the Dan and the Wè, one likewise can not really speak 
about the existence of casting centers during the blooming period of the 
production of scenes of daily life, and it would be completely erroneous to 
think that in each village there was a caster. These craftsmen did not 
constitute a separate group or guild. The Dan and Wè metalworkers were 
people operating individually, who were in the first place trained to he a 
blacksmith and for whom casting was an additional specialization. Further
more, they almost exclusively worked to order, and most of their production, 
in addition, consisted of ornaments. In the l940's, at least as far as the 
Ivorian side of the Cavally region is concerned, there were only some who 
were able to cast statues. With the import of all kinds of metalwork, the 
profession gradually lost its attraction and in the course of time less and less 
young people were trained in the trade. Already more than twenty years ago 
Fischer (1967: 359) formulated this as follows with respect to the Liberian 
Dan: 'In Njor Djaple wird heute von keinem Giesser mehr gearbeitet ( .. . ). 
Für einem - im Prinzip möglichen - Andenkenhandel werden bisher noch 
keine Gelbgüsse hergestellt. Die ehemaligen Gelbgiesser vermissen ihren Beruf 
nicht, da sie entweder zu alt für ein Handwerk ( ... ) oder, wie der Schmied 
Tame, zu sehr mit anderer Arbeit beschäfigt sind'. In the Upper Cavally 
region the casting of objects feil into disuse after the 1950's. The growing 
success of scenes of daily life, the last form of brass art, which had come to 
flower under Western impulse, bas gradually been annulled by a process of 
acculturation, becoming stronger and stronger. 
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Wilfried Van Damme 

ON A WOOD EN BOWL FROM THE T AMI IS LANDS 
HUON GULF, PAPUA NEW GUINEA 

Introducticm 

Among the small, but interesting collection of Melanesian objects of the 
University of Ghent - including several wooden statues and so-called bird
beak masks from the Sepik area, a rare wooden mask from Bougainville, 
Solomons Islands, and a beautiful tatanua mask as well as a collection of 
kapkap ornaments from New Ireland, which have already been discussed in 
detail by Olbrechts (1935)- we also find a decorated wooden, boat-shaped 
bowl from the Tami Islands, Huon Gulf Region, Papua New Guinea 
(inventory number G.E. 1544).1 

This wooden bowl (fig. 1) was bought in 1905 as a double from the 
"Südsee" department of the Berlin "Museum für Völkerkunde" by Dr. 
Camille De Bruyne, then professor of biology and natura! history of what in 
those days was called the "Institut de Biogéographie" of the University of 
Ghent. Parts of the collections of this institute, together with specimens of the 
former "Musée des Antiquités de l'Université de Gand", form the nucleus of 
what is nowadays termed "De Etnografische Verzamelingen" ("The Ethno
graphic Collections") of Ghent University (Vandenhoute 1968: 29-32). 

As far as Melanesia is concerned, the objects purchased by De Bruyne from 
the "Museum für Völkerkunde" belonged in part to the collection of the 
"Neu Guinea Compagnie". Most of them, however, including the wooden 
bowl under discussion here, were part of the "Fr. Hernsheim-Sammlung" 
(Vandenhoute 1968: 33). 2 

1 I should like to thank Dr. Elze Bruyninx who keenly suggested the topic of the Tami bowls for 
discussion in this paper. Special thanks are due to Pieter ter Keurs (curator Insular South East 
Asia, State Ethnological Museum, Leiden, Netherlands) who very generously put his unpublished 
field report on Mandok (Siassi) woodcarvers (1985) at my disposal and commented upon an 
earlier version of this article. Also thanks to Dirk Smidt, curator of the Oceania department of 
the Leiden museum, for introducing me to Ter Keurs, and finding time to discus the topic with 
me. Still in Leiden, Paul Bijvoet took the trouble of locating some less accessible publications, 
and kindly drew the map accompanying this article. Finally, I thank Peter Noteboom for 
proofreading the English. 
2 The objectsof the Herosheim collection may have been collected between 1875 and 1880, since 
Herosheim wrote a book entitled Südsee Erinnerungen ( 1875-1880), publisbed in Berlin in 1883. 
However, it is of course possible that Herosheim returoed to Melanesia later on, (again) bringing 
back items to Berlin, or that objects otherwise entered the collection bearing his name after 1880. 
In a guide to the Oceania department of the "Museum für Völkerkunde" in Berlin, Koch 
(1969:9-13) devotes some attention to the people who have been responsible for collecting 
specimens from Oceania for the Berlin museum, but unfortunately he does not mention 
Herosheim in this respect. 
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Fig. I. Bowl (djul). Wood, corallime. L. 91, 5 cm. W. 42 cm. H. 21 cm. Collectedon 
the Tami Islands before 1905. (Ethnographic Collections of the State University 
ofGhent, G.E. 1544). 

Art and Trade in the Huon Gulf and Adjacent Areas to the North and West 3 

According to the information which was registered when the object entered 
the Ghent collections, the bowl was collected on the Tami Islands. These 
small islands 4 (formerly also called Cretin Islands, after Cape Cretin on the 
mainland) are situated in the Huon Gulf, off the coast of Finschhafen on the 
Huon Peninsula of Papua New Guinea (see fig. 2). 

According to Stöhr (1987: 86), the peoples of the Huon Gulf Region -
including the Tami, as well as the Bukaua, Jabim and other peoples in the 
coastal area from the estuary of the Markham (Busi) River in the south 
to Cape King William (König Wilhelm)in the north - show remarkable 
cultural similarities, which he explains largely as being due to the intensive 
shipping and trading in this region. As part of the cultural domain, the art 
farms also display many resemblances. Because the Tami played such an 
important role in bath art production and trade in this area, Stöhr notes, the 
art of the Huon Gulf Region was formerly referred to as "Tami-style". 5 

Whether or not it is termed Tami-style, the sculpture of the Huon Gulf 
Region bas traditionally been differentiated from that of the Astrolabe Bay 
Region to the north. This traditional classification of the art of northeast 
New Guinea goes back to Preuss (1897/98) (cf. Stöhr 1987:83). Dark, 
however, in looking for an "overall term to include all the areas having a 
basic style" bas proposed, first, to conneet West New Britain to the Huon 
Gulf style region, and, later, to subsume bath the style regions of Astrolabe 

3 The most important study on the barter tradein this region appears to be Harding (1967). For 
some general remarks on art and trade in traditional non-Western societies, see Anderson 
(1979:32-35). Also compare Hatcher (1985 : 198-199). 
4 Of one of these islands, Wonam, it is known that at the turn of the century it had a population 
of 120 peop1e (Bam1er 1911 :50). 
' This designation, however, is still being used, for example by Stingl (1985 : 127) and Ter Keurs 
(1990). 
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Fig. 2. The Tami Islands and their surroundings in Papua New Guinea. (map drawn 
by Paul Bijvoet). 

Bay and Huon Gulf under Bodrogi's designation "Northeast New Guinea" 
and to subsequently combine this larger style region with West New Britain, 
so that "then the area with a common art may be termed the 'Northeast New 
Guinea-Western New Britain' art area" (1979: 135-136). 
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Like other regions of Melanesia, the area under consideration had a lively 
barter trade, in which both food and a variety of manufactured goods were 
traded. 6 For the Tami people, who lacked suftkient farming land on their 
small coral islands, the barter of man-made products for food - or other 
valuables, such as shell money, with which to buy nourishment- was a vital 
necessity. 

M onopo/y and Production Centres of W ooden Bowls 

The most important artiele traded by the Tami was the carved wooden 
bowl. In fact, at least up to the early decades of the twentieth century, the 
Tami had a monopoly on the trading of these bowls (e.g. Bodrogi 1961 :99).7 

However, as Dark (1974:46), among others, has noted, the Tami monopoly 
on bowl carving was gradually taken over in the l920's by the people living 
on the small Siassi Islands ( often also including the much larger island of 
Umboi, formerly called Rook) situated in the Vitiaz Strait between the New 
Guinea rnaintand and New Britain (see fig. 2). The loss of the Tami 
monopoly appears to coincide with a decline in their trading activities: "At 
one time the Tami Islanders and the Bilibili Islanders of Astrolabe Bay were 
active overseas traders, but as the result of events stemming from European 
contact, overseas voyaging has been left to the Siassi Islanders since the first 
decades of the twentieth-century" (Harding 1965:47). What Harding means 
by "the results of events stemming from European contact" becomes more 
clear when he remarks that their skill as seamen led the Tami to become 
employed on the boats serving the mission and plantation stations in eastern 
New Guinea. 8 In addition, the expansion of copra planting in the Finseh
hafen region on the rnaintand also appears to have attracted a considerable 
number of Tami islanders as labourers (Harding 1967: 194-195). To this, 
Counts adds that "In any event, production of their prime product, carved 
bowls, declined early in this century" ( 1979: 339). 

In this respect, Ter Keurs (personal communication) has tentatively sug
gested that the shift in occupation itself may be partially explained by the fact 
that carving wooden bowls from the very hard ironwood (see also below) is 

6 See Harding ( 1967). It should be noted that after a decline in trading activities in the si x ties and 
seventies, the barter tradein this area- at least between the Siassi Islands and West New Britain 
- appears to have been revived in the eighties, partly as a result of the introduetion of canoes 
with an outboard motor (Ter Keurs 1984, 1989). 
7 Besides these wooden bowls, produced mainly for economie reasons (see also below), the Tami 
also created, e.g., sculpted house posts, suspension hooks, ladles, hourglass-shaped drums, 
decorated coconut cups, turtle-shell bracelets, and wooden as well as barkcloth masks. For a 
good introduetion to the art and culture of the Tami and other peoples of northeast New Guinea, 
see Bodrogi (1961). 
8 The "Lutheran Neuendettelsauer Mission" established a station on the Tami lslands in 1889 
(Bodrogi 1961 : 19). 
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such strenuous Iabour that the opportunity to earn a sufficient income by 
performing Iess exacting tasks may have been much welcomed by the Tami. 

Once the Tami became Iess active both as bowl carvers and as traders, the 
Siassi - who, as we shall see, had already acted as middlemen for the trade 
in Tami bowls - almost naturally took over not only the trade in wooden 
bowls in the area, but also the monopoly on carving them. 9 

The Ioss of the monopoly on manufacturing wooden bowls appears to have 
led to a (temporary) decline in the art of sculpture on Tami. Bodrogi, for 
instance, refers to Hogbin (1947: 6) who wrote in 1945: "The old style of 
sculpture... has been practically abandoned, surviving now, apart from 
museums, only in a few carvings made for sale to tourists" (as quoted by 
Bodrogi 1961: 55). Stöhr similarly suggests that although in the Huon Gulf 
Region the making of bowls and other forms of sculpture has survived to this 
day, at present the art of carving is probably practiced mainly for the tourist 
market (Stöhr I 987: 86). A more nuanced and interesting picture arises out of 
Dark's observations, which suggests that a continuity of manufacturing and 
style can be established, from Tami via Siassi back to Tami in the 1960's. 
Ha ving noted the shift of both the production and style of carved items from 
the Tami to the Siassi Islands, and having pointed out that "Bowls were still 
being mass-produced in 1964 on Mandok and Aramot" (two Siassi islands), 
he remarks the following: "A further twist to the continuity of a style and a 
change in its Iocation then took place: modern 'Tami' artists began to 
produce traditional forms for the tourist trade. Their carvings, though 
produced for different purposes than before, had lost nothing in the skill of 
execution. A tago barkcloth mask made in 1970 showed that the Tami artist 
was equally as skilied as his forebears of the last century. The stimulus to new 
production sterns, in part, from seeing the fine o1d Tami pieces reproduced in 
Bodrogi's [1961] book" (1979:133; cf. 1974:29). More particularly with 
regard to the wooden bowls, one could also refer bere to another remark by 
Dark who elsewhere says of a bowl that it had been collected - in the 1960's 
-in Lae (on the coast of the Huon Gulf, near the estuary of the Markham 
river) and "was said to be modern Tami work" (1974:47). 

Without referring to the contemporary production of bowls on Tami, 
Counts, for his part, has documented an even more recent development in the 
Iocalization of bowl carving centres. Having noted that the carved wooden 
bowls were originally produced exclusively by the Tami, Counts remarks that 
"The production site of these bowls shifted first in the 1930s to the Siassi 
lslands of the Vitiaz Straits. Recently, in 1971, the production site shifted 
again, this time across the Dampier Strait to the village of Tauali at the 

9 For more details on the shift of production and trade monopoly from Tami to Siassi, see Ter 
Keurs (1990: 125-126). 
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extreme western end ofNew Britain" (1979:335). 10 According to Counts, this 
new production site is the result of the creation of a new tourist market in 
Lae on the New Guinea mainland. For this new market, shopkeepers attempt 
to purebase as many bowls as possible, both old and new. This has led to a 
sharp rise in price as wellas to a decreasein supply. "The heavy demand and 
high price of carved bowls lured a new set of producers into the market, 
producers who were willing, furthermore, to undercut the prices of their 
competition." The group of young carvers in Tauali that took up making 
bowls in 1971 justified their activity through several arguments, which, as 
Counts points out, are contradictory, but were nonetheless all called upon by 
the carvers. Thus they argued that the government "did not recognize the 
monopoly rights of the Siassi to either the bowls or the designs carved on 
them ... Moreover, they claimed that the Siassis did not really have monopoly 
rights over the production of bowls anyway, since they had stolen them from 
the Tamis." In addition, the Tauali sculptors were related to Siassi carvers by 
marriage. "Thus they had a good claim to the designs through inheritance 
rights and had, in fact, learned the carving art while visiting their relatives in 
Siassi" (1979:341). 

Distribution of the Wooden Bowls 

Through the barter trade the Tami bowls were distributed well beyond 
their place of manufacture, first of all, of course, by the Tami themselves. 
Using two-mast vessels for longer sea voyages and one-mast boats forshorter 
trips close to the coast (Bodrogi 1961 : 31 ), the Tami reached the Siassi Islands 
in the Vitiaz Strait, Astrolabe Bay to the northwest 11 and New Britain -
across the Dampier Strait - to the northeast. In the Huon Gulf area they 
traded down to Morobe Harhor (Bodrogi 1979:269). 

With respect to New Britain, Dark points out that Tami- and later on 
Siassi - bowls were traded along both the northern and the southern coasts 
of this island ( 1979: 145). On the northern coast of West New Britaio live the 
Kilenge, who even today remember the Tami Islands as the main centre for 
the production of excellent wood carvings (Gerbrands 1978: 194; Dark 
1979: 132). The Kilenge also respected the Tami monopoly on manufacturing 
wooden bowls. Talking about a bowl made by the Kilenge carver Makele, 

10 Although this citation may suggest otherwise, this "shift in production" does not mean that 
bowls are no Jonger carved on the Siassi Islands. See Counts (1979:336, fig. 19-1) and Ter Keurs 
(1985). 
11 Chauvet (1930 :82, fig. 322), for example, provides a drawing of a long wooden bowl which is 
said to have been collected in the Astrolabe Bay (1930:341). The bowl appears to have several 
characteristics in common with the Tami bowls (long, oval form, centre design, end patterns), but 
does not seem to be a typical Tami bowl (perhaps this is due to the fact that we are dealing here 
with a drawing). 
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Dark points out that "It demonstrales clearly that the Kilenge were perfectly 
capable of carving a bowl as good as any carved bowl from Tami or the 
Siassis but, because of the monopoly of tbose two places, did not in ordinary 
practice do so" (1974:47). 

Concerning the distribution of the wooden bowls, it should also be 
mentioned that according to Dark (1974:46), Tami and Siassi bowls were 
traded as far as the Vitu (French) lslands to the north of New Britain. This 
has also been reported by Finsch (1914:464) and Bodrogi (1955:243), who 
both base themselves on Parkinson (1907:212). In addition, Bodrogi even 
mentions the Admiralty Islands - far to the north of Astrolabe Bay - in 
this respect (1961 :99). Equally far away - this time to the southeast -
"Tami Island ... bowls", it has been suggested, "are sought after and traded 
as far as the Solomon Islands, about four hundred kilometres away" (Sim
mans in Brake, McNeish & Simmons 1979: 14).12 The Vitu Islands, and 
especially the Admiralty lslands and the Solomans seem to fall well outside 
the trading sphere of the Tami (see above). The spread of the wooden bowls 
under consideration beyond the area covered by the Tami traders themselves 
may be accounted for by the activity of middlemen. Indeed, as we shall see, 
there are indications that merchants other than the Tami - and, later on, the· 
Siassi - have distributed the bowls across the boundaries of the networks 
maintained by the producers and main traders of these wooden vessels. To be 
sure, the available data do not explicitly point out that these middlemen 
spread the bowls as far as the Admiralty or Solomans Islands but then, many 
secondary intermedianes may have been involved. It appears that in the first 
decades of the twentieth century - that is, before they were making bowls 
themselves - the Siassi acted as middlemen for the trade in Tami bowls. 
Harding (1967: 194-195) has noted on the production of Tami bowls that 
early in this century "it evidently declined to the point where the Siassis could 
no longer rely on the Tami carvers for an adequate supply. Probably fewer 
carvers were practising their craft, as many young men absent from home 
were not serving their apprenticesbips as carvers. In any case, the bowls were 
vital to the Siassi trading interests in the archipelago, and by about 1930, if 
not before, the canoe makers of Mandok and Aramot began manufacturing 
imitations of the Tami-style bowls, as they continue to do today" (as quoted 
by Counts 1979: 339). In view of what has been said before, it should be 
noted, however, that the role played by the Siassi as middlemen for the Tami 

12 In this respect it should be noted, however, that both the Admiralty (Reichard 1933:9-27) and 
the Soloman Islands (Davenport 1971) have also produced their own, characteristic waoden 
bowls. In addition, neither lteichard (who studied both Admiralty and Tami bowls!) nor 
Davenport mention the import of Tami vessels into the respective regions. In Melanesia, apart 
from the area we are consiclering here, long wooden bowls are also found on the Trobriand 
Islands, as we11 as some sma11 islands to the west of the Admiralty Islands (Reichard 1933 :map, 
facing p. 172). 
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bowls probably does not explain the spread of these items •to the Vitu, let 
alone the Admiralty and Solomon Islands, since these areas appear to be 
outside the Siassi network as well (see the map provided by Bodrogi 
[1979 :269, fig. 14-3] which is basedon Harding's workon the trade system). 

