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L. Wuyts 

BESCHOUWINGEN BIJ EEN VROEG ZESTIENDE-EEUWSE 
VOORSTELLING VAN DE 

"GEBEDSWAKE VAN CHRISTUS IN GETHSEMANE" 

Een van de minder bekende stukken uit de rijke Joho G. Johnson Collection, 
Philadelphia Museum of Art, is een anoniem Vlaams schilderijtje met de voor
stelling van Christus in Gethsemane (fig. 1) 1

• Valentiner schreef het toe aan 
een Antwerps Maniërist, welke hij beschouwde als een der beste vertegen
woordigers uit de groep rond Herri met de Bles maar tevens bekend met het 
werk van de jonge Gossaert van Mabuse. Hij zou het werkje ca. 1510-1520 
hebben geschilderd2• Glück volgde hem in deze toeschrijving, maar wees erop 
dat het werkje ook affiniteiten vertoont met het oeuvre van Jan Wellens De 
Cock en dat het mogelijk aan de bekende Gethsemane-voorstelling (fig. 2? 
van Gossaert voorafgaat4. Van Puyvelde plaatste het werkje op naam van Juan 
de Flandes5, maar Sweeny houdt het nog steeds bij de eerste toeschrijving en 
catalogiseerde het als een werkje van een Antwerpse anonymus van ca. 1510-
15206. 

Dat voor het auteurschap van dit werkje gedacht werd aan een der anonieme 
schilders uit de groep der Antwerpse Maniëristen, ligt voor de hand. Voor die 
toeschrijving zijn er immers voldoende stilistische gronden aanwezig. Dat 
daarbij ook onmiddellijk aan de gelijknamige voorstelling van Gossaert werd 
gedacht, ligt evenzeer voor de hand. Beide werken zijn immers als een nacht
stuk vol dramatische lichteffecten uitgewerkt. Dat het ene werk een vrije inter
pretatie van het andere zou zijn, blijft voorlopig echter hypothese. Ondanks de 
iconografische gelijkenissen, kunnen beide zeer goed totaal onafhankelijk van 
mekaar ontstaan zijn. Tot nog toe leverde het onderzoek trouwens nog geen 
elementen op om aan een directe beïnvloeding te denken. 

Het relaas van Christus ' nachtelijk gebed op de Olijfberg wordt vrij uitvoe
rig beschreven in de synoptische evangeliën, ook al zijn de drie versies niet 
volledig eensluidend. Na het beëindigen van het avondmaal gaat Jezus met 

1 Paneel, 29,5 x 19,7 cm; inv. nr. 382; herkomst onbekend. 
2 [J .G. JOHNSON], Catalogue of a Col/eetion and Same Art Objects. Vol. l/: Flemish and 

Dutch Paintings by W.R. Valentiner, Philadelphia, 1913, p. 39. 
3 Paneel, 85 x 63 cm; ca. 1512, Berlin-Dahlem, Gemäldegalerie der Staadiehen Museen 

Preussischer Kulturbesits, inv. nr. 551 A. 
4 G. GLUECK, Mabuse and the Development of the Flemish Renaissance, in : The Art Quar

terly, VIII (1945), noot 19. 
5 L. VAN PUYVELDE, La Peinture flamande au Siècle de Bosch et Breughel, Parijs, 1962, 

p. 352. 
6 B. SWEENY, John G. Johnson Collection. Catalogue of Flemish and Dutch Paintings, 

Philadelphia, 1992, p. 2, nr. 382. 
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Fig. I: Antwerps Meester, Gebedswake van Christus in Gethsemane, ca. 1515-1520. 
Philadelphia, Philadelphia Museum of Art: John G. Johnson Collection. 
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Fig. 2: Jan Gossaert, Gebedswake van Christus in Gethsemane, ca. 1512. 
Berlin-Dahlem, Gemäldegalerie der Staadiehen Museen Preussischer Kulturbesits. 



4 L. WUYTS 

zijn leerlingen- behalve Judas, want die had reeds eerder het cenakel verla
ten om zijn Meester te verraden- naar de Olijfberg om er te gaan bidden. 
Aangekomen bij het landgoed Gethsemane vraagt Hij dat de apostelen bij de 
omheining op zijn terugkeer zouden wachten (Luc. 22: 40-41), maar Petrus en 
de twee zonen van Zebedeüs, Jacobus en Johannes, neemt Hij mee de Olijf
berg op om met Hem te waken(Matth. 26: 37-38; Marc. 14: 33-34). Dan gaat 
Hij nog een weinig verder (Matth. 26 : 39; Marc. 14: 35), ongeveer een steen
worp ver (Luc. 22: 14). Daar knielt Hij neer (Luc. 22 : 41), werpt zich op de 
grond (Marc. 14: 35) en drukt zijn aangezicht in de aarde (Matth. 26: 39). Zo 
bidt Hij: "Vader, indien het mogelijk is, laat dan deze kelk aan Mij voorbij
gaan. Doch niet mijn wil geschiede, maar de Uwe". Dan keert Hij terug naar 
de drie leerlingen, die Hem op de Olijfberg waren gevolgd. Hij vindt ze inge
slapen, maar Hij wekt Petrus en zegt hem: "Kunt gij dan niet één uur met mij 
waken? Waakt en bidt, dat gij niet in bekoring komt, want de geest is gewil
lig, maar het vlees is zwak" (Matth. 26: 40-41; Marc. 14: 37-38). Daarna 
keert Hij terug en herhaalt zijn gebed. Dan verschijnt Hem een engel uit de 
hemel die Hem sterkt. En door doodsangst bevangen, bidt Hij nog vuriger, en 
zijn zweet druipt als bloeddruppels neer op de grond (Luc. 22: 43-44). 

Het is duidelijk dat de schilder van het onderhavige werkje grotendeels op 
het relaas van Lucas heeft gesteund. Zoals we daar kunnen lezen, zit Christus 
geknield te bidden tot zijn hemelse Vader, terwijl het angstzweet als bloed
druppels op zijn aangezicht en in de palm van zijn handen parelt, en ook daalt 
uit de hemel een engel neer om Hem te sterken in zijn doodsangst. Een afwij
king op het relaas van Lucas, zoals op de drie andere evangelieteksten overi
gens, is het feit dat van Christus' leerlingen enkel helemaal rechts Petrus is 
voorgesteld. Bovenal echter is er het feit dat helemaal links de gepersoni
fiëerde Dood, haast onzichtbaar in het nachtelijk donder, de lijdenskelk naar 
Christus schijnt toe te schuiven, een motief dat, voor zover kon worden nage
gaan, uniek is in de schilderkunst. Het ligt dan ook voor de hand dat een en 
ander enige nadere uitleg vergt. 

Mattheus (26: 38) en Marcus (14: 34) schrijven in hun relaas over de 
gebedswake op de Olijfberg dat Jezus tot zijn leerlingen sprak: Mijn ziel is tot 
stervens toe bedroefd, en volgens Lucas (22: 44) werd Hij door doodsangst 
bevangen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Kerk van ouds heeft voor
gehouden dat de God-mens Jezus-Christus, als mens, in Gethsemane in zijn 
ziel en zijn lichaam elke morele mishandeling en elke fysieke pijn doorstond, 
welke Hij zal moeten ondergaan tijdens zijn Passie, die zo meteen met zijn 
gevangenneming zal beginnen. In sommige geschriften van de devotielitera
tuur wordt hierop zeer sterk de nadruk gelegd7• Zo groot was zijn angst, dat 
Hij tot driemaal toe smeekt om die Passie niet te moeten ondergaan, ook al had 

7 Zie bijlagen. 
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Hij tijdens het avondmaal in het cenakel blijk gegeven van zijn verlangen om 
eindelijk met zijn Passie de erfschuld van Adams zonde in te lossen en de 
mensheid met haar Schepper te verzoenen. Wetend dat Judas hem wil uitleve
ren om terechtgesteld te worden, zegt Hij hem immers: Wat gij doet (doen 
wilt), doe het spoedig (Joh. 13: 27). Daarom zegt Hij ook tot driemaal toe dat 
niet zijn wil moet geschieden, maar die van zijn Vader. 

Jezus spreekt over zijn Passie als over een beker die Hij tot op de bodem 
moet leegdrinken. Daarmee gebruikt Hij een oudtestamentische metafoor voor 
het levenslot dat de mens wordt toebedeeld. Die beker kan een beeld zijn voor 
vreugde en geluk8, maar, zoals hier, ook voor lijden9. Die metafoor gebruikte 
Hij trouwens reeds vroeger om over zijn Passie te spreken, met name wanneer 
Hij Jacobus en Johannes, die Hem in zijn rijk de ereplaatsen aan zijn rechter
en linkerhand vragen, terechtwijst met de woorden: Kunt gij de kelk drinken, 
die Ik drinken zal? 10. Het is dan ook evident dat de kunstenaars de evangelis-

8 Psalm 23(22): 5-6: 
Gij bereidt mij een dis 
Voor het oog van mijn vijand; 
Met olie zalft Gij mijn hoofd, 
En mijn beker vloeit over. 
Voorspoed en zegen zullen mij volgen 
Mijn leven lang ; 
In het huis van Jahweh mag ik wonen 
In lengte van dagen! 

9 Psalm 75(74): 9: 
Want in Jahweh's hand is een beker 
Met schuimende wijn vol bittere kruiden! 
Hij schenkt hem leeg tot de droesem toe: 
Alle bozen der aarde moeten slurpen en drinken. 

Is. 51 : 17: 
Ontwaak, ontwaak; 
Jeruzalem, sta op: 
Die uit Jahweh's hand de kelk van zijn toom hebt gedronken, 
En de zwijmelbeker tot de bodem toe hebt geleegd! 

Ez. 23: 31-32 : 
Gij [Jeruzalem] hebt het voorbeeld van uw zuster 
[Samaria] gevolgd: dan geeflk u ook haar beker in 
de hand. Zo spreekt Jahweh, de Heer: De beker van 
uw zuster zult gij drinken: de diepe en wijde, die 
zoveel kan bevatten, en die vol is van kommer en wee. 

10 Matth. 20: 20-23: 
Nu kwam de moeder der zonen van Zebedeüs naar Hem toe, vergezeld van haar zonen; zij 

viel voor Hem neer, om Hem iets te vragen. Hij zeide haar: Wat verlangt ge? Zij sprak: Laat 
deze twee zonen van mij gezeten zijn in uw rijk, de ene aan uw rechter-, de ander aan uw lin
kerhand. Maar Jezus antwoordde : Gij weet niet wat ge vraagt. Kunt gij de kelk drinken, die ik 
drinken zal? Ze zeiden: Dat kunnen we. Hij sprak tot hen: Mijn kelk zult ge wel drinken, maar 
het zitten aan mijn rechter- en linkerhand kan Ik niet geven; dit is voor hen, wien het door mijn 
Vader bereid is. 

Marc. 10: 35-40: 
Nu kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, naar Hem toe en zeiden : Meester, 

wij wensen dat Gij voor ons doet, wat we u willen vragen. Hij zeide hun: Wat wenst gij , dat ik 
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ten letterlijk hebben gevolgd en deze "lijdensbeker" steeds bij de biddende 
Jezus hebben afgebeeld. Zoals gebruikelijk, staat hij ook hier voor Hem op een 
rotsblok, maar om de symboliek nog te versterken, plaatste de schilder er een 
klein kruis in, omhangen met een doornenkroon. Deze attributen staan immers 
voor het hoogste psychisch en fysisch lijden dat Hem zal worden aangedaan. 
Met de doornen zullen zijn beulen Hem op brutale wijze tot een karnavalsko
ning kronen omdat Hij zich Koning der Joden noemde" en zo zullen zij Hem 
tot in het diepste van zijn wezen vernederen, want Hij is en moet Koning zijn 
tot Hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd en de dood is de laatste vij
and ... 12. En op het executiekruis zal Hij, de goddelijke Koning van een geeste
lijk rijk, een vernederende en onnoemelijk pijnlijke slavendood sterven ... want 
hoewel Hij Gods gestalte bezat ... heeft Hij toch er Zich van ontdaan door de 
gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen 13 • 

Om de realiteit van het voor-voelde psychisch en fysisch lijden nog preg
nanter voor te stellen, introduceerde de schilder hier de verpersoonlijkte Dood 
die, zoals hoger reeds gezegd, Jezus als het ware de "lijdensbeker" aanreikt, 
alsof hij met een sadistische wellust alle staties van de Passie beschrijft en 
daardoor dit lijden oproept. Zoals hoger ook reeds gezegd, is dit motief, voor 
zover kon worden nagegaan, uniek in de schilderkunst. Het laat zich evenwel 
geredelijk vergelijken met een passus uit de bijbel-navertelling Vanden Levene 
ons Heren, die in de tweede helft der 13de eeuw werd geschreven door een 
anonieme "clerc", maar waarvan de volledige tekst slechts door een hand
schrift uit 1438 bewaard bleef14• Daarin lezen we hoe Jezus, door de kwellende 
doodsangst uitgeput, als een zwak mens tot zijn hemelse Vader bidt: 

voor u doe? Ze zeiden: Verleen ons, dat wij in uw heerlijkheid mogen zitten, de een aan uw 
rechter- , de ander aan uw linkerhand. Jezus sprak tot hen : Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij 
de kelk drinken, die Ik drink, of het doopsel ontvangen, waarmee Ik gedoopt word? Ze zeiden 
Hem: Dat kunnen we. Jezus sprak tot hen: Gij zult de kelk wel drinken, die Ik drink, en het 
doopsel ontvangen waarmee Ik gedoopt word, maar zitten aan mijn rechter- of linkerhand kan Ik 
niet geven, dit is voor hem, wien het bereid is. 

11 Matth. 27: 11: 
En toen Jezus voor de landvoogd stond, ondervroeg Hem de landvoogd en sprak: Zijt Gij de 
Koning der Joden? Jezus zeide hem: Ge zegt het. 
Marc. 15 : 2: 
Pilatus ondervroeg Hem: Zijt Gij de Koning der Joden ? Hij gaf ten antwoord: Ge zegt het. 
Luc.: 23: 3: 
Pilatus ondervroeg Hem, en zeide: Zijt Gij de Koning der Joden? Hij antwoordde: Ge zegt het. 
Joh. 18: 37: 
Pilatus zeide Hem : Gij zijt dan toch Koning? Jezus antwoordde: Ge zegt het : Ik ben Koning. Ik 
ben geboren en in de wereld gekomen, juist om te getuigen voor de waarheid. Al wie uit de waar
heid is, luistert naar mijn stem. 

12 I Cor. 15 : 25-26. 
13 Fil. 2: 7-8. 
14 W.H. BEUKEN, Vanden Levene ons Heren. Inleiding met kritiese kommentaar en uitgave 

van alle teksten, Purmerend, 1929. 



BESCHOUWINGEN BIJ DE "GEBEDSWAKE VAN CHRISTUS IN GETHSEMANE" 7 

Ie ben bevaen met groten sere, 
Mijn herte clivet, mijn anxt es groet, 
Ie vruchte die bitterlike doet. 

Al vruchtic mine passie dan, 
Ie ben vleeschelijck als een ander man. 
Verre mi die bitter doet, 
Quite mi van deser noet15

• 

En verder spreekt Jezus tot de Dood, alsof deze op de Olijfberg lijfelijk aan
wezig was en Hem door zijn bedreigende nabijheid in doodsangst had 
gebracht: 

Doe sprac ons here toter doet 
- Al was hi man, sijn anxt was groet -
Ay doet, die nieroen en spaers, 
Die over bosche ende water vaers, 
Ay torment, ay bitter doet, 
Die does miere herte wenen bloet. 
Anxt ende seer, vemoey, rouwe ende noet 
Es in mi, mine passie sa! sijn groet. 
Ay doet, dune spaars coinc no grave, 
Al es hi rike, al heeft hi have, 
No jonc no out, no wijf no man; 
Ay bitter doet, wat salie dan! 
Ay doet, twi heefstu mi gemint! 
Ja ne benic god, Marien kint. 
Ay doet, ie ben in de gewout dijn, 
Wat salie doen, wat sals siin? 
Ay doet, du heefs al dattu welt, 
Du heefs mi in diere gewelt; 
Al wasic van Marien geboren, 
Doet, van dan heefstu mi vercoren. 
Ay bitter doet, hoe du best fel! 
Doet en quaet och doet en wel, 

Volgens deze auteur moet het werk voor die tijd een behoorlijk grote verspreiding- en dus 
ook populariteit - hebben gekend. Niet minder dan acht handschriften bleven er immers van 
bewaard, ook al gaat het bij zeven daarvan slechts om een fragment. In die richting wijst ook het 
feit dat het jongste daarvan - met name de volledige tekst, te Oetingen (een dorpje zowat half
weg tussen Halle en Ninove) nog in 1438 werd gekopiëerd, dus minstens honderdvijftig jaar na 
zijn ontstaan. Anderzijds moet men toch ook vaststellen dat deze handschriften vermoedelijk 
slechts binnen een eerder beperkte kring circuleerden. Zulks mag afgeleid worden van de vast
stelling dat het werk achteraf nooit werd gedrukt om het op groter schaal te verspreiden. Ver
moedelijk kwam hiertegen verzet vanwege de kerkelijke overheid, die moeilijk de al te opval
lende apocriefe geest van dit volkse gedicht kon gedogen en daarom in latere tijd de verdere 
verspreiding onderdrukte (p. I 08-109). 

15 Vanden Levene ons Heren, verzen 1987-1989 en 1998-2001. 
Ik ben overmand door intese pijn I mijn hart breekt, mijn angst is groot./ Ik vrees de bittere 

dood ... Voorwaar, Ik ben bevreesd voor mijn Passie I want zoals ieder ander ben Ik in mijn vlees 
een gewoon mens. I Wend die bittere dood van mij af, I ontsla me van deze nood. 
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Het moet tusschen dine hande gaen; 
Ay bitter doet, soe moetic selve saen 16• 

Geheel in overeenstemming met het relaas van Lucas is, zoals ook reeds 
gezegd, de engel die uit de hemel neerdaalt om Jezus in zijn doodsangst te 
sterken. Hij houdt in de handen een bloemenkrans alsof hij daarmee Jezus gaat 
kronen. Het is dan ook evident dat die bloemenkrans een symbolische beteke
nis heeft, alleen is het niet meteen duidelijk welke. Maar daarover kan het 
relaas van Lucas de verklaring geven. Eerst schrijft hij: Et [Jesus] ... orabat, 
dicens: Pater, si vis, transfer calicem istam a me; verurntarnen non mea vo
luntas, sed tuafiat- En [Jezus] ... bad, zeggend: Vader, indien Gij het wilt, 
neem dan deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. 
Deze woorden suggereren dat de mens Jezus in zijn afkeer voor lijden en ster
ven - welke elkeen aangeboren is - in het diepste van zijn menselijke ziel 
een tweestrijd uitvocht om al dan niet zijn Passie te aanvaarden. Daarom 
schrijft Lucas verder: Et factus in agonia, prolixius arabat- En door deze 
innerlijke tweestrijd- want zo kan/moet men hier agonia vertalen- bad Hij 
met nog meer aandrang. En het resultaat van dat bidden kennen we: gesterkt 
door de engel overwint Hij de beproeving van die tweestrijd en aanvaardt Hij 
om in gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader zijn Passie te ondergaan. In het 
licht van deze overwegingen kan die bloemenkrans dan ook maar een beteke
nis hebben: hij is het teken dat Jezus het Heilsplan der verlossing, waartoe Hij 
nog voor de grondvesting der wereld was voorbestemd (tot vrijkoping der 
mensheid door zijn Bloed), hoewel Hij slechts op het einde der tijden versche-

l6 Ibidem, verzen 2016-2039 : 
Toen sprak onze Heer tot de Dood I -want omdat Hij een sterfelijk mens was, werd Hij door 

grote angst bevangen - I Ai, Dood, die niemand spaart, I die over bos en water vaart, I ai, fol
terende, bittere Dood, I gij doet Mij in mijn hart overvloedig wenen. I Angst en pijn, smart, rouw 
en beklemming I is in Mij , want mijn lijden zal groot zijn. I Ai, Dood, gij spaart koning noch 
graaf, I en al hebben zij geld en bezittingen, I ook niet jong of oud, vrouw of man ; I ai, bittere 
Dood, wat is dan mijn lot! I Ai, Dood, waarom belaagt ge Mij! I Ik ben toch God, Maria's Kind. 
I Ai , Dood, Ik ben in uw macht, I wat zal Ik doen, wat gaat er gebeuren? I Ai, Dood, gij hebt al 
wat gij wenst, I gij hebt Mij in uw macht. I Vanaf het ogenblik dat Ik uit Maria werd geboren I 
hebt gij, Dood, Mij (als uw uitverkoren slachtoffer) begeerd. I Ai, bittere Dood, wat zijt gij wreed 
I Of iemand kwaad doet of goed, I hij valt in uw handen. I Ai, bittere Dood, zo zal het Mij weldra 
ook vergaan. 
Dat de auteur met deze passus geen luidop geformuleerde gedachte bedoelde, maar dacht aan een 
reële confrontatie met de gepersonifiëerde Dood, laat zich afleiden uit het feit dat hij die Dood 
ook laat optreden waar hij beschrijft hoe Christus op het kruis de geest geeft. Daar lezen we 
immers: 

Sine soete herte gaf enen crac, 
Sine aderen scorden, siin hals brac, 
Die bitter doet hem stappans stac. (v. 3678-3680) 

Of uit het opvallend paralellisme tussen de geciteerde passus en de iconografie van het onderha
vige werkje mag besloten worden dat de tekst de rechtstreekse aanleiding zou geweest zijn om in 
deze voorstelling de gepersonifieerde Dood te introduceren, zal wel voor altijd een open vraag 
blijven. 
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nen is ter wille van ons 17 , zal uitvoeren. Het is immers de krans die God 
schenkt aan hen die de beproevingen weerstaan en voor Hem gekozen hebben. 
Zo toch beschrijft Jacobus hem in zijn brief aan "de twaalf stammen in de dia
spora": Beatus vir qui suffert tentationem, quoniam cum probatus fuerit , acei
piet caranam vitae, quam repromissit Deus diligentibus se- zalig de man die 
beproeving kent, want als hij daaraan weerstaat, zal hij de krans des levens 
ontvangen, die God beloofd heeft aan hen die voor Hem hebben gekozen 18• 

Zodoende wordt de lijdenskelk van de dood, de kelk der redding van Gods 
volk, want volgens Psalm 116 (114-115): 13, kan Jezus thans zeggen: De kelk 
der redding hef ik omhoog en roep de naam van Jahweh aan. Ik zal mijn 
gelofte aan Jahweh volbrengen ten overstaan van heel het volk, want te duur 
was in de ogen van Jahweh de dood zijner vromen. 

Overeenkomstig het relaas van Mattheus en Marcus worden meestal, en 
zeker in de periode waaarin het onderhavige werkje zich laat situeren, ook 
Petrus, Jacobus en Johannes voorgesteld, de drie leerlingen die Jezus op de 
Olijfberg volgden maar tijdens de gebedswake van hun Meester in slaap vie
len, overmand door droefheid zegt Lucas (22: 45). Hier echter zien we alleen 
Petrus - ondanks het feit dat hij ruggelings is voorgesteld toch gemakkelijk te 
herkennen aan zijn licht krullend, zilverig-wit haar en zijn kalende schedel
kruin- en dat is wel zeer uitzonderlijk, waarschijnlijk zelfs uniek, maar niet
temin geredelijk te verklaren. Zowel Mattheus (26 : 40) als Marcus (14 : 37) 
schrijven dat Jezus enkel tot Petrus sprak: Kunt gij dan niet één uur met Mij 
waken? Of Hij die vraag ook tot Jacobus en Johannes richtte, wordt niet 
gezegd, en daarom is hun voorstelling strikt genomen niet onontbeerlijk. 

Een laatste merkwaardig iconografisch element in deze voorstelling is de 
grillig gevormde, haast vertikaal omhoog schietende rotsformatie in de achter
grond. Mogelijk moet daarin niet meer gezien worden dan een gestileerde -
in feite symbolische - voorstelling van de Olijfberg, met dan de klemtoon op 
berg. Ook de olijfbomen zijn immers slechts symbolisch voorgesteld, want 
gereduceerd tot wat schraal struikgewas. Mogelijk echter wordt met die rots
partij aangegeven dat Jezus zich niet zomaar ergens op de Olijfberg bevindt, 
maar op zijn top, want op die plaats wilde men graag God aanroepen 19

• Jezus 
moet daar trouwens ook meermaals zijn gaan bidden, want volgens Lucas (22: 

17 1 Petr. I: 20. 
18 Jac. I: 12. 
Een vergelijkbare beeldspraak vinden we overigens ook bij Paulus (2 Tim. 4: 7-8), waar 

hij schrijft: De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard. Van 
nu af ligt voor mij de kroon der gerechtigheid klaar, welke de Heer, de rechtvaardige Rechter, 
mij schenken zal... En niet alleen voor mij , maar ook voor allen, die zijn verschijnen hebben 
liefgehad. 

19 Toen David voor Absolon wegvluchtte uit Jeruzalem, week hij eerst uit naar de Olijfberg, 
waar hij zijn vriend Choesjai ontmoette bij zijn aankomst op de top van de heuvel, waar men 
graag wilde bidden tot de Heer, want: Cum ascenderet... summitatem monti Olivarum in quo 
adoraturus erat Dominum (2 Sam. 15: 32). 
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39) ging Hij zoals gewoonlijk na het avondeten naar de Olijfberg, en volgens 
Johannes (18: 2) was Hij daar dikwijls met zijn leerlingen samengekomen. 

* 
* * 

De geringe afmetingen van het onderhavige paneeltje- 29,5 x 19,7 cm
rechtvaardigen het vermoeden dat het bedoeld was om opgehangen te worden 
in het woonvertrek of de slaapkamer van zijn bezitter. Bovendien mag gerede
lijk worden aangenomen dat het werd uitgevoerd op bestelling. Meestal 
immers zijn voorstellingen, die voor de vrije markt werden geschilderd, ste
reotieper wat de iconografische uitwerking betreft. Hier echter is de beeldfor
mulering dermate uitzonderlijk, dat men ook geredelijk mag aannemen dat zij 
volgens richtlijnen van de besteller werd uitgevoerd. Uiteraard stelt zich daar
bij de vraag of hij met dit schilderijtje alleen maar zijn interieur wilde ver
fraaien of het voor een ander doel heeft aangekocht. 

Het laatste lijkt wel het meest waarschijnlijk. Er zijn inderdaad duidelijke 
aanwijzingen dat voorstellingen van Chrsitus' gebedswake in Gethsemane 
moesten dienen om de gelovigen in hun devotie tot 's Heren Passie te steunen 
en om uit de overpeinzing van Jezus' aanvaarding van zijn Passie de kracht te 
putten om te weerstaan aan de bekoring niet naar Gods wil te leven. In die zin 
spreekt toch Symon van Venlo in zijn traktaatje over de betekenis van het mis
offer, waarin hij tegelijk de leken voorhoudt hoe de dienst te volgen om daer 
onse heere devotetic ende herte/ie te dienen20. Waar hij het heeft over het zin
gen van het Sanctus, en meer speciaal van de woorden Hosanna in excelsis, 
schrijft hij dat de officiërendepriester daarmee de doodsnood van Christus op 
de Olijfberg evoceert, terwijl hij bij de woorden Benedictus qui venit in 
nomine Domini de gelovigen uitnodigt Jezus in Gethsemane te volgen en met 
Hem te waken en te bidden om niet aan de bekoring ten onder te gaan21 • 

20 S. VAN VENLO, Boexken van der officien oft dienst der missen, Antwerpen, 1481, ed. 
L. SIMONS, Antwerpen, 1982, 11, p. 69. 

21 Ibidem, p. 103-104. 
Osanna in excelsis, dat is: Wi bidden u, lieve here, rnaeet ghesont ende behout u volc inden 

alren hoechsten. Ende dit seit die priester mit [ne]der gheneychden hoefde in ghedachtenisse der 
vresen ende bevens ende des groten anxt die in sijnre [Christus'] herten bestont te comen, doen 
hij met sinen apostelen deerliken ghinc ten berghe van o1iveten waert, segghende sinen aposte
len: Mijnsiel is bedroefd ter doot toe, recht of hi segghen woude: Alsoe vol drucs ende lidens is 
nu mijn heylighe siel dat si niet droeviger wesen en mach, ie en moeste den bitteren doot sma
ken. Ende dan boert hem die priester op ende seit: Ghebenedijt is hij of moet hij wesen die hier 
cornet inden name des heren; wij bidden dat ghi ons wilt behouden inden alren hoechsten. Ende 
dit segghende slaet hi voer hem een teyken des cruus. Went hi daer om ghecomen is om ons 
overmits sinen heylighen cruus te verlossen ende daer boven mitten enghelen te verenighen daer 
hi ons toe gemaect heeft. Hier seldi met Jhesum inden hoefkijn gaen ende pinen di naerstelijck 
mit hem te waken ende te bidden, op dat ghy niet en vallet in becoringhen. 
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In de devotieliteratuur, waarvoor hoger reeds naar de bijlagen werd verwe
zen22, wordt aan de gelovigen de meditatie van Christus' lijden op de Olijfberg 
aanbevolen, want dit lijden heeft ons geleert, oft dat wi ter stont niet verhoort 
en worden, dat wi daerom niet aflaten en sullen, noch mishopen, wanttet 
langhe was eer dengel onsen heer vertroeste of sijnder natueren onderstant 
dede23• Meer nog: die meditatie wordt aanbevolen op dat wy daer uyt souden 
leeren dat Godt ons dickwils meer gracie doet door het weygeren van 't gene 
wy begeeren na onse krancke ende ongheregelde nature I dan ons 't selve te 
geven: ende dat alle onse begeerten hem moeten onderworpen wesen I ende 
ghepaelt zijn met het wel behagen van sijnen godde/ijeken wille24

• 

In het perspectief van deze opvattingen kan dan ook gerust gesteld worden 
dat het onderhavige werkje door de oorspronkelijke eigenaar niet alleen als 
"Andachtsbild" werd gebruikt, maar ook als "bidprent". Men kan zich inder
daad goed indenken dat hij voor deze afbeelding een gebed zou hebben uitge
sproken zoals dit : Ie bidde di, here ihesu xriste, doirde onsprekelike nauheit 
dijns herten dattu haddes opten berch van oliveten inden wederstrijt des 
doods, vermits welke vreseliker inwendige tegenwoirdicheit du dinen vader 
driewerve op dinen knyeen gebeden hebs mit uutstortinge des bloedigen zweets 
uut allen dinen leden geronnen neder liep opte airde, dij dair van ontladen te 
werden also verre a/st moge/ie wair, ende nochtant dinen vader aidair onder
danicheit sterker dan die doot geoffert hebs. Dattu my verhoren willes ende my 
verlenen dat mine wille mit dinen wille altoes ter doot toe verenicht sij, vol
brengende alle datti behaghet, op dat ie inde ure mijns doots van allen vrese, 
anxt ende sorge verlost, van di bescermt ende gevrijt, vermits dine hemelsche 
benedictie ende vertroestinge van dinen engelen gevoirt mach werden inden 
scoote dijns hemelsce vaders. Amen25 • 

BIJLAGE 1 

Fragment uit Die passie Jhesu genomen uut martinus paus, ed. L. INDESTEGE, Die 
Passie Jhesu naar een zestiende-eeuws handschrift in het Provinciaal Museum te Has
selt, uitgegeven en toegelicht door ... , Maaseik, 1948, p. 17-20. 

Jezus in den Hof der Olijven 

Als Jhesus onse hemelsce Coninck sijn gloriose avontmael voleijndt had met sijnen 
apostelen, soe sprack hi zeer minlijc tot hun, seggende: Staet op ende laet ons gaen, het 
naect den tijt mijnder passien ... Ende doen quam Jhesus met hun in een dorp dat hiet 

22 Zie voetnoot 7. 
23 Zie bijlage l. 
24 Zie bijlage 2. 
25 W.H. BEUKEN, Spiegel van den Leven ons Heren. (Mirror ofThe Life of our Lord). Diplo

matic Edition of the Text and Facsimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life 
ofChrist in the Pierpont Morgan Library, New York , Doomspijk, 1979, fol. 30 r0

• 
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Getsemani ende si gingen over een water dat Cedron hiet ende daer bi stont een hoef
ken daer Jhesus diewils des nachts in plach te bidden. Ende als Jhesus quam inden 
inganc vanden hove seide hi tot sinen jongeren: Sitte hier neder. Ie sal gaen opten 
berch ende doem mijn gebet. Ende Jhesus nam met hem doen Peter, Jacobus ende 
Johannes als sijn heimelike vrienden. Ende hi began voer hun te scudden ende te 
beven. Ende sijn aensicht waert zeer druckelijc gestelt ende weende jammerlijc voer 
hun. Ende seide al dagende tot hun als tot sinen alderliefsten vrienden ende sprac: 
Mijn ziele is bedroeft totter doot. Ende hi seide voort tot hun aldus: Sit hier neder 
waert ende bidt opdat ghi niet en comt in becoringen. 

Ende Jhesus ginc van hun soe verre alsmen met enen steen werpen mochte omdat se 
hem niethoorenen souden. Ende met droever herten viel hi ter eerden ende seide: 0 
du kelc der bitterheit, ie heb di altemael in mi. 0 mijn Vader ist mogelijc soe laet desen 
kelc van mi lijden. Ende dit toende hi wel met sijn gelaet, met suchten ende beven ende 
met kermenden woerden van onsprekeliken rouwe. Ende daerrnede toende hi oec die 
menscelike crancke natuer die hi aengenomen hadde. Ende soe die leerars seggen, soe 
hadde die suete Jhesus meerder pine ende rouwe om Judas ende om die verrnaledide 
Joden die soe groten sunde aen hem begingen ende om die vrese van sinen jongeren, 
diese souden hebben als si hem sagen vangen, binden ende alsoe mishandelen. Ende 
Jhesus met aldusdanigen misbaer ende jammer op sijn knien liggende, somtijts met 
sinen aensicht opter eerden, soe seide hi met bedructer herten: 0 mijn lieve Vader, oft 
mogelijc is, soe neemt den kelc der bitterheit van mi; nochtans lieve Vader, niet als ie 
wil mer als ghi wilt. 

Ende Jhesus stont op ende ginc tot sinen jongeren ende vant se slapende ende hi 
seide tot Petro bisonder: Peter is dit nu aldus en moech di niet een ure met mi waken? 
Waect ende bidt opdat ghi niet en valt in becoringen. Ende seide noch: Lieve kinderen 
hoe zeer is mijn siele bedruct... 

Ende als Jhesus daer quam, soe bevinc hem alsoe groten druc ende bangicheit dat hi 
waert scuddende ende bevende alsoe dat hi waert sweetende. Ende sinen sweet ver
wandelde in bloet soe dattet uutliep van hem tot inder eerden: het liep hem van sijn 
voerhoeft ende over sijn ogen soe dat hi nauwelijc en conste gesien. Ende wischede 
sijn minlijc aensicht, mer het vloeijde al weder uut ende dat bloet liep over sijn lijf 
ende over oft doer sijn cleeder. Als Jhesus was in aldus groten druc ende bangicheit, 
sweetende bloedigen sweet ende lach daer scuddende ende bevende in alsoe groter 
bangicheit, dat die eerde daer hi op lach beefde tot inden voergeborchte der hellen, soe 
dat die duvelen daer af beroert worden ende verveert. Mer der heiliger vaders zielen 
worden daer af verwondert ende ghetroest. Soe sprac Jhesus noch ende seide: Vader, 
oft mogelijc is, soe laet desen kelc der bitterheit van mi lijden dat ics niet en drincke. 
Nochtans lieve Vader, niet als ie wilmerals du wilste. 

Ende doen Jhesus dit seide, soe quam die prince der engelen Sinte Gabriel ende 
stont bi hem ende troeste hem seggende: 0 Heere mijn, strijt vromelijc opdat den bant 
Adams gebroken worde ende onse vroude verniewt ende vervult worde. Ende Jhesus 
ontfinc den engel vriendelijc ende sijn troestelike woerden nam hi geerne van hem, 
nochtans wast sijn creatuer die hi selver gescapen hadde. Mer omdat Jhesus was 
bedroeft als een mensche, daerom troeste hem dengel in menscelike natueren, als oft 
Jhesus geweest hadde een ander goet mensce. Ende Jhesus seide: Lieve Vader, niet als 
ie wil mer als ghi wilt. 