Later, the Kilenge of West New Britain, in turn, appear to function as 
middlemen for the Siassi bowls, the trade of which is thus extended beyond 
the Siassi trading system. Ha ving noted that bowls are a necessary part of the 
bridewealth among the peoples of northwestern New Britain (see also below), 
Counts points out: "Inasmuch as marriages often cross societal boundaries 
along the coast, bowls flow eastward along New Britain, far beyond the ports 
of call of the Siassi traders, and eventually out of the system to the east. 
Bowls needed to satisfy the requirements of marriage gifts among the Kaliai 
and the Kove [along the northern coast of West New Britain] are most often 
obtained from the Kilenge, whose villages are the easternmost Siassi ports of 
call" (1979: 339). Maybe the Kilenge are also responsible for the distri bution 
of the bowls to the Vitu Islands. Referring to the data gathered by Dark, 
Bodrogi mentions that the Kilenge "maintain contacts toward both the west 
and the east. .. on the east reaching the region populated by the Kom bei, and 
even the Vitu Islands" (1979: 270). 

Although during the last century the wooden bowls have been made at 
different places and have been distributed throughout a considerable area, 
their general shape and the designs applied to them have been left virtually 
unchanged. However, the narnes given to the oval, boat-shaped bowls differ 
greatly according to the place where they were - or still are - made and 
employed. On Tami, the bowls originally appear to have been called djul or 
jul (Bodrogi 1955:243).13 This Tami designation bas apparently not been 
transmitted along with the distribution of the bowls or the shift in their 
production site. In the Yabim-Bukaua language they are referred to as soo, 
whereas in the Kai language and in the Kela district ( coastal area of the 
Huon Peninsula) they are named oto and kelakhe, respectively. Bodrogi, who 
supplies this information, adds that on the Siassi Islands, the bowls are called 
ohn or pohn (1955: 243). Accordingly, during bis fieldwork on Mandok, one 
of the Siassi Islands, Ter Keurs recorded in 1983 that the generic term for 
wooden bowl is on (1985: 19-20). Nowadays there also exists a Melanesian 
Pidgin or New Melanesian term generally used to refer to the Tami or Siassi 
bowls, namely plet (Counts 1979: 336).14 

13 Cf. Finsch (1914:463-464) who mentions that a wooden bowl collected in Finschhafen was 
called "dschu". 
14 Counts also points out that in Kilenge the bowls are termed natavila, whereas among the 
Kaliai and Kove, two other New Britain peoples, they are called tavi/a (1979:336). On a Tami
like bowl collected in Astrolabe Bay (see above), Chauvet (1930 :341) notes that it was called 
tabir-duru (cf. Finsch [1914:464) who reports that the general term for wooden bowl in the 
Astrolabe Bay area is tabir). 
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The Manufacture of the Bowls 

"The information regarding the technique of bowl manufacture", writes 
Reichard, "is exceedingly meager and genera!" (1933: 28). Moreover, the little 
information we have is partially contradictory. 

From the available data on the neighbouring Bukaua in the coastal area 
(Lehner 1911:437 as quoted by Reichard 1933:28)- who, however, may not 
be regarcled as specialistsin woodcarving (cf. Reichard 1933:27)- it may be 
assumed that at least stone axes of different shapes (for the rough work), as 
well as bone and shell implements (for engraving and smoothing) were used 
as tools. In addition, Bodrogi (1961 :58) mentions that after 1885 15 plane
iron axes were employed too. 

It has also been suggested that the rough leaves and driftwood with 
parasitic formation, which the Bukaua used as sandpaper for sharpening 
small implements, were employed by the Tami to smoothen their bowls 
(Reichard 1933: 28). Bodrogi men ti ons that in the Huon Gulf Region the 
smoothing and polishing of wooden objects with a rough surface was done 
"with a broken wild-boar tusk, the end of the tusk having been ground sharp 
to chip off the roughness of the wood." More specifically with respect to the 
Tami Islands he adds that "For the finer polishing, grindstanes were also 
used, but - as far as we know - only on the Tami Islands where larger 
quantities of grindstanes can be found on Kala lsland" (1961 :59). 

Nowadays, on Mandok the production of wooden bowls implies the use of 
steel blade tools, more specifically the axe, the adze (andip) and a kind of adze 
with a round cutting surface (belum). The surface of the bowls is scraped with 
a plane (auwel) or pieces of glass, a task sametimes performed by women. 
The designs are carved with a knife (buza) (Ter Keurs 1985:21-22). 

The wood being used for the manufacturing of the Tami bowls is mostly 
Afzelia biyuga (Bodrogi 1961 :99), a very hard wood that is still being used at 
present for the manufacturing of wooden bowls on Mandok (Ter Keurs 
1985: 20) and nowadays is locally referred to as kw i/a, a Melanesian Pidgin 
term for either Afzelia or lnstia biyuga, an ironwood tree (Dark 1974:46). 

According to Neuhauss (1911:325), the technique of hollowing out large 
pieces of wood by burning - a process known in several areas of Melanesia, 
including parts of formerly German New Guinea and the Admiralty Islands 
-was not known to the Tami, who did all the hollowing by hand (as quoted 
by Reichard 1933:28).16 Since, in addition the wood being used is very hard, 

u From 1884 to 1914 the northeastern part of New Guinea ("Kaiser Wilhelmsland") was under 
Oerman rule. From 1920 to 1.975 the region was placed under the custody of the Australian 
Government. In 1975, the eastern part of New Guinea became independent as Papua New 
Guinea. 
16 This observation is more or less confirmed by, or perhaps based upon, Bamler's remark 
concerning the making of canoes: "DaB Boote mit Feuer ausgehölt werden, habe ich nie gehört, 
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in fact, "so hard that only with difficulty can the sharpest, ha!"dest steel pin be 
inserted in it without ben ding", this leads Reichard to suspect that "the effort 
required to dig out the log to secure the proper shape must be tremendous. 
We do noteven know whether this laboris an individual or communal affair" 
(1933:29). 

Bodrogi (1961 :99-100), however, quotes an account by Schellong (publis
hed in 1934, a year after Reichard's work), in which Schellong says that "A 
dry block of wood is marked out into as many parts as the number of bowls 
to be made of it. Each of these parts is then prepared, i.e. hallowed out, by 
means of axes and glowing coal; the latter is pusbed to and fro in the cavity 
until the desired shape and size are obtained." Note that another interesting 
aspect of Scheliong's remarks (1934: 134-135) concerns with the 'series work' 
in which the bowls appear to have been made. Having pointed out that the 
different parts of the block of wood are hallowed out by axes and glowing 
coal, Schellong continues his account by saying that "the block is divided at 
the marked points and the - now separate - rough bowls are then 
smoothed, polished, etc. from below and on the sides" (as quoted by Bodrogi 
1961: 100). 

The shiny black colour of the bowls (the natura! colour of the wood 
varying from du11 ye11owish to dark reddish brown), was obtained by using a 
compound containing manganite or graphite. This material came from the 
islands of Urnhoi and Logaueng and was mixed with the sap of the root of 
the beech almond to make it suitable for wood staining (Reichard 1933:28-
29; Bodrogi 1961 : 100). 

On Mandok (Siassi Islands) one traditional way of obtaining black colour 
consisted of mixing charred wood (Melanesian Pidgin : sit bilong bilong paia; 
Siassi: asesonga) with sea water (Ter Keurs 1985:35). It also happened that 
black sand from Finschhafen was mixed with the sap of the taliz tree, which 
made the black colour waterproof (Ter Keurs, personal communication). 

A more recent technique is reported by Dark who says of the Mandok 
artist Marimbu that he blackened a bowl "using old torch batteries to obtain 
the black colouring matterand a pig's tusk with which to polish it" (1974:46-
47). Ter Keurs similarly found that another Mandok carver, Kataka, mixed 
the black contents of batteries with sea water to obtain the black co1our. 
White colour was produced by mixing sea water with lime (kambang) 
(1985:35; 1990:118). Dark also notes how Marimbu applied the white chalk 
to the engravings: "He then rubbed a paste of coral lime over the area of 

selbst in Märchen nicht" (1911 :5 1). Bamier adds, however, that whereas the houses are built 
from the very hard Afzelia wood (1911 :47), the wood being used for the construction of canoes is 
comparatively soft: " Als Kanuholz wird ja auch nur weiches Holz, aber von diesem nur das beste 
benutzt" (1911 :51), thereby perhaps suggesting that the hollowing out of hard wood- as in the 
case of bowls - may entail the use of fire . 
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incision and low relief carving ... He let the paste dry for a short while and 
then wiped it off, teaving the carved design on the side suitably enhanced" 
(1974:47). It may reasonably be assumed that lime was being similarly 
applied to the older Tami and Siassi bowls. 

Dealing with the manufacture of the wooden bowls, it should be noted that 
almost nothing is known about the artist or sculptor in traditional Tami 
society. About the social position occupied by the carver in northeast New 
Guinea and the way he was rewarded for his work, Bodrogi reports that we 
have only one remark by Hogbin (1951: 130) "from which to conclude that 
the artist received adequate moral recognition and material compensation for 
his work" (1961: 149). Hogbin 17 wrote: "The sculptors were honoured with 
special feasts held during the night on the theory that their handiwork 
appeared to greater advantage by torchlight. An elderly informant gave me 
an account of the erection of a club house during his early manbood when 
fifty pigs were given to a single artist" (as quoted by Bodrogi 1961: 149). 
Bodrogi adds, however, that "Fifty pigs seem a very large number and we are 
probably not wrong in supposing that we are dealing here with an embellish
ment of the past - a trick memory often likes to play" (1961 : 149).18 

Concerning the process of learning the art of carving, Bodrogi appears to 
have found only a remark by the German missionary Bamier (1913: 13-14), 
which again - for lack of other information - I should like to quote in full, 
in the translation provided by Bodrogi: "No father minds whether his son 
follows his trade or not, they let the son choose a craft best suited to his 
abilities and inclinations .. . It is from about their fifteenth year that boys 
begin to practice the art of carving (mostly on coco-nuts) ... Somewhat more 
systematic is the process of bowl making, probably not on account of the 
training but rather because of the scarcity of the necessary material of wood. 
Only blocks of wood for a crude chopping are first given to the pupils and it 
is only after they have learnt how to handle the axe and are able to estimate 
correctly the thickness of the wall that they are allowed to do finer work. To 
reach this stage lasts usually a goodish number of years" (as quoted by 
Bodrogi 1961: 149). 

1 7 It appears, however, that Hogbin deals with Busama sculptors living on the New Guinea 
mainland, we11 to the south of Lae. Bamler's remark, which will subsequently be cited does refer 
to the Tami. 
18 With respect to the value of pigs, it may be noted here that Ter Keurs reports that in 1983 one 
Siassi bowl was hartered in West New Britaio against one pig (1985:80, 82). On the exchange 
value of carved wooden bowls, see also, for instance, Counts who mentions that in northwestern 
New Britaio in 1963 prices for a medium-sized Siassi bowl were 2 to 3 phatoms of she11s. In 1971 , 
however, a bowl represented a value in she11 currency of about 10 to 12 fathoms. This 
considerable rise in prices can be accounted for, writes Counts, by the creation of a tourist market 
in Lae on the New Guinea mainland (see above) (1979 :339-340). See also Hogbin (1951 :90) and 
Sahlins (1965: 123-124). 
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To end this sectien on bowl manufacture, it may be pointed out that, in her 
study on Tami bowls, Reichard measured 256 examples (1933: 30-32). In view 
of these measurements, the bowl from the Ethnographic Colleetiens of Ghent 
University may be regarded as relatively large. It is 91,5 cm long, the bowls 
measured by Reichard varying between 21,5 and 124 cm. Of these 256 vessels, 
18 are langer than the Ghent bowl. The width of the latter is 42 cm. Only 
three of the bowls studied by Reichard are wider, the width in general varying 
between 7 and 55 cm. The height of the bowls diverges from 4 to 30 cm, the 
Ghent bowl averaging 21 cm in height. Only 11 vessels measured by Reichard 
were higher. Reichard also examined the length-width, length-height and 
width-height ratio of the bowls and concludes that "There is certainly a 
feeling for reasonably stabie proportions ... " (1933:32), of which the L:W 
(length divided by width) "ideal" is 2.6 (Ghent: 2.18), the W:H near 2.0 (as in 
the Ghent example) and the L:H about 4.6 (Ghent: 4.34). 

Incised and Raised Relief Designs (Centre Designs, End Designs and Trade
marks) 

Leaving aside for the moment the incised 'trademark' on the bottorn of the 
vessel, the motifs on the bowl under consideration (centre design and two end 
designs, occurring on both sides of the bowl, the one side almast completely 
repeating the other) are partly engraved, the etchings being filled with white 
coral lime, and partly carved in relief, the embossings in turn being partly 
engraved with geometrie motifs. According to Bodrogi (1961: 165), on Tami 
geometrie, engraved designs were referred to by the generic term magolatal. 

With respect to the designs on the Tami bowls, Bühler has stated that 
"There is great uncertainty as to the meaning of the incised or projecting 
ornaments" (1969: 156). The same applies even to the level preceding that of 
the interpretation of meaning, viz. that of the identification of what the 
designs represent. As we shall see, in the case of the designs on the Tami 
bowls, at least, it is useful to discern these two levels, one referring to the 
identification ( or interpretation) of the representation, the other to the 
interpretation (or identification) of the meaning of this representation, once 
identified. In other words - although the terms iconography and iconology 
are being used with rather different meanings (see, e.g., Hatcher 1985:248)
it may be useful to differentiate between the level of iconography (what is 
represented?) and that of iconology (what is the meaning of what is being 
represented ?). Without elaborating on this much debated topic, it may be 
noted that, of course, it could be argued that iconography merely refers to an 
accurate description ('graphein') of what is being depicted (icon being inter
preted in the braadest possible sense), and that even by identifying what is 
being depicted - that is, by already interpreting to a certain extent what is 
being depicted - one already enters into the domain of ('presymbolic') 
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Fig. 3. Centre design (detail of fig. 1). 

meaning, that is, the level of iconology, being the level of the interpretation of 
meaning.19 Therefore, I shall attempt first to describe the designs and their 
elements in a more or less 'objective' way, and then, on the basis of the 
existing literature, try to find interpretations concerning their representation 
and the possible meaning of this representation, especially in the context of 
the wooden bowls. 

Centre design. At the centre of each long side Tami bowls have a design 
building up from a few inches below the rim, becoming more higher in relief 
as it approaches the rim, until finally reaching the rim itself, which is widened 
bere to accommodate an incised geometrie pattem (Reichard 1933: 39-40). 
As is the case with many other Tami bowls, the centre design of the example 

discussed bere (fig. 3) has an upper central design under the bulge on the rim, 
with a centralizing unit which is carved in high relief and has a St. Andrew's 
cross-like engraving. On both sides of this central unit there are two tapering 
horizontal elements carved in low relief, each having two or three small 
vertical engravings near the center as well as a horizontal groove across the 
thicker part of the embossing. At the end of each of the tapering horizontal 
elements, we see a design which Reichard (1933 : 36) calls the most characte
ristic of Tami elements. Normally, however, the circular part of the design is 
not surrounded, as in this case, by a row of pointed elements. Reichard 
(1933 : 5) notes that according to both Preuss (1897 :figs . 55-64) and Haddon 
(1894: 185) we are dealing bere with a bird's head. However, Reichard doubts 
whether this is true, and in support of her point of view she cites Lehner 
(1911 :412) who "after long and conscientious attempts to secure interpreta
tions from the natives, records his failure. The design is thought of - or 
perhaps only named - as a maggat or a scar." To be on the safe side, 

19 The problerns surrounding the interpretation of rneaning of art objects in a New Guinea, more 
particularly Tarni-style region context, are also discussed by Forge (1979) and Ter Keurs 
(1990: 121) respectively. 



266 W. VAN DAMME 

Reichard proposes to give numbers to this as well as other Tami design 
elements, instead of narnes "which at best may be highly misleading" 
(1933:36). 

Bodrogi, however, relying on unpublished notes of Biró who spent more 
than a year in the Huon Gulf area (1898-1899), writes that this design is 
called yabo, meaning a wild-boar tusk. He says of this widely applied 
decorative motif that "lt imitates the form of the wild-boar tusk curved into a 
ring, which is the most precious ornament of many groups in New Guinea. 
The inhabitants of the Huon Gulf area do oot know how to curve tusks in 
this fashion, or at least do not practice it, but prefer to buy their tusks from 
the Siassi Islanders" (1961: 166). These valued curved boar tusks appear to 
have been worn as chest ornaments. The yabo motif imitating the tusk, says 
Bodrogi, is sometimes used in sculpture to "replace human hands and the feet 
of lizards" ( 1961 : 167). 

In her study of Tami bowls Reichard concludes that, generally speaking, 
the lower parts of the centre designs "fall into two groups, those having a 
fan-shaped effect and those more rounded and compact, frequently broader 
from top to bottom", and almost always finished with what has been termed 
a yabo-design (1933:41). The lower centre on the bowl under consideration 
appears to beloog to the second group. Like on many other bowls it shows an 
outer row of 'pointed teeth', which is repeated here in the middle of the 
design. Although it does not seem to be very common, such a second row of 
teeth is also found on other bowls (see, e.g., Reichard 1932: Pl. XXXIII, nr. 
90, Pl. XXXVI, nr. 95). Inside this smaller pointed row we see two circle-like 
designs, which may be kikurn (snail bead) motifs as described by Bodrogi 
(1961: 169-lJO; see also below). At the bottorn of the lower centre, below the 
band surrounding the outer row of teeth, we again see two yabo designs -
this time without a row of pointed elements around the circular part of the 
motif - being connected by a horizontal element. Leaving aside the yabo 
designs, as well as the band around the outer row of teeth and the two circle
like designs in the middle - in other words, when consiclering the two rows 
of teeth, having a band in between them, it looks like we are dealing here 
with a kankan or "star motif', be it only with the lower two thirds of 
this motif which in effect is circular ( see Bodrogi 1961 : 170, fig. 224, especially 
224 c). Of this motif- closely resembling the well-known kapkap- Bodrogi 
says that it "is the imitation of an ornament consisting of smallerand smaller, 
usually serrated rings partially superimposed on each other." He adds that 
"For festive occasions the ornament is tied around the forehead ... Young 
men often wear the kankan about their necks and it is even more often seen 
on the chest of young children suspended of the neck, especially in the Tami 
Islands" (1961: 170-171). 1t should be added, however, that Bodrogi does not 



ON A WOODEN BOWL FROM THE TAMliSLANDS 267 

discuss this motif in the context of the wooden bowls - in fact he notes that 
this motif "is found chiefly on turtle-shell ornaments and coco-nut cups, 
being less frequently on wooden carvings" (1961: 171) - and he does not 
mention incomplete versions of it either. 

Yet these observations on the kankan motif, and especially some of the 
remarks on other elementsof the centre design, may lead to an anthropomor
phic interpretation of the design seen here. The yabo motifs may then be said 
to replace not only the hands, but in this case also the feet. The horizontal 
embossings may be regarded as the arms, and the central upper motif as a 
very stylized head. The lower centre design may represent a chest ornament 
worn around the neck. Although Bodrogi, at least, does not seem to consider 
the possibility of an anthropomorphic interpretation of the central engra
vings, from the centre designs of other bowls it is clear that, indeed, the 
representation may sometimes be evidently thought of as anthropomorphic 
(Reichard 1932: Pl. XXX, nr. 81, Pl. LXIX, nr. 204 a). In such cases hands 
and feet, for instance, are clearly shown. Other examples, like the motif on 
the bowl under consideration here, may then be regarded as more stylized 
renderings of an anthropomorphic theme. On the other hand, there are also 
centre designs, less similar to the one discussed here and less frequent, which 
clearly have zoomorphic elements, especially in the form of tail fins at the end 
of the horizontal embossings, thus suggesting the representation of two fish 
(see Bodrogi 1961: 102, figs. 95-96; also compare, e,g., Reichard 1932: Plate 
LI, nr. 134, Plate LXIX, nr. 204 b). 

One could also draw attention to the element with one horizontal groove -
which in fact is formed by the bulge on the rim- to beseen above the 'head' 
in the centre of the design. Reichard cites Preuss (1897:86) as pointing to 
"the fact that the human figure has a high cap or headdress" (see also Stöhr 
1987: 88). She also refers to Finsch who "ascribes this to the fact that chiefs 
wear a cap" (also consider the oa-balan headdress discussed by Bodrogi 
1961: 158-159). Having objected that "even common people wore barkcloth 
strips around the head", Reichard states that "I do not find in my examples 
the cap as an outstanding feature, but I think that where it does occur it may 
be accounted for more accurately as a Tami localization of an older and more 
widespread convention since the cap is found to be exaggerated throughout 
the whole South Sea area" ( 1933: 137). 

Regarding the anthropomorphic interpretation of the centre designs on 
Tami/Siassi bowls, it may be pointed out that according to Ter Keurs 
(personal communication), on Mandok the upper centre and lower centre 
designs are, indeed, interpreted as a stylized face - mounted by a headdress 
- and a chest ornament respectively. However, concerning the horizontal 
elements of the centre design - which, as a whole, is called nguam, "a human 



268 W. VAN DAMME 

tigure" 20 - Ter Keurs, in line with Gerbrands (1983:215), suspects that we 
are dealing bere with an example of 'folding out' (or 'split representation') of 
the body, a principle well-known from the analyses of the art of North West 
Coast Indians. 

With respect to the depietion of human tigures on the bowls, one may also 
point to Dark who, in referring to "the only example I know of a Kilenge
made bowl of the Tami type", notes that the carver Makele interpreted the 
centre design as an anthropomorphic representation. "The marks on the 
limbs of the tigure represent its bones. The motif held by each hand is not 
meant to be anything special, just a fl.ower" (1974:47). It is interesting to note 
that the motif held in the hands of the tigure, and being interpreted as a 
fl.ower, looks very much like a yabo design (see Dark 1974:128-129, tigs. 225-
228), which bere does not replace the hands (cf supra), but is being held in 
them. The motif bas apparently lost its meaning as a yabo design, and bas 
become a decorative motif, no Jonger considered to be a reptacement for the 
hands of the stylized human tigure in the centre of the bowl. If there bas ever 
been a special reason for replacing the hands by yabo designs, then this 
reason is apparently no Jonger known to the Kilenge, who, however, still 
carve a formally analogous motif at the end of the arms (in this case 
including the hands) of the centre tigure. 

End patterns. The tirst impression one gets when looking at the end designs 
(tigs. 4-5) is one of a snake attached to (or 'biting into') the rear end of what 
might be a kind of reptile. This impression is contirmed when Bodrogi, 
referring to a similar end pattern, writes: "Fig. 100 shows a snake biting into 
a lizard" (1961: 103). 

The interpretation which Reichard gives of such patterns, however, is quite 
different. She considers the wavy form, carved in relief at the far left and far 
right of end designs of this sort, as the body of a crocodile or lizard whose 
head is depicted at the other side of the design, the rectangular middle part of 
the motif being a kind of elaborate extension of the head (1933:36-38). 

Concerning the interpretation of the wavy form as the body of a crocodile 
or lizard, Reichard also notes that "The designs used at the ends of each side 
of the Tami bowls have been named 'lizard' or 'crocodile'. There are grounds 
for using these narnes since some of the designs are realistic though stylized. 
For this reason I may adopt one of the terms, say crocodile, for the sake of 
convenience" · (1933: 36). Bodrogi, however, says this a bout the crocodile 
motif: "This is a relatively rare design. Our sourees mention its occurrence 
chiefl.y on the planks of houses and the bows of canoes", with which the 

20 Ter Keurs (1985:28). Cf. Dark who says of a Mandok bowl that "The person represented by 
the human ligure was said to be a man called Nguam, who came from the Tami Islands" 
(1974:47). 



ON A WOODEN BOWL FROM THE TAMI ISLANDS 269 

Fig. 4. End pattern, left (detail of fig . 1). 

Fig. 5. End pattern, right (detail of fig. 1). 

crocodile is associated as a water animal and a totem. "In Biró's apinion the 
animals shown on other objects are not crocodiles but lizards" (1961 : 163). 
On Mandok too, the animals in question are interpreted as lizards. Some 
reptile motifs, like the one depicted in Reichard (1932 : Plate LIV, 148) are 
called marmar, "a small lizard", whereas others, such as the example illus
trated in Reichard (1932 : Plate LXXI, 206) are termed pariv, "a large lizard" 
(Ter Keurs 1985:27; cf. 1989:397, fig. 19).21 

The head as well as what Reichard considers an elaborate extension of the 
head, but what should perhaps be better thought of as the body of a lizard, 
are carved in relief and bear geometrie engravings, including the same St. 
Andrew's cross-like design we have already met in the upper central design. 
Along the raised parts there are yabo motifs (besides the head) and semi
eireular engravings containing a V-shaped groove (along the parts of the 
lizard's body that are most close to the head). Along the rearendof the body, 

21 Speaking about a Mandok bowl made in the 1960's, Dark, however, says that the end design 
(similar to the one on the Ghent bowl) "represents a crocodile and a snake" (1974:46). 
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as well as next to the snake's head, there are triangular engravings which, like 
the rest of the etchings, are tilled with lime. 

Conceming the portrayal of the snake (locally referred to as moa [Bodrogi 
1961: 171]) in wood sculpture, Bodrogi says that it "can be traeed to the belief 
regarding the selam snake which is widespread all over the Huon Gulf area" 
( 1961 : 68). The se lam, a particular, exceedingly long snake with white embel
lishments on its dark skin, is a mythological being which dwells in the sea, 
but can also come on to the land where it wanders around in the forest and is 
able to cause a great deal of harm to men. It may assume any form at will, 
preferring to appear in the form of a young man or girl. Thus it may seduce a 
young memher of the opposite sex, who will die soon afterwards (Bodrogi 
1961 :68-69). Bodrogi assumes that the snake motif "made its way from 
sculpture to other objects and finally became a simple decorative motif in its 
stylized forms" (1961: 162). Schmitz (1961), for his part, mentions several 
versions of a myth from the Huon Gulf Region in which a man or a woman 
is transformed into a giant snake which is subsequently hacked into pieces by 
an adversary. Out of these pieces then grew the first staple foods, such as 
yams and taro. Schmitz adds, however, that it cannot be proven beyond 
doubt that the depietion of the snake in the art forms of the so-called Tami
style can be traeed back to this mythological being (1961 :449). 

Trademarks . On the bottorn of the Tami bowls there are marks which have 
been interpreted as "trademarks", serving to identify the makers (e.g. Rei
chard 1933: 35). However, these marks, Reichard notes, "are as difficult to 
interpret with our scanty knowledge as writing to which there is no key." She 
points out that "No primary source, as far as I have been able to discover, 
refers to them directly. The few references are to ownership by the sib-group. 
Although it is not quite clear what is owned it is almost certainly the patterns. 
According to Lehner the copying of a pattem leads to a feud ." Reichard adds 
that in the Tami area, individuals of a given family can easily recognize the 
works made by memhers of their own family, "apparently by the patterns" 
(1933: 74). For several reasons, however, Reichard was not able to link 
specific patterns or families (or sibs) to particular trademarks (1933:74-75). 

The trademark on the bowl we are consirlering bere (fig. 6), most closely 
resembles the left mark illustrated by Reichard (1932) in Plate XLIX, v. The 
circular mark shows a motif which looks like an eye, thus giving the 
impression that the mark as a whole depiets a somewhat stylized curled up 
snake. Motifs like this, having a circular or oval centre and being flanked by 
small triangles or arcs with peaks reaching out ofthem (cf. Bodrogi 1961:169, 
170 fig . 223), have indeed been interpreted as representing eyes, but Bodrogi, 
having examined the occurrence of this design element on widely divergent 
types of objects, concludes that "there is no need to suppose this: the are and 
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Fig. 6. Trademark on the bottorn of the bowl of fig. 1. 

its projection flanking the circle or oval are merely decoration" (1961 : 170), 
the tiny oval or circular designs themselves being called kikum, i.e., Conus 
snail beads (1961: 169). Bodrogi's condusion may be supported by Ter Keurs' 
findings on Mandok. When the above-mentioned trademark, illustrated in 
Reichard, and looking very much like the trademark of fig. 6, was shown to 
informants, they apparently did not interpret the motif in question as an eye, 
since they referred to this mark as ndong, "a pig's tusk" (1985 : 28). 

In addition, if it were not for the 'eye' , the trademark could be said to 
closely resembie a design called kematen, which is based on rings made of 
larger varieties of the Conus snail and worn as personal ornaments (Bodrogi 
1961 : 167-168). According to Bodrogi these designs are indeed found on the 
bottorn of wooden bowls. He says that it is hard to distinguish between a 
kematen and a yabo design, but when appearing on the bottorn of a bowl, he 
states, we are always dealing with a kematen design (1961 : 168-169). Recalling 
that a yabo motif is based on a boar's tusk, Ter Keurs' observation, namely 
that on Mandok the trademark mentioned above is called "a pig's tusk", 
appears to be in conflict with this. 

Function and Use 

On a special group of bowls, much more elaborately decorated than the 
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one of concern here, showing a face carved in high relief on both ends of the 
vessel (e.g. Reichard 1932: Pl. XLIII), Reichard remarks that they consist of 
bowls which "are ceremonial and represent an entirely different phase of 
Tami art for they are closely related to religion" (1933:43). The faces on these 
carvings are supposed to depiet several categones of Tami spirits (1933 : 56). 
The other bowls, Reichard notes, "seem to serve none but an aesthetic 
purpose" (1933 : 43). 

However, for the Tami themselves the common wooden bowls they manu
factured - thus leaving aside the special group of bowls with a religious 
function - may obviously be considered as having had, in the first place, a 
commercial function, since they constituted the most important artiele in the 
Tami overseas trade. 

For those who purchased the bowls, on the other hand, the objects 
sometimes may have had a 'purely aesthetic function' as Reichard suggests. 
But then the possibility should not be excluded that for those who bought 
them, such bowls, precisely because they apparently served no practical 
function and were considered beautiful, and in addition, were traded for 
surplus food, functioned - simultaneously or perhaps mainly - as prestige 
items, indicating the riches of their owner. After all, he who possessed a vessel 
of this sort appeared to have at his disposal enough food or other valuable 
products to be traded against such items which are deemed to be non
practical, such as finely decorated wooden bowls, devoid of any apparent 
concrete function but merely considered to be aesthetically pleasing. 22 

However, this speculation should not make us loose sight of the fact that 
some information exists pointing to more concrete functions of the bowls, 
although the possibility should not be ruled out that these purposes are being 
performed in addition to, or perhaps in close relation to, their being con
sidered beautiful, hardly utilitarian as ordinary bowls, and therefore -
perhaps - prestige items. 

With respect to at least the Siassis and northwestern New Britaio - to 
where the Siassi bowls are exported - Ter Keurs recently reported that large 
wooden bowls (a bout 1 meter long) serve as part of the bride price (1984: 74). 
It is very well possible that this function was traditionally fulfilled by the 
Tami and early Siassi bowls as well, but apart from the fact that Ter Keurs 
(1985: 19) seems to suggest this too concerning the Siassi bowls, there does 
not seem enough information available which could confirm this conjecture. 
With respect to the present day situation among the coastal peoples of 
northwestern New Britain, however, one could also refer to Counts who 
notes that the bowls are a necessary, though probably not preeminent part of 

22 It has likewise been argued that, at least in some cases, what have been considered examples of 
purely aesthetic forms or "art for art's sake", in Sub-Saharan Africa, should be reviewed in the 
light of similar considerations of prestige (cf. Van Damme 1988). 
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the bridewealth (1979:338-339). It mayalso be pointed out that Dark - again 
with regard to New Britaio - reports that during his stay among the Kilenge 
"one young wife in a tantrum with her busband deliberately broke a beautiful 
Siassi bowl, a part of her dowry" (1974: 16).23 

Ter Keurs also briefty mentions a second function performed by Siassi 
bowls, namely that they are used toprepare food during feasts (1984 :74; cf. 
1989: 380, fig. 4). In this case we have some information suggesting that this 
function was also fuiftlied by the wooden bowls in former days. According to 
the German missionary Bam1er, large wooden dishes were used to contain 
taro gruel during the feast to end mouming (1911 :54). This reference is also 
cited by Reichard. Having made a distinction between bowls with carved 
faces, serving in the context of religion, and others, who seem to be 'purely 
aesthetic' (cf supra), Reichard appears to feel compelled to add that Bamier 
does not specify "whether those having spirit carvings must be used in 
preferenee to the others" (1933 : 57). It may also be noted that Bühler, without 
any further information, calls the wooden vessels from Tami " food bowls". 
Of one bowl he says "This piece, referred to as a meat bowl.. ." (1969: 156). 
Perhaps Bühler has in rnind a pubHeation of Chauvet (1930), listed in 
Bühler's bibliography, in which Chauvet, with reference to a Tami-like bowl 
collected in Astrolabe Bay (see above), remarks that "ces bols, gamis de 
feuilles de pisang, servent à placer la viaode aussitöt après cuisson .. . " 
(1930 : 341). 

In addition to Bamler's observation that at the turn of the century the 
wooden bowls on Tami were used for taro gruel in the feast to end mouming, 
it is interesting to note that Ter Keurs (personal communication) witnessed 
exactly the same thing on Mandok in 1983. Similarly, among the peoples of 
northwestem New Britaio the wooden bowls still appear to function in the 
context of death. Having mentioned, more generally, that among these 
peoples wooden bowls are used "in the presentation of cooked food to guests 
on ceremonial occasions ... " (1979:336), Counts specifies that the bowls " play 
only a subsidiary role in the mortuary feast : it is in Tami/Siassi bowls that the 
gifts of taro, areca, and tobacco are distributed to those who will be the 
recipients of pigs." Counts adds, however, that at least among the Kaliai of 

2 3 Another part of the bride price or the dowry - both practices seem to occur in this region -
appears to be shell money. Discussing the trade between the Kilenge and some of their 
neighbours, Dark notes that "The Kilenge require shell money as one item of the bride price -
five phatoms is a minimum ... " (1974:24). Although wooden bowls constitute a necessary item of 
the bridewealth, Counts reports, among the Kaliai and Kove of the northem coast of New 
Britaio shell money forms the most important bridewealth gift (1979:339). Besides wooden bowls; 
Ter Keurs, for his part, mentions as part of the bride price earlhenware cooking vessels - which 
are no Jonger actually being used to prepare food, and which come from the northeast coast of 
New Guinea (the so-called Sio pots) (1984:76; 1989:383), as well as, nowadays, pieces of cloth 
and modem money ( 1985: 19). 
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northern West New Britain, the carved wooden bowls do play a central part 
in a more frequent ceremony, called moipu, which follows any death of social 
significance. The ceremony referred to "involves the giving of carved wooden 
bowls by the most responsible surviving agnate of the deceased to all those he 
will later call upon for contributions of shell money." This shell money will 
be given to the deceased person's mother's agnates, "and the bowls will both 
obligate the contributor to the sponsor and notify him or her in advance of 
their responsibility. Such a distribution often involves as many as thirty 
bowls." From this it is clear that the bowls "are themselves symbols and not 
merely containers" ( 1979: 338). 