Ende doen stont Jhesus op vander bedingen die hi driewerf in uutstortinge des 
bloets gedaen hadde. Ende hi ws nat vanden bloede dat hi gesweet hadde, vanden bit
teren anxt der doot ende al des bitteren lijdens dat hi voersach. 

Waer sachmen oijt sterffelike mensce van anxte bloet sweeten? Daer om schinet 
oec wel dat noijt suleken rauwe en is gevonden. Al dit heeft Jhesus voer ons gedaen 
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ende geleden. Ende heeft ons geleert, oft wi ter stont niet verhoort en worden als wi 
bidden, oft ter stont niet vertroest en worden, dat wi daerom niet aflaten en sullen, noch 
mishopen, wanttet langhe was eer dengel onsen heer vertroeste of sijnder bedroeter 
natueren onderstant dede. 

Ende Jhesus, die glorie der engelen, aldus bedruct sijnde ende vanden engel alsoe 
gesterct wesende, soe stont hi op vander eerden, in alsulcker gettoestheit ende jubila
cien sijns herten, als een mensce die vander vreesen der doot weder levende wort ... 

BIJLAGE 2 

Fragment uit Het leven, dood ende liden onses Heeren lesu Christi, in: P. RrnADI

NEIRA en H. RosWEYDUS, Generale Legende der Heylighen, Antwerpen, 1602, p. 14-
15. 

Van het ghebedt in 't Hofken, ende het 
sweeten van bloede 

... Ende om ons een exempel te gheven/ van onse toevlucht in alle onsen teghen
spoedt te nemen tot den ge bede/ ende om ons inde handen Godts te bevelen; soo gingh 
hy van sijne dry Discipelen ontrent eenen worp weghs van eenen steen; viel neder/ 
ende badt liggende met het aensicht op der aerden/ zeggende: Mijn Vader, in dien het 
moghelijck is, dat desen Kelck van my gae; nochtans en begheere ick niet dat mijnen 
wille gheschiede, maer den uwen. Ons leerendel hoe wel onse krancke ende ellendige 
nature pijnen ghevoelt ende begbeert ontslaghen te zijn; wesende nochtans versterekt 
ende ghemoedt door Godts jonste; datmen hem moedt overgeven insijne gebenedijde 
handen/ ende niet meer dan dat hem behaeght wenschen: want alle 't ghene dat ons sal 
komen van eenen suleken hemelsehen ende minnelijeken Vader/ sal ontwijffelijck 
meest tot sijnder glorie ende onse saligheyt strecken. 

Als hy dit ghebedt dry-mael ghedaen hadde; wiert hy alsoo beanghst de derde 
reyse/ ende quam in eenen soo grooten strijdt/ dat hy begonst druppelen bloedts te 
sweeten/ 't welck met druppelen viel van sijn alder-heylighste lichaem tot op der aer
den toe. Dit was een seer klaer teeeken vande over-groote pijnen van Jesus Christus, 
ende van de vreeselijcke tormenten die hy voor ons leedt; aenghesien dat de voorbeel
dinge der selver alleen eene sulcke nieuwe ende vremde werckinge in desen Heere 
dede/ die de macht ende eracht Godts selve was. Maer om dat sijne liefde onghemeten 
was/ ende dat hy de glorie Godts ende verlossinghe der menschen met eenen onspre
kelijcken yver begheerde; wel wetende hoe dat de pijne die hy leedt meerder was/ hoe 
hy dies te meer aen de eere Godts/ teghen wien men ghesondight haddel voldedel ende 
krachtelijcker den sondigen mensch verloste; soo wilde hy/ dat sijne doodt de alder
bitterste soude zijn/ om door desen middel het werck van onse verlossinghe volko
menlijcker te maken. Daerom sloot hy alle de poorten/ door welcke eenigh licht van 
verlichtinghe oft troost konde inkomen/ ende liet hem inde beke van alle tormenten 
ende pijnen wegh voeren. 

Hy was in benauwtheydt voor de sonden des menschelijcken gheslachts ... Hy 
quelde hem met d'ondanckbaerheyt ende onbekentsaemheyt van 't Hebreeusch volck 
... Hy quelde hem/ om dat hy wel wiste dat den meesten deel des wereldts gheen pro
fijt en soude hebben van sijn dierbaer bloedt ... Daer na de droefheyt ende verlatinghe 
van sijne gebenedijde Moeder; ... d'eeuwighe verdoemenisse van Judas; den leelijeken 
val van Petrus; het verlaten/ kleynmoedigheyt/ ende vluchte van alle sijne Discipelen/ 
brochten veel drucks in het goedertieren ende minnelijcke herte van onsen Heere: 't 
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welck om de teerheydt ende ghesteltenisse van sijn tichaem (wesende ghemaeckt door 
de kracht des heyligen Gheests/ daerom het oock was volmaeckter/ ja het aldervol
maeckste/ 't alder-ghevoelijckste ende teerste tichaem van allen) meer ghequelt wierdt 
dan andere menschen van den schroom des doodts/ die hy voor oogen hadde; eene 
sake die in den mensch soo naturelijck is/ als in hem de liefde des levens is/ ende van 
suleken leven als was het leven van onsen Heere/ dat weerdigh was om boven alle 
andere gheschapen dinghen bemindt te zijn. Ende daer voeghde haer by de maniere 
vande doodt/ te weten/ de seer bittere ende schandelijcke doodt des kruycen; in welcke 
alle manieren van onghelijck ende tormenten te samen quamen. 

Ten is niet te verwonderen/ dat den Salighmaker op die ure toe-liet/ dat de voor
beeldinghe ende levende verthooninghe van alle dese saken/ op eene sekere maniere 
verdonckerde dese sonne der rechtveerdigheydt/ ende veranderde de ghedaente van 
sijn heyligh aensicht; aenghesien sijne ziel soo overlast was/ sijn aider-teerste lichaem 
soo gheperst van pijne/ ende sijne sinnen soo beroert; dat sijn tichaem sy-selven van 
alle sijden opende/ ende dat sijn bloedt soo overvloedelijek op der aerden liep. Alle 
sijn leden begonsten het sonderlinghe torment te ghevoelen/ dat een ieder van dien 
moeste lijden. Doen verthoonde hem/ dat sijn hooft moest met doornen ghekroont wor
den/ dat de ooghen met tranen moesten verduystert zijn/ de ooren vervult met verwijt/ 
de wanghen met souffletten gheslaghen/ het aensicht bedeekt met spouwsel/ de tongh 
met galle ende azijn ghelaeft/ den baert ende het hayr uyt gheruckt/ de schouderen ghe
broken met gheeselen ende slagen/ de voeten door-boort met plompe naghelen/ de 
leden uyt een ghereckt/ ten laetsten geheel het tichaem mishandelt/ bebloeyt/ ende als 
een pese op den boghe aen 't kruys ghespannen. Ende alle dese dinghen quamen hem 
voor ooghen met eene sulcke levende kracht ende ghewelt/ als oft hy 't als doen ghe
leden hadde: ende hy wilde door eene wonderlijcke ende goddelijcke schickinge/ dat 
sijne alder-heylighste ziele (die het alder-volmaeckste aenschouwen van Godt ghenie
tede ende saligh was) soude smaecken de pijne van eene sulcke bitterheydt om ons te 
verlossen/ ende meer dan ghenoeghsaemlijck onse sonden soude te betalen ; ende om 
te bethoonen dat hy waerachtigh Godt zijnde/ de kranckheydt van onse nature aen
nam/ om ons met de sterckheyt van sijne Godtheydt te herkieeden: ende dat den aen
stoot/ die hy hadde in desen strenghen strijdt/ in dese benautheydt ende anghst/ die 
hem 't herte soo vast sloot/ van ons quam: ende dat de vromigheydt ende standvastig
heyt/ die de Martetaeren souden hebben in hunne tormenten niet van hen/ maer van 
desen Heere soude komen. 

Den wel beminden Sone en is van den Vader in sijn versoeek niet verhoort ghe
weest; die weygherde te lijden na den wille van 't onderste oft sinnelijcke deel der zie
len/ al was hy na sijn opperste oft redelijcke deel verhoort/ begerende dat sijnen hey
lighen wille in alles soude volbrocht worden: op dat wy daer uyt souden leeren dat 
Godt ons dickwils meer gracie doet door het weygeren van 't gene wy begeeren na 
onse krancke ende onghereghelde nature/ dan ons ' t selve te geven : ende dat alle onse 
begeerten hem moeten onderworpen wesen/ ende ghepaelt zijn met het wel behagen 
van sijnen goddelijcken wille. Hoe wel den eeuwighen Vader sijnen ghebenedijden 
Sone van desen moeylijcken strijdt niet en verloste/ soo sondt hy hem nochtans eenen 
Enghel uyt den hemel (S. Bonaventura seght dat het S. Michael was) om hem te ver
stereken ende moedt te geven/ hem voorhoudende de schickinge vanden goddelijcken 
wille/ de glorie die Godt toe-komt/ ende de wel-daet die hy aen alle het menschelijc 
gheslacht door sijn lijden soude doen/ de victorie ende triomphe die hy vanden duyvel/ 
doodt/ ende sonde hebben soude: ende dat sijnen naem door dese vemederinghe ende 
het torment des kruys van alle creaturen soude verheven ende aen-ghebeden worden. 
Oock op dat wy souden bemercken/ ende ons verwonderen vande ootmoedigheyt van 
onsen seer goedertieren Salighmaker/ die Koningh zijnde van alle Engelen (als oft hy 



BESCHOUWINGEN BU DE "GEBEDSWAKE VAN CHRISTUS IN GETHSEMANE" 15 

sijne opperste Majesteyt hadde vergeten) wilde versterekt zijn van een van sijne diena
ren; ende hy zijnde de sterckheyt des Vaders/ ende den genen die door sijne macht de 
hele wereldt regheeft ende onderhoudt/ begheerde vertroostinghe ende verlichtinghe 
van eenen Enghel te ontvanghen; om dat hy hem minder ghemaeckt hadde dan d'Eng
helen/ soo veel als aengaet de menschelijcke nature. Insghelijcks om ons te leeren dat 
het ghebet (behoorlijck uyt-gestort zijnde) altoos sijne verdiensten verwerft; want Godt 
oft verlost ons van de tribulatie als wy hem bidden/ oft gheeft ons sterckheyt om die 
verduldelijck ende kloeckmoedelijck te verdraghen/ het welcke eene meerdere gratie is 
(ghelijck S. Gregorius seght) dan oft hy ons gave 'tghene wij hem bidden/ ende ons 
vande tribulatie verlostede. 



Maria Hennel-Bemasikowa 

LESTAPISSERIES DISPARDES DE PIERRE TOMICKI 
EXÉCUTÉES EN FLANDRE VERS 15301 

Parmi les plus éminentes personnalités de la Renaissance polonaise 
l'évêque Pierre Tomicki occupe une des premières places (fig. 1). Il naguit en 
1464 à Tornice dans une familie appartenant à la petite noblesse. Il dût sa posi
tion dans la hiérarchie ecclésiastique et politique tant à ses talents et à son édu
cation qu 'à la proteetion des persannages importants. Il commença ses études 
à Gniezno et à Poznan, les continua à l'université de Leipzig et puis à celle de 
Cracovie. Entre 1493 et 1500 il fit son droit à l'université de Bologne et son 
stage à la curie romaine. Cette période forma définitivement son individualité 
d 'homme de la Renaissance imbu de la culture antique, séduit par les modèles 
italiens, l'homme qui s'intéressait aux différents problèmes, mécène d 'art et de 
science. Revenu à Cracovie, il occupa des postes de plus en plus élevés pour 
devenir vice-chancelier du roi Sigismond Ier en 1514, et évêque de Cracovie en 
15242 • Dans la hiérarchie ecclésiastique cette dignité n 'était inférieure qu'à 
celle du primat de Pologne, mais du point de vue politique elle était de pre-

- _/ mière importance. 
La grande fortune de l 'évêque, basée sur les biens d 'église, augmentée sans 

ces se par des dons généreux du roi, lui permit de commander et d 'acheter de 
précieuses reuvres d'art, surtout en !talie, par l'intermédiaire des agents et des 
diplomates polonais qu'il envoyait dans ce pays en diverses missions poli
tiques3. Tomicki fut l'un des plus éminents bibliophiles de cette époque. Dans 
sa bibliothèque, composée d'un nombre important de volumes, environ 500, il 
y avait aussi bien des incunables de diverses branches de la science qui l'inté
ressaient, que de précieux manuscrits enluminés, exécutés souvent à sa 
demande expresse. Il y avait là également les reuvres d 'Erasme de Rotterdam, 
avec lequel il entretenait la correspondance pendant les quinze demières 
années de sa vie (mort en 1535), et les livres dont le célèbre philosophe parlait 
dans ses lettres adressées à l'évêque4

• 

1 L'article a été présenté au Colloque: Les relations culturelies entre la Pologne et les Pays
Bas aux XVI• et XVII' siècles, Gand, 14 et 15 décembre 1987. 11 fait partie d' un travail plus vaste 
du même auteur, intitulé "Les lapisseries de la cathédrale de Cracovie" . 

2 La biographie de l'évêque : L. LeTOWSKI , Katalog biskupów, pralatów i kanoników kra
kowskich (Catalogue des évêques, des prélats et des chanoines de Cracovie), Kraków 1852, t. Il, 
p. 74 ; L. HAJDUKJEWICZ, Ksiegozbiór i zainteresowania bibliofilskie Piotra Tomickiego na tie 
j ego dzialalnosci kulturalnej (La bibliothèque et la prédilection pour la bibliophilie de Pierre 
Tomicki par rapport à son activité culturelle ), Wrodaw-Warszawa-Kraków 1961. 

3 Op. cit., p. 46-50. 
4 Op. cit., p. 52-64. 
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Fig. 1. Stanislas Samostrzelnik (1480-1541), Portrail de Pierre Tomicki, 
évêque de Cracovie, vers 1530; en bas Ie cartouche aux armoiries de l'évêque 

"Lodzia" (nacelle). Cracovie, galeries du couvent des franciscains. 

.. .... 
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Entre 1524 et 1530 l'une des ebapelles gothiques de la cathédrale de Craco
vie fut reconstruite dans Ie style de la Renaissance, et devint le mausolée de 
Tomicki. Ces travaux, commandés par l'évêque, furent exécutés par Bartolo
meo Berrecci, éminent artiste italien, le même qui fut Ie prilleipal architecte et 
constructeur du chäteau royal au Wawel et de la chapelle funéraire des der
niers Jagellons5• C'est probablement lui, qui fut aussi l'auteur du somptueux 
monument funéraire de Tomicki dans Ie style de la Renaissance romaine flo
rentiné. La riche correspondance de l 'évêque, conservée dans les archives, 
donne une image de son époque et de son activité politique7. Nous y trouvons 
également les documents qui témoignent de I' engagement personnel de 
I' évêque à commander de nombreux ob jets et des reuvres d 'art qui devaient 
apporter la gloire au puissant fondateur. Comme nous avons déjà mentionné, 
Tomicki s ' intéressait particulièrement aux reuvres d'art de la Renaissance ita
lienne. Il fit venir d 'Italie de précieux parements liturgiques, des tissus (fig. 2), 
des broderies, des bijoux, des livres. Nous savons pourtant qu'il réalisa ses 
achats aussi au Nord de l'Europe par l'intermédiaire de son agent Eggert de 
Kempen, bourgeois et marchand de Gdaó.sk8• 

Né en 1471 , il était le fils du maire de la villede Lübeck. Jeune homme, il 
s 'établit à Gdaó.sk et épousa la fille du maire de cette ville, ce qui lui permit de 
pénétrer dans Ie patriciat de Gdaó.sk. En 1522 il fut nommé conseiller. 11 
décéda en 1557. C'est à lui que Tomicki s 'adressait chaque fois qu 'il avait 
besoio de faire venir le drap pour les vêtements de ses domestiques, Ie poivre, 
Ie sucre, Ie riz, les amandes9, mais Eggert de Kempen réalisait aussi ses com
mandes plus sérieuses. Une lettre de Tomicki à Eggert de 1526 est conser
vée10. C'est la réponse à la lettre d'Eggert apportée à l'évêque par maître Jaco
bus, secrétaire de la ville de Gdaó.sk. Jacobus rapporta la réponse de l'évêque 

5 J. KiEsZKOWSKI, Nowe szczególy do wewn~trznego urzQdzenia kaplicy Tomickiego w 
katedrze krakowskiej (Nouveaux détails de /'arrangement intérieur de la chapelle de Tomicki 
dans la cathédrale de Cracovie), dans Sprawozdania Komisji Historii Sztuki, VI, 1898, 1-3, 
p. LXXVIII; Io., Przyczynek do kulturalnej dzialalnosci Piotra Tomickiego (Contribution à -
l'activité culturelle de Pierre Tomicki) , dans Sprawozdania Komisji Historii Sztuki, VII, 1903, 
p . CCLXXIV -CCLXXXIX. 

6 I. EcKARDTÓWNA, Nagrobek Piotra Tomickiego w Katedrze na Wawelu i jego twórca 
(Monument funéraire de Pierre Tomicki dans la cathédrale sur la colline du Wawel et son 
auteur), dans Sprawozdania Towarzystwa Przyjaciól Nauk, Poznai\, XI, 1937. 

7 Acta Tomiciana - Epistole, legationes, responsa, actiones, res geste serenissimi principis 
Sigismundi, ejus nominis primi, regis Polonie, magni ducis Lithuanie, Russie, Prussie, Masovie 
domini, sub rev. Mathia Drzewiczki , episcopo Premisliensi, Petro Tomiczki, Joanne Chojenski, 
Samueli Maciejowski , epis Cracoviensibus, cancellaris Regni Polonie, scripta. Per Stanislaum 
Gor ski, Cracov. Placen caninicum, ejusdem Petri Tomicii, post serenissime Bone Sfforcie, regine 
Polonie, collecte, et in tomos XXVII eligeste - t. 1-17 : Posnaniae 1852-1966; t. 1-8 wydal 
T . DZIAI:.YNSKI ; - t. 9-13 z. CELICHOWSKI ; - t. 14-16 W. PociECHA;- t. 17 zebral W. PociE
CHA, wydali W. URBAN i A. WYCZANSKI. 

8 Polski Slownik Biograficzny XII, Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1966, p. 336. 
9 Acta Tomiciana, XVII, p. 567 . 
10 Acta Tomiciana, VIII, p. 150. 
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Fig. 2. Fragment de la chape de Pierre Tomicki avec ses armoiries et la mitre d'évêque. 
Damas de soie, broché de fils d'or. !talie, 1524-1535. 

Cracovie, Trésor de la cathédrale au Wawel. 
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à Eggert. Tomidei commence par expliquer qu'il n'a pas réussi à mener à 
bonne fin !'affaire, qu'Eggert lui avait confiée et qu'il devait présenter au roi. 
Eosuite ill'informe d'avoir demandé à Jacobus de lui transmettre son désir de 
commander une tapisserie pour en décorer son tröne épiscopal d 'ou il avait 
l'habitude de chanter les matines et les vêpres les jours de fêtes solennelles. En 
terminant sa lettre l'évêque Ie remercie de tout ce qui a été exécuté en Flandre 
et apporté à Cracovie, et il 1' assure de sa reconnaissance et de sa disposition à 
payer les sommes dûes. La tapisserie commandée fut donc une des pièces d'un 
grand ensemble que l'évêque fit venir de Flandre par l'intermédiaire de son 
agent. Dans son testament, parmi de nombreux legs faits pour la cathédrale, il 
y a lestapisseries qu'Eggert fit venir de Flandre; voilà ce passage: "Spaleras, 
quas hospes meus Gdanensis ordinaverat .. . " et en suite vient leur description 
sommaire 11

• 

Les tapisseries de l'évêque Tomicki n 'ont pas été conservées jusqu 'à nos 
jours. Elles sont notées dans les inventaires de la cathédrale de 1563 12, 156813, 

160214
, mais en 162015 elles n'y sont plus énumérées toutes. En 1670 elles 

n'étaient plus dans la cathédrale16• Nous supposons qu'elles furent emportées, 
de même que d 'au tres biens précieux de la cathédrale, par 1 'armée suédoise 
qui, en 1655, envahit Cracovie 17

• De courtes descriptions de chaque pièce, 
notées dans les inventaires, permettent de reconstituer leur aspect. 

La première tapisserie qui y est mentionnée est sans doute la plus précieuse 
et la plus représentative. Elle inspire de l'intérêt surtout à cause de sa teneur. 
Elle représentait saints Stanislas, Venceslas, Florian et les apotres Pierre et 
Paul; en plus il y avait là les armoiries de Tomicki "Lodzia" qui se trouvaient 
d'ailleurs sur toutes lestapisseries de eet évêque. Le choix des saints témoigne 
du caractère représentatif de la tapisserie. Saint Pierre, patron du fondateur, et 

11 Acta Tomiciana, XVII, p. 563. 
12 Inwentarz Katedry Wawelskiej z roku 1563 , opr. A. BOCHNAK (lnventaire de la cathédrale 

de Cracovie de 1563 , préparé par A. Boc HNAK), Kraków 1979, p. 104-106. 
13 Archiwum Kapituly Krakowskiej (Archives du Chapitre de Cracovie), cote 1-77, /nventa

rium secundum Universae Ecclesiasticae supellectilis S. Stanislai ... , f . 68, 69. 
14 Archiwum Kapituly Krakowskiej , cote 19b, Acta visitationis illustrissimi et reverendissimi 

domini Bernardi cardinalis Maczieiowski episcopi Cracoviensis ... , f. 69-71 . 
15 Archiwum Kapituly Krakowskiej, cote I-81, lnventarium totius supellectilis sacrae Eccle

siae Cathedralis Cracoviensis .. . , a.d . 1620, f . 83. 
16 Archiwum Kapituly Krakowskiej , cote 51 , Acta visitationis externe illustrissimi et reveren

dissimi domini Andreae Trzebicki dei gratia episcopi Cracoviensis .. . , f. 127. 
17 Au sujet des pillages de Suédois en Pologne : L. SIKORA, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w 

Krakowie od 1655 do 1657 (Les Suédois et les Transylvaniens à Cracovie dès 1655 à 1657), 
Biblioteka Krakowska 39, Kraków 1908 ; W . ToMKOWICZ, Zniszczenia wojenne w dziedzinie kul
tury, w pracy zbiorowej: Polska w okresie drugiej wojny pólnocnej 1655-1660 (Destructions 
causées par la guerre dans Ie domaine de la culture, dans Ie travail collectif: La Pologne pen
dant la seconde guerre du Nord 1655-1660), IJ, Warszawa 1957; M. Ro:lEK, Straty kulturalne i 
artystyczne Krakowa w okresie pierwszego najazdu szwedzkiego (1655-1657) (Pertes culturelies 
et artistiques de Cracovie pendant la première invasion suédoise (1655-1657)) , dans Biuletyn 
Historii Sztuki, XXXV, 1974. 
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Saint Paul sant les princes et les patrans de l'Eglise universelle. Les trois 
au tres saints: Stanis las, Venceslas et Florian sont les patrans de l'Eglise polo
naise. Ils furent élevés à cette dignité, ainsi que Saint Adalbert qui y manque, 
en vertu du statut de l'évêque Olesnicki de 143618 • La tradition de représenter 
les patrans de l'Eglise polonaise dans la cathédrale et dans la villede Cracovie 
dura du milieu du xve jusqu 'à la fin du xvne siècle. La chape, aujourd'hui 
disparue, que le roi Sigismond Ie Vieux offrit à la cathédrale en 1520, en est la 
plus proche analogie. Parmi les omements de ses bordures figuraient les repré
sentations brodées de saints Adalbert, Stanislas, Venceslas et Florian19. L'in
sertion des armoiries du plus haut dignitaire de l'Eglise de Cracovie parmi les 
plus éminents représentants de 1 'Eglise universelle et polonaise a un sens par
ticulier, déterminant sa place dans la hiérarchie spirituelle de 1 'Eglise et souli
gnant la grandeur de sa charge et de son pouvoir. 

La destination de la tapisserie était précisément définie. Elle devait décorer 
le tröne de l'évêque quand, à !'occasion des fêtes importantes, il chantait lui
même les matines et les vêpres. C'était donc sans doute la tapisserie que 
Tomidei avait commandée en 1526 par l'intermédiaire d'Eggert de Kempen. 
Aussi bien l'inventaire de 1563 que celui de 1586 l'appellent "principale" -
" auleaum primum principale". Ils soulignent en plus 1' excellente qualité de 
son exécution: "eleganti opere", et sa grande beauté- "pulchra" . Confor
mément aux déterminations de 1 'époque elle était la plus importante tapisserie 
de la cathédrale qu'on appellerait aujourd'hui tapisserie du tröne. 

Deux autres tapisseries de l'évêque étaient non moins intéressantes. Elles 
portaient 1 'inscription: "ad Deum tribularer clamavi etc.". C' est le cammen
cement du psaume 119: "Vers Yahvé, quand l'angoisse me prend. Je crie," et 
plus loin: "et il me répond". L'une des tapisseries est décrite avec plus de pré
cision. Dans sa partie supérieure il y avait de petites représentations de Saint 
Stanislas et de Saint Pierre, plus bas le roi David, Absalon et Bethsabée; les 
armoiries de l'évêque y étaient répétées trois fois. Ce groupement surprenant 
de persannages trouve aussi une explication: Saint Pierre y figure comme 
patron du fondateur dont Stanislas est le saint prédécesseur sur le tröne épis
copal, et les trois persannages de 1 'Ancien Testament illustrent les parales du 
psaume. Le roi David fut "supplicans" -le suppliant, nous rapporte l'inven
taire de 1620, donc sans doute à genoux il jouait sur la lyre son psaume 
adressé à Dieu. Absalon, fils révolté contre son autorité, tué ensuite par les 
partisans de David et déploré par son père, ainsi que Bethsabée, jeune femme 

18 L. KALINOWSKJ , Trdci artystyczne i ideowe Kaplicy Zygmuntowskiej (Etude des idées 
artistiques et directrices de la chapelle du roi Sigismond dans la cathédrale duWawel à Craco
vie), dans Studia do Dziejów Wawelu, II, Kraków 1960, p. 67. 

19 A. BOCHNAK, Mecenat artystyczny Zygmunta Starego w zakresie rzemiosla artystycznego 
(Le roi Sigismond Ier, mécène de l 'artisanat artistique), dans Studia do Dziejów Wawelu , II, 
Kraków 1960, p. 149-151. 
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de David, furent tous les deux la cause de "l'angoisse" du roi. Mais il avait 
confiance en la Providenee d'ou son appel à Dieu: "Vers Yahvé, quand l'an
goisse me prend. Je crie ... ". Les arrnoiries de l'évêque, son patron et son saint 
prédécesseur semblent parler de l'intention personnelle de Tomidei exprimée 
par les paroles du psaume. 

La seconde tapisserie, ayant la même inscription et les armoiries "Lodzia" 
reprises trois fois, était le pendant de la précédente et, il est aussi possible, 
qu'elle ait été identique; mais une courte description de cette pièce ne nous 
fait pas connaître son contenu. A partir des descriptions plutot modestes il 
nous est difficile aujourd'hui d'imaginer la composition des trois tapisseries 
citées ci-dessus. Toutes les trois représentaient les saints et les personnages de 
l'Ancien Testament totalement indépendants les uns des autres, puisqu'il n'y 
avait pas eu d 'action qui aurait pu les joindre. Les arrnoiries, ajoutées à la 
composition, jouèrent un röle important, tant par leur contenu que par leur 
forme. On ne peut pas imaginer ce groupe de personnages autrement que sur 
un fond de mille fleurs, omement de tapisseries obligatoire à I' époque. 11 
semble aussi eertaio qu 'une riche gamme de couleurs y fut employée ou les 
cartouches à "Lodzia" (nacelle) dorée (fig. 2) formaient un accent important. 
L'inscription, fragment du psaume, fut certainement placée sur un phylactère. 

Un autre ensemble comrnandé par Tomicki se composait de quatre tapisse
ries héraldiques. Elles sont assez bien décrites. Au milieu de chaque pièce se 
trouvaient les arrnoiries "Lodzia", la mitre et la crosse, le tout supporté de 
chaque cöté par un ange. L'inventaire de 1620 note un détail important. Ces 
tapisseries furent décorées de différentes fleurs multicolores, donc un fond à 
mille fleurs y est confirmé. Elles étaient identiques toutes les quatre, "sibi 
similes", comme le rapportent les inventaires. La composition héraldique ou 
1' accent principal était mis sur 1 'écu arrnorial placé au centre, depuis bien 
longtemps connue dans l'art italien, n'avait pas de tradition trop poussée en 
Pologne. Les plaques funéraires, exécutées par Jean le Plorentin et ramenées 
de Hongrie par le prirnat Jean Laslei en 1523 furent les premiers objets de ce 
genre20. On remarque eertailles ressemblances formelles entre la description 
des tapisseries de Tomicki et l'épitaphe de l'évêque Jean Karnkowski de 1538 
de la cathédrale de Wloclawek2 1 (fig. 3). Deux anges y supportent une cou
ronne, au centre de laquelle se trouvent les armoiries de I' évêque, sa mitre et 
sa crosse. 11 est intéressant de constater que cette représentation semble être 
placée sur une tapisserie. En haut elle est suspendue à un bäton à 1 'aide de 

20 W. K IESZKOWSKI, Prymas Jan Laski i poczqtki renesansu w Polsce (Le primat Jean Laski 
et les débuts de la Renaissance en Pologne), Arkady 1936, p. 551-555 ; H. KozAKIEWICZOWA, 

Mecenat Jana Laskiego; z zagadniefz sztuki renesansowej w Polsce (Jean Laski, mécène de /'art; 
problèrnes de / 'art de la Renaissance en Pologne) , dans Biuletyn Historii Sztuki, XXIII, 1961 , 
p. 3-16. 

21 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (Catalogue des Monuments d 'Art en Pologne), XI, 
c. 18, Warszawa 1988, p. 31, fig. 338. 
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Fig. 3. Plaque tombale de Jean Karnkowski, évêque de Wlodawek. 
Nuremberg, atelier de Peter Vischer Ie Jeune, 1536. Wloclawek, Cathédrale. 
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nceuds de ganses cousues au tissu, en bas elle est bordée de franges; le fond de 
cette représentation est couvert d'un omement floral, très délicat. C'est donc 
une transposition de la portière héraldique sur la plaque de l'épitaphe de bronze. 

Les tapisseries héraldiques flamandes de cette période continuent la tradi
tion du fond à mille fleurs ou, au centre, le plus souvent dans une couronne de 
fleurs se trouvent les armoiries ou Ie cartouche aux armoiries. Les tapisseries 
de Tomicki étaient sans doute omées d'une manière pareille, étant en plus 
enrichies de représentations des anges qui tenaient probablement une somp
tueuse couronne de fleurs avec les armoiries et les symboles de la dignité de 
l'évêque. Le motif de "millefleurs" pouvait être un pendant au fond des tapis
series citées ci-dessus, et les unissait ainsi toutes en un ensemble décoratif. 

Cet ensemble fut complété par deux tapisseries pour couvrir les lutrins: 
celui du chantre et celui du recteur célébrant un office. Elles portaient toutes 
les deux les armoiries de l'évêque, et elles étaient belles, toutes les deux, 
comme nous l'apprenons de l'inventaire de 1563. 

Les projets des tapisseries d'un caractère aussi local, représentant les armoi
rles de l'évêque et les figures des saints polonais et exprimant les intentions 
personnelles du fondateur, étaient sans doute faits sur place, à Cracovie, avec 
le concours de Tomicki, et ensuite leurs fragments ou les petits patrons étaient 
expédiés en Flandre. Jacobus transmit peut-être à Eggert de Kempen non seu
lement les messages détaillés de l 'évêque concemant chaque tapisserie, mais 
aussi les dessins exécutés à Cracovie. C'est ici que travaillait Stanislas Samos
trzelnik (1480-1541), peintre de talent, eistereien de Mogila, abbaye située à 
proximité de la ville22• Au cours de longues années l'évêque Tomicki fut son 
protecteur, et à sa demande Samostrzelnik exécuta un grand nombre de manus
crits richement enluminés. On lui attribue aussi le portrait de Tomicki. Dans sa 
lettre de 1533 adressée à son plénipotentiaire, Tomicki demande que les des
sins de ses armoiries destinées à décorer la grille de sa chapelle funéraire 
soient faits par le maître Stanislas de Mogila, parce que "il peint admirable
ment et mieux que tout autre peintre"23• Ces dessins avaient été envoyés à Jean 
Vischer de Nuremberg qui exécuta la grille. La question se pose, si d'une 
manière pareille on ne demanda pas à Samostrzelnik de faire les dessins des 
armoiries pour les tapisseries commandées en Flandre. 

N'était-il pas l'auteur des projets de figures de saints, inconnus aux maîtres 
flamands, qui sur le lieu de 1 'exécution des tapisseries furent achevée et mis 
sur un fond typiquement flamand de "millefleurs" décoratif et multicolore. La 
réponse à cette question manque. Par contre l'activité de l'évêque Pierre 
Tomicki qui commandait les tapisseries en Flandre conformément à la mode 
répandue parmi les grands de 1 'Europe contemporaine, est un fait incontes-

22 B. PRzYBYSZEWSKI, Stan.isiaw Samostrzeln.ik, dans Biuletyn. Historii Sztuki xm, 1951, 
p. 47-87. 

23 Acta Tomician.a, XV, p. 493. 
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table. Nous ne savons pas non plus à quel centrede tissage en Flandre Eggert 
de Kempen adressa la commande de l 'évêque. En 1533, à Bruges, on termina 
1' exécution d 'une grande collection de tap is series héraldiques et historiées, 
commandées par le roi Sigismond le Vieux et Bona Sforza24• Dans ce centre 
de tissage, dans la première moitié du XVIe siècle, on exécuta un groupe de 
lapisseries héraldiques, publié récemment dans le catalogue de 1 'exposition: 
"Chefs-d'a:uvre de la tapisserie brugeoise", Bruges 198725

• Sur un fond par
semé de fleurs, souvent enrichi de petits animaux, entourées de belles cou
ronnes se trouvent les armoiries des dignitaires, propriétaires de ces tapisse
ries, ainsi que les attributs de leurs fonctions. 11 y a parfois des phylactères 
comportant des devises, comme sur les tapisseries aux armes de Paolo Giovio. 
Probablement les tapisseries héraldiques de l'évêque Tomicki leur ressem
blaient. 11 faut signater que Ie centre de tissage de Bruges se spécialisa dans la 
production de ce type de tapisseries héraldiques, et toute l'Europe y envoyait 
ses commandes26• 11 est possible que celle de Tomicki ait été aussi adressée à 
Bruges. Elle fut faite presqu'en même temps, bien qu'à l'intermédiaire d'un 
autre agent, que la grande commande du couple royal de Pologne. 

Les tapisseries de Tomicki, les seules dans l'histoire de la collection de la 
cathédrale, étaient tout de suite destinées à décorer l'intérieur de l'église. Elles 
furent installées dans le chreur qui, en raison de sa fonction, formait un inté
rieur distinct. Les lapisseries héraldiques furent sans doute accrochées au-des
sus des stalles de chanoines et dissimulaient les arcades; elles séparaient ainsi 
le chreur du déambulatoire. Les tapisseries, omées du même fragment d 'un 
psaume, furent peut-être placées plus près de l'autel. La tapisserie du tröne 
décora la stalle de l 'évêque à droite de l'autel; du lutrin du recteur, installé au 
milieu du chreur, pendit une autre pièce faisant pendant à la tapisserie ana
logue décorant Ie lutrin du chantre. Quand on pense que les marches de l'autel 
et le dallage du chreur furent couverts de somptueux tapis, acquis également 
par l'évêque et omés de ses armoiries27 , on imagine eet intérieur unique dans 
son genre. L'architecture gothique du chreur avec les stalles et l'autel 
gothiques fut enrichie de précieuses tapisseries de la première Renaissance, 
afin de rajouter de la splendeur à ce saint endroit tout en glorifiant le puissant 
fondateur. Les armoiries de l'évêque représentées à pusieurs reprises témoi
gnaient de sa grandeur, de sa dignité et de sa présence devant Dieu. 