The symbolic function of the bowls does not rule out the fact that, at least 
nowadays, the bowls also appear to be utilized as actual containers of food . 
One could think bere of Dark who says of the Kilenge master artist Marakos: 
"One morning I found him cracking some nuts and putting them in a carved 
bowl, which had been traded from the Siassi Islands" (1974: 13). Ter Keurs 
(personal communication), however, has suggested that it is not very likely 
that finely carved wooden bowls are used for such everyday purposes (see 
also Ter Keurs 1990 : 114).24 Maybe such everyday functions, as observed by 
Dark, are fuiftlied especially by the smaller bowls, which also appear to be 
carved and which are used by the Siassi when negotiating with their clients. 
For example, when the Siassi attempt totrade a wooden bowl against a pig, it 
may happen that those who are bartering the pig, e.g. on the coast of West 
New Britain, are not content with this one large bowl alone. A small bowl 
may then be added to satisfy the customers (see Ter Keurs 1984:74-75). 

Some Conc/uding Remarks 

On the basis of the existing ethnographic literature, an attempt has been 
made to shed some light on a decorated wooden bowl which was collected on 
the Tami Islands, probably in the late nineteenth century, and at least before 
1905, the year in which the bowl entered the Ethnographic Collections of the 
University of Ghent. The data collected on this type of bowl from the turn of 
the century onward indicate that such large oval vessels are used in the Huon 
Gulf Region as important items for barter trade. They appear to be made 
especially by island peoples who, by trading them overseas, provide a means 
of obtaining food which they cannot grow in sufficient quantities on their 
coral islands. The bowls are exchanged with people living in the coastal area 
of the Papua New Guinea mainland, as wellas with people inhabiting larger 

24 See, however, also a photo publisbed by Hogbin (1951 : fig. 13, facing p. 242), where a pot 
maker of Lababia village (north of the Fly Islands) is sitting next to a bowl in Tami style which 
contains rolls of clay. Maybe in this "southern" village (from the point of view of the Tami and 
Siassi trade networks) the bowls were less important as ceremonial objects or as brideprice or 
dowry items. 
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islands in this region, especially New Britain. Those who buy the bowls 
employ them mainly as vessels to prepare food during ceremonial or ritual 
occasions, especially those concerning death, and as precious items of the 
brideprice or the dowry. Most data on the function and use of the bowls have 
been collected only recently, but there are some indications which suggest 
that their employment has been left virtually unchanged, at least throughout 
the twentieth century. 

Most wooden bowls have on each long side a central design and two end 
patterns, which are both carved in relief and incised, the resulting engravings 
being tilled with white lime. Hardly anything is known about the meaning or 
symbolism of these images. There is even some debate as to what the motifs 
actually depict. For the bowl under consideration, as for many other exam
ples, it may he concluded in a general sense that the centre design is based on 
an anthropomorphic theme, whereas the end patterns are zoomorphic. There 
appears to he hardly any information on what the anthropomorphic tigure in 
the centre of the bowl refers to. With respect to the end patterns, showing a 
snake and a lizard (or a crocodile according to some authors), it has been 
pointed out that, although serpents play an important role in the myths of the 
Huon Gulf area, it cannot he concluded that a particular mythological snake 
is depicted on the wooden bowls. 

Throughout the last century, the production centre of the wooden bowls, 
and the accompanying trading monopoly, has shifted. At the end of the 
nineteenth century, and up to the early decades of the twentieth century, the 
bowls were made and traded by the Tami Islanders. From about the 1920's, 
another island people, the Siassi, took over the production and the monopoly 
on trading these vessels. Since the early 1970's, the bowls have also been 
made on West New Britain, and they now appear to he produced again on 
the Tami Islands. 

lt is interesting to see that throughout these hundred years or so, and 
especially despite these shifts, hardly any change has occurred in size, form 
and decoration (as well as- presumably- function and use) of the bowls. 
Thus, by showing that one style may he employed by different peoples in 
several time periods, the case of the Tami style bowls provides one particular 
Melanesian example of the several ways in which the "one tribe one style" 
paradigm in ethnic art may he refuted. 25 

The fact that during the last hundred years, one and the same style of 
making wooden bowls has travelled not only through time, but also through 
space, makes us wonder how the situation before the late nineteenth century 

25 At least in the field of African art studies, this refutation is now popular, providing a more 
nuanced picture of the relationship between art style and ethnic group. See, for example, Kasfir 
(1984), as wellas Blackmun Visonà (1987) and other conributors toa special issue of the joumal 
African Arts which is devoted to this topic. 
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might have been. 1t seems almost as if it is tacitly accepted that in this 'pre
contact' period the bowls had 'always' been made on Tami. Those who 
implicitly favour this view may argue that the shift in monopoly and 
production site of the wooden bowls may he explained largely by Western 
influence, pointing out that the change from Tami to Siassi was brought 
about by colonists and missionaries, whereas another external influence, the 
creation of a tourist market, was responsible for establishing new production 
eentres on West New Britain and on Tami. However, as the bowls have 
continued to he made and traded, these shifts also indicate that the still 
largely traditional economie and social systems were perfectly capable of 
dealing with these changes. This suggests that within the indigenous cultures 
of the Huon Gulf Region there was certainly room for internat dynamics. 
Thus the possibility may not he exluded that before the late nineteenth 
century changes have also occurred, in casu with respect to the production 
and trade of wooden bowls. Many questions may then he addressed. For 
example, when did the Tami begin to carve and trade wooden bowls? In this 
respect it may he important to know at what time they inhabited the islands 
off the rnaintand coast. 26 Did they bring with them the art of carving wooden 
bowls, or did they start making them only once they had arrived on their 
barren islands, and were forced to find a way of obtaining food through 
barter trade? If so, it is likely that there was already a need for wooden bowls 
in this area. This in turn implies that these objects were already being made. 
By whom? Did the Tami production, once started, coexist with the manu
facture of wooden bowls by another people or did they take over their 
monopoly, and if so, at what time and in what way? 27 

Although it seems unlikely that all these and related questions will ever he 
answered, it is worth pondering them, if it were only to avoid the impression 
that before the arrival of Westerners, the peoples and cultures of northeast 
New Guinea were static entities only to he awakened from their slumher by 
white traders, missionaries, colonial officers and scientists. 

26 Discussing a tago mask from Tami, Smidt remarks that these masks "represent mythical 
ancestors or spirits, who in primeval times originated together with the Tami Islands themsel
ves ... " (1990:314). This seems to suggest that, according to local traditions, the Tami have 
'always' lived on these islands, meaning at least that they inhabited the islands a long time ago. 
27 Maybe something completely different happened. Perhaps the Tami, faced with an unfavour
able food situation on their islands, actually created a new market (as is not uncommon in 
Western economies) by introducing the wooden bowl (perhaps a more elaborate version of a type 
of bowl already in use among the Tami and other peoples in this region) which they succeeded in 
reeommending as an indispensable item for the ceremonial preparation of food or as a valuable 
object that should be part of every decent dowry or brideprice. 
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ABSTRACTS VAN DOCTORAATSVERHANDELINGEN 

Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, de Nieuwe en Nieuwste tijden 

Hans Devisscher, Aanbidding der herders en Aanbidding der koningen in het 
<euvre van Rubens (1577-1640) 1990- Promotor: Prof. Dr. C. Van Damme. 
Wordt gepubliceerd in de reeks Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, V, 1. 

De voorstellingen van de aanbidding der herders en de aanbidding der koningen 
maken een wezenlijk bestanddeel uit van Rubens' religieuze productie, zeker als men 
deze versmalt tot de bijbelse voorstellingen, en dus de taferelen uit de heiligenlevens, 
de madonna's en andere devotiestukken buiten beschouwing laat. Samen met enkele 
thema's uit de passie vormen ze zelfs de meest afgebeelde onderwerpen uit het leven 
van Christus. Alhoewel de Rubensliteratuur zeer uitgebreid is, zowel wat overzichts
werken als detailstudies betreft, werden deze aanbiddingen nog nooit afzonderlijk 
bestudeerd. In overzichtswerken komen ze uiteraard ter sprake, doch meestal slechts 
ter illustratie van de algemene stilistische evolutie van het a:uvre. Er werd nog niet 
onderzocht of ze gemeenschappelijke karakterisiteken vertonen, welke hun specificiteit 
is in Rubens' a:uvre en hoe ze zich verhouden tegenover de iconografische traditie. 

In mijn verhandeling heb ik alle door Rubens' geschilderde en getekende voorstel
lingen van de aanbidding der herders en de aanbidding der koningen bestudeerd, 
alsook een aantal studietekeningen die speciaal voor deze aanbiddingen werden 
vervaardigd. De resultaten van dit basisonderzoek zijn vastgelegd in een beredeneerde 
catalogus. Deze is voorafgegaan door vier essay's waarin de aanbiddingen behandeld 
worden, zowel in een vrij algemene, brede contekst, als meer specifiek in het kader van 
Rubens' a:uvre. 

In het eerste van deze vier essay's zijn de bronnen en de iconografie van de 
aanbidding der herders en de aanbidding der koningen bestudeerd. Vertrekkend 
vanuit de vaststelling dat de gegevens die de evangelieteksten over deze beide gebeurte
nissen aanbrengen, bijzonder schaars zijn, is in dit hoofdstuk het ontstaan, de groei en 
de betekenis van beide verhalen geschetst. Behalve voor de bijbelteksten en de 
theologische literatuur is aandacht opgebracht voor de apocriefen, de legendevorming, 
de liturgie en de mysteriespelen. In samenhang met dit onderzoek naar de bronnen, 
werd bestudeerd hoe de iconografie van deze beide themata zich ontwikkelde, hoofd
zakelijk in Italië en de Nederlanden en voornamelijk in de vijftiende en de zestiende 
eeuw. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kon bij de systematische 
studie van Rubens' aanbiddingen de herkomst en betekenis van verschillende motie
ven geduid worden en kon tevens zijn positie ten opzichte van de artistieke traditie 
bepaald worden. 

In een tweede essay is aandacht besteed aan de iconografie van de Contrarefor
matie. Het vertrekpunt vormde de vaststelling dat na de Val van Antwerpen, in 
augustus 1585, in de Scheldestad en trouwens in de gehele Zuidelijke Nederlanden, de 
theoretische voorwaarden gecreëerd werden opdat religieuze kunst er zou kunnen 
gedijen. Kerken en kloosters dienden volgens een bepaling in de door Farnese 
opgelegde capitulatievoorwaarden, opnieuw van kunstwerken te worden voorzien. Het 
was evenwel pas tijdens het Twaalfjarig Bestand dat sprake kon zijn van een echt 
programma van kerkbouw en -decoratie. 

Het Concilie van Trente vaardigde in 1563, tijdens haar laatste zitting, een decreet 
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uit over de religieuze kunst. De vrij algemene bepalingen van dit decreet werden 
concreet vertaald naar kunstenaars en opdrachtgevers toe, ondermeer in provinciale 
en diocesane synodes, maar vooral in een aantal theoretische geschriften. De werken 
van Molanus, Paleotti, Gilio en Carolus Borromeus zijn in deze context van uitzon
derlijk belang. Deze auteurs verschaffen een aantal algemene iconografische richtlij
nen, die in vele gevallen ook op de aanbiddingen kunnen toegepast worden. Een 
aantal concrete aanwijzingen betreffen bovendien dit specifieke thema. Tegenover het 
aldus bekomen geheel van algemene tot bijzonder concrete iconografische richtlijnen, 
zijn in een derde essay Rubens' aanbiddingen geprojecteerd. 

In dit derde hoofdstuk, waarin iconografische en stilistische aspecten van Rubens' 
aanbiddingen bestudeerd zijn, is tevens nagegaan in welke mate deze aanbiddingen 
passen in de algemene stilistische evolutie die zich voordoet binnen Rubens' reuvre. 

Het vierde essay betreft de eucharistische connotaties in Rubens' aanbiddingen. Er 
werd reeds meermaals gewezen op het bestaan van deze verwijzingen in de werken van 
de Vlaamse Primitieven. Mijns inziens zijn ze ook in Rubens' aanbiddingen aanwezig, 
zij het minder uitgesproken. Liturgische gebruiken en voorschriften vormden, samen 
met de iconografische richtlijnen van de Contrareformatie, het referentiekader waar
binnen dit deel van het onderzoek werd uitgevoerd. 

Voor de beredeneerde catalogus van Rubens' aanbiddingen, werd de methode 
gevolgd van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, de 26-delige wetenschappelijke 
catalogus van het volledige reuvre van Rubens, gebaseerd op de door Ludwig 
Burchard nagelaten notities. Voor mijn onderzoek heb ik overigens dankbaar gebruik 
kunnen maken van dit bijzonder rijke materiaal, bewaard in het Rubenianum te 
Antwerpen. 

Rubens's voorstellingen van de aanbidding der herders zijn steeds in een stal 
gesitueerd, gesuggereerd door de aanwezigheid van een hooizolder, een hooiruif, een 
imposante balkenstructuur of allerlei landbouwalaam. Maria is vrijwel steeds staande 
voorgesteld. Doorgaans heft ze een tip op van de doeken die het Kind bedekten of 
soms schuift ze deze doeken opzij . Dit voor Rubens' aanbiddingen zeer typische 
gebaar werd niet door hem in de kunst geïntroduceerd, maar het komt reeds voor in 
werken van Rafaël, Titiaan, Bassano en De Vos. Rubens heeft evenwel bijgedragen tot 
de popularizering ervan, in die mate zelfs dat het in de zeventiende eeuw een constante 
werd. Bij deze taferelen zijn twee verschillende compositietypes te onderscheiden, 
enerzijds werken waarin de herders of de herderinnen rond de kribbe staan of knielen 
en anderzijds schilderijen waar de herders als één aaneengesloten groep voorgesteld 
zijn en van links of rechts de kribbe benaderen. In het eerste type wordt de nadruk 
gelegd op de aanbidding, op de bewondering en de verwondering van de landlieden 
voor het Kind. In het tweede type is behalve voor de aanbidding zelf, die zijn 
uitdrukking vindt in het neerknielen van enkele landlieden, aandacht opgebracht voor 
het aanbieden van de geschenken, doorgaans melk, in een kruik of een schotel, eieren 
en hanen. Deze laatste groep van werken stralen steeds een sterke dynamiek uit. 
Enkele herders zijn er immers voorgesteld alsof ze pas op de plaats van het gebeuren 
zijn aangekomen. De oudste voorstellingen van de aanbidding der herders zijn 
doorgaans opgebouwd volgens het eerste type, de jongere volgens het tweede. Geen 
van beide compositieschema's werd door Rubens geïntroduceerd, maar telkens kon hij 
een beroep doen op de artistieke traditie. Het eerste type komt frequent voor in de 
Nederlandse kunst van de zestiende eeuw, zo ondermeer bij Frans Floris en Maarten 
de Vos, terwijl het tweede Italiaans van oorsprong is. Het kan ondermeer aangetroffen 
worden in het werk van Titiaan en Jacopo Bassano. De bestaande schema's werden 
door Rubens evenwel grondig aangepast en voorzien van eigen motieven, zoals 
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ondermeer een vrouw met een mand om de arm, een herderin met een kruik op het 
hoofd en een oude, tandenloze vrouw, de haren bedekt met een hoofddoek. Het op de 
voorgrond plaatsen van de figuren, en de heldere, logische opbouw zorgde bovendien 
voor een directe aanspreekbaarheid en bewerkstelligde een psychologisch contact 
tussen het afgebeelde onderwerp en de toeschouwer, dat tot een voorheen ongekende 
intensiteit werd opgevoerd. 

Bij de voorstellingen van de aanbidding der koningen zijn eveneens twee verschil
lende types te onderscheiden. In tegenstelling tot wat bij de aanbidding der herders het 
geval was, zijn deze grotendeels bepaald door het formaat van het compositievlak. In 
de breedteformaten is ruime aandacht besteed aan het gevolg van de koningen, 
uitgewerkt in de vorm van een schitterende optocht. In de hoogteformaten is de 
voorgrond doorgaans ingenomen door de Heilige Familie, de koningen en enkele van 
hun jeugdige dienaars, terwijl de achtergrond voorbehouden blijft aan het koninklijke 
gevolg. Om de personen uit het gevolg toe te laten het aanbiddingstafereel te 
aanschouwen, zijn ze vaak op een trappenconstructie geplaatst. Deze ingreep laat 
tevens toe het hoogteformaat op adequate wijze te vullen. Voor het in de breedte 
uitgewerkte type met de wijds opgevatte stoet van het koninklijke gevolg, deed Rubens 
een beroep op de bestaande traditie, zoals deze ondermeer werd gekristalliseerd in 
werken van Veronese, Bassano en De Vos. Het in de hoogte uitgewerkte compositie
type en vooral dan de idee om door het gebruik van trappen het compositievlak tot 
boven met figuren te vullen, is echter nieuw en typisch Rubensiaans. Hij beant
woordde er overigens op perfecte wijze mee aan de door de Contrareformatie gestelde 
eisen van eenvoud, helderheid en duidelijkheid. De aandacht van de toeschouwer 
wordt naar het ware onderwerp van de voorstelling getrokken, dat is uitgebeeld met 
behulp van grote op de voorgrond geplaatste figuren. Bovendien weet hij zich 
gestimuleerd door en opgenomen in de belangstelling die de personen uit het gevolg 
voor het gebeuren weten op te brengen. 

Behalve voor de compositieschema's kan ook voor het gebruik van afzonderlijke 
motieven en stijlprocédés gewezen worden op ontleningen aan andere meesters zoals 
Titiaan, Bassano, Correggio, Michelangelo, Caravaggio en Rafaël. Deze invloeden 
gaan echter nergens overheersen ten koste van een eigen stijl. Zonder onderscheid 
voegen deze werken zich overigens goed in de algemene stilistische evolutie van 
Rubens' reuvre in. In periodes waarin de kunstenaar bij uitstek geboeid was door 
dynamiek en beweging, weet hij ook deze aanbiddingen die toch in wezen geschikt zijn 
voor statische composities, met een grote levendigheid te begiftigen. Deze bereikt hij 
zowel door de introductie van aanlopende figuren als van een actieve wisselwerking en 
vinnig psychologisch contact tussen verschillende personages. Aansluitend bij de 
algemene tendensen die zich in de stilistische ontwikkeling voordoen, zijn de figuren in 
sommige aanbiddingen sculpturaal voorgesteld, terwijl de kunstenaar in andere wer
ken vooral begaan lijkt te zijn met de lichtwerking en nog andere met een uitgespro
ken lyrisch effect weet te begiftigen. 