24 E. DuVERGER, Les tapissiers, Ie commerce et la fabrication de tapisseries à Brug es de la 
fin du rnayen age au début du XVIII' siècle, dans Bruges et la tapisserie, Bruges-Mouscron 1987, 
p. 78-80, annexe 3, p. 535-536. 

25 E. DUVERGER, Fragments d 'une millefleurs aux armes du Franc de Bruges, dans Bruges et 
la tapisserie, op. cit., n° cat. 3, p. 181-191 ; ID., Millefleurs aux armes de Salzbourg et de 
Matthäus Lang von Wellenburg, op. cit., 0° cat. 4, p. 193-196; G. DELMARCEL, Verdures au.x 
armes de Paolo Giovio, op. cit., n° cat. 5, 6, p. 197-203. 

26 G. DELMARCEL, op.cit., p. 199. 
27 /nwentarz Katedry Wawelskiej, op. cit., p. 106. 



Bernard M. Vermet 

ARCHITECTUURSCHILDERS IN DANTZIG 
HENDRICK AERTS EN HANS EN PAUL VREDEMAN DE VRIES 

Vorig jaar meen ik op deze zelfde plaats genoegzaam te hebben aangetoond 
dat de schilder Hendrick Aerts identiek is aan de gelijknamige Vlaming die 
begin 1603 te Dantzig overleed 1• 

In dit vervolg wil ik nader ingaan op de figuur van Aerts en op de voor hem 
zo belangrijke aanwezigheid van Hans en Paul Vredeman de Vries in Dantzig 
in de jaren 1592-1596. 

De opdrachten van Hans Vredeman de Vries voor de stad Dantzig 

Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden 1527-na 1604) had een lange en zeer 
gevarieerde carrière die hem door half (Duitstalig) Europa voerde2• In 1592 
kwam hij op uitnodiging van het stadsbestuur naar Dantzig en werd er in okto
ber aangesteld als stadsbouwmeester3. Hij en Anthonie van Obbergen (Meche
len 1543-1611 Dantzig) moesten elk een ontwerp maken voor de nieuwe 
stadsfortificaties. Het stadsbestuur koos voor het ontwerp van Van Obbergen 
en Hans' aanstelling werd in oktober 1593 niet verlengd. 

Op 13 oktober 1593 klaagde Hans bij het stadsbestuur dat hij speciaal op hun 
verzoek met vrouw en kind naar Dantzig was gekomen en dat hij daarvoor zijn 
goedlopende werkzaamheden in Hamburg had achtergelaten. Hij vroeg om een 
jaar extra salaris, zodat hij kon uitzien naar een nieuwe betrekking. Op 1 maart 
1594 verzocht hij nogmaals 'urn Arbeit in seiner Not und Etend, zudem er alt 
sei'. De dag daarop kende de raad hem 100 gulden (150 mark) ondersteuning toe 
en besloot na te gaan welke rol hij kon spelen bij de beschildering van, in eerste 
instantie, de Artushof4. Het antwoord kwam blijkbaar snel, want al op 16 april 
werd Hans voor het eerst betaald voor schilderwerk. Betalingen gingen door tot 
30 december 1595 en staan vermeld in de bewaard gebleven Kämmereibücher. 
De boeken geven een schat aan vrijwel onbekend materiaal (zie Bijlage)5• 

1 B.M. Vermet, 'Hendrick Aerts' , Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde XXX ( 1995), pp. 107-118. 

2 Karel van Mander, Het leven der Doorlu.chtighe Nederlandtsche en Hooghduytsche schil
ders .. . , Alkmaar 1604, pp. 265-267. Voor het "definitieve" commentaar op Van Manders 
levensbeschrijving van Vredeman de Vries: Karel van Mander, The lifes of the illustrious 
Netherlandish and German painters, edited by Hessel Miedema, dl. V, ter perse. 

3 Voor de activiteiten van Hans Vredeman de Vries in Dantzig : Georg Cuny, Danzigs Kunst 
und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert , Frankfurt 1910, pp. 47-48. 

4 Cuny, op.cit. (noot 3), p. 125 noot 72a. 
5 Publicaties waarin gebruik is gemaakt van de Kämmereibücher zijn oud en geven niet veel 

meer dan de grote lijnen: K. Hoburg, Geschichte und Beschreibung des Rathauses der Rechtstadt 
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Hans' eerste grote doek voor de stad was dat van Orpheus spelend voor de 
dieren. Het hing boven de bank van de stadsraad in de Artushof en verbeeldde 
de harmonie die van deze raad werd geacht uit te gaan. Op 16 april en 4 juni 
1594 ontving hij hiervoor in totaal 200 Poolse guldens, omgerekend 300 Prui
sische marken. Bij de betaling was het oprichten van het hertengewij op het 
schilderij inbegrepen. De Orpheus mat 7,75 x 6 meter en was het meest ambi
tieuze werk dat Vredeman in Dantzig schilderde. Voor de verwoesting van 
Dantzig in 1945 is het van de muur gehaald om het in veiligheid te brengen. 
Sindsdien ontbreekt elk spoor6• 

Bijzonder omvangrijk waren Hans' werkzaamheden voor de nieuwe raad
zaal van het stadhuis. Op 17 september en 5 november 1594 ontving hij voor 
het beschilderen van het plafond 100 Hongaarse guldens, omgerekend 280 
mark, en voor het beschilderen van de vier wapenschilden en het vergulden 
van de 112 lampetten (afhangende ornamenten) nog eens 18 mark. 

Het huidige plafond (afb . 1) telt 108 lampetten en, rond de centrale schilde
ring, de vier wapens van Dantzig, Polen, Pruisen en Lithouwen. Toch dateert 
het pas van 1608/097. Toen werd het plafond aangepast voor de door Izaak van 
de Blocke (overl. Dantzig 1626/28?) vervaardigde 9 grote historisch-allegori
sche en 16 kleine emblematische schilderijen die thans nog aanwezig zijn8. 

Cuny en andere auteurs na hem hebben geschreven dat deze de oorspronkelijke 
schilderijen met voorstellingen (Darstellungen) van Vredeman de Vries ver
vingen9. Ook ik ben daar vorig jaar vanuit gegaan 10• Na lezing van de Käm
mereibücher blijkt echter dat hij hiervoor hooguit 280 mark kan hebben gekre
gen. Afgezet tegen de 300 mark voor de Orpheus en de 795 mark voor de 
hierna te bespreken zeven schilderijen in de raadzaal, is dit erg weinig. De door 
Vredeman de Vries beschilderde oorspronkelijke vlakken moeten aanzienlijk 
kleiner zijn geweest, dan wel slechts een decoratieve, wellicht illusionistische 
beschildering hebben gekregen. Onverlet blijft dat bij deze beschildering 
Hans' zoon Paul Vredeman de Vries (Antwerpen 1567-1617 Amsterdam) 
betrokken was. Tijdens het werk viel hij van een steiger. De Raad droeg de 
kosten voor zijn herstel, 8 mark, welke werden betaald aan de barbier''. 

Danzig, Dantzig 1857 ; R. Boeszoermeny, Der Bau des Danziger Rathauses, Dantzig 1879; Max 
Foltz, 'Der Danziger Stadthaushalt am Ende des 16. Jahrhunderts' , Zeilschrift des WestpreujJi
schen Geschichtsvereins IL (1907), pp. 131-184. Latere publicaties als die van Cuny en Iwa
noyko herhalen deze gegevens. 

6 70% van de unieke inboedel van de Artushof bleef bewaard en is recentelijk in de gere
construeerde hal teruggebracht. 

7 Sirnon Herle ontving voor het houtsnijwerk 1095 mark, een te hoog bedrag voor alleen een 
aanpassing. Zie Hoburg, op. cit. (noot 5), p. 16. 

8 Eugeniusz lwanoyko, Sa/a czerwona ratusza gdanskiego, Wroclaw 1986. 
9 Cuny, op.cit. (noot 3), p. 134. 
10 Vermei, op.cit. (noot 1), p. 114-118. 
11 Cuny, op.cit. (noot 3), p. 48 
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Afb. 1 
Dantzig, Rechtstädtische Rathaus, Rode Zaal. 

Voor de beschildering van de imposante natuurstenen schoorsteen in de 
raadzaal ontving Vredeman 195 mark, uitbetaald op 22 oktober en 17 decem
ber 1594 en 21 januari 1595 (afb. 2). De schoorsteen zelf was gemaakt door 
Wilhelm Barth (overl. Dantzig 1621), zoon van de uit Gent afkomstige beeld
houwer Willem van der Meer (zie bijlage). 

Voor de zeven grote schilderijen in de zaal ontving Vredeman, in zeven ter
mijnen, lopend van 25 maart tot 30 december 1595, 530 Poolse guldens, 
omgerekend 795 mark. Samen met de 2 mark voor kwasten en ruim 11 mark 
voor doek ontving Hans voor zijn werk in het stadhuis en in de Artushof 1601 
Pruisische marken, 22 schilling en 3 denarii. 

De zeven werken, waarvoor Sirnon Herle de lijsten leverde, zijn buiten 
Polen nog nooit behoorlijk gepubliceerd 12• Eerst in het over twee jaar uitko-

12 Eugeniusz Iwanoyko, o.a. Gdanski Okres Hansa Vredemana de Vries, Poznan 1963 en 
'Zagadnienie przestzeni w malarstwie Hansa Vredemanna de Vries', Biuletyn Historii Sztuki 
XXVI (1964), nr. 2, pp. 136-141. Hier werd alleen het doek Justitia-Injustitia behoorlijk gepu-
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Afb. 2 
Dantzig, Rechtstädtische Rathaus, Rode Zaal. 

mende vijfde deel van Hessel Miedema's commentaar op Van Manders Levens 
zullen ze alle worden afgebeeld 13

• 

Op zes van de zeven doeken figureren een groot aantal allegorische figuren 
in een architecturale setting. Als om misverstanden te voorkomen, is de bete
kenis er telkens in hoofdletters bijgeschreven (afb. 3). Het zevende doek ver
beeldt het Laatste Oordeel. De werken hangen nog op dezelfde plaats en volg
orde als op de stadhuisinventaris van 1705 14• Deze volgorde wordt ook door 
Van Mander aangehouden en is dus waarschijnlijk de originele; eens te meer 
een blijk van hoe nauwkeurig Vredeman Van Mander inlichtte. 

bliceerd omdat op de achtergrond het stadhuis van Antwerpen is te zien: J. De Coo, 'Verscholen 
Antwerps stadsbeeld bij Jan Brueghel I en bij Hans Vredeman de Vries', Jaarboek van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1970, pp. 121-131. 

13 Zie noot 2. 
14 Stadsarchief Dantzig, inv.nr. 300R/Uu 2. 
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Afb. 3 
Hans Vredeman de Vries, Eendracht en Tweedracht, 1595. Dantzig, Rechtstädtische Rathaus. 
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Hans was geen groot figuurschilder. Zijn altijd makkelijk aan hun dispro
portioneringen (hoofd, benen) herkenbare figuren hebben in hun onbeholpen
heid iets aandoenlijks. De meeste architecturen op deze allegorische schilde
rijen blijven achter bij die op zijn beste werken. Het zijn wat plichtmatige 
decorstukken. Desondanks behoren de zeven schilderijen in de raadzaal, 
vooral in hun samenhang, tot de belangrijkste werken die ons van Hans Vre
deman de Vries zijn overgeleverd. 

Van Mander beschrijft nog een achtste, al niet meer op de inventaris van 
1705 aanwezig werk dat 's zomers in de schouw werd gezet en waarop de 
Rede en de Trouw als belangrijkste personages figureerden. De betaling voor 
het schilderij zou moeten vallen onder de hiervoor genoemde 195 mark voor 
de schouw. 

Volgens Cuny schilderde Hans 'wahrscheinlich auch die 13 allegorischen 
Figuren nebst den grau in grau gemalten Schattenstücken und das Gemälde mit 
dem angeblichen Porträt des Künstlers auf der Tür, die aus der groj3en in die 
kleine Ratstube führt; auch das rechts vom Bingang in die groj3e Ratstube dem 
Kamin gegenüber befindliche Bild eines Dieners, der aus einem geöffneten fen
ster horchend nach der Stelle blickt, wo die Ratsitzungen stattfinden, sol/ 
unzweifelhaft von seiner hand sein'. De dertien figuren, die deels, naast schouw 
en vensters (afb. 1 ,2), nog aanwezig zijn, alsmede de andere, in de oorlog verlo
ren gegane werken werden in de achttiende eeuw zwaar overschilderd15• 

Hans Vredeman de Vries verliet Dantzig begin 1596. In de Corpus Christi
kerk (Kosciól Bozego Ciala) te Dantzig bevindt zich nog een gesigneerde en 
1596 gedateerde Allegorie op de dood en de verlossing van hem 16

• Volgens 
Van Mander trok Hans van Dantzig naar Hamburg, om zich vervolgens bij 
zijn zoon Paul in Praag te voegen. Dit laatste geschiedde nog steeds in 1596, 
getuige een aldaar gemaakt en gedateerd werk dat zich thans te Wenen 
bevindt17• Op het feit dat ook Hendrick Aerts waarschijnlijk in Praag aanwezig 
was, kom ik aan het eind van dit artikel nogmaals terug. 

Genealogie Aerts 

In 1910 publiceerde Georg Cuny de stamboom waarin de door mij als de 
schilder geïdentificeerde Hendrick Aerts wordt vermeld18. Kennelijk had Cuny 

15 Oude foto's aanwezig op het Herder lnstitut te Marburg. 
16 P. Karstkarel, 'Hans Vredeman de Vries (1526-1606) : vondsten', Tableau lil, nr. 6 (zomer 

1981), p. 763, met afb. 
17 Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv.nr. 2335, Palastarchitektur mit Spaziergängern, 

doek 137 x 174 cm. Ges. en ged. HANS(ineen) VRE(ineen) VRIESE !NV. en PA(ineen) Vrede
man(?) FEC. 1596. 

18 Cuny, op.cit. (noot 3), p. 34. 
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vrijwel al zijn informatie uit één enkele akte, een verzoek inzake erfkwesties. 
Op de stamboom volgde: "Das schnell hintereinander eifolgende Absterben 
der Elisabeth von Egen [Hendricks moeder] und des Heinrich Aertts gibt die 
Veranlassung, daj3 Romboldt im Februar 1603 wegen des mütterlichen Erbes 
mit den beiden Töchtern Schicht und Teilung hält. Maria und Peter von Egen, 
als der Gatte der Martineken, bitten den Rat, ihnen die Gebühren und die Ver
schoffung des Vermögens zu er/assen; doch eifolgt am 21. F ebruar 1603 ein 
ablehnender Ratschluj3. Peter von Egen läj3t sich in Danzig nieder, wird Stadt
baumeister mit einer jährlichen Besoldung von 1800 Mark und erwirbt am 8. 
März 1603 das Bürgerrecht" 19• Het verzoek, Danziger Stadtarchiv , Faszikel 
XLII, 171, is onder deze signatuur niet meer te vinden. Het archief van Dantzig 
heeft de oorlog betrekkelijk ongeschonden overleefd, doch juist van de periode 
rond 1600 ontbreekt veel, terwijl er ook nog ongeordend materiaal wacht op 
herinventarisatie. 

Van Egheem is een typisch Mechelse naam. Bovendien waren meerdere 
Van Egheems als beeldhouwer of metselaar werkzaam in Mechelen20

. Dat 
Hendricks moeder uit Mechelen kwam lijkt vrijwel zeker, maar al voor of bij 
haar eerste huwelijk had zij de stad verlaten. 

De herkomst van Hendricks vader is veel onzekerder. Als patroniem komt 
de naam Aerts overal voor. In Mechelen was een familie Aerts met enkele 
contacten in het steenhouwersmilieu.21 In Brugge echter bestond een geslacht 
Aerts van vooraanstaande beeldhouwers en architecten22. Een familieband valt 
voorlopig uit te sluiten noch te bewijzen23 . 

In het museum te Braunschweig hangt een (vermoedelijk met recht) aan 
Aerts toegeschreven kerkinterieur (afb. 15). Op een grafsteen, linksonder, staat 
een huismerk tussen de letters H en A en boven het jaartal 1565. Letters en 

19 Cuny, op.cit. (noot 3), p. 35. VoorPieter van Egen zie verder noot 27. 
20 Stamvader lijkt Henri van Egheem, die kort na 1550 een grafmonument voor Maria van 

Oostenrijk vervaardigde in St.-Pieterkerk te Mechelen. Verder Lieven, beeldhouwer, Lambrecht, 
steenhouwer, en Rombout, metser, allen kort voor of na 1600 te Mechelen. Buiten Mechelen, 
doch vermoedelijk familie, Gert van Egheem, eind 16de eeuw werkzaam als beeldhouwer aan het 
Deense hof. (Thieme-Becker en Stadsarchief Mechelen, DTB-gegevens e.a.). 

21 Zo zijn daar de zusters Livina en Elisabeth Aerts, dochters van ene Jacob Aerts. De eerste 
had een metser, Pieter Bollaerts, als getuige bij het opstellen van haar huwelijkse voorwaarden in 
1579, de tweede huwde zelf met een metser, Gillis de Bock. (Stadsarchief Mechelen, Notaris 
Adolfvan de Venne, Reg. 1716, fol. 15, Reg. 1718, fol. 295 en Reg. 1720, fol. 26 (Index Rog
gemans akten 27, 615 en 831). 

22 Willem (over!. 1537), Pieter (werkz. ca. 1540), Joos (over!. 1577), Jan II (over!. 1620) en 
Ferri (over!. 1614). (Thieme-Becker en Saur). 

23 Een probleem bij genealogisch onderzoek is dat DTB- (doop-, trouw-, begraaf-)gegevens 
van voor 1580 zeldzaam zijn. Daardoor is men goeddeels afhankelijk van notariële akten e.d. 
Door mij is gezocht, doch zéker niet uitputtend, op alle namen uit de stamboom van Cuny in de 
archieven te Mechelen, Brussel, Antwerpen, Ge_nt en Brugge. 
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Afb. 5 
Anton Möller, Jungfrawen im haujJ, houtsnede 1601. 

huismerk zijn geschilderd alsof ze in de grafsteen zijn gebeiteld, terwijl het 
jaartal er in een dunne donkere lijn onder staat, meer als in een normale signa
tuur. Rudiger Klesseman ziet hierin het monogram van de schilder en schrijft: 
'Die Jahreszah/1565 ... kann nur auf das Geburtsjahr des Künstlers bezogen 
werden, da es für die Entstehungszeit des Bildes nicht in Betracht kommt'24

• 

Daarbij laat hij buiten beschouwing dat deze manier van signeren zo ongeveer 
een unicum moet zijn en dat men in de deze tijd sowieso maar zelden het 

24 Herzog Anton Ulrich Museum Braunschweig. Die holländische Gemälde ... bearbeitet 
durch Rudiger Klessmann, Braunschweig 1983, p. 13 : Inv.nr. 425 : H. Aerts, lnneres einer gati
schen Kirche, pan. 64 x 84 cm. 
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geboortejaar gebruikt, voor wat dan ook. Op grafstenen en portretten en in 
notariële akten geeft men de leeftijd, niet het geboortejaar25. 

Desalniettemin zou Klessmann nog gelijk kunnen hebben. Afgaande op de 
genealogische gegevens en de combinatie van A erts' vorming onder Hans en 
Paul Vredeman de Vries en zijn stilistische 'volgroeidheid' in 1602, is een 
geboortejaar tussen 1565 en 1575 het meest aannemelijk. Bij een geboorte aan 
het begin van die periode kan Aerts nog het grootste gedeelte van zijn jeugd in 
Vlaanderen hebben doorgebracht. Zo kunnen de vele uit de Brabantse gotiek 
afkomstige architectonische details in zijn werk - en met name de in Dantzig 
en uit het werk van Vredeman de Vries volstrékt onbekende gordijnboog26 -

op een acceptabele wijze worden verklaard. 

Rekening houdend met alle gegevens en met een periode van 20-30 jaar per 
generatie, kan de stamboom van Cuny nu verder op de volgende wijze worden 
aangevuld: 

Elisabeth van Egheem 
*Mechelen? ca. 1535-1540 

t Dantzig eind 1602 
x 

1. te Brussel 
François van der Brugge 

2. te ..... 
Jacob Aerts 

3. te Dantzig 
Rombolt van Obbergen 

*Mechelen? 

I 

Maria van der Brugge 
* ca. 1560-1565 

x te Brussel 
Filip van Dalem 

8 Kinderen 
*ca. 1580-1600 

Martineken Aerts 
* ca. 1565-1575 

x te ..... 
Pieter van Egheem 

* Mechelen; t Dantzig voor 1628 
8-3-1603 burgerrecht Dantzig 

Stadsbouwmeester D. van voor 1593 ?27 

I 
Hendrick van Egheem 

* Dantzig na feb. 1603? 
x Mechelen 26-1-1628 

Maria van Egheem 

I 
Petrus van Egheem 

doop Mechelen 28-10-1627 

geen nakomelingen 

Hendrick Aerts 
* ca 1565-1575 

t Dantzig jan. 1603 

25 Hans Vredeman de Vries dateert zijn late schilderijen bijna alle met jaartal en leeftijd. Op 
het eind van dit artikel staat een voorbeeld vermeld. 

26 Zie Vermet, op.cit. (noot 1), p. 108. 
27 Max Foltz, op.cit. (noot 5), p. 153 : 'Der Eaumeister Peter von Egon erhielt jährlich 1800 

Mark'. Context en formulering wekken de indruk dat dit voor de hele in het artikel behandelde 
periode 1593-1598(-1600) geldt. 
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De namen zijn aangepast aan de meest gangbare Nederlandse schrijfwijze. 
De gegevens over Hendrick A erts' neef, Hendrick van Egheem, zijn afkomstig 
uit Mechelen. Op 14 maart 1628 laat hij zijn testament opmaken voor notaris 
Adolf van de V enne, daar hij, "wettiche zone van wijlen Pieter van Eg heem, 
daer moeder af! ware Mertyne Aertsz, ... van intentie is zoo hij verclaerde hem 
van hier ( metter hulpe Godts) te transporteren naer Damsick, plaetse van zijne 
geborte, ende gemerct van zijn aencomen aldaer nyet verzekert en is .. .'' 28 . 

Een en ander bevestigt het beeld van de (blijvende) nauwe relaties met het 
moederland, in het bijzonder met Mechelen, doch voegt daar verder (voorals
nog) niets aan toe. 

A erts' paleisarchitecturen 

De kleding van met name de vrouwen op het schilderij van Aerts in het 
Rijksmuseum (afb. 8]29 is typisch voor Dantzig en nauw verwant aan de 
houtsneden van Anton Möller (Koningsbergen ca. 1563-1611 Dantzig) in 
diens Danziger Frauentrachtenbuch van 1601 30. Een schilderij met verge
lijkbare vrouwenfiguren bevond zich vroeger onder de naam van Hans Vre
deman de Vries in de Chanenkocollectie te Kiev (afb. 4 P'. Ballegeer schreef 
het op grond van de architectuur al aan Aerts toe32. De vrouw middenvoor 
wijkt nauwelijks af van die op Möllers Jungfrawen im haujJ (afb. 5). De 
vrouw links achter haar draagt de breedgerande hoed en korte schouderman
tel van de Spatzirend Jungfrawen en de lange mantels van de beide vrouwen 
midden achter zien we onder andere bij de Frawen zur Kirche gehende en de 
Witwen. 

Door de nauwe relatie met deze houtsneden van 1601 moet het schilderij 
vrijwel zeker uit 1601/02 dateren. De architectuur is groots en rijzig als op het 
Amsterdamse schilderij van dat jaar. De grote cartouche linksboven komt vrij
wel overeen met die op een door Marcelia Dreessen aan Aerts toegeschreven 

28 Stadsarchief Mechelen, inv.nr. R 1744, Notaris Adolf van de V enne, fol. 96; Index Gaston 
Roggeman akte nr. 6378. 

29 lnv.nr. A 2528. Gefantaseerd renaissance paleis. Doek 93 x 127,5 cm. Ges. en ged. 
H.Aerts lnv. 1602. Herkomst : Collectie P.E. Wessberg (over!. voor 1911), Stockholm (Olof 
Granberg: lnventaire général des trésors d'art .. . en Suède, Stockholm 1911 , T. I, p. 127, nr. 542. 
Gekocht door het RM van 0. Granberg in 1911. 

30 Anton Möller, Der Dantzger Frawen vnd lungfrawen gebreu.chliche Zierheit vnd Tracht 
... , Dantzig 1601. Facsimile uitgave: A. Bertling, Anton Moelier 's Danziger Frauentrachtenbuch 
aus dem Jahre 1601 , Dantzig 1886. 

31 Pan. 38 x 62 cm [sic?]. Herkomst : Moskou, Polovtsev collectie, eind 19de eeuw; Kiev, 
Chanenko collectie, Cat. 1899 nr. 253; Kiev, Museum of West and East Art, inv.nr. 120.36; ver
mist sinds Duitse bezetting Kiev 1941-1943. Met dank aan Dr. Vadim Sadkov, Pushkin State 
Museum of Fine Arts, Moskou. 

32 J.P.C.M. Ballegeer, 'Enkele voorbeelden van de invloed van Hans en Paul Vredeman de 
Vries op de architectuurschilders in de Nederlanden gedurende de XVTe en XVIIe eeuw', Gentse 
Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde XX (1967), pp. 55-70, afb. 37 en p. 70. 
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paleisgezicht (afb. 6P3• Daar echter is de cartouche iets bescheidener en wat 
meer binnen het architectonisch kader gebleven. Ook de flankerende consoles 
zijn niet 'uitgebot' als die te Kiev en Amsterdam. Omdat bovendien de typi
sche 'Möller' -figuren on breken, ligt een iets vroegere datering, rond 
1600/1601, voor de hand. 

Drie schilderijen herenigd 

Op het laatste schilderij kijkt de dood mee over de schouders van een min
nekozend paar. Op zich een gangbaar thema, maar het feit dat op nog twee van 
zijn schilderijen - dat is op de helft van zijn nu bekende oeuvre - de dood 
nadrukkelijk aanwezig is, maakte Aerts tot een uitzonderlijke en intrigerende 
figuur. Bij nader inzien blijkt het met die uitzonderlijkheid toch nog mee te 
vallen. 

Afb. 6 
Hendrick Aerts, Allegorie op de liefde en de dood, ca. 1600/01. 

Voorheen(?) Verzameling Ackermans, België. 

33 Voorheen(?) Verzameling Ackermans, België, gepubliceerd in : Marcelia Dreessen, 
'Gefantaseerd renaissancepaleis of liefdestuin? Over een schilderij van Hendrick Aerts in het 
Rijksmuseum ' , Antiek XXII, nr. 9 (april 1988), pp. 484-488, afb. 3. 
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Albert Blankert beschrijft in de catalogus van het Bredius Museum de daar 
aanwezige Allegorie op de dood (afb. 7r)34• Uitzonderlijk is dat een zo klein 
architectuurschilderij niet op paneel, maar op doek is geschilderd. Verder sug
gereert het schilderij meer te zijn dan een simpele allegorie op de dood en 
Blankert plaatst dan ook een vraagteken achter de titel. De man rechts draagt 
zijn eigen kist en wordt gevolgd door een allegorische vrouwenfiguur met dolk 
(Lucretia) en slang (Cleopatra). Hij wordt dus gekarakteriseerd als een zelf
moordenaar. Wellicht moet de halve maan op de obelisk achter hem als een 
symbool van het kwaad en dus als veroordeling van zijn daad worden gezien. 

Blankert beeldt bij het schilderij een tweede werk van Aerts af, wederom op 
doek en slechts bekend uit een Stockholmse veilingcatalogus van 1918 (afb. 
7LP5• Ook hier zien we de dood, links staande achter een oude man die kijkt 
naar een uitdovende kaars op tafel. Het bijna vierkante formaat en het ontbreken 
van een ruime doorkijk zijn hoogst ongebruikelijk. Er moet aan het schilderij 
zijn gesneden en wel rechts, waar al een van zijn kop beroofde hond is te zien. 

En wanneer men dat eenmaal heeft geconstateerd valt alles op zijn plaats: 
Het ontbrekende gedeelte blijkt nota bene het schilderij van het Museum Bre
dius zelf te zijn. Dankzij het centrale verdwijnpunt kunnen beide stukken ten 
opzichte van elkaar worden gepositioneerd, waarna de aanzetten voor de grote 
arcade naadloos op elkaar aan blijken te sluiten36• 

Maar er is meer: het gereconstrueerde schilderij blijkt de pendant van het 
schilderij in Amsterdam te zijn (afb. 8). Beide werken zijn van 1602, hebben 
dezelfde breedte, zijn op doek geschilderd en hebben een Zweedse herkomst. 
De oude man links op het gereconstrueerde schilderij zit op een podium met 
attributen (waarvan er nog één zichtbaar is), net als de luitspeler rechts op het 
doek in het Rijksmuseum. Dat het om de oorspronkelijke breedtematen gaat 
wordt bevestigt door deze maat volgens de Gulden Snede in tweeën de delen37 • 

De lijn (a-a') deelt de compositie op een markante plaats. De Gulden Snede
verhouding is op schilderijen uit 16de en eerste helft 17de eeuw dikwijls, en 
bij architectuurstukken zelfs meestal, nadrukkelijk aanwezig (in dit geval op 
een scheidslijn in de architectuur, elders vaak op het verdwijnpunt). 

34 Albert Blankert, Museum Bredius. Catalogus van schilderijen en tekeningen. Nieuwe, bij
gewerkte en vermeerderde editie, Zwolle 1991 , pp. 38-39: Allegorie op de dood ( ? ), ges. en ged. 
(r.o.) Henderick Aerts.fecit. 1602. Doek, 60 x 48 cm. De daar gegeven herkomst kan nog worden 
teruggevoerd met de volgende gegevens: Collectie Fersen Gyldenstolpes 1866 (opgave veiling
cal. 1897); Veiling Collectie M.C.F. Edelstam, Stockholm (Bukowski) 24-25 sept. 1897, nr. 374. 

35 Veiling Stockholm (Bukowski), 24-25 apri l 1918, nr. 59 en pl. 4. Doek 67 x 74 cm. Vol
gens de veilingcatalogus komt het doek van Steninge en heeft sindsdien toebehoort aan de col
lecties Edelstarum en Rappe. 

36 De verdere reconstructie op basis van de aanwezige zuil- en gewelfaanzetten, de balustrade 
naar analogie van talrijke andere werken van Vredeman de Vries, Steenwijck e.a. Met dank aan 
Harmke Nijhof voor het inkten van mijn reconstructietekening. 

37 Kortste deel: langste deel = )angste deel: geheel. Voor de beste/leukste uitleg zie (kijk): 
Walt Disney, Donald Du.ck in Mathemagicland, 1959 (verkrijgbaar als koopvideo). 
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Na het in tweeën snijden ging nog een strook verloren om het nieuwe doek 
weer op een raam te bevestigen. Aan alle zijden van het Brediusschilderij is op 
de zijkant van het raam inderdaad nog ca. 1,8 cm beschilderd doek aanwezig. 
Alleen rechts eindigt deze strook met de oorspronkelijke zwarte geschilderde 
kaderrand, een gebruik dat vooral bij architectuurschilderijen veel voorkomt. 

V raag blijft waarom en wanneer het schilderij werd versneden. Was de 
bovenzijde beschadigd, of wilde de eigenaar van het wat lugubere rechter 
gedeelte af; financieel gewin zal er in ieder geval nauwelijks mee behaald 
kunnen zijn. En waren op dat moment de beide pendanten al uit elkaar? 

Het Brediusgedeelte bevond zich in 1897, met opgaaf van maten, in de vei
ling van de collectie M.C.F. Edelstam38. Als herkomst wordt de collectie Per
sen Gyldenstolpes van 1866 opgegeven. Bij de verkoop van het andere 
gedeelte in 1918 vermeldde de auteur van de veilingcatalogus: 'Van deze 
meester zijn twee andere schilderijen bekend, waarvan één in het Amster
damse Rijksmuseum. Alle drie komen uit oude Zweedse verzamelingen en 
stammen waarschijnlijk van de [Zweedse] plundering van Praag uit 1648. Dit 
schilderij komt van Steninge en heeft daarna toebehoort aan de verzamelingen 
Edelstam en [Frederik] Rappe'39• Dit is vreemd, want ook het Brediusgedeelte 
bevond zich in de collectie Edelstam. Is hier sprake van een vergissing, of 
waren beide delen op het eind van de 19de eeuw weer of nog in dezelfde col
lectie? En in het laatste geval, slaat de herkomst van 1866 dan misschien op 
het héle schilderij en was het Edelstam die het mes hanteerde? 

De suggestie dat de werken uit Praag zouden zijn meegeroofd kan, hoewel 
onwaarschijnlijk, worden bevestigd noch ontkend. Wel is het zo dat ze, gezien 
de kleding, in Dantzig werden geschilderd. 

Voor het werk in het Rijksmuseum maakteAerts een vrij gebruik van meer
dere prenten. De luitspeler met attributen en cupidofiguur komen min of meer 
uit de prent Amor van 1591 door Raphael Sadeler I naar Maarten de Vos (afb. 
9). De houding van het echtpaar rechtsvoor de tafel komt direct, dat van het 
echtpaar links daarvan spiegelbeeldig van de prent Crapula et Lascivia (Dron
kenschap en losbandigheid) door Johannes Sadeler I, eveneens naar Maarten 
de Vos (afb . JOj4°. De luitspeler tussen de zuilen rechts is overgenomen van 
een prent van een Venetiaans carnaval door Pieter de Jode I naar Loctewijk 
Toeput41• 

M. Dreessens omschreef het schilderij al als een liefdestuin42. Het geheel 
krijgt nu een nog breder betekenis als uitbeelding van de jeugd tegenover 

38 Zie noot 34. 
39 Zie noot 18. 
40 Raphael Sadeler I : Hollstein 206; Johannes Sadeler 1: Hollstein 558. 
4 1 Hollstein IlO. Met dank aan Elmer Kol fin . 
42 Marcelia Dreessen, op.cit. (noot 33). 



a 

~ 
n 

I 
[/) 

n 

~ 
~ 
[/) 

z 
t1 

~ 

~ 

Afb. 7 
Reconstructie van Hendrick Aerts , Allegorie op de ouderdom en de dood, 1602. 

Veiling Stockholm 1918 (linker gedeelte) en Museum Bredius, Den Haag (rechter gedeelte). 
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Afb. 8 
Hendrick Aerts, Allegorie op de jeugd en de liefde , 1602. Rijksmuseum Amsterdam. 

Afb. 9 
Raphael Sadeler I naar Maarten de Vos, Amor/jeugd, ets en gravure 1591. 
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Afb.IO 
Johannes Sadeler I, naar Maarten de Vos, Crapula et Lascivia, ets en gravure. 

Afb. 11 
Hans Vredeman de Vries, Tuscana/ouderdom, ets en gravure 1577. 
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Afb. 12 
Hans Vredeman de Vries, Ruyneldood, ets en gravure 1577. 

Afb. 13 
Johannes Londersee1 naar Hendrick Aerts, Kerkinterieur 1600( ? ), ets en gravure, voor 1608. 
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Afb. 14 
Hendrick Aerts, Kerkinterieur, 1600. Particuliere Collectie VS. 

ouderdom en dood. De Amorprent maakte deel uit van een serie van vier over 
de levensstadia van de mens: Amor (Liefde, jeugd), Labor (Werk, volwassen
heid), Honor (Eer, gevorderde leeftijd) en Dolor (Smart, ouderdom). In de 
Dolorprent zit een oude man bij het vuur in zijn huis, terwijl het buiten winter 
is. Ook bij Aerts zit links in de achterkamer op het gereconstrueerde schilderij 
een oude man bij het vuur. 

Dezelfde thematiek vinden we in Hans Vredeman de Vries' Theatrum Vitae 
Humanae, een in 1577 te Antwerpen gedrukte serie van 6 prenten, waarin de 
levensstadia bovendien worden gekoppeld aan de klassieke bouworden: Com
posita met kindertijd (0-16) en kinderspel, Corinthia met adolescentie (16-32), 
kunst(!) en liefde, Ionica met de volwassenheid (32-48), huwelijk, gezin, werk 
en strijd, Dorica met de rust, levenswijsheid en eer van de gevorderde leeftijd 
(48-64), Tuscana met de ouderdom (64-80) en beginnende aftakeling (afb. 11) 
en Ruyne met de dood (afb. 12). De Dood op de laatste prent, met smalle doek 
over de schouder, zeis en gevleugelde zandloper, lijkt wel wat op de Dood 
links op het Brediusschilderij, maar van een directe ontlening van figuren of 
architectuur is geen sprake. Wel overheersen, analoog aan De Vries' prentserie, 
bij de ouderdom de Toscaanse en Dorische en bij de jeugd de Corintische orde. 
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Ab. 15 
Hendrick Aerts (toegeschreven), Kerkinterieur, voor 1600? . 

Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig. 

Hoewel in het gereconstrueerde schilderij ouderdom en dood domineren, 
zijn ook de andere levensstadia er in afgebeeld. Het spelende kind op de trap, 
de modieus geklede man links daarvan (gelijkend op de man van het paar op 
het schilderij in Amsterdam), het paar op het bordes boven hem en de vech
tende mannen rechts daarvan zijn stereotypen die in vrijwel elke afbeelding 
van dit thema voorkomen. Het opmerkelijkst zijn het kind op het stokpaardje 
(op de trap) en de oude man op de ezel (onder het verdwijnpunt). Zij figureren 
al beide op een houtsnede uit ca. 1540 van de Levenstrap door Comelis Antho
nisz. als respectievelijk de 10- en de 80-jarige43• Het begeleidend gedichtje bij 
de laatste luidt: 'Siet wat ick stel. I Die 80 Jaren heeft I Bereyt den Esel I Hem 
verdriet dat I hij langer leeft. 

Met het samenbrengen van de drie schilderijen is ook Aerts' thematiek tot 
algemeen gangbare moraliserende kaders teruggebracht: jeugd tegenover 
ouderdom, het volle zorgeloze leven tegenover de onvermijdelijke dood. 

43 Hollstein 35. 
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Afb. 16 
Hans Vredeman de Vries, Kerkinterieur, 1595. Particuliere CoUectie Nederland. 

Aerts' kerkinterieurs 

Aerts bekendste werk is het kerkinterieur van de prent door Johannes Lon
derseel (afb . 13 ). Talrijk zijn de geschilderde kopieën, doch het origineel is 
nooit gevonden44• Voor de tijd van ontstaan is het een hoogtepunt van ruimte
lijke complexiteit. 

De voorstelling is enigszins problematisch. De processie en de paus zijn 
ontleend aan twee prenten van Maarten van Heemskerk uit een serie over de 
door God gegeven taken aan de drie standen (kerk, staat, volk)45 • De tekst 
onder de prent van Londerseelluidt: 'In de Lateraanse kerk bidt de bisschop 

44 Het door G.L.M. Daniëls ('Kerkgeschiedenis en politiek in het perspectief van Hendrick 
Aerts ', Antiek IX, nr. I (juni/juli 1974), pp. 63-69) als zodanig geïdentificeerde werk, werd 
onlangs nog geveild te Londen (Sotheby 's 17 april 1996, nr. 656). Het werk, op koper en 30 x 
41,5 cm, is naast wat te zwak ook te klein. Men mag er tenminste van uitgaan datAerts voor het 
construeren van een dergelijke rijke en complexe ruimte een groter formaat koos dan voor zijn 
andere, bescheidener kerkinterieurs. Ik ben zelfs geneigd te denken dat het origineel ongeveer 
even groot moet zijn geweest als het schilderij van het Rijksmuseum, dat dezelfde hoogte-breed
teverhouding heeft en dat compositorisch en mogelijk ook thematisch verwant is. 

45 Resp. Hollstein 498 en 497. Zie L. Schreiner, 'Die Phantasiekirche. Ein Gemälde von 
Hendrick Aerts ', Weltkunst L (14 april 1980), p. 872-878. 
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Afb. 17 
Paul Vredeman de Vries, Kerkinterieur, 1595. Veiling Londen 9 april 1965, nr. 106. 

van Rome hier tot de Drievuldigheid, terwijl een priester de mis opdraagt. 
Daarachter draagt hij Jezus onder de gedaante van heilig brood ter aan
bidding. Denkt de paus soms dat hij God is? ' 46 . Deze tekst beschrijft de 
voorstelling, maar heeft een antipapistisch einde. Zij behoort echter uiter
aard niet tot het originele schilderij. De voorstelling an sich is neutraal van 
aard. 

Voor de meeste architectuurschilders was het geen enkel probleem om hun 
kerkinterieurs nu eens met priesters, dan eens met dominees te vullen. Dat 
hoeft evenwel niet te betekenen dat de staffage louter als vulling was bedoeld. 
Hebben we hier, zoals in de prent van Van Heemskerk te maken met een alle
gorie op het kerkelijk gezag? Immers, de paus bevindt zich op een soort 
podium met zuilrepoussoir, net als de Liefde en de Ouderdom in de hiervoor 
besproken gereconstrueerde allegorische pendanten. En ook hier is er ruimte 
voor een pendant, een allegorie op het wereldlijk gezag, bij Heemskerk de 

46 Iets aangepaste versie van A.A.M. Dekkers' vertaling in Blankert, op.cit. (noot 34). 
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Afb. 18 
Paul Vredeman de Vries, Kerkinterieur met de verdrijving van 

de kooplieden uit de tempel, 1609. Particuliere collectie. 

Afb. 19 
Hendrick Hondius naar Paul Vredeman de Vries, 
Forum modemis aedificiis, ets en gravure 1606. 

49 

koning die recht spreekt in zijn paleis. Me dunkt een prima onderwerp voor 
een architectuurschilder"7. 

Er is één gesigneerd en gedateerd kerkinterieur van Aerts bekend. Het van 
1600 daterende werk bevond zich in 1980 in de Nederlandse kunsthandel (afb. 

47 Zie ook noot 44. Ik ben er overigens van uitgegaan dat de voorstelling tot het schilderij 
behoorde en niet pas voor de prent werd toegevoegd. Hiermee hangt samen dat ik er ook vanuit 
ga dat de prent niet spiegelbeeldig is aan het originele schilderij. Het bestaan van enkele schilde
rijen met daarop het gespiegelde kerkinterieur doet daar niets aan af. De argumentatie, vol 
gespiegelde spiegelbeelden, is te lang en te speculatief voor dit artikel. 
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14)48 • Het wordt gekenmerkt door een hoge mate van verfijning, een harmoni
euze ruimte en ijle, breekbare atmosfeer. 

Wat droger en matter is het kerkinterieur te Braunschweig (afb.15)49• Het is 
een sterk versimpelde en spiegelbeeldige versie van het kerkinterieur van de 
prent. De toeschrijving aan Aerts lijkt gerechtvaardigd. De gordijnbogen 
boven de arcade links, Aerts 'reukvlag', zouden nog ontleend kunnen zijn aan 
de prent, maar de kwaliteit en harmonie van de ruimte wijzen op de eigenhan
digheid. De argumentatie brengt ons bij de relatie met het werk van Hans en 
Paul Vredeman de Vries. 

Aerts bij Hans en Paul en Vredeman de Vries 

Van medio 1592 tot begin 1596 waren Hans Vredeman de Vries en zijn 
zoon Paul in Dantzig werkzaam. Dat Henriek Aerts bij hen in de leer moet zijn 
geweest spreekt welhaast vanzelf. Ter illustratie twee kerkinterieurs, beide 
gedateerd 1595 en gesigneerd, het ene door Hans (afb. 16)50

, het andere door 
Paul (afb. 17JSl. De onderlinge relatie en die met de kerkinterieurs van Braun
schweig en de Londerseelprent behoeft geen uitleg. Het werk van Hans heeft 
enigzins geleden. Het werk van Paul is, zoals altijd, grover, maar uitbundiger 
dan dat van zijn vader. Aerts combineert op den duur de grotere techniek van 
Hans met de vormenweelde van Paul. 

In de relatie tussen het werk van Aerts en Paul Vredeman de Vries is sprake 
van een onderlinge beïnvloeding. Aerts was zeker de talentvoller schilder. 
Pauls Kerkinterieur met de verdrijving van de kooplieden uit de tempel van 
1609 (afb. 18) is een vrije en spiegelbeeldige kopie van de Londerseelprent52. 

Maar de enorme kracht van Aerts' interieur, de compactheid, de innerlijke 
samenhang en harmonie ontbreken bij Paul volledig. In een tweede werk, de 
prent Forum modemis aedificiis van 1606, heeft Paul Aerts' kerkinterieur tot 
een buitenruimte omgewerkt (afb. 19)53 • 

48 H. Aerts, Interieur van een gefantaseerd renaissancepaleis [sic], pan. 63 x 85 cm. Ges. en 
ged. (l.o.) Henderick: aerts I inv. 1600. Als zodanig in de Tent. Catalogus Terugzien in Bewon
dering, Den Haag 1982, nr. 2, met als herkomst Particuliere collectie Nederland en enG. Cramer 
Oude Kunst. Het schilderij werd verkocht naar de VS (mededeling G. Cramer). Het werk is nage
noeg zeker identiek aan: Veiling Amsterdam 17 juni 1925, nr. 187, Hendrik Aerts , Vaste inté
rieur de palais à riche architecture et à colonades en marbre rouge. Toile[?!] 66 x 86 cm. Signé 
et daté 1600. 

49 Zie noot 24. 
50 Hans Vredeman de Vries, Kerkinterieur, ges. en ged. HANS(ineen) VRE(ineen) VRIESE 

1595. Pan. 100 x 115 cm. Particuliere verzameling. 
5 1 Paul Vredeman de Vries, Kerkinterieur, ges. en ged. PAULUS VREDEMAN VRIES I 

ANNO 1595. Pan. 56 x 71 cm Vlg. Londen (Chritie's) 9 april 1965, nr. 106. 
52 Ges. en ged. 1609 I PAULUS FREDEMAN, pan. 95 x 142 cm. Particuliere verzameling. 

Zie verder: Edwin Buijsen, 'Een samenwerking tussen Paul Vredeman de Vries en Adriaen van 
Nieulandt', Oud Holland CIX, nr. 3 (1995), pp. 152-157. 

53 Hans (en Paul) Vredeman de Vries, Architectura: Die hooghe en vermaerde conste 
bestaende in vijf manieren van edifitien, Den Haag (Hendrick Hondius) 1606, Prent LL. 
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Vorig jaar heb ik betoogd dat Hendrick Aerts waarschijnlijk met Paul Vre
deman de Vries naar Praag is getrokken om deze te assisteren bij de vervaar
diging van diens plafondschilderingen in het kasteel aldaar54• De veel grotere 
overeenkomst van Aerts' paleisarchitecturen met de Praagse dan met de Dant
zigse schilderijen van Hans en Paul Vredeman de Vries was daarvoor een 
belangrijk argument. 

De Praagse schilderijen bevinden zich thans in het Kunsthistorisches 
museum te Wenen. Vier grote doeken met ongeveer dezelfde afmetingen lij
ken als een eenheid te zijn ontstaan. Ze hangen momenteel te hoog tegen de 
wand voor een goede inspectie, maar DaCosta Kaufmann schijnt ze goed te 
hebben bestudeerd55 . Één doek is gesigneerd door Hans en Paul gezamenlijk. 
Hans tekent met JNV(ENJT), Paul met FEC(JT) 159656. Twee doeken dragen 
alleen de signatuur van Hans, doch wel met de toevoeging INV(ENITP. 
DaCosta Kaufmann schrijft op grond van deze toevoeging en van de techniek 
ook de uitvoering van déze beide werken toe aan Paul. 

Het vierde werk is ongesigneerd (afb . 20)58• Hierover schrijft Kaufmann: 
'There are indeed differences with the preceding three paintings in structure, 
coloring and handling- which is even more pastoso here. Since the previous 
paintings can be attributed to Paul, ifthe Palace Courtyard with Bathers is to 
be attributed at all to either De Vries, Hans would therefore seem to be indi
cated as its author. A comparison with the forms in Hans's signed altarpiece 
of 1598 also suggests his involvement in this picture'. 

Men merke in de eerste plaats op dat DaCosta Kaufmann hier nadrukkelijk 
de mogelijkheid openhoudt van een derde schilder. Hij zwakt deze suggestie 
af door Hans als mogelijke schilder naar voren te schuiven. Het altaar, met 
voorstelling van de Annunciatie, wordt, in tegenstelling tot de andere Praagse 
schilderijen, uitvoerig beschreven door Van Mander en is voluit gesigneerd en 
gedateerd 1598 HANS(ineen) VREDEMAN(ineen) FEC. AET. 7259• De archi
tectuur, de signatuur, met leeftijd, en de beschrijving door Van Mander wijzen 

54 Vermet, op.cit. (noot 1), pp. 112-116. Overigens waren de daar door mij genoemde vijf of 
zes medewerkers aan de Praagse plafonds wellicht niet de medewerkers van de schilder Pau1 Vre
deman de Vries, zoals Ivan Muchka schreef (Die Kunstam Hofe Rudolf !/.,Praag 1988, p. 184), 
maar van de schrijnwerker Meister Bernart (Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des 
Allerhöchsten Kaiserhaus XIIB (1891), akte nr. 8298). Daarmee is uiteraard niet gezegd dat Paul 
geen medewerker(s) zou hebben gehad. Muchka kan zich niet meer herinneren waar hij zijn 
informatie precies vandaan had. 

55 Thomas DaCosta Kaufmann, The School of Prague: Painting at the Court of Rudolf IJ, 
Chigago 1988, pp. 287-290. (Herziene en uitgebreide versie van L 'École de Prague: La peinture 
à la Court de Rodolphe IJ, Parijs 1985). 

56 Zie noot 17. 
57 Inv.nr. 2336, Palastarchitektur mit Musizierenden, doek 135 x 174 cm. lnv.nr. 2334, Palast

architektur mit vornehmen Besu.chern, doek 136 x 164 cm. 
58 Inv.nr. 1899, Palastarchitektur mit Badenden, doek 138 x 186 cm. 
59 Wenen, Kunsthistorisches Museum, inv.nr. 6436, Die Verkündigung an Maria, paneel 221 

x 140 cm (2 delen). 



Atb. 20 
Paul Vredeman de Vries (en Hendrick Aerts?), Paleisexterieur, ca. 1596/98. Wenen, Kunsthistorisches Museum. 
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er m.i. alle op dat we hier met een (nagenoeg) vollédig door Hans zelfstandig 
vervaardigd werk te maken hebben. 

Echter, de vormovereenkomst die Kaufmann ziet tussen het altaar en het 
vierde schilderij is m.i. niet aanwezig, althans minder dan bij de drie andere 
werken. Bovendien kan men eerder de techniek van Paul als more pastaso 
aanduiden en is Hans' architectuur veel soberder, minder overgeornamenteerd 
en constructief logischer. 

Wanneer we zo hebben vastgesteld dat het vierde werk het minst de hand 
van Hans verraadt, dan resten slechts Paul en DaCosta Kaufmanns suggestie 
van een derde schilder. Het zal geen verbazing meer wekken dat ik Hendrick 
Aerts daarvoor als eerste en enige kandidaat zie. Wellicht dat, met dit in het 
achterhoofd, nader onderzoek van de Weense schilderijen nieuwe inzichten 
kan opleveren. 

BIJLAGE(*) 

APG (Stadsarchief) Gdánsk, inv.nr. 300,12/21, Extract aus dem Kämmerbuch 
A o 1594 Jahres bis ultimo Martzii A o 1595, p. 251: 

ill 
1594 

Cassa soli haben 

Bauampt wegen Rahttstuben 

April2 M[eister] Wilhelm Barth wegen steinhauer arbeith an den Ma. ll-27-0 
ac. I fenster kopffen in der Rhatstuben (**) 

April 9 M[eister] Heinrich Gunter bildtschnitzer, fur ein krachstein 
ac. 4 vnd Rosen in die Rahtstuben Ma 6-0-0 

April9 P[ro] steinhauer arbeit an fenstem in d[er] Rhadtstuben 
ac. 5 Ma. 13-41-0 

April9 M[eister] Willem Bardt, steinhauer vber die vorigen 200 
ac. 5 [gulden] auf Rechnung des bestalten Schorsteins in d[er] 

Rhatstuben, zu mach[en], empfang[en] 50 [gulden] th[ut] Ma. 75-0-0 

April 16 P[ro] steinhauer arbeith an Rhathausfenster Ma. 5-40-0 
ac. 8 

Apri130 P[ro] fliesen zur Rhattstuben zu kanten Ma. 9-54-0 
ac. 13 

Maij 7 M[eister] Willem Barth steinhauer seinen gesellen so an 
ac. 16 steinen zur Rhattstuben gehörig gearbeith Ma. 20-22-0 

Maij 14 Die gitter einzuhauen dem steinhauer Ma. 11-17-0 
ac. 19 

Maij 21 Ditto an Willem Barth steinhauer arbeitslohn Ma. 5-41-0 
ac. 23 
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Junij 11 M[eister] Willern Barth steinhauer P[ro] Resto fur den 
ac. 39 Schorstein so er in die Ratstuben gernachet 

Sept. 17 M[eister] Jan de Frese Maller, rnit welch[ern] verdung[en] 
ac. 110 In d[er] neuen grosen Rhattstuben die decken zu rnahlen 

vor 100 vng[arische] [gulden] , wor auf irn auf Rechnung 
gegeben, f[Polnisch] 86 g[roschen] 20 thut 

Oct. 22 M[eister] Jan de Frese Maller auf Rechnung den zirlichen 
ac. 131 Schorstein in d[er] Rhattstuben zurnahlen vod anzu-

streich[ en] gezalet 

Oct. 29 An M[eister] Sirnon Herle Schnitzker, vor 63 3/4 elen 
ac. 136 verdungne Leisten in die neue Rahtstubenn, a[n] 30 

g[roschen] th[ut] 

Nou. 5 M[eister] Jan de Frese P[ro] Resto d[er] 100 vng[arische] 
ac. 143 [gulden] so er für die decken In d[er] Rhattstuben 

zurnahlen haben soll, 100 [gulden] Pol[nisch], noch vor 
112 larnpete gebruniertt goldt, vod 4 geschnitzte wappen 
zu rnahlen, 118 [sic, 18] rn[ark] thut 

Dec. 17 Johan de FreBe, welch[er] den Schorstein vod leist[en] In 
ac. 166 d[er] Rhattstuben rnit golt zuzieren vor 195 rn[ark] ver-

dung[en], worauf er ernpf[angen] 60 rn[ark] und dato noch 
auf rechnung 100 rn[ark] noch ist irn gezalt vor Quasten so 
er uerleget 2 rn[ark] th[ut] 

1595 
Jener 21 Nach dern er die staffirung des Schorsteins vnd leisten 
ac. 181 volendet, den Rest gezallet 

Jener 22 Nach dern rnit Sirnon Herle Schnitzker, in d[er] 
vemeuerten Rhattstuben, an !eisten, 

Su[bterl Trage femer an ac. 112 th[utl 

Idem, p. 252: 

1595 
Cassa sol haben 

Bauarnpt wegen Rhattstuben soli. 
Jener 22 Trage Pro Saldo hieher von Ac. 111 th[utl 

ac. 182 Sitzkisten vod Bindt, in die fenster zue rnach[en] 
verdung[en] , ist irn auf rechnung gezalet 

Febrer 4 An he[rm] Georg Mehlrnan vor 31 1/2 eln bethziech[en] 
ac. 185 zurn rnahlwerck in d[er] Rhatstuben 

Ma. 86-20-0 

Ma. 130-0-0 

Ma. 60-0-0 

Ma. 95-0-0 

Ma. 168-0-0 

Ma. 102-0-0 

Ma. 35-0-0 

Ma. 845-22-0 

Ma. 835-22-0 

Ma. 100-0-0 

Ma. 25-12-0 
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Febrer 18 vor 2 meBings brandtruthen in den neuen zirlichen 
ac. 193 schorstein Ma. 60-0-0 

Febrer 18 Vor 6 1/2 elen kannefaB so zum neuen schorstein vmbzu-
ac. 194 heng[en] so bemaWet soli werd[en] a[n] 7 g[roschen] th[ut] Ma. 2-16-3 

Febrer 18 [eister] Vrban Rittaw kleinschmidt P[ro] schitzkisten 
ac. 194 vnd and[e]r sach[en] zubeschlag[en], in d[er] Rathstuben Ma. 30-0-0 

Marzij 18 M[eister] Sirnon Herle schnitzker vor 7 grose Rehme[n] 7 
ac. 208 schu lang 5 schue hoch in die Rathstuben, fur schurstein 

bredt, schublad[en] vnd Bindt Ma. 22-0-0 

Marzij 25 M[eister] Johan de Frese dem Maler auf Rechnung d[er] 
ac. 213 7 Tafflen od[er] Rehmen so er in die Rathstub[en] mahlen 

sol 60 [gulden] th[ut] Ma. 90-0-0 

Aprill 6 
ac. 218 

Sirnon Herle dem schnitzker auf Rechnung d[er] arbeit so 
er in d[er] Rhatstuben machen sol, vber vorige 100 m[ark] 
so er empfang[en] 

Aprill 15 Johan de Frese Maller noch auf Rechnung d[er] arbeit in 
ac. 225 d[er] Rhatstuben zu den vorig 60 [gulden] noch gezalet 

Jan de FreBe gekaufft 65 elen Linwath a[n] 3\12 g[roschen] 

Ma. 40-0-0 

Ma. 90-0-0 

Maij 6 
ac. 235 zum Mahlwerck in die Rhatstuben Ma. 11-22-3 

Rahtstuben vnkosten Trage an ac. 113 

Idem, p. 253: 

April2 
ac. 2 

1594 
Cassa sol haben 

Bauampt wegen Kö. Artusoder Junckerhoff 

Christoff Hening dem Linenweber vor 88 Elen kannefaB 
zum mahlwerck vnd stafirung des hirschgeweihes, In 
E[d1en] E[rbaren] Rhatsbenck auf Kö[nig] Artushoff a[n] 
6 g[roschen] th[ut] 

April 9 P[ro] schmidts arbeith im gewelb zum schorstein 
ac. 5 

April 16 Jan de Frese Eaumeister auf Rechnung d[er] verdungnen 
ac. 7 arbeith aufm hoffe, die Banck E[d1en] Erb[aren] Rhats zu 

Ma.1306-13-0 

Ma. 26-24-0 

Ma. 7-3-3 

mahlen und d[as] hirschgeweihe auf zuricht[en] Ma. 90-0-0 

Junij 4 
ac. 33 

Nach dem Jan de Frese geweBner Stattbawmeist[er] d[as] 
Mahlwerck In E.E. Rhattsbenck vollendet, Als soli er 
daruonf200 Pol[nisch] zu lohn haben, wie mit Ihme 
verdung[en], worauf er wie oben zuerst[en] empfang[en] 
60 [gulden] Rest f 140 im dato bar gezalet Ma. 210-0-0 
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Junij 18 Thomas dem Maller, von d[er] leisten in E.E. Rhatts Bänck 
ac. 46 vmb d[as] gemelde so Johan de Frese gemachet zuuergulden 

15 [gulden] th[ut] Ma. 22-30-0 

Jullij 2 vor ein hirschkopff dem bildtschnizer in E.E. Rhatsbenck Ma. 6-30-0 
ac. 53 

1595 
Jener 7 P[ro] schnitzker arbeit aufm hoffan M[eister] Sirnon Herle Ma. 61-0-0 
ac. 174 

Junkerhoff vnkosten Trage an ac. 113 th[utl Ma. 423-27-3 

APG (Stadsarchief) Gdánsk, inv.nr. 300,12/22, Extract aus dem Kämmerbuch A o 

1595 Jahres bis ultimo Martzii A o 1596, p. 111: 

ill 
1595 

Cassa sol haben 

Wegen Rathstuben gebewde 

Maij 27 M[eister] Johan de Frese auf Rechnung des mahlwercks in 
ac. 11 die Rhatstuben, zu vorig[en] 120 [gulden] so er auf 

einmal empfangen, gezaletf60 th[ut] Ma. 90-0-0 

Junii 17 M[eister] Sirnon Herle schnitzker vor vor [ sic] Bindt vnd 
ac. 11 Sitzkisten 32 elen mit 20 eingelegte Thure in die 

Rathstub[en] gemacht P[ro] 330 m[ark] worauf er vor 
diesem empfang[en] 140 m[ark] vnd den Rest heut datto Ma. 190-0-0 

Junij 17 M[eister] Willem 

Julij 15 M[eister] Jan de Frese, vemer auf Rechnung des 
ac. 37 mahlwercks In d[er] Rhattstubenf50 th[ut] Ma. 75-0-0 

Aug. 12 M[eister] Vrban Rittaw kleinschmidt, die Bindt vnd 
ac. 55 sitzkisten in d[er] Rhattstuben zubeschlagen Ma. 115-12-0 

Aug. 19 Sirnon Herle dem schnizker, auf Rechnung der leisten 
ac. 59 Arbeith Ma. 30-0-0 

Sept. 9 Sirnon Herle vor Ramen zum gemalten stucken vor ein 
ac. 71 Thur in die kleine Rhatstuben th[ut] Ma. 57-6-0 

Sept. 30 Jan de Frese Maller vber die vorig/230 so er in 3 
act 89 [sic, 4] Posten empfang[en] noch gezalt auf Rechnung des 

Mahlwercks in d[er] Rhattstuben Ma. 75-0-0 

Oct. 28 Sirnon Herlle dem schnizker auf Rechnung d[er] leijsten 
ac.70 In die Rhatstuben, so er meist fertigk Ma. 70-0-0 

Nou. 18 Sirnon Herle abermal auf Rechnung d[er] leisten gezalt 
ac. 121 Ma. 100-0-0 
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Nou. 21 M[eister] Jan de Frese auf Rechnung des gernehlts so er 
ac. 122 in d[er] Rhattstuben an die wende gernachet, vnd nu 

liebert zu den 280 [gulden] so er in 4 [sic, 5] Posten 
ernpfang[en] no[c]h 

Nou. 25 M[eister] Sirnon Herle vor 56 Lowen vnd Engels kopfch[en] 
ac. 122 so an die grose Tafel in die Rhatstuben geschnitten 

Dec. 2 M[eister] Sirnon Herle schnitzker von 30 elen leisten a[n] 
ac. 126 12 rn[ark] so er in die Rhattstuben gernachet. th[ut] rna[rk] 

360, worauf er in 3 Posten ernpfamngen rna[rk] 200, 
Rest irn datto baar gezallet 

Dec. 2 Noch von 7 Tafflen in d[er] Rhattstuben aufzurnach[en] 
ac. 126 

Dec. 30 Ditto rnit M[eister] Jan de Frese wegen MahJverck[en] in 
ac. 140 der Rhatstuben abgerechnet, so rnit Irn verdung[en] auf 

f 530. worauf er in 6 Posten ernpfang[en] f 330 als ist Irn 
datto d[er] Rest bezaletf200 th[ut] 

1596 

Febrer 24 Sirnon Herle dern schnitzker vor 31 elen fus Tritt fur die 
ac. 166 sitzkisten in d[er] Rhatstuben 

Marzij 2 An Albrecht Tam vor 84 elen Roth fein Tuch damit die 
ac. 171 Rhatstuben bekleidet a[n] 3 rn[ark] th[ut] 

Marzij 30 Sirnon Herle dern schnitzker auf Rechnung des thur 
ac. 183 gerichts vnd leisten in die staffirte Rhatstuben 

Rhattstuben gebeude Trage an ac. 95 th[ut] 

*) Met dank aan Hessel Miederna en Jacek Tylicki voor de transcriptie. 
**) I Hongaarse Florijn = 56 Poolse Groschen = 168 Pr. Schilling 

1 Poolse Florijn = 30 Groschen = l Yz Pruisische Mark 
1 Pruisische Mark = 60 Pr. Schilling = 360 Pr. Denarii 
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Ma. 75-0-0 

Ma. 9-0-0 

Ma. 160-0-0 

Ma. 5-0-0 

Ma. 300-0-0 

Ma. 16-0-0 

Ma. 252-0-0 

Ma. 30-0-0 

Ma.l649-18-0 



Erik Duverger 

ZEVENTIENDE-EEUWSE BRUGSE WANDTAPIJTEN 
MET DE GESCHIEDENIS VAN JULlUS CAESAR 

Op 25 maart 1977 werd bij Sotheby's in Londen een mooi en kleurrijk 
wandtapijt met de voorstelling van een Romeinse Triomf (345 x 251 cm) te 
koop aangeboden. In de veilingcatalogus wordt het kunstwerk met enig voor
behoud aan een Florentijnse werkplaats toegeschreven en omstreeks het mid
den van de zestiende eeuw gedateerd 1• Ongeveer tien jaar later, nl. op 19-23 
maart 1987, kwam het stuk opnieuw onder de hamer, ditmaal in Nouveau 
Drouot in Parijs. Volgens de auteur van de catalogus was het in een Brugs ate
lier op het getouw gelegd en verbeeldt het een keizer die bevelen uitdeelt aan 
zijn strijdkrachten verzameld in een paleis (337 x 250 cm). De brede boorden 
zijn versierd met de voorstelling van de Romeinse godin Victoria en met aller
lei trofeeën2• Dank zij de Vrienden van de Stedelijke Musea en de financiële 
tussenkomst van de Nationale Loterij verwierf het Gruuthusemuseum in 
Brugge het goed bewaard gebleven wandtapijt. 

Links op het tweede plan van het legwerk staat een jonge veldheer op een 
rechthoekig spreekgestoelte, dat aan de voor- en zijkant met beeldhouwwerk is 
versierd en tegen een hoge bakstenen muur is opgesteld. Deze laatste wordt 
aan de linkerkant en bovenaan door de boord van het tapijt oversneden en zou 
een onderdeel van een toren of van een verdedigingswerk kunnen zijn. Daar
tegen sluit op de achtergrond een veel lagere muur aan die evenwijdig met de 
compositie loopt, waarin een deuropening is aangebracht en waarboven de 
puntgevel van een daarachter gelegen gebouw zichtbaar is. Uiterst rechts 
bemerken wij nog een obelisk die met inspringende rechthoekige vakken is 
opgedeeld. 

Rond de veldheer groeperen zich talrijke soldaten in oorlogstoerusting en 
met speren, lansen, bijlen of vaandels van verschillende legioenen in de han
den. Achter het spreekgestoelte valt de figuur van een genius op met een 
palm- en lauriertak, terwijl op de voorgrond twee krijgspersonages de aan
dacht trekken. Beiden zijn in driekwarthouding afgebeeld vanop de rug 
gezien, het hoofd echter in profiel. De rechtse krijgsman heeft een masker op 

1 Londen, Sotheby ' s, 25 maart 1977 nr. 3. - Die inlichting wordt door G. DELMARCEL in het 
verzamelwerk G. DELMARCEL en E. DUVERGER, Brugge en de tapijtkunst, Brugge-Moeskroen 
1987, niet meegedeeld. 

2 Parijs, l9-23 maart 1987, Nouveau Drouot-Richelieu, nr. 105. In de veilingcatalogus wordt 
het als een Brugs wandtapijt uit de zeventiende eeuw beschreven. Die verwijzing zoeken wij 
tevergeefs in de desbetreffende bijdrage van G. DELMARCEL in het verzamelwerk van G. DEL
MARCEL en E. DUVERGER, op. cit. De auteur heeft ook niet gemerkt dat het wandkleed al op 10 
juli 1985 in Parijs (Nouveau Drouot-Richelieu, nr. 233) openbaar te koop was aangeboden. 
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zijn helm getrokken; op de linkerschouder rust een trofee en met de rechter
hand grijpt hij naar zijn zwaard. De linkse krijger draagt op de rechterschou
der vermoedelijk ook een trofee, maar de afbeelding ervan wordt door de 
boord van het tapijt weggestoken. Helemaal links bevindt zich nog een oude 
man met een baard die in een lange mantel is gehuld en een laurierkrans op 
het hoofd draagt. 

De jeugdige gelauwerde en geharnaste veldheer op het podium met opwaai
ende schoudermantel verbeeldt misschien Julius Caesar, zoals wij verder zul
len zien. Na de overwinning neemt hij hier wellicht afscheid van zijn soldaten 
en toont hij de trofeeën die hij tijdens de krijgstocht heeft buitgemaakt of die 
de overwonnen vijanden hem hebben toegestuurd. Met de hand van zijn uitge
strekte linkerarm toont hij triomfantelijk een buitgemaakte - geenszins 
Romeinse - helm. Her en der in de compositie zijn ook zwaarden en hamas
sen verspreid die uit de veroverde gewesten zijn meegebracht. Waarschijnlijk 
zal de buit weldra onder de krijgers worden verdeeld. 

Rondom het tapijt is een brede, sierlijke boord geweven, die aan beide zij
den door een smalle fries is geflankeerd. De binnenste fries is met een guir
lande van bloemen en groen opgesmukt, terwijl de buitenste een geometrische 
versiering vertoont. Het centrale motief daarvan bestaat uit een vierlobbig 
bloempje dat wij eveneens in de binnenste smalle strook aantreffen. Tegen
over de centrale voorstelling, die in zijn compositorische opvatting sterk bij 
de schilderkunst aanleunt, heeft de bijna overdadige boordversiering een zui
ver decoratieve waarde, hoewel sommige elementen op treffende wijze bij het 
middentafereel aansluiten. In het centrum van de onderste horizontale boord 
ligt een helm met wapperende pluimen. Links en rechts van het hoofddeksel 
zit een gevleugelde vrouwelijke figuur met een laurierkrans in de ene hand en 
een bazuin in de andere hand. Zij verzinnebeeldt de Victorie en is daarom 
tegen een achtergrond van lansen, speren, pijlkokers en wapenschild afge
beeld. Tussen de prachtige vazen in de benedenhoeken zijn telkens een har
nas met helm en banieren opgesteld. In het midden van de verticale boorden 
prijkt een rond schild met een gevleugelde kop, dat boven een vaas en tegen 
twee gekruiste zwaarden is geplaatst. Het bovenste gedeelte van die boorden 
is getooid met twee gevleugelde personages, doorgaans als engelen 
beschouwd, met een fruitkorf op het hoofd. De ene figuur is gehuld in een 
kleed dat tot aan de voeten reikt, de andere in een enigszins frivool gewaad 
dat vooraan wijd openvalt. In beide handen houden zij een lint vast, waaraan 
cartouches met sater- of vrouwenkoppen, kwasten en talrijke bloemen en 
vruchten zijn opgehangen. Tenslotte is in het centrum van de bovenste hori
zontale boord nog een cartouche met een kleine sater in een landschap uitge
beeld. Het motief is aan beide kanten geflankeerd door een putto, een helm 
met wapperende pluimen, een wapenschild en talrijke lansen en zwaarden 
(fig. 1). 
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Fig. I. Toespraak van de Veldheer, Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van 
lulius Caesar, Brugge, Stedelijke Musea. 
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Op de tentoonstelling Meesterwerken van de Brugse Tapijtkunst in het 
Gruuthusemuseum en Memlingmuseum in Brugge van 8 juli tot 18 oktober 
1987 was een repliek van het wandkleed met de Toespraak van de Veldheer 
te zien (346 x 247 cm). Het is thans eigendom van de Generale Bankmaat
schappij en hangt in de Saaihalle in de Vlamingstraat in Brugge. In de zij
boorden komen eveneens zogenaamde engelen voor, maar het ronde schild 
met een gevleugelde kop tegen twee gekruiste zwaarden is er door een bloe
menruiker vervangen, wat natuurlijk veellogischer is3. 