In vrijwel al Rubens' aanbiddingen is een duidelijke invloed merkbaar van de ideeën 
van de Contrareformatie, zowel formeel als inhoudelijk. Voor de onderwerpen zelf, 
maar ook voor de meeste iconografische motieven gebruikt bij de uitbeelding ervan, 
bestaat immers een bijbelse of theologische rechtvaardiging. Daar ze aan het Nieuwe 
Testament ontleend zijn, voldoen ze bovendien aan de bepalingen van de derde 
Provinciale Synode van Antwerpen van 1610 en bestaat er dus geen bezwaar om ze uit 
te beelden op het middenpaneel van altaarstukken of op portiekaltaren. De richtlijnen 
omtrent de religieuze iconografie die contrareformatorische auteurs formuleerden 
werden niet steeds nagevolgd omdat de kunstenaars vaak de artistieke traditie lieten 
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primeren op deze nieuwe iconografische bepalingen. Deze aanwijzitlgen waren overi
gens niet steeds eenduidig en spraken elkaar meer dan eens tegen. Zo kantte Carolus 
Borromeus zich tegen de aanwezigheid van dieren op altaarstukken, Paleotti daarente
gen drong er op aan dat os en ezel bij geboorte- en aanbiddingstaferelen steeds zouden 
voorgesteld worden, omdat ze bijdragen tot de herkenbaarheid van het onderwerp. 
Molanus meende dat er geen enkele reden bestond om één van de koningen als een 
zwarte voor te stellen of om te veronderstellen dat de drie koningen de drie 
verschillende leeftijdscategorieën zouden hebben vertegenwoordigd. Een eenvoudige 
blik op Rubens' aanbiddingen toont aan dat hij deze concrete bepalingen veelal naast 
zich heeft neergelegd. Steeds is één van de koningen als een zwarte voorgesteld en 
steeds vertegenwoordigen ze de drie leeftijdscategorieën. Ook Paleotti's verzoek niet te 
veel aandacht te besteden aan de negerkoning of aan het exotische aspect in het 
gevolg, werd zelden nagevolgd. In de Aanbidding der koningen te Madrid wordt men 
onvermijdelijk getroffen door de pracht en de praal van het schitterende gevolg en in 
andere werken als de Aanbidding der koningen te Antwerpen en in deze te Lyon, eist de 
imposante, frontaal voorgestelde negerkoning veel aandacht op. 

Alhoewel in Rubens' aanbiddingen details aan te wijzen zijn waar hij de icono
grafische voorschriften van de Contrareformatie naast zich heeft neergelegd, vormen 
de algemene opvattingen waarvan deze werken getuigen en de geest die ze uitstralen, 
een perfecte belichaming van de ideeën van deze beweging. In wezen gaat het steeds 
om een verheerlijking van Christus door engelen, herders en koningen die symbool 
staan voor de gelovige gemeenschap. In aansluiting met de contrareformatorische 
opvattingen hierover zijn de composities nergens ingewikkeld, maar steeds eenvoudig 
en helder opgebouwd. Zoveel als mogelijk is, worden de hoofdfiguren op de voor
grond geplaatst. Deze leesbare en direct aansprekende composities bewerkstelligen een 
psychologisch contact tussen het afgebeelde onderwerp en de toeschouwer, zodat deze 
zich rechtstreeks bij het gebeuren betrokken voelt en er als het ware aan deelneemt. 
Deze aanbiddingen vertolken dan ook perfect de idee dat de redding van de mensheid 
mogelijk is door het geloof in Jezus Christus, door het geloof in het door Hem 
gebrachte offer en de herdenking ervan in de eucharistie. 

Verwijzingen naar de eucharistie zijn in deze werken overigens talrijk aan te treffen. 
De korenaren en korenschoven die in deze aanbiddingen vaak voorkomen, zijn een 
Christussymbool en verwijzen naar Christus' uitspraak dat Hij het brood des levens is. 
Uiteraard refereren ze ook naar de hostie en het breken van het brood tijdens de 
consecratie. Het koren verwijst bovendien naar de etymologische betekenis van 
Betbiehem als huis van het brood. Daar ook de kerk en de individuele communice
rende gelovige als een huis van het brood beschouwd worden, wordt de ruimte waarin 
deze aanbiddingen voorgesteld zijn, gesacraliseerd en kunnen de handelingen die er 
gesteld worden, vergeleken worden met de handelingen die zich in de kerk afspelen. 
De vorm van de kribbe herinnert in sommige werken aan een altaar. Teksten van de 
kerkvaders en vroeg-christelijke auteurs vergelijken het altaar met de hostie overigens 
vaak met de kribbe met tiet Kind. Het aanbieden van giften door de koningen 
refereert uiteraard naar de offerande. De liturgische gewaden die gedragen worden 
door sommige figuren, koningen of leden uit hun gevolg, maken deze verwijzing nog 
duidelijker. De geschenken die de herders meegebracht hebben, kunnen eveneens in 
symbolische zin geduid worden. Melk, een lam, eieren en hanen zijn allen symbool van 
Christus en verwijzen naar Zijn lijden of opstanding. Ze kunnen dan ook in verband 
gebracht worden met de herdenking van deze gebeurtenissen in de eucharistie. In de 
aanbiddingen der herders toont Maria het Kind aan de landlieden. Hiermee illustreert 
ze haar bereidheid het Kind met de mensheid te delen, maar tevens verricht Zij een 
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handeling die vergelijkbaar is met deze van de priester die de hostie tijdens de 
Misviering aan de gelovigen toont. Het benadrukken van de rol van Maria is 
overigens volledig in overeenstemming met de opvattingen van de Contrareformatie. 

In verband met deze eucharistische verwijzingen lijkt mij ook de figuur van Isabella 
niet zonder belang. Als Spaanse en als lid van het Huis van Habsburg, had zij van 
huis uit een grote devotie meegekregen voor het Heilig Sacrament. Wanneer Philips 11 
Albrecht en Isabella aanstelde als vorsten over de Zuidelijke Nederlanden, gaf hij hen 
ondermeer als opdracht mee dat ze er de 'ketterijen' moesten bestrijden en de positie 
van het Roomse geloof verdedigen. Om zich tegenover de protestanten als rooms te 
affirmeren, gaven ze - zowel privatim als in het openbaar - blijk van een grote 
verering voor het Heilig Sacrament. Aangezien Rubens nauw met het aartshertogelijke 
hof verbonden was, is het niet uitgesloten dat hij een zekere invloed heeft ondergaan 
van de religieuze denkbeelden die daar heersten. 

Mijns inziens hebben de duidelijke eucharistische connotaties die in deze werken 
aanwezig zijn en de haast perfecte belichaming die ze vormen van de denkbeelden van 
de contrareformatorische iconografie, in ruime mate bijgedragen tot de populariteit 
van deze aanbiddingen. Hierin ligt dan ook de veklaring voor het toch wel ruime 
aandeel dat deze themata innemen in Rubens' religieuze werken. Schilderijen waarin 
een duidelijke band vervat lag met de eucharistie, waren immers uitermate geschikt als 
altaarstuk of om opgehangen te worden in religieuze ruimtes. 

Op meesterlijke wijze heeft Rubens in deze aanbiddingen de bestaande compositie
schema's en iconografische motieven weten te assimileren en om te bouwen tot eigen 
Rubensiaanse gehelen. Deze werken zijn voor het overgrote deel ontstaan tussen 1608 
en 1621. Deze periode valt samen met het Twaalfjarig Bestand waarin de religieuze 
restauratie in de Nederlanden door toedoen van de Aartshertogen, haar hoogtepunt 
bereikte. Deze restauratiebeweging die tegelijkertijd een religieuze herbronningsbewe
ging was, bezorgde menig kunstenaar, en niet in het minst Rubens, een belangrijk 
aantal opdrachten. Deze aanbiddingen die in velerlei opzicht de ideeën van de eontra
reformatie belichamen, zijn dan ook perfect in dit historische kader in te passen. 

Etnische Kunst 

Francina Forment, De pascuaanse figuratieve houtsculptuur: illustratie van 
een aanpassingsproces, 1989. Promotor: Prof. Dr. H. Burssens. Ongepubli

ceerd. 

Het doel van onze studie is aantonen dat de figuratieve houtsculptuur de meest 
directe getuigenis is van de strijd die de Pascuaan heeft gevoerd om aan steeds 
moeilijker wordende levensomstandigheden het hoofd te bieden. Verder willen wij ook 
duidelijk maken dat zij haar oorsprong heeft in het prehistorische verleden van het 
eiland. 

In een eerste hoofdstuk wordt de context geschetst. Er wordt aandacht geschonken 
aan het fysische milieu, de oorsprong van de bevolking en de demografie. Wat de 
culturele chronologie betreft werden verschillende schema's opgesteld die elkaar min 
of meer overlappen. Eruit blijkt dat de periode beginnend rond 1825 en lopend tot 
1900 verschillend is benoemd. Ze is voor onze studie van groot belang aangezien hier 
voor het eerst het bestaan van de houtsculptuur wordt gesignaleerd. Wij hebben ze in 
de loop van onze studie als protohistorische fase aangeduid. De aanvang verwijst naar 
de ontdekking van het eiland door Roggeveen in 1722. 
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In een tweede hoofdstuk bestuderen wij de gebruikte grondstoffen en hun bewer
king. Het onderzoek moet aantonen dat zich hierin belangrijke verschuivingen hebben 
voorgedaan. 

In het derde hoofdstuk wordt de iconografische analyse van de voorwerpen doorge
voerd. Ze moet ons o.a. in staat stellen om de band met de oudere en aangrenzende 
kunstvormen aan te tonen. Ook zal er gezocht worden naar sporen van westers 
contact dat op Pascuaanse samenleving grote impact heeft gehad. 

In het vierde hoofdstuk behandelen wij de inhoud, gebruik en functie waarmee wij 
de voorstellingen trachten te plaatsen in een religieus-magische context. Wij zullen 
nagaan of zich hierin verschuivingen hebben voorgedaan en dewelke. 

Het vijfde hoofdstuk omvat de morfologische studie. Wij pogen een aantal morfolo
gische types af te scheiden die tot een indeling van de produktie moeten leiden. 

In het zesde hoofdstuk beogen wij de Pascuaanse stijl te omschrijven. 
In het laatste hoofdstuk, de chronologie, proberen wij een schema op te stellen dat 

de evolutie in de houtsculptuur aantoont. De schaarse historische gegevens die wij 
over de voorwerpen bezitten zien wij hierbij als een belangrijke leidraad. 

Wat de stand van het onderzoek betreft zijn vooral volgende auteurs met het 
onderwerp bezig geweest : Stephen-Chauvet in 1934, Lavachery in 1935 en Heyerdahl 
in 1976. De houtsculptuur werd evenwel nooit in haar geheel bestudeerd. Zij kwam 
verder nog aan bod in etnologische verslagen van wetenschappers die in de eerste helft 
van de 20ste eeuw fieldwork hebben verricht. Hier werd vooral de nadruk gelegd op 
de voorstelling en het gebruik van de beeldhouwwerken. 

Ons studiemateriaal hebben wij aangetroffen in musea en in mindere mate in privé
verzamelingen en verder in publicaties. Tot op heden is geen houtsculptuur bekend 
afkomstig van opgravingen. 
Als einddatum van ons proefschrift werd het jaar 1935 genomen. Het is de afsluitda
tum van de Frans-Belgische expeditie naar het eiland. Bij het onderzoek, door 
Lavachery uitgevoerd, is nl. gebleken dat de toen levende kunst de diepe banden met 
de oude Polynesische traditie had verloren. Fieldwork leek ons dan ook geen dwin
gende noodzaak. 

De resultaten van ons onderzoek zijn te situeren op verschillende gebieden : 
I. Het onderzoek van de materie heeft aangetoond, dat zolang het inheems 

toromiro-hout voorhanden was, het de voorkeur bleef wegdragen. De Pascuaan zag 
zich op een bepaald ogenblik wel verplicht om economisch met de grondstof om te 
springen. Al het beschikbare hout kwam toen in aanmerking : kleine stukken, kromme 
stukken, drijfhout en hout aangebracht met de westerse schepen. De vormgeving 
onderging hierdoor een verrijking maar de afwerking werd verwaarloosd. Men kan 
verder ook vaststellen dat een bepaald type van voorstelling niet aan een bepaalde 
houtsoort is gebonden. Het donker en glanzend patineren met verbergen van de 
houtstructuur verloor met verloop van tijd zijn belang en leidde uiteindelijk tot het 
zichtbaar uitbuiten van bepaalde groeiwijzen. 
Van door het westen aangebrachte goederen worden slechts zelden sporen op het 
beeldhouwwerk aangetroffen. Voor de toegevoegde materie, zoals voor het inlegwerk 
voor de ogen, bleef de Pascuaan bij voorkeur putten uit eigen bronnen : been, 
obsidiaan. Slechts sporadisch vindt men inlegwerk dat bestaat uit een koperen spijker 
of een stukje glas of glaskraaL De interesse voor deze vreemde materie verdween zelfs 
wanneer de contacten met het westen nochtans talrijker werden. Het gebruik van 
metaal bij de bewerking had vooral als gevolg dat het aantal geproduceerde voorwer
pen werd opgevoerd en dat de voorwerpen ook groter werden. De algemene vorm 
blijkt erdoor niet essentieel beïnvloed. Het is vooral bij de oppervlaktebewerking dat 
het verschil merkbaar is. 
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De schaarse gegevens met betrekking tot de beeldhouwer hebben aangetoond dat de 
functie een typisch Polynesisch karakter bleef behouden. 

2. De iconografische analyse toonde aan dat de meeste onderwerpen die in de 
houtsculptuur aan bod kwamen in de aangrenzende kunstvormen, meer bepaald de 
kolossale steensculptuur, de rotsreliefs en het schrift, zijn terug te vinden. In de 
houtsculptuur komen wel grotere variaties voor op hetzelfde thema. Het corpus van 
voorstellingen blijkt de synthese te zijn van beeldmateriaal uit het ver verleden 
(kolossale steensculptuur), het recent verleden (rotstekeningen) en het - gedeeltelijk 
althans - gelijktijdige (schrift). Beeldelementen uit het ver verleden, zoals het 
rugmotief, krijgen een nieuwe iconografie zodat ze kunnen deel uitmaken van dezelfde 
ideologie, die voor de schepping van de andere verantwoordelijk is. 
De westerse invloed op de voorstellingen bleek van geringe betekenis. Slechts weinig 
vreemde elementen (vb. snor en bakkebaarden) blijken op de Pascuaan voldoende 
indruk te hebben gemaakt om te worden nagebootst. Niet-inheemse diersoorten, door 
de ontdekkingsreizigers, kolonisten of missionarissen het eiland binnengebracht, zijn 
in het houtsnijwerk uiterst zelden voorgesteld. De invloed van missionarissen betreft 
de uitgesproken beeldende sexuele tekens. Andere, met geringere iconiciteit (vb. 
houding van handen) bleven voortbestaan aangezien ze voor buitenstaanders niet 
herkenbaar waren. 
Naar de tijd van de Frans-Belgische zending toe ontstaan nieuwe voorstellingen terwijl 
de gevestigde blijven voortleven. Voor de eerste werd geput uit de traditionele 
verhalen en legenden zodat ook deze nog als volledig traditioneel zijn te beschouwen. 

3. Het onderzoek naar de betekenis maakt duidelijk dat het dikwijls moeilijk en 
soms onmogelijk is om al de verborgen betekenissen achter de elementen op het spoor 
te komen. Wij hebben kunnen opmerken, dat al op het niveau van het zuiver 
waarneembare, zich problemen van identificatie voordoen en we geconfronteerd 
worden met voorstellingen die verschuiven van het ene dier naar het andere (vb. van 
walvis naar octopus) en van dier naar mens (vb. van octopus naar gezicht van 
Makemake). Andere bezitten dan weer onderdelen die, niettegenstaande ze in dezelfde 
vorm en op dezelfde plaats zijn te vinden, toch anders moeten worden geïnterpreteerd, 
afhankelijk van de rest van de voorstelling (vb. bij bepaalde schedelfiguren kan de bek 
ook als hoofd of haartooi worden geïnterpreteerd of een baard kan ook als een kroon 
worden gezien). 

Om op het spoor te komen van de verschillende betekenissen van de ganse 
voorstelling, of van onderdelen ervan, blijkt vooral de analyse van de benaming van 
groot · belang. De woordvorm splitsen en de onderdelen taalkundig bestuderen levert 
meestal belangrijke aanwijzigingen op. 

Sleutel tot het verkrijgen van betekenis is ook het onderzoek naar de eigenschappen 
van de voorgestelde dingen (vb. hagedis is een dier dat zich snel en lenig verplaatst, 
dat zich schuilhoudt en zich vastzet) en verder ook de plaatsing van de motieven 
waardoor schijnbaar niet verwante dingen toch met elkaar in verband kunnen worden 
gebracht (vb. vulva en octopus). 

De voorstellingen in de houtsculptuur hebben met de schrifttekens gemeen, dat ze 
duidelijk zijn te definiëren voor wie hun code kent. De naam waarmee ze worden 
benoemd geeft hun specifieke werking aan. De beeldhouwwerken zijn in hun geheel 
uiteindelijk op te vatten als een corpus van tekens die op elkaar inwerken. De figuren 
door de beeldhouwwerken voorgesteld moeten op dezelfde manier worden geïnterpre
teerd. 
Het onderzoek naar de betekenis van de voorstellingen heeft de verwantschap 
aangetoond met de rotsreliëfs. 
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De figuratieve houtsculptuur blijkt haar plaats te hebben binnen de hiërarchische 
structuur, die de ordening van de kosmos en de menselijke samenleving in Polynesië 
kenmerkt. Voor de communicatie met het bovennatuurlijke bevindt ze zich op de 
laagste niveaus waar manipulatie van bepaalde krachten mogelijk wordt. 

De conventionele en gave vorm van een relatief groot aantal beeldhouwwerken laat 
vermoeden dat de symbolische werking hier meer direct is en zonder kunstgrepen 
zichtbaar voor wie de tekens begrijpt. Het is echter moeilijk, wegens het ontbreken 
van directe getuigenissen, deze werking nader te omschrijven. Het is deze serie 
beeldhouwwerken, die vormelijk het best aansluit bij de kolossale steensculptuur. 
Anderzijds vertonen een relatief grote reeks beelden duidelijk sporen van magische 
manipulatie - zoals kunstmatig geboorde holten - die onafhankelijk zijn van de 
algemene voorstelling. Voortgaand op de rijkdom aan voorstellingen en de grote 
vormvariaties moeten deze beelden ook een meer individueel gebruik hebben gekend. 
Dit zou kunnen wijzen op profanisatie. De symbolische werking van de passieve 
materiële weergave van de bovennatuurlijke verschijnselen blijkt de Pascuaan hier niet 
meer te bevredigen. Met magische handelingen moeten de voorstellingen tot leven 
worden gewekt om op deze manier hun kracht beter te kunnen manipuleren. Met 
kunstgrepen, die met de voorstelling geen rekening houden, wordt nog kracht toege
voegd. De verschuiving naar een uitgesproken magisch gebruik van de beeldhouwwer
ken wordt ook elders in Polynesië aangetroffen zoals op de Sociëteitseilanden, de 
Marquesas-eilanden en Nieuw-Zeeland. 

4. Het belangrijkste resultaat van het morfologisch onderzoek bestaat hierin dat de 
ganse produktie zich zeer moeilijk laat opdelen. Een betrekkelijk grote reeks antropo
morfe beeldhouwwerken, meer bepaald de realistisch uitgebeelde moái kávakáva, kan 
nochtans onder één type worden gebracht. Verder kan men nog vaststellen dat 
bepaalde types van schedelfiguren en types van oren en handen, bij bepaalde types van 
beeldhouwwerken aansluiten. Dit betekent nochtans niet dat ze bij andere types niet 
voorkomen. De morfologische studie heeft verder nog het bestaan aangetoond van 
slechts een betrekkelijk klein aantal constanten. Een belangrijke vaststelling is dat een 
aantal van deze constanten ook in de kolossale steensculptuur is terug te vinden. 

5. Onze stijlstudie heeft aangetoond dat de houtsculptuur een zeer eigen stijl heeft 
ontwikkeld die haar onderscheidt van de houtsculptuur van de andere Polynesische 
eilanden. Een belangrijke vaststelling hierbij is, dat bij een grote groep van beeldhouw
werken, de voorstelJing is aangepast aan de ruwe vorm van de materie. Dit en nog een 
aantal andere kenmerken van deze beeldhouwwerken, zoals het enten van droombeel
den op concrete voorstellingen, doen er ons toe besluiten dat op een grote groep 
beeldhouwwerken de term 'surrealistisch' van toepassing is. 

6. Tenslotte zij wij gekomen tot de volgende chronologische indeling: 

Een eerste periode die loopt tot 1775 

Met uitzondering van een beeldhouwwerk in de vorm van een hand beschikken wij 
hier niet over historische gegevens. Wij bezitten wel een beschrijving uit 1774 van de 
toen waargenomen antropomorfe houten beeldhouwwerken. 
De beeldhouwwerken zijn in deze periode van het inheemse toromiro-hout vervaar
digd. Het gereedschap is van steen, been en schelp. De aanwezigheid van een 
zandlopervormig geboord ophangoog is het meest duidelijk teken van het aanwenden 
van steentechniek. Bij de voorstellingen ligt de nadruk op de volledig antropomorfe 
figuur die voorkomt in een beperkt aantal types. De term protohistorische fase, om 
deze periode aan te duiden, hebben wij niet weerhouden. Wij beschouwen ze als het 
einde van de vervalfase. 
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De tweede periode loopt tot 1825 

Ze wordt gekenmerkt door een toenemend contact met de westerse wereld. Voor het 
eerst beschikken wij hier over betrouwbare informatie wat de tijd van verwerving van 
de voorwerpen betreft. Materie, techniek en voorstellingen blijven overwegend tradi
tioneel. Toch hebben er zich verschuivingen voorgedaan. Men kan vastsellen dat ook 
vreemde houtsoorten worden aangewend en dat bepaalde onderdelen van de voorstel
ling anders worden geïnterpreteerd of slecht worden begrepen. Dit geldt bv. voor het 
rugrnotief, de uitgelengde oorlellen en de nekknobbel die niet meer was doorboord. 
Het onderwerp en de uitvoering van de schedelfiguren is meer gevarieerd in vergelij
king met de beeldhouwwerken uit de vorige periode. 

Een derde periode omvat het tweede en derde kwart van 194• eeuw 

De westerse invloed is steeds gemakkelijker aan te tonen. Meer en meer uitheemse 
houtsoorten worden verwerkt. Westerse materie, zoals spijkers, wordt aan de beeld
houwwerken toegevoegd. Sporadisch worden ook westerse elementen in de voorstel
ling opgenomen. Een ganse reeks beeldhouwwerken valt op door een gebrekkige 
uitvoering en individualistische vormgeving. Hun functie is overwegend magisch. Het 
zijn deze beeldhouwwerken die de grondige verandering in de levenswijze van de 
Pascuaan illustreren. Ze wijzen op de teloorgang van de traditionele Polynesische 
waarden. 

De laatste periode loopt van 1875 tot 1935 

Rond 1875 verbeteren de levensomstandigheden van de Pascuanen maar ze staan nu 
wel volledig onder controle van de buitenlanders. Het beschikbaar zijn van vreemde 
grondstof en van metalen gereedschap voor de bewerking, leidt tot grotere produktie. 
Men mag aannemen dat het beeldhouwen de voornaamste activiteit is geworden van 
de inheemse bevolking die bijeengezameld is in het dorp Hanga Roa. De voorwerpen 
worden vervaardigd voor de ruil met de buitenlandse schepen. De kolossale steen
sculptuur staat model. Anderzijds worden terug thema's uit verleden opgenomen die 
aan de Pascuanen bekend raken door de publicaties van etnologen. Naar het einde 
van de periode ziet men de eerste manifestaties van individuele kunstenaars. 

Uit onze studie kan volgend algemeen besluit worden getrokken : De hout
sculptuur is de afspiegeling van een maatschappij in beweging. De oudste voor
beelden verwijzen naar de statische geordende structuur van de traditionele 
Polynesische instellingen. Met de teloorgang van deze laatste, tengevolge van de 
voortdurende stammenoorlogen, zien we de individualistische vormen tot stand 
komen. De beeldhouwwerken krijgen nu een uitgesproken magische functie. Uiteinde
lijk hebben uiterlijke omstandigheden meer impact dan overgeleverde kennis. Materie 
en techniek zijn door de vreemdelingen aangebracht. Het gebruik en de functie van de 
voorwerpen is niet meer op de eigen groep afgestemd. De Pascuaanse samenleving is 
hier totaal ontworteld. 
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ABSTRACTS VAN LICENTIAATSVERHANDELINGEN 

Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie 

Luc Defever, The physical anthropology of ancien! Greece, inc/ucing an 
analysis of the skelet al material found in Thorikos (Attica), (ongepubliceerd), 
1990- Promotor: Prof. Dr. H . Mussche. 

The excavation of bones during an archeological campaign is certainly not a rare 
phenomenon. Taking some exceptions into consideration, archeologists generally 
prefer to pay very little attention to human remains. However, studying these can 
considerably contribute to acquiring a better perception of earlier populations. Not 
only does it provide a major souree of information on the state of health, but it also 
constitutes the basis for palaedemographic study and 'racial' classification. Consictering 
that palaedemography aims to examine the composition and development of less 
recent populations, sex, age and fertility of the individuals have to be determined 
accurately. A lot of articles deal with methods to define the biologica) age of a 
skeleton. However, one always has to be careful with the results, as these are mostly 
obtained by projecting analyses of recent European and American populations on 
earlier populations, without knowledge of the 'racial' background of the studied 
skeletal materiaL Besides the time of eruption, respectively the mineralization, of the 
individual teeth, a lot of attention is given to the time that the epiphyseal line 
disappears, in order to define the age of a skeleton. Other methods, such as the state 
of obstruction of the cranial sutures, appear to be less accurate. 

Metamorphic changes of the facies symphysialis of the pubic bone are of more 
relevance. Although the state of the skeletons is mostly fragmentary in an archeologi
cal context, and morphological criteria are often of no use, there's still the histological 
metbod that can be applied to plausibly estimate the age of the skeleton. 

In the context of this essay, also some anthropological methods todetermine the sex 
are being dealt with. There is little doubt that the pelvis contains most of the 
information of this respect. Besides morphological aspects, also metrical data highly 
contribute to the exact classification of an individual. 

As human species varies a lot both genotypically and phenotypically, many authors 
have brought forward a classification, in order to organise all knowledge of the 
various population groups. 

Angel thus distinguishes 6 main types in the Greek world, which he has deducted 
from 23 groups in which the skeletal material shows mutual similarities. 

Also R.P. Charles distinguishes 6 types in Greece. 
Although these classifications can not easily be compared to one another, there are 

some correlations that can be made. On the basis of these data, an attempt has been 
made in this essay to obtain a perception of the anthropological composition of Greek 
populations from the Neolithicum until the Classica) period. In a third part, an 
inventory is made up of the human skeletal material found in Thorikos. The material 
consist of 93 individuals and originates from the different neerapoles on the Velatouri. 

lt is classified according to the necropoles, and wherever possible dated. Also the 
type of grave, the location within the neeropale and the number of the grave are 
mentioned. Justas for most of the Greek skeletal material, preservation conditions are 
not optima) and the frequently practised eremation forms an additonal difficulty. 
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Archeologie en Kunstgeschiedenis van het Nabije Oosten 

Karoline Everaert, Studie van het aardewerk van de Tel/ Ha/af periode te 
Yarim Tepe (Irak), (ongepubliceerd), 1990- Promotor: Dr. E. Haerinck. 

De beschilderde HalatKeramiek kenmerkt een prehistorische periode van het Nabije 
Oosten, die een belangrijke plaats inneemt in de cultuurgeschiedenis en chronologie 
van Mesopotamië. Men kan haar plaatsen in de tijdsruimte tussen 5300 v. Chr. en 
4500 v. Chr., met het hoogtepunt rond 4750 v. Chr. Ze onderscheidt zich door de 
schildertechniek met glansverf, alsook door bepaalde vaatvormen, vooral potten, 
kommen en schalen met een langgerekte trechterrand. 

Naast de keramiek, is ook de architectuur met haar ronde structuren, de zgn. tholoi, 
kenmerkend voor de HalatKultuur. De ekonomie was gebaseerd op hoogontwikkelde 
produktievormen waarbij niet-irrigatie landbouw domineerde. Er ontwikkelde zich 
eveneens een bloeiende handel in aardewerk en andere produkten. Het aardewerk was 
verspreid in het ganse gebied van de vruchtbare halve sikkel. 

Yarim Tepe, gesitueerd in N.W. Irak (Sinjarstreek) op 7 km van Teil Afar, werd 
opgegraven door een Sovjet expeditie onder leiding van Muncaëv en Merpert, in 1969-
1976. De site bestaat uit 6 heuvels waarvan Yarim Tepe 11, de Teil die ons aanbelangt, 
Halafmateriaal opleverde. Eronder werd een kleine nederzetting uit de voorafgaande 
Hassunaperiode aangetroffen. In de 7,05 m dikke afzettingen (vanaf de top van de 
heuvel tot op de maagdelijke bodem) identificeerde men 9 bouwlagen. De twee 
bovenste waren sterk verstoord. 

Het doel van de studie, is aan de hand van het in situ aangetroffen materiaal een zo 
duidelijk mogelijk beeld te brengen van het vaatwerk, alsook van de plaats die het 
inneemt in het HalatKomplex, dit zowel chronologisch als historisch. Het betreft hier 
een bijna zuiver typologische analyse van het materiaal, daar we over weinig statis
tische gegevens beschikken (uitz. De ornamentiek). Het materiaal werd visueel vergele
ken met dat van andere sites, waarvan Arpachiyah (Irak) de belangrijkste is. De 
besluiten die uit deze studie volgen zijn mogelijk niet definitief daar slechts het 
materiaal van de onderste lagen op een adekwate wijze gepubliceerd werd. 

Van in de vroegste faze van het bestaan van de nederzetting observeren we de 
ontwikkelde vormen van het Halafaardewerk. Het vaatwerkcomplex vormt een geheel. 
Het kan onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen : ruw on beschilderd vaatwerk, 
effen onbeschilderd vaatwerk en fijn beschilderd vaatwerk. Vooral dit laatste getuigt 
van een hoogstaande technologische kwaliteit. Ovalen schotels, kruiken, schalen en 
borden en een groot aantal verschillende potten karakteriseren de vormenschat Het 
complex omvat alle tot nog toe bekende vormen van het Halafrepertorium, alsook 
onbekende en unica. Getuige daarvan: kruiken met peervormig of globulair lichaam 
en lage uitbuigende of ongedifferentieerde hals (typisch voor de bovenste lagen), 
alsook het sierlijk uitgewerkt vat in de vorm van een jonge dame. 

De patronenschat omvat naast de predominante geometrische motieven ook het 
vierbladerenmotief, bukrania, het zgn. Maltezerkruis en talrijke naturalistische voor
stellingen van watervogels, geiten, herten en een luipaard in heraldische pose. 

In de onderste lagen komen afbeeldingen voor van constructies met een konisch dak 
('tholoi') die tussen gestileerde planten staan ('hutten en bloemen' motief). De 
schildering is hoofdzakelijk roodachtig of bruinachtig op een lichtgele of lichtgroene 
achtergrond. We bemerken ook een groot aantal bichrome en zelfs polychrome 
exemplaren. 
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Het vaatwerk vertoont kenmerken typisch voor de oostelijke en de westelijke groep 
van de Teil Halafkeramiek. Door zijn hoge technologische kwaliteit, zijn nauwe 
overeenkomst met Arpachiyah, het steeds beter beheersen van de techniek, leunt het 
aan bij de oostelijke groep. Door het veelvuldiger voorkomen van naturalistische 
motieven alsook enkele vormen van deze groep, leunt het aan bij de westelijke groep. 
Het vaatwerkcomplex vertoont volgende unieke kenmerken: het on beschilderde vaat
werk neemt een belangrijker plaats in dan het beschilderd (55 à 60%); nergens zien we 
zoveel afbeeldingen van het 'hutten en bloemen' motief en het realistisch voorgestelde 
bukraniummotief; het voorkomen van unieke vaasvormen. 

Bij het opstellen van de chronologie van Yarim Tepe 11 kunnen we niet met 
zekerheid vaststellen of de vroege fase (fase 1-2 volgens I. Hijara Arpachiyah 1976, 
Iraq XLII, 1980, pp. 131-151) al dan niet aanwezig is. Volgens Hijara, die ongepubli
ceerd materiaal onderzocht is dit wel het geval. De radiocarboon dateringen, de 
typologie en de ornamentiek (uitz. 'hutten en bloemen' motief) spreken dit eerder 
tegen. Bovendien kan de aanwezigheid van de vroege Halaffase slechts vastgesteld 
worden op basis van frequentiestatistiek. 

Er bestaat echter geen twijfel, dat de 7 m dikke afzettingen van de site een lange 
ontwikkelingsperiode weerspiegelen. Dat deze periode tamelijk vroeg begon wordt 
bevestigd door het resultaat van de radiocarboon dateringen van de verschillende 
lagen van de nederzetting (4840 ± 180 v.Chr. tot 4210 ± 130 v. Chr.). De visuele en 
statistische vergelijking van de Halafkeramiek van Yarim Tepe 11 met dat, van in de 
eerste plaats Arpachiyah, en andere Halafsites, ondersteunen deze stelling. Men mag 
dus aannemen dat het Halafvaatwerk van Yarim Tepe 11 behoort tot fase 3 en 4 
volgens Hijara alsook tot de transitionele fase Halaf- Ubaid 3. (Hijara ontwikkelde 
een nieuw typologisch evolutieschema voor de Halafkeramiek. Hij baseerde zich 
daarbij op vroegere onderzoeksresultaten en de bevindingen van zijn eigen opgravin
gen te Arpachiyah in 1976). 

Het vaatwerk van Yarim Tepe 11 neemt dus een sleutelpositie in tussen Oost en 
West en vertoont zowel algemeneHalaf-als individuele kenmerken. 

Misschien zal een verdere studie van het nog ongepubliceerde materiaal ons een 
beter inzicht verschaffen in het verschil tussen de oostelijke en de westelijke Halaf
groep, alsook van de positie van Yarim Tepe 11 in het algemeen kader van de 
Halafkultuur. 

Katia Timmermans, De iconografie van de gevleugelde wezens op Syro
Hittitische vlakreliëfs, (ongepubliceerd), 1990- Promotor: Dr. E. Haerinck. 