Het legwerk met de Toespraak van de Veldheer in de Stedelijke Musea in 
Brugge maakt deel uit van een reeks die wijlen J.P. Asselberghs wellicht 
terecht een Romeinse Triomfheeft genoemd4, maar die in de tentoonstellings
catalogus Brugge en de Tapijtkunst als een suite met Taferelen uit de antieke 
geschiedenis is omschreven5. Triomfen heeft men herhaaldelijk in de tapijt
kunst uitgebeeld. Wij kennen de Triomfen van Petrarca, waarvan de editio 
princeps wellicht omstreeks het midden van de vijftiende eeuw in Brugge was 
besteld. Tijdens de volgende honderd jaar heeft de reeks een groot succes 
gehad6• Ook de Triomf van Caesar naar de schilderijen van Andrea Mantegna 
(ca 1431-1506) voor Gian Francesco Gonzaga, hertog van Mantua, heeft tot in 
de zeventiende eeuw in de tapijtindustrie enige bijval gehad7. Zelfs in Brugse 
werkplaatsen heeft men Romeinse Triomfen naar composities van Mantegna 
en naar houtsneden van Jacobus Argentoratensis alias Jacob van Straatsburg 
op het getouw gelegd8• 

Voor zover wij goed zijn ingelicht is in de inventaris van 1673 van wand
tapijten in Frans kroonbezit onder Lodewijk XIV voor het eerst sprake van een 
Brugse reeks met de Geschiedenis van Julius Caesar, niet van een kamer met 
Triomfen, hoewel een en dezelfde reeks bedoeld kan zijn. De beschrijving 
ervan luidt als volgt: "Une tenture de tapisserie de Iaine et soye, fabrique de 
Bruges, représentant l'Histoire de Jules César, dans une bordure jaune remplie 
de trophées d'armes, deux anges dans les coins du hault, et une arme particu
lière dans Ie milieu : contenant 44 aunes de cours, sur 3 aunes V4 de hault, en 

3 Zie daarover G. DELMARCEL in het verzamelwerk: G. DELMARCEL enE. DVVERGER, op.cit., 
p. 236-237. 

4 J.P. ASSELBERGHS, Les tapisseriesf/.amandes au.x Etats-Unis d 'Amérique (Artes Belgicae 2), 
Bruxelles 1974, p. 41-43. 

5 Op. cit., p. 229. 
6 Zie daarover E. OVVERGER in het verzamelwerk: G. DELMARCEL en E. DVVERGER, op. cit., 

p. 48-50. 
7 Over de schilderijen van Andrea Mantegna met de Triomf van Caesar zie onder meer 

P. KRISTELLER, Andrea Mantegna, Berlin-Leipzig 1902, p. 281-311.- Over de tapijten die 
in Engelse werkplaatsen naar die schilderijen zijn geweven, raadplege men onder meer 
W.G. THOMSON, Tapestry weaving in England from the earliest times to the end of the XVII/th 
century, London 1914, p. 91-97 en 99; evenals: A.F. KENDRICK, The "Triumphs of Julius 
Caesar" and the "Elements", in 0/d Furniture, september 1928, p. 22-29. 

8 Zie daarover E. OVVERGER in het verzamelwerk: G. DELMARCEL enE. DVVERGER, op. cit., 
p. 204-213. 
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quinze pièces doublées par bandes"9• De suite omvatte dus vijftien stuks van 
drie en een kwart el hoog (ca 227 cm) en van 44 el lang (ca 3080 cm). De 
boorden met hun gele fond waren met allerlei wapentrofeeën versierd, terwijl 
zich in de bovenste hoeken een engel bevond en in het centrum nog een 
cartouche met een wapenschild. 

Volgens J. Versyp kwam tussen 5 en 8 december 1910 wellicht een repliek 
van drie tapijten uit bovenstaande suite in de veiling van de nalatenschap van 
Maurice Kano in Parijs onder de hamer 10• Tijdens zijn studiereis in de Ver
enigde Staten van Amerika van maart tot mei 1970 is wijlen J.P. Asselberghs 
in het Virginia Museum of Fine Arts in Richmond (Virginia) op het spoor 
gekomen van een Romeinse Triomftocht, waarvan hij ten minste nog vier 
andere edities heeft kunnen achterhalen. In zijn postuum gepubliceerde nota's 
heeft hij gewezen op de fries die rondom die Triomfen voorkomt en die hij 
eveneens rondom de reeks van Gombaut en Macée in het Musée de Saint-Lö 
en rondom een stuk voorstellende de Familie van Darius aan de voeten van 
Alexander (Brugge, Stedelijke Musea) heeft teruggevonden. Op grond van die 
gegevens heeft die eminente kenner van de Brugse tapijtkunst de wandkleden 
met de Triomfen terecht aan hetzelfde atelier toegeschreven, waar de suite van 
Gombaut en Macée op het getouw was gelegd. Beide reeksen hebben niet 
alleen dezelfde mooie fries omheen de centrale compositie, zo heeft hij 
geschreven, maar zij zijn eveneens in dezelfde eenvoudige weeftechniek uit
gevoerd. Zij brengen dezelfde enigszins argeloze personages in beeld en ver
tonen daarenboven dezelfde schitterende rode tonen in overvloed 11

• G. Del
marcel heeft al die inlichtingen voor zijn catalogusnotities in het verzamelwerk 
Brugge en de Tapijtkunst hemomen 12• Hij heeft de reeks echter een andere 
benaming gegeven, zo spreekt hij van Taferelen uit de antieke geschiedenis, en 
hij heeft ze met twee tapijten aangevuld die onzes inziens niet bij de reeks 
horen 13• 

Vooralsnog weten wij niet nauwkeurig hoe de kamer tapijten met de Triom
fen of met de Geschiedenis van Julius Caesar er heeft uitgezien. In het antieke 

9 J. GUJFFREY, lnventaire général du mobilier de la Couronne sous Louis XIV (1663-1715), 
Paris 1885, tome I, p. 335 nr. 20;- zie ook W.G. THoMSON, A History of Tapestry, Yorkshire 
1973, p. 215-216. 

10 J. VERSYP, De geschiedenis van de tapijtkunst te Brugge (Verhandelingen van de Konink
lijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse 
der Schone Kunsten Nr. 8), Brussel 1954, p. 83. 

11 J.P. ASSELBERGHS, op.cit., p. 41-43. 
12 G. DELMARCEL in het verzamelwerk: G. DELMARCEL enE. DUVERGER, op.cit., p. 228-243. 

De auteur heeft de wandkleden evenwel niet in de juiste volgorde besproken. Dat is ook niet het 
geval in de recente tentoonstellingscatalogus: A. VoLCKAERT enG. DELMARCEL, Antieke wand
tapijten, in Vlaamse wandtapijten, Vijf eeuwen traditie, Luxemburg, 1995, p. 32. 

13 Het wandkleed met de Clementie van de Veldheer (G. DELMARCEL in het verzamelwerk 
G. DELMARCEL en E. DUVERGER, Brugge en de tapijtkunst ... op. cit., p. 238-239) en met het 
Gevechtstafereel (ID., p. 240-243) maken van die reeks geen deel uit. Ook het weversmonogram 
op het tapijt uit de Stedelijke Musea te Brugge is niet nauwkeurig gereproduceerd (ID., p. 243). 



64 E. OVVERGER 

Rome was een triomftocht, waarvoor vooraf de toestemming aan de senaat 
moest worden gevraagd, de grootste huldiging die een zegevierend imperator 
te beurt kon vallen. Die ritueel vastgelegde feestelijke processie werd vooraf
gegaan door de overheid en gevolgd door de soldaten met de trofeeën en leger
standaarden, door de gevangenen en tenslotte door de triomfator op een ere
wagen en getooid in purper en goud. Elke veldheer had recht op zo een 
zegetocht, indien aan de volgende voorwaarden was voldaan: hij diende vijf
duizend dode vijanden, vijftienduizend krijgsgevangenen en een rijke buit 
goud en juwelen van zijn krijgstocht terug te brengen 14• Het tapijt met de Toe
spraak van de Veldheer is misschien het eerste van de Brugse reeks met dat 
thema; het komt in elk geval voor de zegetocht 15 • De gebeurtenis speelde zich 
af op het Marsveld (campus Martius) aan de rand van de stad. Hier worden de 
trofeeën aan de soldaten getoond. 

Na de Toespraak van de Veldheer volgt misschien het stuk met de Vaan
deldragers, waarvan een exemplaar eertijds in de verzameling R.H. Sayre aan
wezig was. Het werd op 30-31 maart en 1-2 april 1932 in de American Art 
Association Anderson Galleries in New York openbaar verkocht16. In het 
medaillon van de bovenste horizontale boord van het tapijt, dat aan de rechter
kant ongeveer voor de helft werd ingekort, prijkt een borstbeeld met de 
inscriptie MARIO. Hier wordt mogelijk de Romeinse veldheer Caius Marius 
bedoeld die na zijn terugkeer uit Afrika een zegetocht in Rome heeft gemaakt. 
Wellicht rijdt hij te paard aan het hoofd van de stoet met een hoge lauriertak 
in beide handen waaraan kronen hangen, terwijl op de rug van het dier een 
versierde deken ligt. Eveneens te paard volgen vier krijgers met standaarden of 
insignes in de hand en een helm met wapperende pluimen op het hoofd; de rij
dieren zijn met guirlandes getooid. Op de stadsmuren en langsheen de weg 
zijn talrijke mannen en vrouwen in antieke gewaden opgesteld die naar de 
voorbijtrekkende stoet kijken (fig. 2). 

14 Over de Romeinse triomftochten zie: Paulys Real-Encyclopädie der Classiseken Alter
tumswissenschaft, Neue Bearbeitung, begonnen von G. WISSOWA, herausgegeben von W. KROLL 
und K. MITIELHAUS, Stuttgart 1939, zweite Reihe (R-Z), dreizehnter Halbband, s.v. Triumphus; 
zie ook: H.S. VERSNEL, Triumphus. An inquiry into the origin, development and meaning of the 
Roman triumph, Leiden 1970. 

15 In het verzamelwerk : Brugge en de tapijtkunst .. . op. cit. wordt verkeerdelijk eerst het 
tapijt met de Triomfvan Caesar (p. 235) en pas daarna het stuk met De Toespraak van de Veld
heer (p. 237) besproken. 

16 New York, American Art Association Anderson Galleries, 30-31 maart en 1-2 april 1932, 
nr. 683: Height 11 feet 7 inches; length 16 feet 5 inches. Over die "important series of Jive 
/talian sixteenth century tapestries" wordt in de veilingcatalogus nog het volgende mede
gedeeld: "Depicting the Triumphs ofthe Romans, and woven about 1540. Two of another series, 
showing slight variations in the border, were sold in the Jellinek-Mercedes collection, dispersed 
at the American Art Association in 1926, and were formerly in the Imperia! Hapsburg 
collections". Op 19 mei 1994 werden vier van de vijf tapijten uit de vroegere verzameling 
R.H. Sayre bij Christie's in Londen geveild (nrs. 352-355). 
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Fig. 2. Vaandeldragers, Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van Julius Caesar, 
Veiling American Art Association Andersen Galleries, New York, 30-31 maart en 1-2 april 

1932, Vroegere verzameling R.H. Sayre. 

In de triomftochten stapten dikwijls olifanten op, die alleen al om hun grote 
lichamelijke kracht bewondering en nieuwsgierigheid opwekten. Op het tapijt 
met de drie Olifanten zitten enige soldaten vooraan op de dikhuiden en in een 
grote draagmand op de rug een dicht opeengepakte groep van krijgers met 
banieren, bogen, wapenschilden en fasces. Te voet daarachter volgen de 
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gevangengenomen koningen die onder de porta triumphalis passeren. De zui
len daarvan zijn met lauriertakken bekranst en bovenaan zit een gevleugelde 
vrouw met twee bazuinen, wellicht Fama (fig. 3). In de veilingcatalogus van 
de nalatenschap van R.H. Sayre wordt het wandkleed als een Triomf van 
Scipio Africanus voorgesteld 17• Een repliek van het tapijt met een boord 
gevuld met trofeeën en vaandels, zoals wij die eveneens aantreffen rondom het 
stuk met de Familie van Darius aan de voeten van Alexander, werd op 5-6 
oktober 1946 in Parke-Bemet Galleries in New York geveild 18 (fig. 4). Een 
derde stuk met dezelfde compositie maar met een heel verschillende boordver
siering was eertijds in het bezit van Lord Bathurst en werd op 17 juli 1913 bij 
Christie's in Londen openbaar verkocht, zoals blijkt uit een aantekening op de 
keerzijde van de foto. De boord van het legwerk is nu gevuld met bloemenva
zen, vruchten en groen, alsook met kleine medaillons met pastorale scènes. In 
de bovenste hoeken prijkt de kop van een wildeman, in de onderste staat een 
vrouw met een bloemenkorf op het hoofd. Tot op heden kennen wij geen enkel 
Brugs wandtapijt met een gelijkaardige boordversiering (fig. 5). 

Het tapijt met de Parade van drie gelauwerde dignitarissen op drie logge 
olifanten maakt eveneens deel uit van de reeks met de Historie van Julius 
Caesar. Een exemplaar met die voorstelling maar zonder boorden evenwel 
(270 x 300 cm) bevond zich omstreeks 1970 in de kunsthandel van Dario Boc
cara in Parijs 19• Twee van de waardigheidsbekleders dragen palmtakken, de 
derde een lauriertak. De drie dicht naast elkaar stappende dikhuiden zijn 
prachtig uitgedost met een vruchtenkorf op de kop. Zij zijn rechtstreeks uit het 
vijfde schilderij met de Triomfen van Julius Caesar van Andrea Mantegna20 of 
beter nog uit de gravure daarnaar overgenomen2 1

• De olifantenruggen zijn met 
een brandende fakkel getooid. De stoet wordt geopend door jachthoornblazers 
en vier ossendrijvers met een bijl op de schouder. Zij voeren het vee aan dat 
aan Jupiter zal worden geofferd. Uiterst links bemerken wij nog enkele man-

17 New York, American Art Association Anderson Galleries, 30-31 maart en 1-2 april 1932, 
nr. 682: Height ll feet 7 inches; width 10 feet 7 inches. Het tapijt bevindt zich thans in de ver
zameling De Wit-B1ondeel (catalogus van de tentoonstelling Vlaamse wandtapijten ... op. cit., 
p. 32). 

18 Een andere repliek van het stuk maar zonder boorden werd openbaar verkocht bij New 
York Sotheby Parke-Bemet lnc. , 24 juni 1977 nr. 63: Height 8 feet JO inches (2,69 m.) ; width 
7 feet I inch (2,16 m.). In de veilingcatalogus wordt het als een zestiende-eeuws Brugs wand
tapijt beschreven. 

19 Voordien was het tapijt in de verzameling Be11ini in Florence. Zie daarover: D. BoccARA, 
Les belles heures de la tapisserie, Zoug 1971, p. 78. Het wandkleed wordt in het boek (door J.P. 
Asse1berghs) als een Brugs tapijt uit het einde van de zestiende eeuw beschreven. Op de rugzijde 
van een foto van het stuk heeft wijlen D. Boccara eigenhandig genoteerd: "Tapisserie des manu
factures de Bruges, tissée de laine et de soie vers 1640". 

20 Zie onder meer: Andrea Mantegna. L 'oeuvre du maître: tableaux, gravures sur cuivre, 
Parijs 1911, p. XXXVillen afb. 54. 

2 1 A. BARTSCH, Le peintre graveur, Würzburg 1920, t. XIll p. 126 nr. 12;- zie ook: M. ZUCKER, 
The illustrated Bartsch, New York 1980, volume 25, formerly volume 13 (part 2), p. 44. 
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Fig. 3. Krijgers met Olifanten en gevangengenomen Koningen, Brugs wandtapijt uit een reeks 
met de Geschiedenis van Julius Caesar, Verzameling De Wit-Biondeel. 

nen met kruiken op de schouders. Op de achtergrond zijn de toeschouwers 
voor het colosseurn opgesteld (fig. 6). 

Het vierde wandkleed uit de serie met de Wagen van de Gevangenen wordt 
ook wel eens de Triomf van Pompejus genaamd. De triomfator met baard zit 
op een schimmel en houdt een lauriertak vast, waaraan drie kronen hangen. Op 
de vierwielige open koets door twee paarden getrokken en met een geharnaste 
wagenmenner zijn twee naakte gevangenen aan een palmboom vastgebonden. 
Andere soldaten met trofeeën volgen de stoet. Op de achtergrond nabij een 
obelisk aan de boorden van de Tiber en vanuit een vestingwerk links op het 
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Fig. 4. Krijgers met Olifanten en gevangengenomen Koningen, 
Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van Julius Caesar, 

Veiling Parke-Bemet Galleries, New York, 5-6 oktober 1946. 
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Fig. 5. Krijgers met Olifanten en gevangengenomen Koningen, 
Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van Julius Caesar, 

Veiling Christie's, Londen, 17 juli 1913. 
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Fig. 6. Parade van drie gelauwerde Dignitarissen op Olifanten, Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis 
van Julius Caesar, Veiling American Art Association Anderson Galleries, New York, 30-31 maart en 1-2 apri11932, 
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tweede plan kijken de stedelingen geïnteresseerd toe. Het stuk met de Wagen 
van de Gevangenen dat in het verzamelwerk Brugge en de tapijtkunst is afge
beeld, geeft slechts een deel van de volledige compositie weer22• Een volledig 
tapijt bevond zich eertijds in de verzameling R.H. Sayre23, maar aan de gebou
wen op de achtergrond zijn hier en daar kleine wijzigingen aangebracht (fig. 7). 

Het legwerk met de Triomfvan de Faam of de Triomfvan de Vrede maakt 
eveneens deel uit van de reeks. Op een rijk versierde triomfwagen staat een 
jonge gelauwerde en gevleugelde vrouw. In de rechterhand heeft zij een palm
en lauriertak, in de linkerhand een bazuin. Het tweespan wordt door twee fees
telijk opgesmukte stieren getrokken. Zijdelings achter hen houdt een wagen
menner de teugels strak gespannen. Vier jongelieden met wijngaardranken op 
het hoofd lopen al dansend en musicerend op een panfluit, een tamboerijn en 
jachthoorns aan de kop van de stoet. Achteraan volgen enige gelauwerde krij
gers en lictoren met stokken en bijlen op de schouders. Zij begeleiden drie 
mooi uitgedoste stieren. Daarop volgt tenslotte nog een jongeman die op twee 
bazuinen tegelijk speelt. De rijke architectuur op de achtergrond en de vele 
toeschouwers lijnen de compositie af. Op een open plek onderscheiden wij nog 
het standbeeld van een jonge naakte god met een boog in de hand. Misschien 
gaat het hier om een ongewone voorstelling van Amor die samen met de 
Vrede de voorspoed van de stad verzekert. In de loop der jaren zijn een aantal 
tapijten met hetzelfde onderwerp maar met een andere boordversiering onder 
de hamer gekomen24• Het mooiste exemplaar wat tekening en weefsel betreft, 
jammer genoeg zonder onderste boord (fig. 8), werd op 27 april 1910 bij Pre
derik Muller & Cie in Amsterdam geveild (291 x 440 cm). Het wandkleed 
kwam uit het kasteel Suzanne van markies d'Estourmel25. 

22 Op. cit., p. 230 afb. 13-17/4.- Het afgebeelde maar onvolledig bewaard gebleven wand
kleed was eertijds in de verzameling Maurice Kann in Parijs. Het maakte deel uit van een reeks 
van drie tapijten die in de veilingcatalogus als volgt worden beschreven: "441 à 443 suite de 
trois tapisseries rectangulaires représentant Ie cortège triomphal d'un général romain, vainqueur, 
compositions de nombreux persannages sur fond de palais et de monuments variés. Bordure 
jaune chargée de trophées, de fleurs, de vases, avec médaillon à la partie supérieure. Flandres, fin 
du XVI• siècle. Hauteur 3,50, largeur 4,50, 2,45 et 3,65" (Paris, Galerie Georges Petit, 5-8 
décembre 1910). De drie stukken werden door een zekere Ducroy voor 28.000 Franse frank aan
gekocht. R. Dautzenberg deelt in een aantekening in de catalogus mee: "Une seule planche, 
n° 441 (que je n 'ai pas) : 2 persannages sur un char sont liés à un palmier". Hij heeft het stuk 
onder de Geschiedenis van Artemisia ondergebracht. 

23 New York, American Art Association Anderson Galleries, 30-31 maart en 1-2 april 1932, nr. 
680: Height !I feet 7 inches; length 16 feet 9 inches. Het tapijt bevindt zich thans in de verzameling 
De Wit-Blondeel (catalogus van de tentoonstelling Vlaamse wandtapijten .. . àp. cit., p. 32). 

24 Verzameling Roeter van Lennep, Amsterdam, Frederik Muller en Cie, 23-26 apri l 1912 nr. 
1367; -Parijs, Galerie Georges Petit, 15 mei 1919 nr. 3; -Keulen, Lepke, 2 april 1930; -
New York, Parke-Bemet Galleries 5 oktober 1946 nr. 871. 

25 Het tapijt wordt in de veilingcatalogus als een zestiende-eeuws Italiaans werk beschreven 
en met een gravure van Georg Pencz (Bartsch 119) in verband gebracht (Catalogue des lapisse
ries provenant du Chiiteau de Suzanne du Marquis d 'Estourmel, Amsterdam, Frederik Muller & 
Cie, 27 april 1910, nr. 2). Het werd voor 3.100 gulden verkocht. 



Fig. 7. Wagen van de Gevangenen, Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van Iulius Caesar, Veiling American Art 
Association Anderson Galleries, New York, 30-31 maart en 1-2 april 1932, Vroegere verzameling R.H. Sayre. 
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Fig. 8. Triomfvan de Faam, Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van Julius Caesar, Veiling Frederik Muller & Cie, 
Amsterdam, 27 april 1910, Vroegere verzameling markies d 'Estourmel. 
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De groep van de triomfator met zijn begeleiders was ongetwijfeld het voor
naamste deel van de hele stoet. Zodra een veldheer van de senaat de toestem
ming had verkregen om een zegepralende intocht te houden, ontving hij een 
gouden lauwerkrans. Gekleed in een gouden harnas en het gelaat met verguld
sel bedekt, nam hij plaats in een gouden zegewagen die met ivoor, edelstenen 
en talrijke voorstellingen was versierd en door vier witte paarden werd getrok
ken. Als een schitterende god in de ochtendzon reed hij dan met een scepter en 
lauriertak in de handen langs de Via Sacra met de vele triomfbogen Rome 
binnen. 

Op het tapijt ligt de antieke stad in een heuvelachtig landschap ingebed, dat 
door een lage bakstenen muur in twee helften is verdeeld. Op de voorgrond 
bemerken wij de triomfator, de hoornblazers die de processie openen en de tal
rijke muzikanten die de wagen volgen. De speellieden aan het einde van de 
stoet dragen een zeer ongewoon, alleszins geen Romeins hoofddeksel. Derge
lijke anomalieën komen in de verschillende tapijten uit de reeks herhaaldelijk 
voor (fig. 9). Op een repliek van het stuk in het Virginia Museum of Fine Arts 
in Richmond zien wij hoe boven op de rug van de wagen de gevleugelde alle
gorische figuur van de Victorie staat met een palmtak in de rechterhand, het 
teken van de overwinning (fig. 10). Met de linkerhand houdt zij met een snoer 
een soort erekrans boven het hoofd van de veldheer. Misschien wordt hier 
gezinspeeld op de krans uit edelstenen en gouden eikenbladeren die tijdens de 
tocht boven het hoofd van de triomfator werd gehouden. Achter de muur kij
ken de inwoners van Rome met bewondering naar de voorbijtrekkende stoet. 
Margaret R. Scherer meende op de achtergrond van links naar rechts de vol
gende monumenten te kunnen herkennen. Het gebouw met drie bouwlagen en 
een figuur op het dak zou het mausoleum van keizer Hadrianus zijn, later 
engelenburcht genaamd, omdat daar bij een pestepidemie in 590 de aartsengel 
Michael zou zijn verschenen. De piramide zou het beroemde graf van Cajus 
Cestius kunnen zijn, dat tijdens de middeleeuwen als het graf van Romulus 
werd beschouwd. Het ruiterstandbeeld op een triomfpoort verwijst volgens 
haar wellicht naar Marcus Aurelius, maar dan in een vroeg zeventiende
eeuwse kledij voorgesteld26• Wij bemerken eveneens de zuil van Marcus Tra
janus met het gebeeldhouwde verhaal uit de Dacische oorlog. 

Van het legwerk met de inkomst van de triomfwagen in Rome zijn voorals
nog twee exemplaren bekend. Het eerste komt uit de verzameling van R.H. 
Sayre. Het werd op 30-31 maart en 1-2 april 1932 in de American Art Asso
ciation Anderson Gallenes in New York geveild als The Triumph of Augustus 
uit een Italiaanse werkplaats uit de zestiende eeuw. Rondom het tapijt was 
toen nog een mooie brede boord met zogenaamde engelen in de bovenste hoe
ken, zoals wij die vandaag nog aantreffen aan de Toespraak van de Veldheer 

26 European art in the Virginia Museum of Fine Arts, Richmond 1966, p. 125 m. 226. 



Fig. 9. Triomf van Julius Caesar, Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van Julius Caesar, Veiling Galerie Robiony, 
Nice, 23-24 november 1966, Vroegere verzameling llhamy Husein Pacha. 

t;l 

I 
[(' 
tri 

~ 
tri 
til 
:>:1 
c::: 
Cl 

"' m 
:;:: 

~ 

I 

-.J 
VI 



76 E. DUVERGER 

in de Stedelijke Musea te Brugge. In de bovenste horizontale boord prijkte 
eveneens een medaillon van een Romeinse krijger en de inscriptie MARCO 
BRUTO. Daarmee werd Marcus Iunius Brutus bedoeld, vriend van Cicero en 
gunsteling van Julius Caesar, die hij later heeft vermoord. Ná de openbare ver
koping van het kunstwerk op 7-8 oktober 1938 in deParke-Bemet Galleries in 
New York werden de boorden ervan weggesneden27

. Enkel de smalle fries 
bleef bewaard. Uiteindelijk kwam het stuk in The Arthur and Margaret Glas
gow ColZeetion terecht en werd het aan het Virginia Museum of Fine Arts in 
Richmond geschonken28 (fig. 10). 

Een bovengenoemd exemplaar van het tapijt, waarop de compositie breder 
is uitgewerkt en waarop de muzikanten die de stoet volgen nog zichtbaar zijn, 
werd op 23-24 november 1966 in de Galerie Robionyin Nice geveild (fig. 9). 
Jammer genoeg zijn de boorden van het werk eveneens verwijderd en werd het 
in de hoogte ingekort. Het kwam uit de collectie Ilhamy Husein Pacha en werd 
door de auteur van de catalogus ten onrechte aan een Noord-Franse werkplaats 
uit het begin van de zestiende eeuw toegeschreven29. Bij een vergelijking van 
dit wandkleed met het tapijt in het museum in Richmond merken wij hoe de 
wevers in vroeger tijden soms tewerk zijn gegaan om de compositie aan de 
vereiste afmetingen aan te passen. 

De zegetocht van de triomfator die bij het Campus Martius was begonnen 
en door de stad naar het Forum trok, eindigde op het Capitool bij de tempel 
van Jupiter, de god van het hemelse licht die de overwinningen schenkt. Daar 
werd een offer gebracht en een dankgebed uitgesproken. Op de reeds herhaal
delijk vermelde veiling van 30-31 maart en 1-2 april 1932 in New York kwam 
eveneens een wandkleed met de slotfase van die zegetocht onder de hamer. In 
de veilingcatalogus wordt het betiteld als de Dedication of the Young Augus
tus30. Voor de ark bekroond met de drie goddelijke figuren Jupiter, zijn gema
lin Juno en Minerva, schutspatrones van Rome, is een altaar opgesteld. Een 
dienaar voert een witte stier aan die zal worden geofferd. Uiterst rechts bevindt 
zich de priesteres in een lang geel gewaad en met een blauwe mantel over de 
schouders. Blijkbaar neemt zij een gouden band uit het kistje dat haar door een 
jongeling wordt aangereikt. Mogelijks wordt op de zware gouden kroon gezin
speeld die na de triomftocht door de gelauwerde veldheer aan Jupiter werd 
geschonken. Een bejaard echtpaar staat achter de jongeling, de ingetogen blik
ken op de offertafel gericht. Rechts op het tweede plan zien wij nog twee 

27 J.P. AssELBERGHS, op. cit., p. 42-43. 
28 0 . DELMARCEL in het verzamelwerk: 0. DELMARCEL enE. DUVERGER, Brugge en de Tapijt

kunst ... op. cit., p. 234-235. 
29 Nice, Galerie Robiony, nr. 408: 238 x 416 cm. 
30 New York, American Art Association Anderson Galleries, 30-31 maart en 1-2 april 1932, 

nr. 684: Height 11 feet 5 inches ; width 8 feet 6 inches. Het tapijt bevindt zich thans in de verza
meling De Wit-Blondeet (catalogus van de tentoonstelling Vlaamse wandtapijten ... op. cit., 
p. 32). 



Fig. 10. Triomfvan lulius Caesar, Brugs wandtapijt uit een reeks met de Geschiedenis van Julius Caesar, 
Richmond, Virginia Museum of Fine Arts. 
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muzikanten door de boord van het tapijt oversneden. Op de achtergrond zijn 
de gebouwen over het heuvelachtig landschap verdeeld, dat zich tegen de 
barokke hemel afzet (fig. 11). 

De Brugse wandkleden met de Geschiedenis van Julius Caesar, ook wel 
eens een Romeinse Triomf genoemd, werden niet in de tweede helft van de 
zestiende eeuw geweven, zoals in het verzamelwerk Brugge en de tapijtkunst 
verkeerdelijk is geschreven31. Vermoedelijk werden zij in het begin van de 
zeventiende eeuw op het getouw gelegd. Trouwens de smalle fries aan de 
binnen- en buitenzijde van die tapijten, die men zo karakteristiek noemt voor 
het Brugse legwerk uit de zeventiende eeuw32, vinden wij terug in de pasto
rale suite van Gombaut en Macée, eveneens uit het begin van de zeventiende 
eeuw, alsook in de Historie van Pompejus, omstreeks 1640-1650 geda
teerd33. Het is daarenboven ondenkbaar dat men circa 1640-1650 rondom de 
boord van een tapijt nog steeds dezelfde fries zou aanbrengen die ongeveer 
honderd jaar voordien reeds in gebruik was. Het is zelfs niet uitgesloten dat 
de kamer van Julius Caesar, met haar schitterende rode kleuren die men zel
den op zulk een overvloedige wijze in andere reeksen aantreft, zoals wijlen 
J. P. Asselberghs terecht heeft opgemerkt34, in hetzelfde zeventiende-eeuws 
atelier werd vervaardigd waar ook de reeks van Gombaut en Macée was 
geweven. 

De kartons voor de Geschiedenis van Julius Caesar met hun houterige en 
soms naïeve personages en hun onbeholpen weergave van de architectuur en 
van sommige decoratieve elementen doen geenszins Vlaams aan. Zij zijn ook 
niet door een Italiaans meester geschilderd, zoals de auteurs van sommige vei
lingcatalogi evenals de conservator van het Musée de Peinture et de Sculpture 
in Bordeaux hebben verondersteld. De stijl van die wandkleden doet veeleer 
aan een Frans kunstenaar denken, onder meer aan de ontwerper van de suite 
met de Historie van koningin Artemisia. In die reeks komen nogal wat ele
menten voor die wij eveneens in de Caesar-tapijten aantreffen. Zo verwijzen 
wij naar de gelauwerde personages met hun trompetten, naar de talrijke solda
ten met wapentrofeeën en militaire insignes of die een vaas op de schouders 
torsen, naar de witte stieren, de prachtig uitgedoste paarden, de olifanten met 
een korf vol vruchten op de kop ... die wij zowel in de Caesar-tapijten als in de 
reeks van Artemisia aantreffen. M. Fenaille heeft de ontwerpen voor die laat
ste suite toegeschreven aan Henri Lerambert (t1609), officiële schilder van de 
Gobelins in Parijs en directe medewerker van François van der Planeken en 

31 Op. cit., p. 231. 
32 ID. , p. 254. 
33 ID., p. 428. 
34 J.P. ASSELBERGHS, op. cit., p. 43. 



ZEVENTIENDE-EEUWSE BRUGSE WANDTAPIJTEN 79 

Fig. I!. Dankoffer bij de Tempel van Jupiter op het Capitool, Brugs wandtapijt uit een reeks 
met de Geschiedenis van Julius Caesar, Veiling American Art Association Anderson Galleries, 

New York, 30-31 maart en 1-2 april 1932, Vroegere verzameling R.H. Sayre. 
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Marc de Coornans35• J. Ehnnann plaatst ze op het actief van de Franse renais
sance-kunstenaar Antoine Caron (1521-1599)36• 

35 M. F'ENAILLE, Etat général des lapisseries de la Manufacture des Gobelins depuis son 
origine jusqu'à nos jours. Les ateliers parisiens au dix-septième siècle 1601-1662, Paris 1923, 
p. 109-212. 

36 J. EHRMANN, Antoine Caron, peintre des fêtes et des massacres, Paris 1986, p. 53-84. 



Anne Despreebios de Gaesebeke 

UNE TENTURE D'AMADIS DE GAULE TISSÉE À DELFT 
D'APRÈS LES CARTONS DE KAREL VAN MANDER* 

à Edith A. Standen 
en témoignage d'estime et d'amitié 

Le sujet de certaines tapisseries, mettant en scène des épisodes inspirés par 
un roman ou par un poème épique en vogue au moment de la création des car
tons, constitue de nos jours une énigme. Enfouis, injustement parfois, dans la 
nécropole des livres jugés illisibles, des textes aujourd'hui connus des seuls 
spécialistes, enchantèrent pourtant leurs contemporains. Les historiens de la 
littérature qui apportent leurs soins à l'étude de ces ceuvres oubliées, peuvent 
trouver dans les tapisseries qui s'en sont inspirées, des documents précieux 
concernant les réceptions de texte qui varient suivant la localisation des ate
liers comrne au cours des générations. 

Deux tapisseries très connues et d'une composition extrêmement complexe 
posaientjusqu'ici ce genre de problème aux spécialistes de la tapisserie. L'une 
fait partie des collections du Princeton Museum University, l'autre tissée 
d 'après le même carton, ome une chambre du chäteau de Knole, près de Seve
noaks, dans Ie Kent. Les essais d'identification tentés jusqu'ici apparaissent 
peu satisfaisants, qu'on les ait rapprochées d'une Histoire de Diane 1 ou, 
comrne nous le verrons, de scènes tirées du Roland furieux de l' Arioste. 

La tapisserie de Knole, contrairement à sa jumelle de Princeton, a gardé ses 
bordures. Celle du bas, au centre, présente en toutes lettres le nom latinisé du 
lissier, Frans Spiering, un Anversois que ses convictions religieuses avaient 
conduit à Delft ou il fonda un important atelier de tapisseries. En revanche, 
!'exemplaire du musée américain est seul à fournir un élément d'information 
capita!: le bouclier tenu par un lion qui surmonte une colonne placée à l'ex
trême gauche, présente le monogramme K.V.M., signature sans équivoque de 
Karel Van Mander (1548-1606), comrne l'a souligné Edith Standen2• Des rai-

* Nos vifs remerciements à Edith A. Standen qui fut la première à attirer notre attention sur 
Ie sujet; à Betsy Rosasco, Associate Curator au Art Museum Princeton University pour les faci
lités qu'elle nous a aimablement accordées; à S. Franses qui nous a généreusement donné accès 
à sa collection, sans oublier la Conservalion du Musée Poldi Pezzoli, à Milan. 

Enfin toute notre reconnaissance va à Tom Campbell, Assistant Curator au Metropolitan 
Museum de New York. Sans sa compétence et son inlassable gentillesse, cette étude n'aurait sans 
doute pas été menée à bien. 

1 E. A. Standen, "Some Tapestnes at Princeton", in Record ofThe Art Museum Princeton 
University, Vol. 47, n°2, 1988, pp. 8 à ll. 

2 Ibidem, p.ll . 
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soos stylistiques, ce que l'on sait de la biographie de Van Mander et, comm(( 
nous Ie verrons, d' au tres éléments de datation plus ponctuels, permettent de 
situer la conception du sujet et le tissage de ces lapisseries au cours des années 
charnières des XVI• et XVII• siècles. Un dessin à l'enere brune, plumeet lavis 
de eet artiste, conservé au Musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, consti- A . 

tue une étape préparatoire à la confection du modèle3. 

D'autres lapisseries doivent être apparentées à celles-ci. Déjà en 1962, 
A.M.L.E. Erkelens rapprochait avec raison de la grande tapisserie de Knole, 
deux autres fort étroites faisant partie des collections du musée Poldi Pezzoli 
de Milan: même atelier, bordures semblables, analogie dans Ie style du dessin 
et dans la conception des costumes d'une élégance maniériste raffinée4• La 
date du tissage s 'y trouve précisée par une inscription tissée dans la bordure 
FRANCISCUS SPIRINGJUS FECIT ANNO 1602. Le sujet a été rattaché jus
qu 'i ei, mais sans preuve à des épisodes de I' Orlando furioso de I' Arioste5• 

ll faut joindre à ces lapisseries bien connues, deux autres faisant partie 
d'une collection particulière6. Le style de leur dessin relève étroitement de 
celui de Van Mander et I' on peut penser avec raison que leur tissage fut effec
tué dans }'atelier de Spiering. Bien que leurs magnifiques bordures soient 
celles des deux pièces illustrant l' Histoire de Diane exposées à Knole, leur 
sujet ne serapporte aucunement à la mythologie. On y retrouve les mêmes per
sannages que dans les de u x tapisseries de Milan et nous avons établi qu 'elles 
mettent en image des épisodes tirés de la même souree littéraire qui a inspiré 
les tapisseries jumelles de Princeton et de Knole. 

Nous avons donc six lapisseries relatives au même sujet, illustrant quatre 
groupes d'épisodes différents que, pour la commodité du propos, nous dési
gnons d'un titre global aisé à saisir: 

I 

II 

III 
IV 

scène de Cour 

le baisemain 

remise d'une lance 
les adieux 

à Princeton (sans bordures) 
à Knole (bordures des 2 tap. de Milan) 
à Milan (m bordure tap. de Knole) 
coll. part. 
coll. part. 
à Milan (m bordure tap. de Knole) 

D'après les bordures, on setrouveen face d'au moins deux séries. L'une de 
trois pièces, comprenant la scène de Cour de Knole à laquelle on peut ajouter 

3 Cat. exp. Rijksmuseum, Amsterdam, 1993, Dawn of the Golden Age Nothem Netherlandish 
Art, 1580-1620, Amsterdam, Rijksmuseum, 1993, Hans Buijs, notice n°29, "Karel van Mander, 
Tapestry Design", pp. 370-371 et notes 11 et 12. 

4 A.M.L.E. Erkelens, " De Wandtapijtkunst te Delft", dans Oud Delft, I, 1962, pp. 80-84. 
5 M. Viale, Arazzi e Tapperi Antichi, I.L.T.E., Torino, 1952, n°53 et 54, p. 61, ill. 54 et 55. 
6 Nos très vifs remerciements à Tom CampbeU et à S. Franses (Franses Tapestry Research 

Archive, Londres) qui nous ont fait connaître l'existence de ces deux tapisserieset nous en ont 
procuré les photographies. 
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Ie baisemain et les adieux de Milan. Les deux pièces de la collection particu
lière, c'est à dire une autre édition du baisemain et la remise d'une lance, 
constituent une autre série tout à fait indépendante de l'Histoire de Diane, dont 
elles répètent les bordures. Peut-on y rattacher la tapisserie de Princeton ampu
tée de ses bordures, ou bien celle-ci faisait-elle partie d'une troisième série? 
Question sans réponse. Passons au sujet. 

Après avoir écarté les sourees italiennes, notarument Boiardo et 1 'Arioste, 
nous avons pu déterminer que ce décor complexe et les différentes actions 
auxquelles se livrent les très nombreux personnages, sont directement issus 
d'Amadis de Gaule, roman de chevalerie remis en vogue au XVIe siècle. Cette 
très longue épopée, dont 1 'origine fort ancienne reste indéterminée, connut sa 
première version écrite en Espagne ou elle fut éditée par les soins de Rodri
guez de Montalvo, dès 1508. Les quatre premiers livres traduitsen français par 
Nicolas Herberay des Essarts, parurent à Paris en 1540. Leur succès auprès 
d'un large public amèna de nombreuses rééditions du texte initial. La tradue
tion française va se poursuivre en s'augmentant à chaque nouvelle édition de 
suites dues à l ' un ou l ' autre auteur7• L'cxuvre ne manque pas de mérite. Sa 
qualité ne la fait-elle pas échapper à l'autodafé des livres de chevalerie cou
pables d'avoir tourneboulé la eerveile du pauvre Don Quichotte8? 

L'intrigue compliquée du roman détaille les innombrables épreuves et les 
hauts-faits du chevalier errant Amadis, de naissance mystérieuse, mais qui se 
révèlera illustre, cherchant à conquérir la main de sa bien-aimée Oriane, fille 
de Lisuart, roi de Grande Bretagne et de son épouse Brisène, prilleesse de 
Danemark. L'histoire d' Amadis, fort complexe, demande un recours préalable 
au texte. 

Né des amours secrètes du prince Périon de Gaule et de la princesse Elisène, 
scxur du roi de Danemark, Amadis est exposé au péril de la mer, dans un ber
ceau de bois. Repêché par les matelots d'un navire voguant vers l'Ecosse, l'en
fantest recueilli par un des passagers qui va l'élever avec son propre fils nou
veau-né, Gandalin. A la cour du roi d 'Ecosse, ce bel enfant inconnu, sauvé de 
façon providentielle est surnommé "Ie Damoysel de la Mer". ll devient Ie 
compagnon de jeu et le serviteur d'une petite fille de son äge, Oriane. Le père 
de celle-ci, Lisuart, marié au Danemark à la princesse Brisène, avait quitté ce 
pays pour recueillir la succession de son frère, le roi de Grande-Bretagne. 
Leurs navires ayant reläché en Ecosse. Oriane, qui supportait mal Ie voyage, 
avait été laissée aux bons soins du roi et de la reine qui 1 'élèvent a vee leurs 
propres enfants, dont une fille Mabile. 

7 Nous avons suivi une édition intitulée Le Premier (Deuxième, Troisième, Quatrième) Livre 
d'Amadis de Gaule, mis en français par Ie Seigneur des Essars, Nicolas d'Herberay, Anvers, 
Christophe Plantin, M.D.LXI. Ces quatre Iivres in-4° comptent successivement 112, 69, 72 et 74 
feuillets, imprimés en petits caractères disposés sur deux colonnes, chacun portani Ie même 
numéro recto-verso, ce qui rend imprécise la localisation des citations. 

8 Cervantès, Don Quichotte, Première partie, eh. VI. 
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Très töt l'amour naît entre Oriane et son jeune page. Pour se rendre digne 
d'elle, Amadis se fait armer chevalier et mène une vie errante en compagnie de 
son écuyer et frère d'armes, Gandalin. Les aventures se succèdent, les chemins 
des persannages s 'entrecroisent. Amadis défend Périon sans connaître le lien 
qui les unit. La fée Urgande vient à point nommé lui rendre service. Oriane lui 
envoie de temps à autre une "Damoyselle de Danemark" qui transmet des 
messages. Gräce à une épée nue déposée dans Ie berceau, Ie Damoysel de la 
Mersera enfin reconnu comme le fils de Périon et d'Elisène. D 'autre part, le 
roi Lisuart fait venir près de lui sa fille Oriane accompagnée de son amie d 'en
fance, Mabile. 

Les deux tapisseries conservées dans une collection particulière illustrent 
chacune plusieurs épisodes du roman exposés dans Ie Premier Livre d'Amadis. 
Résumons le récit. 

Amadis vient d 'être fait chevalier. Il quitte la cour d'Ecosse pour tenter de 
s'illustrer par ses hauts-faits. Dès le premier jour de son errance, il aperçoit 
deux hommes gisant sur Ie sol, l'un mort, l'autre couvert de blessures et sur 
qui une jeune femme s'achame pour l'achever. L'épouse infidèle et son amant 
ayant voulu se défaire par la violence d'un mari encombrant, celui-ei bien que 
gravement atteint avait tué son agresseur. La coupable, affolée, tentait d'ache
ver le blessé pour éviter d 'être confondue. A l' arrivée d' Amadis, elle s 'enfuit 
et envoie contre lui ses trois frères en l'accusant du meurtre. Les frères, vain
cus et désabusés, se voient enjoints de conduire Ie mari dans un monastère 
pour y être soigné, et de livrer la perfide au roi d'Ecosse qui la condamnera à 
être brûlée vive (Premier Livre, eh. V., f" 13). 

Deux demoiselles à cheval se rencontrent. Survient Amadis, suivi de Gan
dalin. Echange de propos courtois. L'une, la Damoyselle de Danemark, mes
sagère d 'Oriane, s'exprime avec un léger accent, qui rappelle au chevalier Ie 
pays natal de sa bien-airnée. La seconde, qui n'est autre que la fée Urgande, lui 
tend une lance en disant: Seigneur, prenez cette lance laquelle je vous donne 
pour ce que je vous puis assurer que dedans Ie troisième jour, elle vous ser
vira tant qu 'en délivrerez de la mort la maison de laquelle premier vous 
saillîtes. (eh. VI, f" 14) . . Ces deux demiers épisodes setrouvent représentés au 
premier plan de la tapisserie (ill. I) ou l'on reconnaît à gauche Amadis, tête 
nue, tendant la main pour saisir la lance que lui tend Urgande. Derrière lui, à 
cheval, l 'écuyer Gandalin tenant l'écu du chevalier omé d'un lion; derrière 
Urgande, la Damoyselle de Danemark. Un peu plus loin, au centre, les quatre 
cavaliers s'éloignent. Gandalin tient la lance, Amadis, du geste salue Urgande 
qui lève la main en signe d 'adieu. 

Vers le centre de la composition on peut voir les trois frères attaquant le 
chevalier qui presse contre eux sa monture, le malheureux mari blessé à ses 
pieds. Plus au fond encore, piétons et cavaliers s'affrontent en une bataille ou 
I' on peut reconnaître un épisode ou Amadis porte secours au roi Périon. Voici 
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Fig. I. Histoire d' Amadis, Remise d 'une lance, (348cm x 328cm), 
avec l'aimable autorisation de "Franses Tapestry Archive", Londres. 
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ce que mentionne Ie texte (eh. VI, f" 15). Chassé de ses états par Abies d'Ir
lande, Ie roi s 'est perdu dans la forêt. Il est harcelé par deux chevaliers suivis 
de dix hallebardiers, qui obligent sous peine de la vie tout chevalier passant sur 
leur chemin, à se proclamer partisan d 'A bies contre Périon. Amadis pas se à 
point nommé. Il pousse son palefroi sur un des deux cavaliers, le tue et fait de 
même pour l'autre prêt à vaincre Périon. Massacre général. 

La seconde tapisserie (ill. II) nous amène sans transition au chapitre 
XXXVI. Peut-être en existait-il une autre, consacrée aux chapitres inter
médiaires, mais rien n'est moins sûr, la composition duroman s'écartant d'une 
ligne directrice pour sautiller de chapitre en chapitre, par de courts récits 
consacrés aux aventures successives d'autres héros, tel Galaor, frère d'Amadis. 
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Fig. II. Histoire d'Amadis, Le baisemain, (348cm x 396cm), 
avec l'aimable autorisation de "Franses Tapestry Archive", Londres. 

Amadis et Gandalin sont à la poursuite du méchant Arcalaus et de cinq 
autres cavaliers qui oot enlevé Oriane et sa suivante danoise. Leurs chevaux 
sont fourbus. Amadis avisa à main dextre, joignant Ie chemin, un chevalier 
mort et tout auprès un écuyer qui tenait un cheval par la bride. L'homme a été 
tué par les ravisseurs d'Oriane. Amadis échange sa mooture contre celle de 
l'infortuné et charge Gandalin dele faire inhumer en terre bénite (eh. XXXVI, 
f090). 

Amadis rejoint les bandits à toute bride. Le texte décrit avec minutie la 
mêlée dont la tapisserie reprend exactement les diverses péripéties. Tout 
d'abord, la lance du héros désarçonne Arcalaus, puis se brise en transperçant 
son complice Grumen. Epée brandie, le chevalier aux armes omées de lions se 
rue eosuite sur les trois autres cavaliers. Il coupelebras de l'un d'eux, fend la 
tête d'un autre , et renonce à poursuivre le troisième qui fuit, en entendant les 
cris d'Oriane à nouveau enlevée par Arcalaus. Celui-ei laisse tomher sur le sol 
la princesse , mais ne peut éviter la charge furieuse du héros qui le coupe en 
deux d'un seul coup d'épée! (f090, 91). Gandalin les ayant rejoints, la Damoy-



UNE TENTURE D'AMADIS DE GAULE 87 

selle de Danemark prend par la bride le cheval d 'Amadis et ramasse auprès du 
corps d' Arcalaus l'épée sans fourreau que celui-ei avait naguère dérobée et qui 
n 'est autre que celle du roi Périon, placée autrefois dans le berceau d 'Amadis 
en signe de reconnaissance. 

Tandis que Gandalin part s 'occuper des affaires de son maître, Amadis reste 
en compagnie de la jeune prilleesse et de sa suivante. Oriane, lasse d'émotions 
et d'insomnie, s'étend à l 'écart, au bord d'un ruisseau. Amadis en prend ten
ctrement soin, si bien que de caresses en baisers, ill'amène peu à peu à savoir 
par épreuve le bienet le mal joints ensemble qui rend les filles femmes (:F92). 

S'il est relativement aisé à l'auteur de l'image de rendre avec la précision 
nécessaire des mêlées d'hommes arrnés ou les affrontements de cavaliers, l'ex
pression de sentiments 1 'est infiniment moins. De plus, décence oblige. Calant 
de part et d'autre la composition de la tapisserie, la Damoyselle de Danemark 
fait pendant à Gandalin. La jeune fille tient par la bride le destrier d' Amadis 
au hamais omé de mufles de lion et de la main gauche, 1 'épée sans fourreau 
reprise à Arcelaus. L'écuyer, déjà sur sa monture, s'apprête à guitter la scène. 

Au centre, Amadis baise dévotement la main d'Oriane qui esquisse un geste 
de réticence pudique, attitude tout-à-fait conforme au texte. Au second plan et 
dans les fonds, on reconnaît de gauche à droite ces épisodes qui se succèdent 
dans le texte: Gandalin et Amadis à cheval, salués par 1' écuyer tenant par la 
bride la monture de son maître, dont le corps sans vie est étendu à droite du 
chemin. Tout au fond, les cinq cavaliers emmenant les deux jeunes filles. Au 
centre, le Chevalier au Lion, un des sumoms d' Amadis, charge avec impétuo
sité les trois cavaliers. Par terre à gauche, Arcelaus tout étourdi près de la lance 
brisée, à droite, le corps sans vie de Grumen. Plus loin sur la droite, Oriane à
demi étendue par terre, tandis que le chevalier lève son épée avant de pour
fendre son ennemi. 

Entre les trois cavaliers chargeant et Oriane gisant sur le sol, un peu étour
die sans doute, on peut voir le groupe formé par Amadis en selle entre les deux 
jeunes filles, l'une encore à cheval, l'autre tenant sa mooture par la bride. 
Scène de retrouvailles, prélude à des moments infiniment plus passionnés, sug
gérés par la scène du baisemain qui occupe une place privilégiée dans la com
position. 

Une autre version de cette demière tapisserie est conservée à Milan au 
musée Poldi Pezzoli. Beaucoup plus étroite , elle ne comprend que la scène 
centrale du baisemain et la mêlée de cavaliers, ce qui dût rendre difficile 
l'identification du sujet. Une autre pièce, plus étroite encore, ne répète aussi 
que la partie médiane d'une composition dont on ne connaît pas d'autres 
exemplaires. Nous y avons retrouvé le même personnage d'Amadis à la che
velure blonde et bouclée, portant l'écu omé d'un lion passant. Nous pouvons 
a vaneer une tentative d 'explication en recourant au texte, cette fois le Second 
Livre d'Amadis. 
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Tandis qu 'il fait accommoder ses arrnes à Londres, Amadis retrouve Oriane 
dans la propriété de Millefleur ou elle s 'est retirée. Durant une semaine, il 
rejoint chaque nuit la princesse avec la complicité de Mabile et de la Damoy
selle de Danemark (eh. Xliii, f035/36). Blessé par certains propos peu amènes 
du roi Lisuart, le chevalier s'estime contraint de quitter la cour, suivi de plu
sieurs de ses fidèles. Il va faire ses adieux à Oriane et reprend sa course 
errante, toujours suivi de Gandalin (ch.XX, f060). La tapisserie de Milan (ill. 

III) peut s 'interpréter comme 1' adieu respectueux du chevalier, reconnaissable 
à ses boucles bloodes et à ses épaulières omées de mufles de lion, à la prill
eesse Oriane. Cette scène occupe le troisième plan. Au second, Amadis déjà en 
selle et la lance au poing, attend que Gandalin ait enfourché sa monture. Au 
devant, une dame richement vêtue, sans doute Mabile, accompagnée d'une 
jeune suivante, assiste à ce départ. Cette fillette, qui n 'a pas l'äge de figurer la 
Damoyselle de Danemark et qui se désintéresse visiblement de la scène, doit y 
avoir été placée à des seules fins décoratives, tout comme Ie page tenant en 
bride la mooture d'Urgande au moment ou elle remet lalanceau chevalier (ill. 
I) et d'autres figures enfantines qu'on voit dans la scène de Cour exposée par 
les tapisseries de Princeton et de Knole. 

Le sujet de ces demières, assez aisément perceptible pour les contempo
rains, constituait depuis longterups une énigme. Il s'agit d'une scène de cour, 
la célébration solennellede plusieurs unions, l'une princière, celle d' Arnadis et 
Oriane, les autres aristocratiques, dans un elimat tout irnprégné de merveilleux 
et de magie. Lisuart voulant marier sa fille contre son gré à 1' empereur des 
Romains, Arnadis la fait enlever pour la mettre en sûreté en 1 'île Ferme, lieu 
enchanteur et enchanté, ou jadis un magicien, Apolidon, avait fait bätir un 
palais magnifique entouré de superbes jardins. 

Dans des temps fort anciens, ce prince grec aussi sage que vaillant et savant 
en toutes sciences, se trouvait être 1 'amant comblé de la belle Grimanèse. 
S 'étant retiré a vee elle dans cette île, il lui avait aménagé un palais magnifique 
entouré de jardins pour y couler ensemble des jours heureux. Làs! le voici 
obligé de recueillir Ja succession de l'empereur de Constantinople. Ne pouvant 
se résoudre à !'abandon de ce décor, abri de leur commune félicité, Apolidon 
va en protéger 1' accès par des barrières de maléfices telles que seuls des êtres 
d'exception puissent s'en rendre maîtres. Nul couple n'occupera la chambre 
qui a abrité leurs amours, si lui n'est plus vaillant chevalier que Ie fut Apoli
don et elle, plus belle encore que ne le fut de son temps Grimanèse. 

Il leur faudra avant tout apporter la preuve qu'ils sont de parfaits amants. 
Dans ce but Apolidon a fait élever dans le parterre, une arcade surmontée 
d'une statuette de bronze tenant une come d'abondance. Tout homme ou 
femme qui la franchit voit mettre à l'épreuve la sincérité et la pérennité de son 
amour, une douce musique ne manquant jamais d'accompagner les pas de 
ceux dont le creur est aimant et sincère. De plus, trois perrons, successivement 
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Fig. III. Histoire d'Amadis, Les adieux, (430cm x 206cm), 
Museo Poldi Pezzoli, Milan. 
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de fer, de marbre et de cuivre, devront être francbis avant d'accéder à la porte 
de la "chambre défendue" . Doit-on a jouter que, le moment venu, seul de tous 
ses compagnons, Amadis sortira victorieux de toutes ces épreuves (Second 
Livre, ch.II, fO 4 et 5)? 

Le chapitre intitulé "Description de l'ignographie et plant du palais 
qu'Apolidon avait fait construire en l 'isle Ferme" ne nous laisse rien ignorer 
de ces splendeurs (Quatrième Livre, ch.II, fO 3). Au milieu du parterre on voit 
une fontaine d'ou l'eau tombe par les tetins d 'une Venus d'agate élevée au
dessus d'un gros pilier de très fine émeraude, dedans un grand bassin de 
pierre d 'azur. La statuetout de naturel tient dans la main droite la pomme que 
Päris lui avait adjugée pour prix de la beauté. Sortant de ce parterre, on entre 
dans un pare en croupe de montagne planté d 'orangers, grenadiers, citronniers 
et myrtes et peuplé de cerfs, daims, lièvres ou connins. On y voit entre autres 
merveilles, un ruisseau ou se perd le cerf poursuivi par les chiens, des sirènes, 
un dedalus au centre duquel est planté un colosse en bronze doré haut de vingt 
coudées tenant une lanteme de cristaL Ces divers éléments du décor: fontaine 
a vee sa statue de V énus, abondance d 'arbres fruitiers, sirènes, cerfs et daims, 
labyrinthe et colosse, se retrouvent très exactement dans la composition des 
deux tapisseries de Princeton et de Knole. 

Amadis s 'étant enfin vu aceorder la main de la belle Oriane, d' au tres 
couples se forment: Bruneo épouse Melicie ; Grafandor, Mabile; Grafinde, 
Quadragant. Ces heureuses épousailles doivent être célébrées le même jour 
dans le cadre délicieux de l'île Ferme, dès !'arrivée des deux couples royaux 
venus assister avec leur suite au mariage de leurs enfants (Quatrième Livre, 
eh. XXV et XXVI, fO 44 et 45). La tapisserie de Princeton (ill. IV) met parti
culièrement en image Ie Chapitre XXX du même Quatrième Livre d'Amadis 
(fû 51 et 52). Après la cérémonie qui consacre son uni on a vee Oriane, Ie nou
vel époux tient à prouver de manière éclatante la qualité indéfectible de leur 
amour. On Ie comprend. N'a-t-il pas enlevé et séquestré la jeune fille, consen
tante il est vrai, et fait la guerre à celui dont il est devenu le gendre, sans 
oublier un enfant secrètement né avant leur mariage? Aussi obtient-il de son 
beau-père la faveur de soumettre à son tour la princesse aux enchantements qui 
pèsent sur le palais. 

Deux des jeunes épousées, Melicie, puis Olinde, fortes de leurs sentiments, 
demandent à tenter l'épreuve les premières. Elles passent successivement sans 
encombre sous 1' are des loyaux amants. La statue à chaque fois, fait retentir 
des sons mélodieux au grand soulagement des maris. Les deux jeunes femmes 
se promènent alors dans le parterre ou elles vont admirer les statues d 'Apoli
don et de sa femme Grimanèse. Comme el/es s'amusaient à les contempler, 
elles avisèrent Oriane presque sous !'are, regardant derrière elle si Amadis la 
suivait. Musique enchanteresse et abondance de pétales parfumés tombant de. 
la come d 'abondance que ti ent la statue, accompagnent aussitöt les pas des 



Fig. IV. Histoire d' Amadis, Scène de Cour, (249cm x 432cm), Art Museum Princeton University, Gift of Hugh Trombull Adams. 
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Fig. V. Histoire d' Amadis, Scène de Cour (détail), 
"La Fontaine de Vénus", The Art Museum Princeton University. 

deux amants. Lorsque ceux-ci, en compagnie d'Olinde et de Melicie, s'appro
chent de la fontaine pour y puiser de l'eau, la Vénus s'anime et avancelebras 
droit pour offrir à Oriane la pomme dont seule est digne la plus belle. Dans la 
tapisserie (ill. V) on reconnaît cette scène au centre de la composition: la sta
tue de V énus offrant la pomme à Oriane, Arnadis debout derrière elle, Olinde 
et Melicie leur faisant pendant sur la gauche. 

L'auteur du carton a été confronté à l'habituel problème narratif, l'obligation 
de traduire par des formes fixes ce qui se trouve exprimé par l'écoulement des 
mots. Afin de rendre la succession des épisodes, certains personnages figurent à 
plusieurs reprises dans la composition. Celie-ei obéit à la règle stricte de les mon
trer vêtus à chaque fois de manière identique afm de faciliter leur identification 
par les speetaleurs . Sceptres et couronnes font reconnaître au premier plan les 
rois Lisuart et Périon aux cötés des reines, leurs épouses. Sur la gauche, Oriane, 
prête à franchir l'arcade se détoume avec gräce pour voir si Amadis la suit. 
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Comme nous l'avons vu, par la volonté d' Apolidon seule une femme plus 
belle que ne Ie fut son épouse Grimanèse, pourra forcer les trois seuils qui 
interdisent successivement l'accès du palais. Au troisième plan de la tapisserie, 
à droite une inscription au-dessus de la porte d'un palais, est en partie cachée, 
non sans intention, par une colonne du péristyle. L'époque maniériste se com
plaisait, comme on sait, dans les sens cachés, symboles et devinettes. On y dis
tingue, non sans quelque peine, CA .. A DEFA// DEL(?) .. UM APO, qu'on 
pourrait lire CAMERA DEFENSA I DELICIARUM APOLIDONIS (chambre 
défendue, (lieu) des félicités d' Apolidon), indication destinée à éclairer le 
spectateur sur Ie sens de la scène9. 

Grafinde se présente pour essayer l'aventure des perrons .. . si j'y puis 
entrer, dit-elle, mon creur sera satisfait, si }'en suis reculée, d'autres que moi 
l'ont été aussi. Lepremier seuil avec peine franchi, la malheureuse s'avançant 
vers le deuxième se voit repoussée par des forces invisibles, prise par les che
veux et jetée rudement sur Ie sol. Elle gît comme morte au grand émoi des 
assistants et de Quadragant, son mari, qui toutefois, sans trop de peine la 
ramène à Ia vie. Olinde subit le même sort, eosuite c'est le tour de Melicie par
venue cependantjusqu'au troisième seuil qu'elle ne peut franchir. Bien sûr, Ia 
belle Oriane y atteint, mais non sans éprouver une rude résistance avant que 
s'ouvre la porte qui désormais laissera libre le passage à ceux qui voudront 
accéder au palais délivré désormais de ses maléfices. 

Dans la tapisserie, 1 'épisode principal de la deuxième épreuve se déroule à 
droite, au troisième plan (ill. VI). On y voit Oriane, toujours semblablement 
vêtue d'une souple tunique rose sous une jupe traînante de magnifique brocart 
bleu, aux prises avec les forces rnagigues figurées par un nuage, contre les
queUes elle lutte pour avoir accès à Ia chambre si bien gardée dont la porte va 
s'ouvrir. On distingue parmi les assistants les deux rois ainsi qu' Amadis, 
reconnaissable à sa cape de teinte bleue. 

Van Mander a tenté de résoudre d'une façon originale Ie problème de figu
rer dans l'espace les deux épisodes principaux de ce chapitre romanesque qui, 
bien entendu, se succèdent dans Ie temps. Le plus souvent peintres et carton
niers font choix d'une scène qu'ils traitent en premier plan, d'autres, unies à 
celle-ci par un lien d'effet ou de causalité, occupant les fonds. La solution 
choisie par Van Mander de mêler intimement les deux épreuves auxquelles se 
soumettent les jeunes mariées et dont seule Oriane sortira pleinement triom
phante, lui a peut être été suggérée par !'ambiance de mystère et de magie qui 
baigne ce passage du roman. L'époque ne brillait pas, nous l'avons dit, par la 
simplicité. Aujourd'hui chacun à sa manière, taxera !'auteur de la composition 

9 Nos remerciements à Française Waquet (C.N.R.S., Paris) qui a bien voulu appliquer à cette 
devinette sa fine connaissance des inscriptions latines. 11 nous semble lire au centre de cette ins
cription, derrière la colonne, les chiffres 02, sans doute pour 1602, date à laquelle furent tissées 
les deux lapisseries du musée Poldi Pezzoli. 
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Fig. VI. Histoire d' Amadis, Scène de Cour (détail), 
"Oriane forçant la Chambre défendue", The Art Museum Princeton University. 
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Fig. VIT. Histoire d'Amadis. Scène de Cour (détail), "Grafinde s'écroulant sur Ie sol". 
The Art Museum Princeton University. 

de maladresse ou appréciera son habileté à poser une énigme que seuls des lec
teurs attentifs d'Amadis sont capables de décoder. 

Le peintre a placé bien en vue au premier plan (ill. VII) la malheureuse Gra
finde, trop confiante en ses charmes, s'écroulant inanimée sur le sol et dont la 
triste aventure inspire à ceux qui l'entourent émotion et pitié 10• Le roi Lisuart, 
père d'Oriane, qui suit de près sa fille s'apprêtant à tenter la première épreuve, 
se détoume avec un geste de surprise vers Grafinde, en train d 'échouer piteu
sement au cours de la seconde. Distorsion du terups romanesque bien digne 
des complications de l'époque maniériste. Notons également sur la droite (ill. 
IV), le jeune couple vu de dos, quittant Ie cortège du premier plan pour mieux 
contempler Oriane aux prises avec l 'enchantement des "perrons". Détail qui 
renforce encore Ie lien entre les deux épisodes, tout en assurant un équilibre 
harmonieux à la composition par l'effet de symétrie qu'apportent les sil
houettes semblables de la jeune femme et d'Oriane. 

Non sans malice, Herberay note que celle-ci, jetant les yeux sur la statue de 
Grimanèse, ne manqua pas de ressentir quelque inquiétude en la voyant si 

10 Le texte permet de substituer , au bon plaisir de chacun, Ie couple formé par Melicie et 
Bruneo à celui de Grafmde et Quadragant 
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belle. Ce détail, brièvement exprimé, n'a pas échappé au cartonnier. La robe 
rose et la somptueuse traîne or et bleu qui distinguent le personnage d'Oriane 
dans la tapisserie, permettent de la reconnaître dans le parterre, au deuxième 
plan, contemplant !'effigie de celle dont les incomparables attraits avaient 
conquis autrefois l'amour du magicien Apolidon (ill. V). 

Cette scène de Cour empreinte de merveilleux tranche sur le ton habituel 
d'Amadis de Gaule dont les innambrables épisodes abondent en chevauchées 
errantes et grands coups d'épée. 11 ne faut donc pas s'étonner que Ie sujet pai
sible et gracieux des tapisseries jumelles de Princeton et de Knole ait constitué 
si longtemps une énigme. Leur existence atteste au seuil du XVIIe siècle, le 
goût persistant d'un eertaio public aristocratique pour "les vieux romans" , sa 
nostalgie d'un univers chevaleresque, invite suprême au dépassement, dans 
lequel la vaillance du paladin lui permettait de sortir taujours vainqueur des 
épreuves les plus effroyables et ou sa bien-aimée se trouvait invariablement 
proclamée comme la plus excellente d'entre toutes les dames. 

SUMMARY 

Since a long time, the subject of four famous tapestries woven at Delft from Karel 
Van Mander's sketches, was an enigma. One of these is Iocated in the Prilleeton 
Museum University, its twin in Knole Castie (Kent). Two others of the sameseries are 
in Milan, at the Poldi Pezzoli museum. At least, two pieces exist in a private collection. 
All the six tapestnes are reporting the story of Amadis de Gaule, a Chivalrie Romance, 
wich was a best-seller in whole Europa since it was translated from spanish to french , 
in 1540, by Herberay des Essarts. 



Erik Duverger en Danielle Maufort 

GIOV ANNI BA TriST A VAN EYCKE 
EN DE PATRONEN MET DE HISTORIE VAN DEClUS MUS 

VAN ANTOON VAN DYCK 
NAAR INVENTIES VAN PETER PAUL RUBENS 

Over de kartons voor wandtapijten met de Geschiedenis van de Romeinse 
consul Decius Mus is reeds veel geschreven. Tot op heden is echter niemand 
erin geslaagd een nauwkeurige pedigree ervan op te stellen. Ook omtrent het 
auteurschap is het laatste woord nog niet gezegd. 

In 1977 publiceerde Jozef Duverger voor het eerst het document van 9 
november 16161, waarvan F. Donnet reeds in 1898 een samenvatting had 
gegeven2. Uit de akte blijkt dat François Sweerts de Jonge (1567-1629)3 en Jan 
Raes4, tapijthandelaars respectievelijk te Antwerpen en te Brussel, aan Franco 
Cattaneo5 of aan een door hem gevolmachtigde persoon twee kamers met de 

1 J . DUVERGER, Aantekeningen betreffende de patronen van P.P. Rubens en de tapijten met de 
geschiedenis van Decius Mus, in Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, dl. 24, 1976-1978, 
p. 34-35 en 37-38. 

2 F. DONNET, Documents pour servir à l'histoire des ateliers de tapisserie de Bruxelles, Aude
narde, Anvers, etc. jusqu 'à la fin du XVI/e siècle, Brussel, 1898, p. 91-92. 

3 In een biografie van Franciscus Sweertius van de hand van W. WATERSCHOOT (Nationaal 
Biografisch Woordenboek, dl. 14, sub verbum Sweertius Franciscus, Brussel, 1992, kol. 664-
672) wordt meegedeeld dat de vader van die schrijver een ' succesvol handelaar in tapijtwerk' 
was. In werkelijkheid was die Neolatijnse publicist eveneens een vooraanstaand koopman-tapis
sier. Zie in dat verband onder meer F. DoNNET, Documents ... op. cit., passim. -In de studie van 
E. DuvERGER (Jan, Jacques en Frans de Moor, tapijtwevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, 
Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680) (Verhandelingen en bouwstoffen, I) , Gent, 1960, passim) 
wordt zowel over de tapijthandel van François Sweerts de Oude als over die van François de 
Jonge en de Jongste gesproken.- Met zekerheid weten wij dat in de akte van 9 november 1616 
geenszins François Sweerts de Oude wordt bedoeld. Op 26 oktober 1615 was hij overleden en 
werd aan de rederijkerskamer De Olijftak de doodschuld betaald (E. DILIS, De rekeningen der 
rederijkkamer De Olijftak over de jaren 1615 tot 1620 (Uitgaven der Antwerpsche bibliophilen 
nr. 24), Antwerpen, 1910, p. 36). Op 12 november 1615 gaven zijn kinderen een volmacht aan 
hun stiefmoeder Isabella Sorbruecq in verband met de nalatenschap (STADSARCHIEF ANT
WERPEN, Notaris G. van den Bossche, N 3609 (1615), f" 330-331 v0

). Het is trouwens verkeerd 
te beweren dat François de Jonge 'in 1598 het bedrijf .. van zijn vader' overnam (F. BAUDOUlN, 
Een aanwinst voor het Antwerps Kunstpatrimonium: 'Het Orakel'. Een wandtapijt van de Decius 
Mus-reeks, naar een ontwerp van P.P. Rubens, in Antwerpen. Tijdschrift van de stad Antwerpen, 
dl. 24, 1978, p. 193, noot 3). Zie in dat verband F. DoNNET, Documents ... op.cit., p. 96 en 141. 

4 Ongetwijfeld wordt hier Jan Raes de Oude bedoeld, zoon van Jan Raes en Anna Cardinael. 
Reeds in 1612 wordt hij in de Rekenkamer te Rijsel vermeld in verband met een reeks tapijten 
die hij aan de aartshertogen had geleverd. Het jaar daarop werd hij gepriviligieerd. In 1628 is 
reeds sprake van Jan Raes de Jonge (J. BLAZKOVÁ en E. DUVERGER, Les lapisseries d'Octavio 
Piccolomini et Ie marchand anversois Louis Mala (Mémoires et recueils de documents, Il), St.
Amandsberg, 1970, p. 78). 