Men spreekt van het Syro-Hittitische Imperium wanneer het Hittitische Rijk 
uiteenvalt onder de druk van de binnenvallende Zeevolkeren, die vanuit de Balkan en 
de eilanden van de Egeïsche Zee afzakken (1200 v.Chr.). Geografisch kan men dit 
Imperium (1200- 700 v.Chr.) situeren in Anatolië. Anatolië kan beschouwd worden 
als een brug tussen Azië en Europa. Het maakt deel uit van een groot rotsmassief, dat 
zich uitstrekt vanaf het Himalayagebergte tot en met de Atlantische zeekust van 
Frankrijk, Spanje en Noord-Afrika. Het bestaat uit een hoog centraal plateau (3916 
m). Het Pontisch gebergte vormt de noordelijke, natuurlijke grens, en in liet zuiden 
treft men het Taurusgebergte aan als grens met de Middellandse Zee. Het gebied loopt 
gedeeltelijk schuin af van de Armeense bergen in het oosten, tot in de wateren van de 
Egeïsche Zee. In het zuidoosten grenst Klein-Azië aan Syrië en Mesopotamië, en in 
het noodwesten grenst het aan Europa. 
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De ineenstorting van het rijk en de verwoesting van de Hittitische hoofdstad 
Bogazköy (1200 v.Chr.) betekende dus het einde voor het Hittitische volk. Zij werden 
verjaagd uit Anatolië en gingen zich vestigen in het dal van de Boven-Eufraat en in de 
vlakten van Noord-Syrië. Dit gebied heeft zijn glorietijd gekend op het einde van het 
2• milleniumfbegin 1 < rnillenium v.Chr., en is tegenwoordig geografisch verdeeld tussen 
Turkije en Syrië. De zuidoostelijke streken kenden in het begin van het 1 < millenium 
v.Chr. grote veranderingen in de samenstelling van de bevolking (Hurritische, Hitti
tische Assyrische en Aramese komponenten). In de stadstaatjes leefde de Hittitische 
cultuur verder, maar met een toevoeging van nieuwe kunstelementen, vooral van 
Aramese en Assyrische oorsprong. De Syro-Hittitische kunst vertoont eerder een 
provinciaal karakter. Toch biedt ze een grote variëteit aan iconografische thema's uit 
het godsdienstige en alledaagse leven. Deze thema's werden verwerkt in vlakreliëfs. 
Negenentachtig vlakreliëfs geven de voorstelling weer van gevleugelde wezens. 

Volgende sites hebben reliëfs nagelaten: Ain Dara, Aleppo, Elbistan, Karatepe, 
Karkemish, Malatya, Sakçagözü, Zindcirli, Teil Halaf, Maras en Domuztepe. Al deze 
sites bevinden zich in het huidige Turkije en Syrië. 

Als materialen werden zowel basalt als kalksteen gebruikt (basalt het meest). Soms 
werden beide materialen gebruikt, zoals te Karkernish en Teil Halaf. In sommige sites 
heeft men ook sporen van beschildering op de reliëfs aangetroffen (Zindcirli, Karke
rnish en Teil Halaf). 

De meeste afbeeldingen komen voor in paleizen, tempels en op stadspoorten . Van 
sommige is de localisatie onbekend. Sfinxen treft men vooral aan in paleizen: dit zou 
kunnen wijzen op de beschermende functie, die eigen is aan de sfinx. Bijgevolg zou 
men aan de hand van de plaatsing van de reliëfs de functie van het wezen kunnen 
afleiden. Doch deze conclusie gaat niet helemaal op: praktisch alle gevleugelde wezens 
treft men in de paleizen aan. Men zou dus kunnen besluiten dat het hier louter om 
decoratie gaat: de vorst hield ervan zijn paleis op te smukken met reliëfs. 

Tevens werd onderzocht welke wezens in welke sites voorkomen. De sfinxen en 
gevleugelde genieën komen zowat overal voor, en te Karkemish en Teil Halaf treft 
men praktisch alle bestaande gevleugelde wezens aan. De schorpioenvogelmens en de 
chimaira worden zeer weinig voorgesteld. 

Een belangrijk deel van de verhandeling bestaat uit een vergelijkende studie van de 
Syro-Hittitische iconografie met die van andere culturen in het Nabije Oosten. Welke 
elementen zijn gemeenschappelijk? Wie werd door wie beïnvloed? Na onderzoek stelt 
men vast dat er geen constante weerkeert. Men treft zowel Hittitische, Middenassy
rische, Nieuwassyrische, Syrische en Fenicisch-Syrische invloed aan. De Assyrische 
beïnvloeding is vooral van belang geweest, maar toch weer niet op zulke wijze dat men 
zou kunnen beweren dat de Syro-Hittitische kreaties van puur Assyrische oorsprong 
zouden zijn. 

Tevens werd een vergelijking doorgevoerd met de Urarteïsche kunst. Laatstge
noemde biedt een grote verscheidenheid aan gevleugelde wezens. Nochtans neemt zij 
veel wezens over uit andere culturen, en vormt deze dan om tot zeer originele creaties. 

Zowel de identificatie van deze wezens als de chronologie van de reliëfs zijn twee 
punten die met grote omzichtigheid behandeld werden. Men is nog niet toe aan een 
juiste identificatie van de gevleugelde wezens. Van sommige wezens is de funktie 
bekend, andere kan men plaatsen in de mythologie, maar een juiste toeschrijving 
bestaat niet. 

De productie en realisatie van de reliëfs met voorstelling van gevleugelde wezens 
heeft zich voorgedaan gedurende de 10•, 9< en 8< eeuw v.Chr. De productie loopt dus 
tot het einde van de Syro-Hittitische periode. 
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Over de identificatie, de functie van de gevleugelde wezens en hun chronologie is er 
weinig eensgezindheid in de wetenschappelijke wereld. De kennis hiervan is zo 
summier dat voorbarige conclusies en interpretaties best achterwege kunnen gelaten 
worden. 

Misschien kan toekomstig onderzoek een oplossing bieden. 

Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen , de Nieuwe en Nieuwste Tijden 

Hans Martens, Anselm Kiefer. Het schilderen van de muyte, de myte van het 
schilderen, (ongepubliceerd), 1990- Promotor: Prof. Dr. C. Van Damme. 

Anselm Kiefer ("J945, Donaueschingen) behoort tot de generatie van Duitse kunste
naars die eind de jaren '70 begin de jaren '80 plots op de internationale kunstscene 
verschijnen met een zogenaamde typische Duitse kunst. Reeds meer dan een dekade 
hadden ze in relatieve anonimiteit gewerkt aan een reuvre dat de algemeen geldende 
uniformiteit van het ' internationalisme' (lees: de Amerikaanse kunst) bekritiseerde. 
Door schaamteloos te graven naar hun identiteit als Duitser en naar de wortels van de 
Duitse kunst stuitte men niet alleen op taboe-onderwerpen, maar stelde men de natuur 
van het schilderen zelf in vraag. Aldus sloten deze kunstenaars op een zelfstandige 
manier aan bij de problematiek van het modernisme. 

Tegenover de schaarse biografische gegevens van Anselm Kiefer staat de complexe 
receptiegeschiedenis van zijn werk. Aanvankelijk gesitueerd in de sfeer van de 'Nieuwe 
Wilden' evolueert de receptie naar een steeds complexere en kontekstuelere inhoude
lijke discussie. Tevens kontrasteert de receptie in Duitsland sterk met die in de rest van 
Européi •!n de Verenigde Staten. ToenKieferin 1980 tentoonstelde op de Biënale van 
Venetië, werd zijn werk op het thuisfront als fascistisch bestempeld. Naarmate echter 
de internationale belangstelling (geconsolideerd in belangrijke eenmanstentoonstel
lingen en fenomenale veilingprijzen) toeneemt, verdwijnen deze verdachtmakingen. De 
controverse wees echter op de gevoeligheid van de aangesneden onderwerpen: de 
'Germaanse' mytologie en geschiedenis, en de Nazistische architectuur en oorlogs
strategieën. De reakties zijn dan ook te begrijpen vanuit de typische Duitse kontekst. 
Terwijl het conservatieve bewind in de jaren '80 het recente verleden wou vergeten en 
het Duits nationalisme wou bevrijden van zijn fascistische schaduw, plaatste Kiefer 
'het herinneren' diametraal tegenover dit normaliseringsproces. 

Kiefer herinnert zich echter niet alleen zijn eigen identiteit en geschiedenis, maar 
tracht de wereld in haar eerste alomvattende grootheid te aanschouwen. Kiefers 
koncepten van myte, geschiedenis en kunst culmineren in een globaliserende visie ; een 
zicht op de totaliteit van het wordende en het zijnde. Onze hypotese is dan ook dat 
Kiefer met zijn kunst een haast on-menselijke poging onderneemt om een ekwivalent 
te kreëren van de myte. De kunstenaar, aldus Kiefer, is de enige die zin kan stichten. 
Maar daar het denken aporistisch is, is ook deze zin slechts een schijn-zin. Het creëren 
van kunst is bijgevolg een heroïsche daad. Kiefers kunst weeft - zoals de myte - het 
verhaal rond de krater, het zwarte gat van het onzegbare. 

Kiefers schilderijen ontstaan volgens het principe van een omgekeerde archeologie. 
Iedere laag is het gevolg van een handeling die gestuurd wordt door de vorige Jaag en 
is een denkniveau dat betekenissen genereert. De stratigrafie van het werk is het 
complexe netwerk van formele en inhoudelijke niveaus die op elkaar inwerken en de 
basis vormen voor een contextueel en dynamisch proces tussen het schilderij en de 
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toeschouwer. Kiefer onderzoekt alle mogelijkheden van het associatieve potentieel die 
de symboliek hem biedt. De wijze waarop hij door associatie, compilatie en manipu
latie van disparaat materiaal uit de mytologische, christelijke en historische ikonografie 
in zijn werk betekenis genereert vertoont affiniteiten met de wijze waarop myten in 
hun talige versie tot ons komen. 

In de serie Wege der Weltweisheit-die Hermannsschlacht verbeeldt Kiefer een com
plexe metafoor van het arbitrair en chaotisch historisch bewustzijn. In doeken geïn
spireerd op Wagners opera's creëert hij niet alleen een beeldend pendant van de 
kwaliteit van het mytologisch materiaal, maar stelt hij ook het- door het Derde Rijk 
misbruikte - kultuurfenomeen Wagner aanwezig. De keuze van misbruikte en 
gecontamineerde onderwerpen is tevens evident in de reeks schilderijen gebaseerd op 
Nazi-architektuur. Kiefer gebruikt dit als model om over na te denken en transfor
meert het tot een universeel symbool van de toestand van het denken in een eeuw van 
verandering en verschrikking. In werken als Besetzungen transponeert Kiefer het 
recente Duitse verleden in zijn eigen persoonlijke geschiedenis en tracht hij beeldend 
na te denken over het fascisme om alzo zijn eigen identiteit te kunnen bepalen. Het 
(hem omringende) landschap is voor Kiefer de drager van geschiedenis. In de 
'landschapschilderijen' is er geen plaats voor de hemel, noch voor de mens. Ze zijn 
echter wèl getekend en dragen de sporen van menselijke aanwezigheid en leed. Door 
de voren van de akkerlanden sijpelt de geschiedenis. 

In de schilderijen verschijnen woorden als interpretaties van de werkelijkheid. Door 
de magische kracht van het 'naam-geven' wordt de wereld (i .c. het landschap) voor het 
eerst betekenisvol. De talige struktuur is echter steeds opgenomen in de specifieke 
materialiteit van het werk (zand, stro, lood, as, fotografie, objekten) die steeds 
metaforisch bepaald is. Titels en inskripties funktioneren niet als éénduidige uitleg van 
de schilderijen. Door ambivalentie, ironie en zelfs misleiding blijven de werken poly
interpretabel. 

Eén der denkniveaus in het dynamische ontstaansproces van Kiefers werk heeft 
steeds betrekking op de kunst zelf. De belangrijkste vragen voor de kunstenaar zijn: 
de plaats van de kunst in de werkelijkheid, de relatie tussen kunst en geschiedenis, de 
taak en de macht van de kunstenaar, de complexe relatie tussen werkelijkheid en 
voorstelling, voorgestelde werkelijkheid en werkelijke voorstelling. 

Schilderen is voor Kiefer een spirituele daad. Het schilderen transformeert (zoals het 
mytische vuur) de realiteit. Het palet, als symbool van de schilderkunst, is alomtegen
woordig en krijgt door de (ironische) associatie met de kristelijke ikonografie een 
heilige status waarin zich het hogere openbaart. In de identifikatie met Wolund en 
!karos, echter, sublimeert Kiefer de onmogelijkheid van zijn heroïsche daden en 
verdoemt hij zichzelf tot de mytische val. 

Christian Oosterlinck,_ De relatie rock - beeldende kunst: een rock-cultuur 
in bloei, van Warhol en de Beatles tot heden. (1960-1990), (ongepûbliceerd), 
1990- Promotor: Prof. Dr. C. Van Damme. 

De relatie tussen beeldende kunst en rock-muziek behandelen lijkt misschien een 
wat vreemd onderwerp, nochtans is er reeds eeuwen een band tussen muziek en beeld: 
renaissance-schilder Giorgione schilderde niet zomaar een concert, hij was een uitste
kende musicus, en Moussorgsky droeg zijn 'Schilderijententoonstelling' op aan zijn 
overleden vriend en schilder Viktor Hartman. Dikwijls was de nagelaten indruk bij het 
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aanhoren of aanschouwen van een werk een inspiratiebron voor iets nieuws, soms 
poogden schilders en componisten eenzelfde gevoel of culturele sfeer weer te geven, de 
mogelijkheden tot contact zijn zo immens. Waarom zouden de kunst en de rockmuziek 
nu geen relaties hebben? De huidige samenleving is doordrongen van muziek: we 
staan op met wekkerradio's, hebben speciale muziekzenders op televisie, in de winkel
straat weerklinken luidsprekers. 

Daarbij komt dat men in de twintigste eeuw afgestapt is van de strikte definitie van 
kunst. Onder invloed van het post-modernisme kan zelfs alles als kunst beschouwd 
worden. Het gevolg hiervan is dat kunstenaars, jaloers op het overgrote succes van 
rocksterren, niet langer beschaamd zijn om zich te associëren met de - dikwijls heel 
commerciële - muziekmedia. 

In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de relatie muziek -
beeldende kunst door de eeuwen heen om zo enerzijds het thesisonderwerp te kaderen 
binnen de kunstgeschiedenis en anderzijds aan de hand van voorbeelden de mogelijk
heden tot samenwerking tussen de verscheidene kunstmedia aan te geven. Omdat het 
onmogelijk was om elk voorbeeld diepgaand te bespreken zijn bij elk hoofstuk twee 
items nader belicht. In dit hoofdstuk handelen die over de invloed van en de liefde 
voor Jazz-muziek als de basis voor rock, bij Mark Tobey en Karel Appel. 

Het tweede hoofdstuk behandelt de jaren '60. In de Verenigde Staten doet Andy 
Warhol beroep op de Velvet Underground voor zijn 'Exploding Plastic Inevitable' . In 
Groot-Brittannië overheersen de Beatles en de Rolling Stones; pop-kunstenaars als 
Richard Hamilton en Peter Blake zijn dan ook blij met deze groepen te kunnen 
samenwerken. Er ontstaat ook het markante verschijnsel dat jongeren die muziek 
willen maken naar schilderacademies gaan omdat ze daar de kans krijgen zich creatief 
te uiten. Heden ten dage blijken nog velen onder de rocksterren een kunstopleiding 
achter de rug te hebben. Er ontstaat ook een design van rock-artikelen : hoezen, 
promotiemateriaal en later de video-clip. De psychedelische kunst en muziek zijn een 
weergave van één idee waarachter zich een groep geschaard heeft, de mixed-media
shows brengen alle disciplines tesamen. Apart worden Andy Warhol en de Velvet 
Underground behandeld en de kunst van en rond de Beatles. 

Een nieuwe impuls komt er met de punk-beweging. Werkloze jongeren vinden in 
kunst en muziek een ideaal middel om hun woede te uiten. Naast de academies in 
Engeland, ontstaan centra in Duitsland : Düsseldorf met de academie onder Beuys en 
Berlijn, waar de Nieuwe Wilden hun punkkunst brengen, bv. met hun eigen disco
theek en de groep 'Geile Tiere' van Salomé en Luciano Castelli . In Amerika staat 
in de commerciëlere versie van punk, New Wave, vooral het performance-karakter 
van de rock-optredens centraal. Dieper wordt er ingegaan op het werk van Jamie 
Reid, beroemd geworden als ontwerper voor de Sex Pistols, en de Nederlandse 
schilder-rocker Herman Brood. 

In een volgend hoofdstuk wordt de graffiti behandeld. Dit fenomeen hangt samen 
met de culturele opstand van de zwarten. De Hip-Hopscene ontstaat in de armen
wijken van New York en omvat naast de graffiti ook de rap-muziek en het break
dancing. Het werk van Jean-Michel Basquiat en Keith Haring wordt afzonderlijk 
besproken. 

Eénmaal punk en New Wave uitgeraasd, krijgt men in de jaren '80 enerzijds 
muzikanten die zich profileren als kunstenaar, zoals Brian Eno, met werken vooral op 
het gebied van de performance en installatie-kunst en anderzijds een retro-rage die 
ook in de muziek en de kunst weer te vinden is. Uitlopers van de muziek - beeldende 
kunst-relatie zijn twee projecten : 'What The Songs Look Like', waarbij hedendaagse 
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kunstenaars songs van de Talking Heads interpreteren en de 'La Grande Parade'
plaat, waar Nederlandse muzikanten schilderijen als basis nemen. 

Tenslotte wordt een blik in de toekomst geworpen. Welke invloed gaan wereldmu
ziek en -kunst hebben? Is de plotse culturele belangstelling voor het oostblok slechts 
het resultaat van politieke veranderingen? Wordt de Britse neo-psychedelische rage 
even belangrijk als in de jaren '60? 

Het is nooit de bedoeling geweest een volledig overzicht te geven, daarvoor is alles 
te verscheiden en te onoverzichtelijk. Wel geeft deze thesis een idee over de artistieke 
basis van sommige rock-muziek en worden enkele kunststromingen binnen het kader 
van de muziek geplaatst. Vooral voor de kunstliefhebber die rock nog steeds be
schouwt als hels lawaai, geeft deze thesis een nog weinig besproken cultureel beeld 
vanuit een andere dan de traditionele hoek. 