5 Franco Cattaneo is een telg van een belangrijk Genuees patriciërsgeslacht dat in Antwerpen 
verbleef. Op 25 oktober 1613 wordt hij aldaar yermeld in verband met wisselbrieven die hij tij-
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Geschiedenis van Decius Mus beloofden te leveren6. Algemeen wordt veron
dersteld dat zij voor een patriciërsfamilie in Genua waren bestemd7. Het docu
ment stipuleert ondubbelzinnig 'que à bontempsleur [nl. aan de handelaars] 
soit délivré Ie patron que Ie sieur Petro Paulo Rubens en doibt faire' 8• J. 
Duverger wees erop dat François Sweerts, humanist, goede vriend van de kun
stenaar en bewonderaar van de oudheid, misschien de ontwerpen voor die suite 
voor zijn rekening had laten schilderen. In een recente publicatie wordt met 
die hypothese geen rekening gehouden. Er wordt beweerd dat Rubens zelf het 
thema voor die wandkleden had gekozen9• Met de mogelijkheid dat misschien 
de liefhebbers uit Genua het hadden bepaald, werd nog nooit rekening gehou
den. Het aandeel van Jan Raes in de bestelling is onduidelijk, misschien was 
hij financieel tussenbeide gekomen 10• 

De twee reeksen wandkleden die Sweerts en Raes aan Franco Cattaneo dien
den te leveren, telden telkens zeven stukken. Bij de eerste suite behoorden twee 
deurtapijten (sobreportes), bij de tweede diende slechts één deurtapijt te wor
den gevoegd. Daaruit leidde men af dat Rubens 'minstens tien verschillende 
taferelen' had ontworpen, hoewel dat geenszins vaststaat. Het feit dat de kun
stenaar zelf en niemand anders 'over de deugdelijkheid van de afgewerkte tapij
ten en over hun overeenstemming met de geleverde patronen' diende te oorde
len, is nog geen reden om te beweren dat de tapissiers uitsluitend over patronen 
van hem of eventueel van zijn medewerkers beschikten 11 • Verder komen wij 
op die kartons, de voorstellingen en het auteurschap ervan nog terug. 

Warmeer de twee kamers aan Franco Cattaneo werden geleverd, is niet 
bekend. Het heeft er zelfs de schijn van dat het nooit is geschied. In november 
1616 dienden de ontwerpen en de patronen nog te worden gemaakt, pas nadien 
konden de tapijten op het getouw worden gelegd. Dat was reeds het geval in 
de herfst van 1617, zoals blijkt uit twee brieven van aartsbisschop Lucio 
Morra 12• Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat zij pas in 1621 werden voltooid. In 
een document van 1637 is in elk geval sprake van 'stucken tapisserije van de 

dens de jaarmarkt te Besançon had getrokken (G. DEVOS et W. BRULEZ, Marchands flamands à 
Venise /1 (1606-1621) (Etudes d'histoire économique et sociale publiées par l'lnstitut Historique 
Beige de Rome, tome IX), Rome, 1986, p. 416, nrs . 2996-2997). Op 20 augustus 1614 had Carlo 
Gabri, een Vlaams koopman in Venetië, procuratie gegeven aan Marino Ghelthof in Antwerpen 
om een zekere Francesco Cataneo rechterlijk te vervolgen in verband met wisselbrieven die hij 
tijdens de jaarmarkt in Frankfort voor rekening van de weduwe van Nicolo di Groot had getrok
ken (ID., p. 447, nr. 3097). In het document wordt wellicht Franco Cattaneo bedoeld. 

6 J. DuvERGER, Aantekeningen ... loc. cit., p. 34-35. 
7 ID., p. 19-20. 
8 ID., p. 37, doe. I. 
9 E. Mc GRATH, Rubens Subjects from History (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, 

XIII/I), vol. I, Londen, 1997, p. 74-81. 
10 J. DUVERGER, Aantekeningen ... loc. cit .. p. 20. 
11 ID., p. 22-23. 
12 G.J. HOOGEWERFF, Prelaten en Brusselsche tapijtwevers, in Mededeelingen van het Neder

landsch Instituut te Rome, dl. 5, 1925, p. 155 en 158. 
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Historie van Decius' die 'in 't jaer eenentwintich oft daeromtrent Jan Raes 

gemaeckt heeft voor François Sweerts' 13 • 

Niemand heeft er tot op heden op gelet dat Franco Cattaneo tien maanden 
na het afsluiten van het contract, namelijk op 7 september 1617 was overleden. 
Zijn zerksteen met een Latijns opschrift prijkt in de Sint-Jacabskerk te Ant
werpen14 (fig. 1). De vertaling ervan luidt als volgt: 

'Aan God, de Opperste en Grootste. Vrouw Batina Pichenotta, geboren uit een 
patriciërsgeslacht uit Genua, heeft dit monument opgericht ter ere van haar uit
stekende echtgenoot Franco Cattaneo, edelman van Genua, die haar door een 
vroegtijdige dood is ontrukt; alsook ter ere van hun zoon Marco Antonio. Franco 
Cattaneo overleed op vijfendertigjarige leeftijd in het jaar Onzes Heren 1617 op 
7 september en hun zoon overleed in hetzelfde jaar en was tien jaar oud. Zo wor
den wij weggerukt te midden van onze eerste jeugd. Stel geen vertrouwen in leef
tijd, rijkdom of adellijke afkomst. [Dit is ook het graf] van Anna Catharina The
resia Cattaneo delta Volta, die overleed op 19 september 1714. Dat zij rusten in 
vrede'. 

In een notariële akte van 16 maart 1625 wordt gewag gemaakt van twee 
wandkleden met goud- en zilverdraad uit een suite van Decius Mus. Op die 
datum sloot Jan Raes uit Brussel een overeenkomst af met Jan Pelham, 
'Engels coopman woonende in de se stadt van Antwerpen'. Hij beloofde de 
stukken als monsters naar Engeland te verzenden. Er was geenszins overeen
gekomen dat hij ze aan de vorst Karel I zou tonen, zoals ten onrechte wordt 
beweerd 15. Ingeval zij niet waren verkocht, dienden zij binnen de twee maan
den naar Antwerpen te worden teruggestuurd 16. Vermoedelijk gaat het hier om 
stukken uit één van de twee reeksen die wijlen Franco Cattaneo in 1616 had 
besteld. Ingevolge zijn vroegtijdig overlijden waren beide suites wellicht nooit 
op hun eindbestemming terechtgekomen 17• In 1675 bevond zich in het kasteel 
van James Butler, hertog van Ormond te Kilkenny, een suite van zeven wand
kleden met de Geschiedenis van Decius Mus 18 • Volgens de inventaris waren 
zij uit Antwerpen afkomstig. Misschien gaat het hier om een reeks die Jan Pel
ham uit Antwerpen in Engeland had verkocht. 

Tussen 1636 en 1662 heeft de Oudenaards-Gentse tapissier Frans de Moor 
ten minste vijfenzeventig kamers met de Historie van Decius Mus vervaar-

13 J. DuvERGER, Aantekeningen ... loc. cit. p. 41, doe. IV. 
14 P. GENARD, Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen. Arron

dissement Antwerpen, dl. IJ, Antwerpen, 1863, p. 46. 
15 F. DoNNET (Documents ... op. cit., p. 103) heeft het document incorrect gelezen. De fou

tieve informatie werd naderhand door H. GöBEL (Wandteppiche. /. Teil: Die Niederlande, Leip
zig, 1923, band I, p. 365) en F. BAUDOUIN (Een aanwinst ... loc. cit., p. 196) herhaald. 

16 J. DuvERGER, Aantekeningen ... loc. cit., p. 40, doe. liL 
17 De huidige bewaarplaats van die reeksen is onbekend. Zie daarover onder meer G. BIA

VATI, Il recupero conoscitivo del Rubens "Genovesi", in Rubens e Genova (tentoonstellingsca
talogus), Milaan, 1977-1978, p. 164-165. 

18 W.G. THOMSON, A History of Tapestry from the Earliest Times until the Present Day, 
Yorkshire, 1973, p. 400-401. 
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Zerlcsteen. 

Pierre sépulcrale. 

D.O.M. 

FRANCO CATTANEO Patricio 
Genuensi immatura morte 

erepto 
BAPTINA PICHENOTTA 2 Patriciis 

Genuensihus orta optimo 
marito mrestissima conjux 

filioque MARCO ANTONIO Posuit 
Desiit ille vivere retatis 

ano V. et XXX. Christi M.DCXVII 
Sept. VII. filius X. ejusdem 

ITA RAPI~IUR IIIEDIA PR!l\IA JUYENT4 

NE FIDE 1ETATI OPIDUS NODILITA'I'I 

EtANNACATHARINA THERESIACATTANEO DELLA 
VOLTA qure obiit 19 7bris 1714 

R. in pace 

Fig. l. Grafschrift van Franco Cattaneo (t7 september 1617) 
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digd 19. Het waren vereenvoudigde en vervormde weergaven van de oorspron
kelijke Rubeniaanse composities die als Oudenaardse verdures waren uitge
werkt20. Een dergelijke reeks wordt thans in het museum te Stockholm 
bewaard. 

Op 17 maart 1637 bestelde de Antwerpse handelaar Joan Vincque bij de 
Brusselse tapissier François Reynbout twee kamers legwerk met die Romeinse 
geschiedenis21 . Opmerkelijk is dat de suite geen zeven maar nu acht wandta
pijten telt. Niet alleen was intussen het aantal kartons toegenomen, maar wij 
vernemen daarenboven dat niet Jan Raes maar François Reynbout de reeks 
voortaan op het getouw legde. Deze laatste beschikte dus over geschilderde 
taferelen waarnaar de wandkleden moesten worden geweven. Het is evenwel 
niet duidelijk of hier de originele stukken of kopieën daarvan worden bedoeld. 
Bekijken wij de patronen die uit het atelier van Rubens komen en thans in de 
prinselijke verzameling in Liechtenstein worden bewaard, dan rijst het sterke 
vermoeden dat de originele stukken zelden of nooit in het atelier door de 
wevers werden gebruikt. Voorzeker uit de briefwisseling van Rubens met 
Dudley Carleton uit mei 1628 vernemen wij dat de kunstenaar de kartons aan 
Jan Raes had overhandigd22. Het is evenwel niet uitgesloten dat men er vrijwel 
onmiddellijk goedkopere kopieën op papier van had gemaakt, waarover de 
koopman-tapissier naderhand kon beschikken om ze aan de wevers ter hand te 
stellen. Misschien kunnen wij die duplicaten vereenzelvigen met de vier kar
tons van Decius Mus die in 1773 in Londen en de vier andere die in 1779 in 
Brussel onder de hamer waren gekomen23. 

In een recent gepubliceerd document van 1660 is opnieuw sprake van de 
originele patronen met de Historie van de Romeinse consul Decius Mus. Daar
uit leren wij dat Giovanni Battista van Eycke, Gonzales Coques en Jean Karel 
de Witte 'in compagnie gecocht hebben vyff schilderijen wesende de Historie 
van den keyser Decius geschilderf door Anthonio van Dyck' 24• De Antwerpse 

19 Zie daarover E. DuvERGER, Jan, Jacques en Frans de Moor ... op. cit., p. 66-68 en passim. 
20 E. DUVERGER, Tapijtwerkers en tapijtwerk te Gent, in Gent. Duizendjaar Kunst en Cultuur 

(tentoonstellingscatalogus), Gent, 1975, lil, p. 540-543, met verdere literatuur aldaar. 
21 J. DUVERGER, Aantekeningen ... loc. cit., p. 41, doe. IV. 
22 M. RoosEs et CH. RUELENS, Correspondance de Rubens et docum.ents épistolaires concer

nant sa vie et ses ceuvres, Antwerpen 1900, dl. 3, p. 207.- Zie ook J. DUVERGER, Aantekenin
gen ... loc. cit., p. 20-21 en noot 34. 

23 ID., p. 21 en p. 42, doe. V. 
24 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (Fontes Historiae Artis 

Neerlandicae, 1), vol. 8: 1658-1666, Brussel, 1995, p. 191-192.- In de Antwerpse inventaris van 
1632 van de kunstschilder Amout de Bruijne de Oude (tl6 september 1632) worden voor het eerst 
schilderijen met de Historie van Decius Mus vermeld, namelijk 'een Bataille van Dechts sonder 
lyst op eenen halvendoeck', alsook 'een Offerande van Decius sonder lyste' (ID., vol. 3: 1627-
1635, Brussel, 1987, p. 317 en 318). De kunstenaar heeft de oorspronkelijke schetsen of patronen 
wellicht in het atelier van P.P. Rubens leren kennen en hij heeft ze misschien daar gekopieerd. Ook 
in de nalatenschap van Jeremias Wildens (t30 december 1653), eveneens kunstschi lder, bevond 
zich ook 'een schetse van Decius Mus' (Jo., vol. 6: 1649-1 653, Brussel, 1992, p. 494, nr. 636). 
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koopman Giovanni Battista van Eycke had daarvoor vierhonderd pond of 
tweeduizend vierhonderd gulden betaald. De twee andere vennoten verplicht
ten zich ertoe hun aandeel in die som binnen het jaar aan hem te overhandigen. 
De voor- en nadelen van de aankoop dienden evenredig onder elkaar te wor
den verdeeld. Alleen Van Eycke mocht de kunstwerken aanprijzen en verhan
delen, maar dan alleen met de toestemming van eenieder25

. 

Op 16 februari 1661 volgde een nieuwe akte in hetzelfde verband26• Ander
maal wordt meegedeeld dat Giovanni Battista van Eycke voor de kunstwerken 
vierhonderd pond had neergeteld en dat zijn compagnons hun part daarin nog 
dienden te vereffenen. Dat moest binnen het jaar geschieden. Vanaf 15 sep
tember 1660, wellicht de datum waarop de stukken waren aangekocht, dienden 
zij ook een interest van acht percent op de achterstallige som uit te keren. Ver
der blijkt dat, zoals tevoren, alleen Van Eycke de schilderijen aan de man 
mocht brengen27

• Op 24 mei 1664 werd de overeenkomst door Jean Karel de 
Witte en Giovanni Battista van Eycke onderling verbroken. De vijf kartons, 
geen zes zoals F.J. van den Branden beweerde, waren voortaan gemeenschap
pelijke eigendom van Van Eycke en Coques28 . 

Giovanni Battista van Eycke stamde uit een vooraanstaand en kunstmin
nend Antwerps koopmansgeslacht29 . Zijn vader heette Jacques van Eycke de 
Oude, heer van der Biest, ook Jacobus Eyckius genaamd. In 1624 was deze 
laatste aalmoezenier30

, in 1638 schepen en naderhand trezorier van de stad31 . 

Hij was driemaal in de echt verbonden geweest. De eerste vrouw was Maria 

25 ID. , vol. 8: 1658-1666, Brussel, 1995, p. 104-105. 
26 Verkeerdelijk heeft F.J. VAN DEN BRANDEN (Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, 

Antwerpen, 1883, p. 702, noot I) beweerd dat alleen Gonzales Coques en Giovanni Battista van 
Eycke de kunstwerken van de hand van Antoon van Dyck hadden verworven. In werkelijkheid 
hadden zij die tezamen met Jean Karel de Witte aangekocht. - M. ROOSES (L'reuvre de P.P. 
Rubens. Histoire et description de ses tableaux et dessins , dl. 5, Antwerpen, 1892, p. 204-205) 
heeft het document in extenso gepubliceerd. 

27 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 8: 1658-1666, Brussel, 1995, 
p. 191-192.- De akte is gedeeltelijk bijna een letterlijke kopie van die uit 1660 (ID., p. 104-
105). Zie ook F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis ... op. cit., p. 702, noot I. Reeds in 1652 
woonde Gonzales Coques in de Lange Gasthuisstraat (E. DUVERGER, Abraham van Diepenbeeck 
en Gonzales Coques aan het werk voor de stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje, in 
Jaarhoek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1972, p. 187). Op 11 sep
tember 1677 verhuurde Maria Isabella van Ophem, barones van Hoovorst (Hooghvorst), hem 
voor een periode van zes jaar een huis in die straat (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris 
A. Rademakers, N 999 (1674-1682), sub dato). 

28 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 8: 1658-1666, Brussel, 1995, 
p. 192. 

29 De gegevens die R. BAETENS (De nazomer van Antwerpens welvaart. De diaspora en het 
handelshuis De Groote tijdens de eerste helft der 17de eeuw, Brussel, 1976, dl. I, p. 175-176) 
over die familie heeft meegedeeld, zijn onjuist, onvolledig en onbetrouwbaar. 

30 L. ROBIJNS DE SCHNEIDAUER, Les grands-aumóniers d 'Anvers, overdruk uit L'intermédiaire 
des Généalogistes, nr. 57, mei 1955, p. 6. 

31 F.H. MERTENS en K.L. ToRFS, Geschiedenis van Antwetpen sedert de stichting der stad tot 
onze tyden uitgegeven door de Rederykkamer de Olyftak, Antwerpen, 1846, dl. 7, pp. 617-618. 
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Roose, die hem een zoon Jan Peter van Eycke en twee dochters Maria en Ca
tharina van Eycke schonk. De tweede echtgenote was Joanna Canis, die de 
kinderen Jacques de Jonge en Justo van Eycke ter wereld bracht. Uit het derde 
huwelijk met Elizabeth van Home sproten Franciscus, Giovanni Battista, Isa
bella en Maria Agnes van Eycke voort32. Bij Baltbazar Moretus verscheen in 
1651 zijn epigrammenbundel 'Jacobi Eyckii Antverpiensis urbium Belgicarum 
centuria' (Honderd Belgische steden, door Jacob van Eycke van AntwerpenP3. 

Jacques de Oude overleed op 23 april 165634. 

Giovanni Battista van Eycke was met Isabella Clara van der Mandere in het 
huwelijksbootje gestapt. Uit die echtverbintenis was Pietro Jacomo van Eycke, 
jonkman, geboren, die op 27 juni 1692 het tijdelijke met het eeuwige verwis
selde. Nog geen tien dagen later, namelijk op 6 juli 1692 stierf Giovanni Bat
tista van Eycke, ongetwijfeld ziek van verdriet. Hij liet een prachtige collectie 
kunstwerken na, waaronder de reeks patronen met de Historie van Decius 
Mus35• 

Vanuit een heel andere hoek vernemen wij iets over het zesde patroon uit de 
suite van Decius Mus. Op 10 maart 1667 ontving Matthijs Musson een brief 
van Emest Ledoux, een Vlaamse kunsthandelaar te Parijs36• De schrijver 
bracht hem op de hoogte van de intentie van Loctewijk XIV om werken van 
Rubens en Van Dyck te verwerven. Hij vroeg aan Musson om 'saemen tot 
Tyssens dat groote stuck van Van Dyck [te] koopen waer datpeerdtin is' (fig. 
2). Hij suggereerde vooraf te informeren naar de verkoopprijs en de bewa
ringstoestand van het schilderij. Of beide handelaars Augustijn Tijssens de 
Oude tenslotte bezochten, weten wij niet. Het is in elk geval zo dat zij het 
kunstwerk niet konden bemachtigen. 

Rond die tijd was Giovanni Battista van Eycke eveneens sterk in het werk 
geïnteresseerd. Op 12 juli 1668 verklaarde Peter Anteunis37

, kunstschilder, op 

32 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Genealogisch Fonds, GF 35: Sterfhuis van Johanna 
van Eycke, 1721. 

33 F. PRIMS, Van Eycke's "Lof van Antwerpen", in Antwerpiensia 1939, dl. 13, Antwerpen, 
1940, p. 223-228. 

34 P. GENARD, Verzameling der graf- en gedenkschriften ... op. cit., Antwerpen, 1856, dl. I, 
p. 283.- Het is onduidelijk waarom het verdwenen grafschrift van de familie Van Eycke in de 
aalmoezenierskapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk niet werd opgenomen in de studie van S. 
GRIETEN en J. BUNGENEERS, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, Kunstpatrimo
nium van het ancien régim.e (Inventaris van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen, 
dl. 3), Antwerpen, 1996. 

35 F.J. VAN DEN BRANDEN, Verzamelingen van schilderijen te Antwerpen, in Antwerpsch 
Archievenblad, XXII, p. 48;- J. D ENUCE, De Antwe1psche "Konstkamers" . Inventarissen van 
kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen (Bronnen voor de Geschiedenis van 
de Vlaamsche Kunst, 2) Antwerpen, 1932, p. 318. 

36 J. D ENUCE, Na Peter Pauwel Rubens. Documenten uit den kunsthandel te Antwerpen in de 
XV/le eeuw van Marthijs Musson , (Bronnen voor de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, 5), 
Antwerpen, 1949, p. 347. 

37 Over die kunstschilder, die in geen enkel lexicon wordt vermeld, zie E . DuvERGER en D. 
MAUFORT, Het Antwe1ps kunstenaarsgeslacht Tijssens (Thyssens) uit de zeventiende en het begin 
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Fig. 2. Antoon van Dyck naar inventies van Peter Paul Rubens, Decius Mus stijgt te paard en 
zendt de lictoren weg, Vaduz, Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein SchloB Vaduz 

zijn verzoek dat Augustijn Tijssens de Oude, oudekleerkoper, hem drie weken 
geleden 'een stuck schilderye' had getoond, 'wesende geschildert door d'heer 
Antonio van Dyck inhoudende alwaer den keyser Decius te peerdt is gaende' 38 

(fig. 2). Vervolgens merkte de getuige op dat Tijssens hem op heden de afme
tingen van het kunstwerk meedeelde 'om hetselve aen hem te vercoopen'. 
Zowel in de brief van 10 maart 1667 als in de getuigenis van 12 juli 1668 
wordt een en hetzelfde stuk bedoeld. In de suite met de Historie van Decius 
Mus komt slechts een scène voor waar het paard van de Romeinse consul 
ondubbelzinnig het centrale hoofdmotief vormt. Zij verbeeldt hoe de veldheer 

van de achttiende eeuw en zijn stamvader Augustijn Tijssens de Oude, in Gentse Bijdragen tot de 
Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, dl. 31, 1996, p. 148, noot 130. 

38 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op.cit ., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, 
p. 139. 
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te paard wil stijgen en de lictoren wegzendt. Het doek maakte zonder twijfel 
deel uit van de hierboven besproken reeks patronen. Op de vraag waarom Gio
vanni Battista van Eycke het kunstwerk nog niet in de wacht had kunnen sle
pen, moeten wij het antwoord schuldig blijven. 

Uit een derde document van 15 augustus 1682, dat eveneens door Van den 
Branden wordt geciteerd39 en door M. Rooses werd gepubliceerd40, blijkt dat 
Giovanni Battista van Eycke en Gonzales Coques nog steeds samen in het 
bezit waren van 'de stucken van Decius geschilderf van Van Dijck naer de 
schetzen van Rubbens'. Ongeveer twee jaar later, op 18 april 1684, stierf 
Coques. Wellicht rond die periode waren de vijf patronen volle eigendom van 
Giovanni Battista van Eycke geworden. 

Bij zijn aankomst in Antwerpen in 1687 bezocht de Zweedse architect 
Nicodemus Tessin de Jonge de kunstcollectie van Giovanni Battista van 
Eycke41 • In zijn reisjoumaal tekende hij het volgende op: 'Beij Von Eijcken, 
einem vornehmen Grofihandler alhier, wessen bruder in Venedig seijn soli, 
haben wir auch viele schone dinge gesehen, wie unter anderen die grafie 
Schijldereijen die Van Dijck nach Rubens Ordonnance hat geschildert, so in 
tapeten seijndt gemacht, die historie ist vom KeijfJer Decio'42• Let wel op, de 
reiziger maakt in zijn verslag nergens melding van zeven schilderijen, zoals 
M. Rooses incorrect heeft geschreven43 . 

Het verdere verhaal omtrent de pedigree van de patronen kunnen wij zeer 
goed volgen. Tussen 17 november 1685 en 16 oktober 1686 kocht de Ant
werpse plaatsnijder Alexander Voet onder meer het volgend kunstwerk: 'een 
batalie, dobbelen doeck, van Desius, van Van Dyck geschilderf naer de schetse 
van Rubbens'44 • Hier wordt beslist het stuk met de Dood van Decius Mus 
bedoeld, want in de suite komt überhaupt geen andere veldslag voor. In de 
inventaris van Alexander Voet, die op 3 oktober 1689 was overleden, wordt 

39 F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis ... op. cit. p. 702, noot I . - Gonzales Coques tes
teerde op 17 augustus 1682. Hij wenste in de Sint-Joriskerk te worden begraven en duidde zijn 
vrouw Catharina Rijsheuvels als zijn universele erfgename aan (STADSARCHIEF ANTWER
PEN, Notaris B. van der Linden, N 3870 (1682), sub dato). 

40 M. Roos Es, L 'oeuvre de P.P. Rubens .. . op. cit., dl. 5, p. 205-206. 
41 Met zekerheid weten wij dat hier Giovanni Ballista van Eycke wordt bedoeld. Jan Peter 

van Eycke was in september 1672 reeds overleden (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Genealo
gisch Fonds, GF 35: Sterfhuis van Johanna van Eycke, 1721). Jacomo van Eycke de Jonge en de 
Jongste waren respectievelijk in 1679 en 1678 gestorven (F. PRIMs, Hillewen •e in het huis van 
Rubens, in Antwerpiensia 1930, dl. 5, Antwerpen, 1931, p. 148). Justo van Eycke woonde al 
meer dan dertig jaar in Venetië. Daar was hij voor 31 juli 1688 overleden (STADSARCHIEF 
ANTWERPEN, Insolvente Boedelskamer, lB 740/1). Tenslotte is er Franciscus van Eycke, grif
fier, die kort voor 17 november 1665 het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld (IBID., Nota
risC.van den Broeck, N 3656 (1665-1671), F 16v0

). 

42 G. UPMARK, Ein Besuch in Holland 1687 aus den Reiseschilderungen des schwedischen 
Architekten Nicodemus Tessin d. 1., in Oud-Holland, dl. 18, 1900, p. 202. 

43 M. ROOSES, L'Histoire de Decius Mus, in Rubens-Bulletijn, dl. 5, Antwerpen, 1910, p. 211. 
44 F.J. VAN DEN BRANDEN, Verzamelingen ... loc. cit., in Antwerpsch Archievenblad, XXIT, 

p. 48;- 1. DENUCE, De Antwerpsche "Konstkamers" ... op.cit., p. 318. 
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het nog immer vermeld45 . In zijn sterfhuis verwierf Giovanni Battista van 
Eycke wellicht het zesde patroon. 

Het zevende vinden wij terug in de nalatenschap van Joannes Aertsens (t18 
juni 1690), deken van het ambacht van de oudekleerkopers46

• In de inventaris 
lezen wij daaromtrent het volgende: 'Item competeert aen desen sterffhuyse 
twee schoone schilderyen, d 'eene wesende van de Historie van Desius geschil
derf door den Heere Van Dyck, ende d'ander het Bat van Diana oock van Van 
Dyck'41 . Zoals verder zal blijken, was hij eigenaar geworden van het Decius 
Mus-tafereel dat voordien in het bezit van Augustijn Tijssens de Oude was 
geweest. 

In 1690 stond de oudekleerkoper voor drieduizend gulden in het krijt bij 
Theodoor Andries van Kessel, oud-burgemeester en schepen. Op 23 februari 
van hetzelfde jaar verkocht Aertsens samen met zijn schoonbroer Franciscus 
Vermeulen het huis het Pauwken op de Melkmarkt aan Van Kessel voor drie
duizend vierhonderd gulden. Vier maanden later op 2 juni 1690, werden de 
openstaande rekeningen tussen beide partijen vereffend48, waarbij Aertsens 
een nieuwe obligatie van 'veerthienhondert sessentnegentich guldens acht 
stuijvers' ondertekende tegen een interest van vier percent per jaar. Hij gaf de 
twee bovengenoemde schilderijen van Van Dyck in onderpand aan Van Kes
sel (doe. 5). Twee weken later, op 18 juni 1690, overleed Joannes Aertsens en 
werd zoals reeds gezegd, een inventaris opgemaakt. Daarin is sprake van het 
Decius Mus-tafereel. Uit de staat van goederen van het sterfhuis van 1691 ver
nemen wij daarenboven dat Van Kessel beide kunstwerken van Van Dyck op 
de Vrijdagmarkt liet veilen. De vendumeester was Jan Heek en de schilderijen 
brachten 'sevenhondert seventhien guldens 33~ stuijvers' netto op (doe. 6). Bij 
die gelegenheid verwierf Giovanni Battista van Eycke hoogstwaarschijnlijk 
het zevende patroon met Decius Mus en de lictoren. 

Na tweeëntwintig jaren wachten verwezenlijkte Giovanni Battista van 
Eycke uiteindelijk een droom, maar veel vreugde heeft hij er niet meer aan 
gehad. Op 6 juli 1692 overleed hij in zijn grote woning in de Lange Gasthuis
straat. In de boedelbeschrijving ervan worden volgens de transcriptie van F.J. 
van den Branden slechts zes taferelen van de reeks geciteerd: 

45 Zie daarover F.J . VAN DEN BRANDEN, Verzamelingen ... loc. cit., p. 69;- J. DENUCE (De 
Antwerpsche "Konstkamers" ... op. cit., p. 321) heeft het werk in zijn transcriptie van de inven
tari s van het sterfhuis van Alexander Voet niet meer opgenomen. 

46 Uit het rekenboek van het oudekleerkopersambacht vernemen wij dat Joannes Aertsens tij
dens zijn leven een oudekleerkoper was. Bij de uitgaven voor het jaar lopende van I mei 1690 
tot 30 april 1691 lezen wij het volgende : 'Item de wtvaert van den deken Aertsens ter camere 
gehouden ende daerbij ghenoodt de nieuwe incametinghen tzedert vijf! jaeren. in den ambacht 
ghecomen, zijnde acht persoonen ende deselve naer ouder ghewoonte medeghetracteert en. ver
teert Fl. 72-10-00' (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Gilden en. Ambachten, Kleermakers [sic] , 
Rekenboek. Rekeninge, bewijs .. . l649[sic]-1744: 4128 bis, sub dato. 

47 J. DENUCE, De Antwerpsche " Konstkamers" .. . op. cit., p. 351. 
48 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris Ph.M. Francot, N 1593 (1690), f" 2-3v0 en 24. 
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'In de groote camere aen de strate: 
... Ses stucken schilderye, geordonneert door den heere Rubbens ende opgeschil
dert door den heere Van Dyck, wesende de Historie van den keyser Desius: 
Het eerste representerende de Triumphe van dense/ven keyser 
De tweede wesende eene Offerhande 
De derde voor de schouwe met het volck van de Roomeynen 
De vierde synde een venstersfuck den Trophé 
De vyffde daer den keyser Desius wort doorsteken 
De zesde daer den keyser wort begraven'49• 

De auteur merkte niet dat ' in de cleyn camere aen de straet' een zevende 
doek was opgehangen, namelijk ' een groot stuck daer den keyser Decius te 
poert gaet geschilderf door Van Dyck' 50 (fig. 2). De overledene had het kort 
voordien in het sterfhuis van Joannes Aertsens op de kop kunnen tikken. In de 
grote kamer kon Van Eycke het wegens plaatsgebrek niet meer ophangen, 
daarom prijkte het in het aanpalend vertrek. Het feit dat de nieuwe eigenaar het 
zevende patroon in de nabijgelegen plaats uitstalde, laat ons tevens toe het 
onderwerp ervan met nauwkeurigheid te achterhalen. Het verbeeldt Decius 
Mus die te paard stijgt en de lictoren wegzendt. Het was op het einde van de 
jaren zestig in het bezit van Augustijn Tijssens de Oude, oudekleerkoper, die 
het wellicht omwille van grote geldverlegenheid aan zijn gildebroeder Johan
nes Aertsens diende te verkopen. 

In een andere kamer van de woning van Giovanni Battista van Eycke 
bevonden zich nog 'acht teeckeningen van de historie van Desius', die even
eens aan de aandacht van vroegere auteurs zijn ontsnapt51 • Het lijkt onwaar
schijnlijk dat hier de oorspronkelijke ontwerpen van P.P. Rubens worden 
bedoeld, de zogenaamde 'petits patrons' . In de inventaris worden zij immers 
niet aan een welbepaald kunstenaar toegekend. Indien het authentieke schetsen 
van de meester waren geweest, dan zou men wellicht ook veel moeite hebben 
gedaan om ze aan de prins van Liechtenstein te verkopen, zoals verder blijkt. 

Het lichaam van Giovanni Battista van Eycke was nog niet aan de gewijde 
aarde toevertrouwd of de kunsthandelaars en liethebbers aasden reeds op hun 
prooi. Op 7 juli 1692, nauwelijks één dag na het overlijden, schreef Marcus 
Forchondt vanuit Antwerpen naar prins Johan Adam Andreas von Liechten
stein in Wenen52• Hij liet weten 'das eyne Verlassenschaft varhanden ist, 

49 F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis ... op.cit., p. 702, noot I. - lo. , Verzamelingen ... loc. 
cit., in Antwerpsch Archievenblad, XXII, p. 94. - Zie ook M. RoosES, L'ceuvre de P.P. 
Rubens ... op. cit., dl. 3, p. 205-206. De verdere historiek van de tapijtpatronen die deze laatste op 
grond van de verzamelde gegevens heeft gemaakt, is natuurlijk verkeerd. 

50 Het stuk werd wel opgenomen in : J. DENUCE, De Antwerpsche " Konstkamers" ... op.cit., 
p. 37 1. 

5 1 Voor een volledige transcriptie van het document zie E. DUVERGER, Antwerpse kunstinven
tarissen .. . op. cit ., vol. 11 , sub dato 7 juli 1692. 

52 De brief van Marcus Forchondt komt eigenaardig genoeg in zijn kladschrift niet voor 
(STADSARCHIEF ANTWERPEN, Insolvente boedels : Forchondt, IB 768/1 ). Blijkbaar hield hij 
de hele zaak voor zijn fami lie verborgen. Op 25 april 1692 verbleef hij in Amsterdam en schreef 
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darinn viel rare Malerey von Antonius von Dyck die Historie von Desius, soo 
in 5 ader 6 Stuck bestehet, solche baldt vercauft wierdt werden'53

• Binnen drie 
of vier weken zou de inboedel onder de hamer komen en hij wilde gaarne die 
stukken voor rekening van de prins aankopen. Het is opvallend hoe goed Mar
cus Forchondt op de hoogte was van de kunstcollecties in zijn onmiddellijke 
omgeving. Hij wist natuurlijk niet nauwkeurig te melden hoeveel patronen 
wijlen Van Eycke had nagelaten, want hij had geen weet van het aantal stuk
ken dat de verzamelaar tegen het einde van zijn leven nog had verworven. 

Het antwoord op de brief van Forchondt is niet teruggevonden. In een 
betalingspast in de rekeningen van de prins van Liechtenstein uit de periode 
van kerstmis 1695 tot het feest van Johannes de Doper (24 juni) 1696lezen wij 
het volgende: 'Herrn Marco Forchandfür 8 stuckh Mahlerey von Antonio von 
Daykh zalht, lauth Quittung und zurukhgestelten Revers, bezahlet 11.000 
Fl. ' 54. Hoewel in het sterfhuis van Van Eycke slechts zeven patronen met de 
geschiedenis van de Romeinse consul voorradig waren, werden volgens 
bovenstaande kwitantie acht doeken aan de prins geleverd. 

Met zekerheid weten wij dat Forchondt navolgende stukken aan hem had 
verkocht: Decius Mus spreekt tot zijn soldaten en legt zijn droom uit, Decius 
Mus raadpleegt de Haruspex, de Wijding van Decius Mus aan de goden van 
de onderwereld, Decius Mus stijgt te paard en zendt de lictoren weg, de Dood 
van Decius Mus op het slagveld, Decius Mus opgebaard en tenslotte de 
Wapentrofeeën. In de inventaris van het sterfhuis van Giovanni Battista van 
Eycke waren dezelfde zeven patronen aanwezig. 

In het contract van 1616 van François Sweerts de Jonge en Jan Raes met 
Franco Cattaneo is eveneens sprake van tweemaal zeven wandtapijten en drie 
sobreportes die geleverd moesten worden. 

Een twintigtal jaren later in 1637 werd de suite met een achtste stuk uitge
breid, zoals blijkt uit de overeenkomst die op 17 maart van dat jaar tussen Joan 
Vincque en Francisco Reynbout was afgesloten55. In het akkoord is ondubbel
zinnig sprake van acht tapijten. Het achtste patroon met Pallas kroont Roma 
was wellicht kort tevoren in de werkplaats van Pieter Paul Rubens voltooid. 
Dat stuk behoorde tot de reeks kunstwerken die in 1692 aan de prins van 
Liechtenstein waren verkocht (fig. 3). 

Uit een notariële akte van 22 januari 1682 vernemen wij dat het tafereel 
eveneens in het bezit van Van Eycke was geweest. Op verzoek van Gonzales 

hij aan zijn broer Guillielmo in Antwerpen. De volgende bewaarde brief van Marcus Forchondt 
vanuit Antwerpen aan zijn broer Guillielmo in Amsterdam dateert van 15 oktober 1692. Er is 
nooit sprake van de prins van Liechtenstein. 