Musicologie 

Michaël De Permentier, De nocturnes van John Field, Frédéric Chopin , 
Gabriel Fauré, Schumanns Nachtstücke: een analyse, (ongepubliceerd), 1990 -
Promotor: Prof. Dr. H. Sabbe. 

Deze studie beoogt een onderzoek van het genre nocturne, op te vatten als 
karakterstuk voor piano. In een eerste hoofdstuk wordt de nocturne in deze betekenis 
geïsoleerd van het l8de eeuwse 'notturno' (een huldigingsmuziek, verwant met o.m. de 
serenade) en van de nocturne in een ruimere betekenis : sinds Debussy's orkesttriptiek 
(Nocturnes, 1897-99) is de term op te vatten als een werk dat in de breedste zin iets 
met een nachtelijk onderwerp te maken heeft; 

De nocturne als karakterstuk voor piano wordt enkel beschouwd bij Field, Chopin, 
Fauré en Schumann. Field is degene die de nocturne als eerste gestalte gaf. 

Field, Chopin en Fauré hielden zich in de hoogste mate met het genre bezig, gaande 
over de volledige periode van hun kompositorische activiteit. De selectie van Schu
manns Nachtstücke - slechts vier korte stukjes - werd door andere redenen 
bepaald : enerzijds bezitten ze een eigenzinnige aard, zodat ze mogelijkheid tot 
contrasterende vergelijking bieden; anderzijds wortelen ze in een bepaald aspect van 
de romantische nachtopvatting (Hofmanns Nachtstücke). 

Het zwaartepunt van deze studie ligt op technische analyse, waarbij de formele 
structuur, de textuur, eventueel de melodische en harmonische structuur worden 
onderzocht. 

Dit leidt tot de volgende conclusies : 
a) De nocturne is niet eenduidig bepaald door haar vorm. Een AHA-liedvorm is 

echter het meest frequent. Met Chopin verscherpt het contrast tussen A en B: de 
nocturne krijgt een hevige antagonistische structuur. Daarnaast komen rondo
vormen voor en monothematische structuren, als vrij fantaseren op een bepaald 
thema (Field, Fauré). Enkel de eendeligheid, inherent aan het karakterstuk, is een 
vaststaand kenmerk voor de nocturne. 

b) Het tempo is gematigd tot traag, althans wat het aanvangstbema betreft; uitzonde
ring is Schumann die in enkele Nachtstücke wervelende tempi voorschrijft. 

c) Arpeggiobegeleiding, vaak in triolen, waarboven een zangerige melodielijn is 
geplaatst, is de meest frequent gebruikte textuur bij Field en Chopin, zodat dit als 
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stereotiep voor de nocturne kan gelden. Niettemin gebruikt Fauré deze textuur 
vrijwel nooit. 

d) De voorliefde voor cantilena, verbonden met het Italiaanse bel canto blijft enigs
zins behouden, maar handhaaft zich toch niet in Faurés latere nocturnes ; in 
Schumanns Nachtstücke ontbreken dergelijke melodieën volkomen. 
Zoals hoger vermeld inspireert Schumann zich op Hoffmanns Nachtstücke. Daar

mee is gewezen op een bijkomende tendens in deze verhandeling: een poging tot het 
beschouwen van de nocturne binnen de romantische nachtopvattingen. Na de analyse 
wordt op de nachtthematiek ingegaan. De romantische dichters waren allen begaan 
met de nacht. In het overzicht wordt uitgegaan van de meest perifere nachtbeleving : 
het zintuiglijke ervaren van de nachtelijke natuur. Een volgende stap leidt tot 
verbinding van nacht en droom, of, meer algemeen, van nacht en onbewuste. Via het 
onbewuste, de 'Nachtseite der Naturwissenschaft', komen we tot de Nachtstücke, 
verhalen over het onbegrijpelijke, bovennatuurlijke, demonische (Hoffmann). Tegen
over deze 'zwarte' romantiek staat de positieve duiding van Novalis' Hymnen. Met 
Novalis krijgt de nacht de diepste betekenis toegekend : nacht als metafysisch principe, 
symbool van het absolute. In de besluitvorming worden enkele raakpunten tussen deze 
thematiek en de nocturne aangedragen. 

Johan Van Acker, De muwassa~ van de Noordafrikaanse nouba, Structuur 
en overlevering, (ongepubliceerd), 1990- Promotor: Prof. Dr. F.J. De Hen. 

In deze studie wordt onder muwassa~ verstaan een in de Noordafrikaanse cultuur 
voorkomende formele eenheid, die gevormd wordt door de samenvoeging van twee 
specifieke componenten. De eerste daarvan bestaat uit een strofisch gedicht, dat 
bepaalde formele eigenschappen bezit. De tweede component wordt gevormd door een 
muzikale compositie. Gewoonlijk worden de muwassa~ät (mv. van muwassaM in een 
reeks uitgevoerd die nouba wordt genoemd. 

De oorsprong van de muwassa~ wordt door haar gebruikers gezocht in het 
middeleeuwse Spanje ; als gevolg daarvan wordt zij vaak aangeduid als al-muwassa~ 
al-Andalusiyya (de Andalusische muwassa~) of als al-muwassa~ al-Gurnä[iyya (de 
muwassa~ van de stad Granada). Toch is het onmogelijk om met zekerheid zelfs maar 
van één compositie, die tot het muwassa~-repertoire behoort, de herkomst vast te 
stellen gezien de afwezigheid van schriftelijke bronnen en van muzikale notaties van 
vóór de achttiende eeuw. Wel zijn er in de afgelopen decennia een aantal secundaire 
gegevens aan het licht gekomen op grond waarvan de Moorse afkomst van de 
muwassa~ zo niet geloofwaardig, dan toch tenminste als niet onwaarschijnlijk kan 
worden beschouwd. Daar zijn ten eerste de klassieke Andalusische muwassa~-teksten 
uit de elfde en twaalfde eeuw, waarvan sommige behoren tot het tekstbestand dat 
thans deel uitmaakt van het huidige muwassa~-repertoire . Ten tweede kan gewezen 
worden op de vormstructuur van de hudige muwassa~-compositie, en de specifieke 
relatie die deze heeft met de structuur van de tekst. Het is deze samenhang die het 
aannemelijk maakt dat, evenals de tekststructuur, ook de muzikale structuur van de 
muwassa~ in de loop der eeuwen ongewijzigd is gebleven. Ten derde dienen genoemd 
te worden de aantekeningen en opmerkingen van vroegere schrijvers, Arabieren en 
Europeanen, over musici en dichters. 

Bij het onderzoek naar de structuur van de muwassa~ is uitgegaan van twee ver
onderstellingen. De eerste houdt in dat de muwassa~ in wezen een soort improvisatie 
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is, d.w.z. een momentane constructie van een aantal bouwstenen : tekst en melodie, 
met behulp van een aantal frames : een ritmische, een melodisch-modale en een 
formele. De bouwstenen en de frames vormen de belangrijkste componenten van een 
stelsel dat twee doeleinden dient : ten eerste de momentane compositie ( = samenvoe
ging van de bouwstenen) van een muwassa~ door een musicus en ten tweede de 
overlevering van de muwassa~ generatie op generatie. In de loop der overlevering, zo 
wordt als tweede veronderstelling aangenomen, is dit stelsel minder goed gaan 
functioneren; het improvisatorische element is op de achtergrond geraakt en bepaalde 
vaststaande combinaties zijn overgebleven. De muwassa~ is bij manier van spreken 
versteend van improvisatie tot muziekstuk. 

Op grond van deze twee veronderstellingen wordt een stelsel ontwikkeld dat de 
constructie en de overlevering van de muwassa~ in theorie bewerkstelligt. Dit stelsel is 
gebaseerd op Chomsky's elementaire generatieve model van het menselijke taalvermo
gen en beschrijft de samenhang en de werking van de verschillende gegevens (teksten 
en melodieën) en de muziektheoretische begrippen die door Noordafrikaanse musici in 
verband met de muwassa~ worden gebruikt. ({ab', mïzän) ; tevens toont het systeem 
hoe muwassa~ kunnen worden uitgebreid en gevarieerd. Na deze beschrijving wordt in 
abstracta nagegaan hoe, als gevolg van het slechter functioneren van één of meer 
componenten, het stelsel zelf verandert en hoe ook de produkten die het levert, i.c. de 
muwassa~ät, vervormd geraken. De theoretische kennis, die op deze wijze verkregen 
wordt, maakt het vervolgens mogelijk om allerlei structurele eigenschappen van de 
muwassa~ät die voor deze studie zijn onderzocht, te verklaren. 

Voor het verdere muzikaal-structurele onderzoek lijken de teksten om twee redenen 
een geschikt uitgangspunt te vormen. Ten eerste kunnen de teksten als de meest 
stabiele component van de muwassa~ worden beschouwd. Immers, zij zijn schriftelijk 
overgeleverd en daardoor wellicht in mindere mate aan vervorming en verandering 
onderhevig geweest dan ./ de andere componenten van de muwassa~, waarvan de 
overlevering mondeling is geschied. Ten tweede zijn veel teksten wat hun structuur 
betreft geheel gelijkvormig, hetgeen contrafactuur mogelijk maakt. In de praktijk van 
de muwassa~-traditie blijkt dit procédé zeer veelvuldig te worden toegepast. Daarmee 
wordt de onderzoeker een handzaam middel gegeven niet alleen om de teksten naar 
hun bouw te ordenen, maar ook om de daarbij behorende muzikale structuren te 
systematiseren. 

Dit laatste gebeurt in een afzonderlijk hoofdstuk waar, als resultaat van een 
heuristisch procédé van vergelijking, een aantal muzikale standaardvormen worden 
beschreven, volgens welke de onderzochte muwassa~ kunnen worden ingedeeld. De 
vele afwijkingen die de muzikale vormen vertonen t.o.v. deze standaardvormen 
worden vervolgens verklaard als het gevolg van de werking van het stelsel dat boven is 
beschreven. 

Voor de bepaling van de ritmisch-modale en de melodisch-modale componenten 
van de muwassa~ wordt een heuristische methode gevolgd, die vergelijkbaar is met die 
welke bij de beschrijving van de muzikale vormen is toegepast : door middel van 
onderlinge vergelijking van de composities wordt enerzijds een 'standaard'-modus 
vastgesteld en anderzijds de afwijkingen opgevat als het gevolg van de werking van het 
stelsel dat bovenstaand is beschreven. Bij het vaststellen van de verschillende 'stan
daard'-modi is overigens ook uitgegaan van de gegevens die vroegere onderzoekers 
over de Noordafrikaanse muziek hebben verzameld. 

Dit werk pretendeert niet een volledig beeld van de muwassa~-traditie te geven. 
Vooral de structuur van het repertoire en van de composities komen aan de orde. 
Andere aspecten, zoals de plaats die dit repertoire inneemt binnen de Noordafrikaanse 
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muziekcultuur en samenleving, komen niet of slechts zeer vluchtig aan bod. Dit werk 
kan daarom niet als etnomusicologisch worden gekwalificeerd in de betekenis die 
Merriam aan deze term heeft gegeven. Hij definieerde de etnomusicologie als the study 
of music in culture. Een dergelijk relationeel onderzoek kan naar mijn mening eerst 
succesvol worden ondernomen wanneer een zekere hoeveelheid wetenschappelijke 
kennis is opgebouwd over beide leden. Hopelijk vormt dit werk een bijdrage tot de 
kennis van één daarvan. 

VERHANDELINGEN INGEDIEND BIJ DE SECTIE 
KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE, FACULTEIT 
LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, RIJKSUNIVERSITEIT GENT 

DOCTORAA TSVERHANDELINGEN 

Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, de Nieuwe en Nieuwste Tijden 

1990 
Hans DEVISSCHER, Aanbidding der herders en Aanbidding der koningen in het ceuvre van Rubens 
(1577-1640). 
Prom.: Prof. C. Van Damme. 

Etnische Kunst 

1989 
Francina FORMENT, De Pascuaanse figuratieve houtsculptuur: illustratie van een aanpassings
proces. 
Prom. : Prof. H. Burssens. 
Dirk VERBOVEN, A praxiological approach to ritual analysis: the funerary rituals of the Dogon -
Een praxeologische benadering van rituele analyse : de funeraire riten van de Dogon. 
Prom.: Prof. H . Pinxten. 

LICENTIAATSVERHANDELINGEN IN 1990 

Richting Grieks-Romeinse en Nationale Archeologie 

Luc DEFEVER, De fysische antropologie van het oude Griekenland, met inbegrip van een analyse 
van het skeletmateriaal uit Thorikos (Attika). 
Prom.: Prof. H. Mussche. 

* Wegens een studieverblijf van de auteur in Afrika was het de redactie vooralsnog niet mogelijk 
om een abstract van deze dissertatie te bekomen. 
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Richting Archeologie en Kunstgeschiedenis van het Nabije Oosten 

Jan DE CLERCK, De iconografie van de hybriede Vis-Mens/Dier-wezens in de kunst van het 
Nabije Oosten. 
Prom. : Dr. E. Haerinck. 
Karline EVERAERT, Studie van het aardewerk van de TeU Halaf periode te Yarim Tepe (Irak). 
Prom.: Dr. E. Haerinck. 
Nathalie JANSSENS, Typologische, iconografische en chronologische studie van het metalen 
vaatwerk van Marlik Tepe (Gilan - Iran). 
Prom.: Dr. E. Haerinck. 
Katia TIMMERMANS, De iconografie van de gevleugelde wezens op Syro-Hittitische vlakreliëfs. 
Prom.: Dr. E. Haerinck. 
Nicolas V ANAISE, Ikonografie van de Stiermens en de Mensstier in Mesopotamië van 3000 tot 600 
V. Ch. 
Prom.: Dr. E. Haerinck. 

Richting Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, de Nieuwe en Nieuwste 
Tijden 

Sylvie ALLAEYS, Dierensymboliek bij de schilders van Der Blaue Reiter, inzonderheid Franz Marc 
(1880-1916) en Heinrich Campendonck (1889-1957). 
Prom. : Prof. C. Van Damme. 
Sarah BAUWENS, Het werk van architect Alphonse Depauw (1867-1937) in Brugge. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Valérie BoucKAERT, Het achttiende-eeuwse hotel vanden Meersche. Bouw- en restauratiegeschie
denis. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Lidy DEVIS, Bijdrage tot de studie van de Centrale Hallen van Brussel. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Katrien HEBBELINCK, Raoul DE KEYSER- werken op doek, 1963-1985. 
Prom.: Prof. C. Van Damme. 
Hans MARTENS, Anselm KIEFER. Het schilderen van de myte, de myte van het schilderen. 
Prom. : Prof. C. Van Damme. 
Ivan METTENS, Het spiegelmotief bij de Symbolisten. 
Prom. : Prof. C. Van Damme. 
Ilse NUYTEMANS, Het Huis Draeek ook genaamd Den Gulden Cop. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
Christian ÛOSTERLINCK, De relatie rock - beeldende kunst: een rock-cultuur in bloei, van 
Warhol en de Beatles tot heden (1960-1990). 
Prom.: Prof. C. Van Damme. 
Marc PLANCKE, De burgerlijke architectuur tijdens het Interbellum te Roeselare. 
Prom.: Prof. F . Van Tyghem. 
Anne Marie POLLET, Paneelstempels op boekbanden uit de Nederlanden (XV•- XVI• eeuw)
Verzameling Universiteitsbibliotheek Gent. 
Prom. : Prof. A. Derolez. 
Luc QUINTENS, De Schilderconst van Vermeer. Een kritische interpretatie. 
Prom. : Prof. C. Van Damme. 
Francisca SABBE, De ambivalente beweging van opdoemen en verdwijnen in de tekeningen en 
schilderijen van Karel Dierickx vanaf 1970 tot heden. 
Prom. : Prof. C. Van Damme. 
Inge TAILLIE, Marc Mendelson (1915)- Een monografie. 
Prom.: Prof. C. Van Damme. 
Ketty VAN CANNEYT, Claude MONET- Portretten. 
Prom.: Prof. C. Van Damme. 
Anne VAN DEN GENDER, Het kasteel de Renesse te OostmaUe. 
Prom.: Prof. F. Van Tyghem. 
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Ilse WEYTEN, Hiëronymus I (1540-1610), Frans I (1542-1616), Ambrosius I (1544-1618) Francken. 
Studie van de altaarstukken, met speciale aandacht voor de toeschrijvingsproblematiek. 
Prom.: Prof. C. Van Damme. 
Katelijne WoLFAERT, Evolutie van kleur en licht in het landschap van Vincent Van Gogh. 
Prom.: Prof. C. Van Damme. 

Richting Etnische Kunst 

Isabelle BRAL, Het Dobagproject. Een tapijtenproduktie op traditionele wijze, in het kader van 
een ontwikkelingsproject voor Turkse dorpsvrouwen. 
Prom. : Prof. H. Pinxten. 
Nele CALUWAERTS, Het sacrale masker van het Sande-Genootschap bij de Mende (Sierra Leone). 
Prom.: Prof. H. Burssens. 
Els DE PALMENAER, De Epa-maskers en -festivals van de Noordoostelijke Yoruba. 
Prom. Prof. H. Burssens. 
Hilde NELISSEN, De aardewerken pijpekoppen van het grasland van Kameroen. 
Prom.: Prof. H . Burssens. 

Richting Musicologie 

Michaël DE PERMENTIER, De Nocturnes van John Field, Frédéric Chopin, Gabriel Fauré, 
Schumanns Nachstücke : een analyse. 
Prom.: Prof. H. Sabbe. 
Willem GYSENS, Ferruccio Busoni, Dokter Faust: een analyse. 
Prom.: Prof. H. Sabbe . 

. Johan VAN Ac KER, De Muwásfah van de Noordafrikaanse nou ba - Structuur en overleving. 
Prom.: Prof. F.J . De Hen. 