53 De bijdrage van O.V. over Rubens' Decius-Zyklus in der Liechtensteingalerie uit de 
Kunstchronik (20 december 1907) werd opgenomen in de studie van M. RoosES, L'Histoire ... 
loc. cit., p. 205-209. 

54 ID., p. 208. 
55 1. DuvERGER, Aantekeningen ... loc. cit. , p. 41. 
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Fig. 3. Atelier Peter Paul Rubens naar inventies van Peter Paul Rubens, Pallas kroont RomLL, 
Vaduz, Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein SchloJ3 Vaduz 

Coques legde op die datum Joannes Snellinckx, gewezen klerk van Giovanni 
Battista van Eycke, een verklaring af. In 1663 was hij dikwijls in het atelier 
van Coques geweest. Hij had daar gezien hoe de kunstenaar aan het werken 
was aan 'een stuck representerende Pallas croonende Roma alwaer hij was 
overschilderende het roodt cleedt van Pallas, dwelck teenemael was vuijtge
storven' (fig. 3). Verder stipuleerde Snellinckx dat het werk zowel aan de 
kunstschilder als aan Van Eycke 'elck voor een derde paert' toebehoorde56 

(doe. 2). 

56 Hieruit kunnen wij afleiden dat Jean Karel de Witte wellicht voor een derde deel mede
eigenaar van het schilderij was. 
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Op 24 januari 1682 werden alle geschillen tussen Giovanni Battista van 
Eycke en Gonzales Coques betreffende een obligatie van tweehonderd gulden 
en de 'verbeteringe ende opmackinge van schilderijen' bijgelegd. In de akte 
werd tevens uitdrukkelijk beklemtoond dat de taferelen met de Historie van 
Decius Mus nog steeds het gemeenschappelijke bezit van beide partijen bleven 
(doe. 3). 

Enige maanden later, op 15 augustus 1682, had Van Eycke het aandeel van 
Coques in het stuk met Pallas en Roma overgenomen. Op die datum rekenden 
beiden af over het geld dat de ene van de andere had geleend. Ook alle schul
den in verband met 'gemaeckte ende vercochte schilderijen' werden vereffend. 
In het document is wel nog sprake van Gonzales Coques als mede-eigenaar in 
de patronen van Decius Mus. Zoals gezegd was Pallas kroont Roma in handen 
van Giovanni Battista van Eycke gevallen (doe. 4) . Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat wij het doek in de inventaris van zijn sterfhuis terugvinden. 
Daarin wordt onder het nummer 148 'een schilderije Pallas' geciteerd (fig. 3). 

Het is opvallend hoe Gonzales Coques en Giovanni Battista van Eycke het 
stuk tijdens hun leven nooit als een Decius Mus-patroon hadden aangezien en 
geklasseerd. Zo hing het werk bij deze laatste op de 'bovencamer boven het 
sa/let' . Wanneer wij het tafereel Pallas kroont Roma uit Liechtenstein, ook 
Victoria en Virtus genaamd, met de zeven andere composities vergelijken, dan 
merken wij onmiddellijk dat het de gebalde en harmonische vitaliteit mist die 
in de overige Decius Mus-patronen zo duidelijk tot uiting komt. Er is geen 
hechte band tussen Roma en Victoria, die als twee losstaande figuren in een 
landschap zijn opgesteld. R. Baumstark opperde in navolging van J.S. Held de 
mening dat het hier in feite om twee entrefenêtres gaat, die op één schilder
doek zijn samengebracht57. 

Daarvoor verwees hij naar het contract dat François Sweerts en Jan Raes 
met Franco Cattaneo hadden afgesloten. Daarin worden evenwel drie kleine 
sobreportes vermeld, die in de breedte waren uitgewerkt. Van entrefenêtres, 
zoals de auteur schrijft, is nergens sprake. De hoogte van de stukken boven de 
deuren schommelt tussen 132 en 168 cm, de breedte tussen 152 en 168 cm, 
terwijl de afmetingen van het patroon nagenoeg 287 cm hoog en 272 cm breed 
zijn58. In de kamers die in 1616 waren besteld, komen in het eerste geval drie 
smalle stukken voor: een van 120 en twee van 144 cm. In het tweede geval 
een van 72 en een van 120 cm. De hoogte ervan bedroeg respectievelijk 382 
en 400 cm. 

57 R. BAUMSTARK, Peter Paul Rubens. Tod und Sieg des Römischen Konsuis Decius Mus, 
Vaduz, 1988, p. 123. Zie ook ID. , Notes on the Decius Mus Cycle, in The Ringling Museum of Art 
.Journal, 1983, p. 178-191; ID., Peter Paul Rubens. The Decius Mus Cycle, New York, 1985 ; 
Liechtenstein, the Princely Collections (tentoonstellingscatalogus), New York, 1985-1986, 
p. 338-355. 

58 J. DUVERGER, Aantekeningen ... loc. cit., p. 22. 
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De zeer sculpturaal uitgewerkte cartouche in het midden van de bovenste 
horizontale lijst van de patronen komt alleen op de eerste zes schilderijen voor. 
Zij brengen scènes uit het leven van de Romeinse consul in beeld. Op het 
zevende en op het achtste tafereel ontbreekt die decoratie. Verder valt op dat 
de binnenlijst van het patroon met de Wapentrofeeën in de andere doeken niet 
aanwezig is (fig. 4). 

Tenslotte is er de vraag wie de patronen met de Geschiedenis van Decius 
Mus heeft geschilderd. In het contract van 9 november 1616 wordt ondubbel
zinnig meegedeeld dat aan de kooplieden-tapissiers 'leur soit délivré le patron 
que le sieur Pietro Paulo Rubens en doibt faire' 59• Zijn de feiten in werkelijk
heid ook zo verlopen? Voorzeker in een brief aan Janus Gruterus schreef 
François Sweerts de Jonge nog dat Rubens voor hem een patroon had geschil
derd, maar in de notariële akten van 1625 en 1637 wordt de naam van de kun
stenaar niet meer vermeld. Integendeel, vanaf 1660 is sprake van 'vyff schilde
ryen wesende de Historie van den Keyser Decius geschilderf door Anthonio 
van Dyck'60

. Voortaan werd door de tijdgenoten steeds herhaald dat deze laat
ste de patronen naar schetsen, naar ordonnanties van Rubens had geschilderd. 
Eenzelfde mededeling vinden wij in Le vite de' Pittore van Giovanni Pietro 
Bellori uit 16726 1• Toen Nicodemus Tessin in 1687 in de woning van Giovanni 
Battista van Eycke vertoefde, maakte hij in zijn reisjoumaal eveneens gewag 
van 'die gro.fJe Schijldereijen die Van Dijck nach Rubens Ordonnance hat 
geschildert', die in tapijtwerk waren uitgevoerd. In de inventaris van het sterf
huis van deze laatste uit 1692 werden zij op dezelfde wijze omschreven. In de 
betalingspast van 1695 van de hand van de rentmeester van de prins van 
Liechtenstein is zelfs uitsluitend sprake van werken van Antoon van Dyck. 

Nadien is men begonnen met de patronen aan P.P. Rubens toe te schrijven. 
De eerste in de rij was wellicht de auteur van de catalogus van de kunst
verzameling in Liechtenstein uit 176762. In een levensbeschrijving van de 
kunstenaar uit 1774 werden zeven van de acht stukken ook aan hem toe
gewezen63. Niettemin blijven menige kunsthistorici zoals H. Gerson64, H. 

59 lo. , p. 37, doe. I. 
60 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol: 8 (1658-1666), Brussel , 1995, 

p. 104-105 en p. 191-192. 
61 C. BROWN, Van Dyck, Oxford, 1982, p. 22. 
62 R. BAUMSTARK, Peter Paul Rubens ... op.cit., p. 18.- Wij hebben de catalogus niet kun

nen raadplegen. De studie van R. Baumstark leert dat zeven patronen de nummers 344 tot 350 
dragen (Jo. , p. 29, 45, 61 , 74, 91 , lil en 127). Het achtste met de Wapentrofeeën heeft het num
mer 20 en werd niet bij de vorige werken van Rubens geklasseerd (ID. , p. 133). 

63 Historische levensbeschryving van Petrus Paulus Rubbens, ridder, heere van den Steen 
&c. Verrykt met veele gewigtige byzonderheden, welken by geen andere schryvers tot heden toe 
te vinden zyn geweest; nevens eene naauwkeurige opgave zyner schilderyen. ... , Amsterdam, 1774, 
p. 352-353. 

64 H. GERSON en E.H. TER KuLLE, Art and Architecture in Belgium 1600 to 1800, Harmonds
worth, 1960, p. 110-111. 
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Fig. 4. Antoon van Dyck naar inventies van Peter Paul Rubens, Wapentrofeeën, Vaduz, 
Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein SchloB Vaduz 
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Vlieghe6S, E. Larsen66, C. Brown67 .. • de acht schilderijen met de Historie van 
Decius Mus wellicht terecht aan Antoon van Dyck toekennen. In de zeven
tiende-eeuwse documenten werd hij door de kunstenaars en kunstliefhebbers 
ook steevast als de schilder niet als de inventor van de reeks geciteerd. 

Precies in het jaar 1660, toen het groot proces tussen Franciscus Hillewerve, 
schoonbroer van Jacomo van Eycke de Jonge, en Peter Meulewels was inge
zet, hadden Giovanni Battista van Eycke en Gonzales Coques enige van de 
bovengenoemde Decius Mus-patronen aangekocht. De rechtszaak handelde 
over dertien schilderijen voorstellende de Twaalf Apostelen en de Salvator 
Mundi die Meulewels aan kanunnik Rillewerve als originelen van de hand van 
Antoon van Dyck had verkocht. De authenticiteit van de kunstwerken werd 
door vele schilders in twijfel getrokken. Wij citeren in dat verband Herman 
Servaes, Justus Verus ab Egmont, Huybrecht Sporckrnans, Jan Boeckhorst, 
Matthijs Musson, David Rijckaert, Abraham van Diepenbeeck, Jacques Jor
daens ... Ook Giovanni Battista van Eycke en Gonzales Coques getuigden dat 
het geenszins originele stukken waren68. Tijdens de eerste dagen van het pro
ces, toen vermoedelijk velen in de stad zich stijlkritische vragen stelden 
omtrent het oeuvre van Van Dyck, waagden Van Eycke en Coques het vijf 
schilderijen van de Decius Mus-reeks te verwerven. De aankoop in die woe
lige tijd geldt als een argumenturn ex silentio dat het wel degelijk om authen
tieke doeken van die meester ging. 

DOCUMENTEN 

161 8, 18 JULI. - FRANCOIS SWEERTS UIT ANTWERPEN AAN JANUS GRUTERUS IN HEIDEL

BERG. 

Jano Grutero Franciscus Sweertius S.D. 
Vuer sekere dagen heb ontfaen 2 van UI. brieven in dato 3 april ende 28 mey mette 

eerste eene procuratie voor den procureur Derboven, die hem in eygen handen heb 
gelevert ende uwe saecken gerecommandeert als eygen. Heeft Bellerus aengeweest, die 
desen toecomende misse in Francfort seyt te comen ende sal UI. volcomen satisfactie 
van alles gheven. Ons heeft goet gedocht hem desen tyt noch te gheven, want seer cort 
is, verhopende dat hem daerentuschen synne conscientie sal wroegen et dare unicuique 
suum [en aan ieder het zijne geven]. Maer oft soo geviele dat hy hier quame te beter 
tyt, versekert sal sorge dragen dat de penningen UI. sekerlycken sullen geworden. 

65 H. VUEGHE, De schilder Rubens, Utrecht-Antwerpen, 1977, p. 39-40. 
66 E. L ARSEN, Apropos some Rubens' Sketches, in Pantheon, 1981 , p. 314-321 ; lo., The Pain

tings of Anthony van Dyck, dl. 2, Freren, 1988, p. 120-121. 
67 C. BROWN, Van Dyck, Oxford, 1982, p. 21-23 . 
68 L. GALESLOOT, Un procès pour une vente de tableaux attribués à Antoine van Dyck. 1660-

1662, in Annales de l 'Académie d'Archéologie de Belgique, dl. 24, 1868, p. 561-605. 



114 E. DUVERGER END. MAUFORT 

Want heb goede vrienden soo hier als tot Cuelen, die alle missen in Francfort syn. Soo 
weest daerin gerust, nam si quid recte curatum velis, mihi mandes [want als je iets cor
rect behartigd wilt, vertrouw het aan mij toe]. Inclusas Domino Lernutio misi, quaset 
accepit responsums prima opportunitate [uw ingesloten brief aan de heer Lernutius heb 
ik hem toegestuurd. Hij heeft hem ontvangen en zal u bij de eerste gelegenheid ant
woorden]. D. Wouwerius doet Ul. van herten groeten, seer bedanckende voor exemplar 
Tulli maer seyt synne groote onaxsaemheyt te wesen van nyet geantwoort te hebben. 
Heb van Roomen ontfanghen urnam marmoream cum hac inscriptione: an videris nes
cio [een marmeren urne met volgend opschrift : ik weet niet of je gezien hebt]. Wy van 
Antwerpen willen allenskens Italiae monumenta [antiquiteiten uit Italië] incorporeren. 
Petrus Paulus Rubenius, seculi nostri Apelles [de Apelles van onze tijd], heeft 
onlanckx wt Engelant becomen over 100 capita marmorea et statuas [100 marmeren 
hoofden en beelden]. Syn daer comen van Venetiën ex Musaeo patriarchae Aquileiae 
[uit het museum van de patriarch van Aquileia]. Desen Rubbens windt dagelyckx 100 
guldens. Is niet alleen schilder, maer versatissimus in historiis et re politica [uitermate 
beslagen in geschiedenis en politiek]. Heeft alreedeover 24 duysent guldens versnoept 
in syn huys. 

Nunc ad alia [nu iets anders]. Jek verstaen dat nu onlancx tot Heydelberch geweest 
syn Daniël Steurbout ende Barthelomeo Balbani; ende souden vermangelt oft vercocht 
hebben an conte eJecteur palatin sekere tappisseryen, die sy noch van my hebben 
gecocht, onder ander een camer van .. . 69 6 ellen hoogh, alles 432 ellen, Historie van 
Sampson, wtnemende fraey werck, betalen my tselve XV guldens d'elle. Ende verstaen 
dat Palatin noch gheern gemaeckt hadde 900 ellen van hooghen prys, soo zoude my 
sonderlinghe vrientschap geschieden, dat Ul. daer naer stillekens hadde vernomen wat 
daer aff is. Ende sa! hem dienen met ongelycke meerder advantagie als met dese 
vogels sal connen doen. 

[Ru]benius70 heeft voor my geschildert een patroon ... 71 ende wort gemaect op ... 72 

ellen diep voor Genua. Bone Deus, wat fraey tappisserye is daer naer gemaect! Cost 25 
fl. de el. Soo daer van gelycken yemant waer in curia [aan het hof] , men soude hem 
oock een camer naer densetven patroon connen doen maecken. Per advys, sed omnia 
in silentio, ne isti resciscant [maar alles in stilte, dat ze er niet achter komen]. Ende soo 
van noode waer, soude lichtelycken eens overvliegen ad nundinas [naar de (jaar?) 
markt]. Want ben vast van opinie dat sy Elect. Palatinum dapper bedrogen sullen 
hebben. 

Jek heb tot Brussel eerren patroon de Actis Apostolorum [uit de Handelingen van de 
Apostelen] , geschildert van Raphaël Urbin, denweleken men Iichtelycken op 7 oft 7 
1/2 ellen hooch soude connen doen maecken. lek hebbe 800 ellen voor Duc de Larma 
te maecken, 7 1/2 diepoft hooghe. Men can dyen patroon maecken op 15, 16, 18, jae 
20 gulden, ende oock op 24 gulden el. Maer dan souwt wtnemende fraey werck wesen. 
Hisce vale et Sweertium ama [tot hier, en het gaat u goed, blijf Sweertius ' vriend] . 
Ende siet ofter ergens wat te vangen waer; non erimus ingrati [wij zullen niet ondank
baar zijn]. Dan syt versekert Palatinus sa! met alle getrouwicheyt gedient worden. Ant
verpiae, 18 july anno 1618. Mense Mayo, mi Grutere, amisi solatium vitae, aetatis 38, 
relectis lil masculis ende 11 femellis. R.I.P. Ryckius doctissimum carmen in obiturn 
composuit. Erat illi nomen Susanna van Erpe [In de maand mei, beste Grutere, heb ik 

69 Een woord onleesbaar. 
70 De letters Ru ontbreken door beschadiging. 
71 Een of twee woorden ontbreken om dezelfde reden. 
72 Het cijfer is verdwenen. 
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de troost van mijn leven verloren. Zij was 38 jaar oud. Zij laat drie jongens en twee 
meisjes achter. Zij ruste in vrede. Ryckius heeft een zeer geleerd gedicht op haar dood 
geschreven. Zij heette Suzanne van Erpe]. 

[Onderaan de brief] Clarissimo doctissimoque viro D. Jano Grutero, amico tanquam 
fratri, Heidelbergis [Aan de zeer edele en zeer geleerde heer Jan de Grutere, mijn 
vriend als mijn broeder te Heidelberg]. 

HEIDELBERG, UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK, Cod. Pal. Germ. 8. f" 210-210v 0
• 

-Onvolledig gepubliceerd door J. DUVERGER, Aantekeningen ... loc. cit., p. 39.- Wij 
danken de heer Joris de Zutter, licentiaat in de klassieke filologie, die de Latijnse tek
sten heeft vertaald. 

2 

1682, 22 JANUARI.- OP VERZOEK VAN GONZALES COQUES, KUNSTSCHILDER, LEGDE JOHAN
NES SNELLINCKX, DIE IN 1663 KLERK WAS TEN HUIZE VAN GIOVANNI BATTISTA VAN EYCKE, 
EEN VERKLARING AF. VERSCHEIDENE MALEN HAD HIJ GEZIEN HOE DE KUNSTENAAR 
RESTAURATLES UITVOERDE AAN HET ROOD KLEED VAN PALLAS IN EEN SCHILDERIJ VOOR
STELLENDE PALLAS KROONT ROMA. 

Ten versuecke van sieur Gonza1es Cocques, constschilder alhier. Die XXIIa januarij 
anno 1682 compareerde Joannes Snellincx, ingesetene deser stadt mij notario bekent, 
ende verclaerde etca., presenterende etca., waerachtich te sijn dat hij deponent ten tijde 
hij was schrijvende op het comptoir van sieur Jan Baptista van Eijck, dwelck is 
geweest ontrent den jaere sesthienhondert drijentsestich, verscheijde reijsen is geweest 
ten huijse van den requirant, ende aldaer gesien heeft dat den requirant was repare
rende ende schilderende aen sekere stucken schi1derije, die den requirant verclaerde te 
competeren aen hen ende den voors. sieur Van Eijck elck voor een derde paert. Ende 
merckelijck heeft den deponent gesien, dat den requirant was onderhanden hebbende 
ende herekende aen seker stuck representerende Pallas Roma croonende, alwaer hij 
was overschilderende het roodt cleedt van Pallas, dwelck teenemael was vuijtgestor
ven. Verciarende daerenboven hij deponent verscheijde reysen ten huijse ende op de 
camer van den voors. sieur Van Eijck gesien te hebben seker stucxken schi1derije 
geschildert van Van Hoeck vuijtbeldende een Legerken geplaceert, dwelck was han
gende voor de schouwe. Ende want etca. Consenteerde etca. Aldus gedaen ende gepas
seert t' Antwerpen ter presentiën van Ignatius van Tongeren ende Hendrick Quellinus, 
ingesetene deser stadt als getuygen. 

[Get.:] Joan Snellinckx, B. van der Linden, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris B. van der Linden, N 3870 (1682). 

3 

1682, 24 JANUARI. -OP VERZOEK VAN GONZALES COQUES, OUD-DEKEN VAN DE SINT
LUCASGILDE, LEGDEN PETER VAN HALEN EN GASPAR HUIJBRECHTS, EVENEENS OUD-DEKENS, 
EEN GETUIGENIS AF OVER DE MOEILIJKHEDEN DIE TUSSEN DE REKWIRANT EN GIOV ANNI 
BATTISTA VAN EYCKE WAREN GEREZEN. DE GESCHILLEN WERDEN BIJGELEGD EN EXPLICIET 
WERD BEKLEMTOOND DAT DE SCHILDERIJEN MET DE HISTORIE VAN DEClUS MUS NAAR DE 
SCHETSEN VAN P.P. RUBENS GEMEENSCHAPPELIJKE EIGENDOM VAN COQUES EN VAN EYCKE 
BLEVEN. 
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Ten versuecke van sieur Gonzales Coques, oudt-deken van Sinte-Lucasgulde alhier. 
Die XXIlila januarij anno 1682 compareerden sieurs Peeter van Halen ende Gaspar 
Huijbrechts, oock beijde oude dekens der voors. gulde, mij notario bekent. Ende ver
claerden etca., presenterende etca. waerachtich te sijn, datt er disput ende differentie is 
geweest tusschen den requirant ende sieur Jan Baptista van Eijck over sekere preten
tiën ende contrepretensiën die sij samen waeren hebbende, soo over sekere obligatie 
van tweehondert gulden capitael die den voors. Van Eijck was heijsschende ten laste 
van den requirant, ende verbeteringe ende opmaeckinge van schilderijen als seker ver
cocht stucxken ende andere pretentiën die den requirant pretendeerde te hebben ten 
laste van den voors. sieur Van Eijck. Welck geschil ende disput partijen hebben gestelt 
in handen ende arbitragie van de voors. twee deponenten, die ten dijen eijnde be
neffens partijen ende den advocaet Gillemans op gisteren sijn vergadert geweest in de 
herberghe den Toelast alhier, alwaer naer eenighe discourssen den eersten deponent 
gevraeght heeft aen den gemelden sieur Van Eijck oft sij niet en wouden beginnen te 
spreken van de affaires daerom sij waren gecomen. Waerop denselven Van Eijck ant
woorde dat hij met den requirant d'accord was, dwetck densetven deponent aen den 
requirant voorhietdt hem vragende oft si) samen d'accord waeren, die daerop ant
woorde: ende waerom si) dan vergaderden, die daerop antwoorde neen, dwelck door 
densetven deponent wederom gerelateert sijnde ende voors. Van Eijck heeft geant
woordt73, seggende wij sijn overcommen dat den requirant het stucxken (wesende 
eenen Sint-Anthonis met hertoch Anthonis) sa! opmaecken ende dat alle pretentiën 
daermede doodt ende te niet sullen sijn. Dwelck den iersten deponent wederom74 heeft 
voorgehouden aen den requirant hem vragende oft het alsoo was, die daerop antwoorde 
jae. Waerop den iersten deponent repliceerde (alsoo den advocaet Gillemans ver
scheijde mael was seggende, dat daermede alle disputen ende pretentiën souden comen 
te cesseren) oft den requirant tselve wel was verstaende ende oft alle pretentiën daer
mede te niet waeren. Ende oft hy buijten dat niet en hadde te pretenderen. Daerop den 
tweeden deponent heeft geseijt dickwils gehoort te hebben van eenighe pretentiën van 
schilderen, die door den requirant waeren gecocht ende waerinne hij deel was preten
derende. Dwelck den iersten deponent oock alsoo affirmeerde gehoort te hebben. 
Waerop den voors. Van Eijck antwoorde, dat alle de pretentiën die den requirant nu op 
die stucken was hebbende, souden open blijven, tselve tot verscheijde reijsen repete
rende. Waerover den iersten deponent wederom repliceerde dat deselve schilderijen 
wel sevemael souden vercocht worden door de directie van den requirant ende niet 
eens onder Van Eijck, doordijen den requirant daertoe meer addres hadde. Daerop den
se! ven Van Eijck antwoorde, dat hij sijn debvoir soude doen dat deselve schilderijen 
souden vercocht worden ende datt 'er noch eene courtoisie bovendijen soude vallen. 
Soodat partijen eijndelyck alsdoen sijn verbleven, dat den requirant bij een oudt stucx
ken, dwelck Gonzates75 hem requirant toequam, representerende Sint-Anthonis met 
hertoch Anthonis boven genomineert, soude schilderen een crucifix ende dat daermede 
souden cesseren alle de voorgemelde obligatiën ende pretentiën, die sij tsamen waeren 
hebbende. Ende principalijck de obligatie van tweehondert gulden die ditto Van Eijck 
was hebbende ten laste van den requirant, behoudelijek dat denselven requirant soude 
blijven behouden sijne pretentie die hij heeft op de voors. stucken, als voore is geseijt, 
als die souden wesen vercocht. Welcke stucken, alsoo deselve ten tijde van henne com
paritie niet en wierden genoempt de deponenten verclaerden te wesen de Historie van 

73 Cursieve tekst naderhand geschrapt. 
74 Woord naderhand geschrapt. 
75 Woord naderhand geschrapt. 
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Decius naer de schetsen van Rubbens. Ende want etca., consenteerden etca. Actum 
t' Antwerpen ter presentiën van Ignatius van Tongeren ende Hendrick Quellinus, inge
seten deser stadt als getuigen. 

[Get.:] Peeter van Halen, Gaspar Huijbrechts, B. van der Linden, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris B. van der Linden, N 3870 (1682). 

4 

1682, 15 AUGUSTUS.- DE GESCHILLEN TUSSEN GIOVANNI BATTISTA VAN EYCKE EN GON

ZALES COQUES, KUNSTSCHILDER, WERDEN BESLECHT. EXPLICIET WORDT BEKLEMTOOND 

DAT DE SCHILDERIJEN VAN ANTOON VAN DYCK NAAR SCHETSEN VAN P.P. RUBENS GEMEEN

SCHAPPELIJKE EIGENDOM VAN BEIDEN BLIJVEN. 

Op heden den vijffthienden augusti des jaers sesthienhondert ende tweentachtentich, 
soo bekenden sieurs Joan Baptista van Eijck ende Gonzalo Cocques, constschilder 
alhier, tsamen met malcanderen affgerekent ende geliquideert te hebben raeckende alle 
ende ijegelijck de pretentiën soo van geleenden ende betaelden gelde, als gemaeckte 
ende vercochte schilderijen, bij d'een oft d'ander van partijen aen malcanderen gedaen 
oft gemaeckt. Ende voorts van allen tgene sij tot te laste van malcanderen enichssints 
souden connen oft mogen pretenderen tot date deses, vuijt wat hooffde tselve soude 
mogen wesen, niet vuijtgesondert. Behoudelijek dat den voors. sieur Gonzalo Cocques 
verstaet te blijven op sijn geheel ende ongeprejudiceert raeckende het deel dat densel
ven hem sustineert toe te comen in sekere stucken van Detius geschildert van Van 
Dijck naer de schetzen van Rubbens. 't Oirconden dese onderteekent in Antwerpen ter 
presentiën van sieur Peeter van Halen, constschilder, ende Hendrick Quellinus als 
get[uigen]. 

[Get.:] Giovanni Battista van Eycke, Gonsalo Coques, Peeter van Halen als getuy
gen, me hic presente B. van der Linden, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris B. van der Linden, N 3870 (1682). 

5 

1690, 2 JUNI. - JOANNES AERTSENS, OUDEKLEERKOPER, GEEFT AAN THEODORUS VAN 

KESSEL TWEE SCHILDERIJEN VAN ANTOON VAN DYCK IN ONDERPAND, WAARONDER EEN 

DEClUS MUS-PATROON. 

Eoden die et anno [tweeden junij XVIc negentich] compareerden sieur Joannes 
Aertssens oudt-deken van 't oudecleercoopersambacht binnen dese stadt ende bekende 
per rest van drije distincte wisselbriven mette intresten van dien schuldich te sijn aen 
heer ende meester Theodor Andreas van Kessel, oudt-borgermeester ende dienende 
schepene deser stadt, de somme van tweehondert sevenenveertich ponden vijff schel
lingen 10 grooten Vlems rnaeekende met twelff guldens derthien stuijvers die densel
ven heere Van Kessel te veel heeft betaelt boven de coopsomme van thuijs het Pauw
ken gestaen op de Melckmerckt ingevolge van de affrekeninge op heden voor my 
notaris gepasseert samen veerthienhondert sessentnegentich guldens acht stuijvers 
daervan dese is dienende voor absolute quitantie sonder van andere te moeten doceren, 
renuntierende oversulcx aen d'exceptie van geenen getelden gelde welcke voors. 
somme hij comparant geloeft heeft ende geloeft mits desen aen den voors. heere Van 
Kessel oft sijns actie hebbende op te leggen ende te voldoen tsijnder geliefte metten 



118 E. OVVERGER EN D. MAUFORT 

intrest van dien ten advenant van vier ten hondert opt jaer innegegaen sijnden den 27 
februar lestleden die sijnen cours sal blijven houden tot de volle ende reële voldoe
ninge toe oft wel des versochts sijnde daervoore rente te verlijden ten penninck ses
thiene tot op goede vaste panden tot contentemente van den voors. heere Van Kessel 
oft syn actie hebbende ende obligavit se et sua quecumque ende special alsukken twee 
stucken schilderije als den comparant als pant metter minnen ter handt heeft gestelt aen 
den voors. heere Van Kessel beijde geschildert door den heere Van Dijck, renuntie
rende etc. constituerende voorts. onwederroepelyck alle thoonders dese omme allent 
gene voors . is voor de heeren schepenen deser stadt te vernieuwen ende hem constitu
ant daerinne te doen ende laten condemneren. Sonder argelist. Actum Antwerpie pre
sentibus sieur Franciscus Verroeuien ende Alexander Xaverius Schouteos als getuijgen 
hier toe versocht. 

[Get.:] Joannes Aertsens, Ph. M. Francot, notarius publicus. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris Ph. M. Francot, N 1593 (1690), f' 24-
24v0. 

6 

1691, 8 FEBRUARI.- UITTREKSEL UIT DE STAAT VAN GOEDEREN VAN HET STERFHUIS 

VAN JOHANNES AERTSENS, OUDEKLEERKOPER, WEDUWNAAR VAN MARIA THERESIA VAN 

DEN CRUJJCE EN VAN MARIA VERMEULEN. HIJ IS OP 18 JULI 1690 IN ZIJN HUIS DE WILDE 

VALK OP DE HOEK VAN DE VRIJDAGMARKT EN DE VALKSTRAAT OVERLEDEN. DE TWEE 

SCHILDERHEN DIE HIJ AAN THEODOOR ANDRIES VAN KESSEL IN PAND HAD GEGEVEN, WER

DEN OP DE VRIJDAGMARKT OPENBAAR VERKOCHT. HIJ LAAT VIER KINDEREN NA, NAME

LIJK ANNA MARIA AERTSENS UIT HET EERSTE HUWELIJK EN DRIE UIT HET TWEEDE HUWE

LIJK. OP 23 FEBRUARI 1689 HAD HIJ VOOR NOTARIS JACQUES LUCAS EEN TESTAMENT 

VERLEDEN. LUIDENS EEN ACTE OP 26 AUGUSTUS I690 VOOR NOTARIS PH. M. FRANCOT 

GEPASSEERD, HEBBEN ANNA MARIA AERTSENS EN FRANCOIS VERMEULEN, TESTAMENTAIRE 

VOOGDEN VAN DE MINDERJARIGE KINDEREN, GEWEIGERD DE ERFENIS TE AANVAARDEN. 

DE CREDITEUREN HEBBEN THEODORUS ANDREAS VAN KESSEL, OUD-BURGEMEESTER EN 

SCHEPEN, ALS CURATOR AANGEWEZEN, ZOALS BLIJKT UIT EEN REKEST VAN 30 AUGUSTUS 

1690 EN ONDERTEKEND D. VAN DER VORST. DEZE LAATSTE HEEFf DE STAAT VAN GOEDE

REN OVERHANDIGD AAN RIDDER JAN BAPTISTA DELLA FAILLE, HEER VAN REETH, OUD

BURGEMEESTER EN SCHEPEN, EN AAN ANDREAS EUGENIUS VAN VALCKENISSE, STADSSE

CRETARIS. 

Item competeert desen sterffhuijse twee stucken schilderije, d'eene vuijt de Historie 
van den keijser Desius geschildert door den heere Van Dijck ende d'ander wesende het 
Badt van Diana geschildert door den heere Rubbens oft den voorschreven Van Dijck, 
dan alsoo den afflijvigen deselve schilderijen op den tweeden junij van den voorleden 
jaere XVIc negentich camparerende voor den voorschreven notaris Francot ende 
getuijgen aen den voorschreven heere oudt-borgermeester Van Kessel als pant metter 
minnen heeft ter handt gestelt voor de somme van veerthienhondert sessentnegentich 
guldens acht stuijvers die den afflijvigen hem schuldich was ingevolge van de obliga
tie waertoe wort gerefereert ende dat deselve twee schilderijen door den heere rendant 
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ter vrijdaghsmerckt deser stadt door den oudecleercooper Jan Heek vercocht ende 
geroepen sijnde daervan suijver (affgetrocken den roeploon) is geproffiteert de somme 
van sevenhondert seventhien guldens 3% stuijvers. Welcke sommeden heer rendant in 
sijn selven blijft behouden op rekeninge van de voorschreve obligatie van veerthien
hondert sessentnegentich guldens acht stuijvers metten intrest van dien, sulcx dat hier 
dienaengaende compt Niet 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris Ph . M. Francot, N 1594 (1691). 



Ch. Assheuer-Fuhr 

DAS RUBENSPORTRAIT VON NICOLAS DE RESPAIGNE 
IN DER ST AATLICHEN GEMÄLDEGALERIE IN KASSEL. 

Das Kasseier Bild zeigt das Ganzkörperportrait eines Mannes in orientali
scher Kleidung 1

• Er trägt über einem Seidenkleid mit Bauchbinde einen 
schweren Pelzmantel und eine turbanartige Kopfbedeckung. Ein gebundener 
Palmzweig im Hintergrund weist ihn als Jerusalempilger aus. Der Mann steht 
auf einem orientalischen Teppich. 

Max Rooses konnte den DargesteUten Ende des letzten Jahrhunderts 
anhand eines Testaments als den Antwerpener Kaufmann Nicolas de 
Respaigne identifizieren2

• In diesem Testament vererbte Respaigne "aen 
Mevrouw van Schooten3, syne tegenwoirdige huysvrouwe van Schooten, syn 
Turcks contrefeysel gemaeckt van Rubbens" mit der Auflage, daB das 
Gemälde nach dem Tod der Ehefrau jeweils in den Besitz des ältesten Sohnes 
überzugehen habe. An diesen ältesten Sohn, Nicolas de Respaigne, vererbte 
er "syne Turcxe deederen", sein goldenes Kreuz von Jerusalem mit einer 
daran befestigten Kette sowie andere türkische Raritäten, u.a. Bogen und 
Pfeile4. 

Auf dem Rubensportrait ist Respaigne mit seiner türkischen Kleidung dar
gestellt. Er steht breitbeinig fest mit beiden FüBen auf dem Boden und ist 
bekleidet mit einem rötlichgrauen Seidenkleid mit floraler Musterung. Unter 
dem Kleid trägt er eine rote Hose und schlichte braune Schuhe. Die kräftige 
Körpermitte wird betont durch einen zweimal urn die Taille gewickelten 
weiBen Schal, dessen Enden verknotet sind und an Respaignes linker Seite 
lang herunterhängen. Mit der linken Hand, die er in seine linke Seite stützt, 
schiebt er einen schweren Mantel zurück. Dieser ist von auBen glatt schwarz, 

1 Urn 1619, Öl auf Leinwand, 206,5 x 120 cm.- Verg!. J. CAUSlD, Verzeichnis der Hoch
fürstlich-Hessischen Gemählde-Sammlung in Cassel, Kassei, 1783, S. 5; - 0. ElSENMANN, 
Katalog der Königlichen Gemähldegalerie zu Cassel, Kassei, 1888, S. 57-59;- H. KNACKFUSS, 
Rubens, Bielefeld-Leipzig, 1898, S. 84- 85; - K. VOLL, Die Meisterwerke der Königlichen 
Galerie zu Cassel, Kassei, 1904, S. 129; - E. HERZOG, Die Gemäldegalerie der Staat/ichen 
Kunstsammlungen Kassei, Kassei, 1969, S . 28; - R.A. lNGRAMS, Rubens and Persia, in The 
Burlington Magazine, CXVI, 1974, S. 190-197; - 8 . SCHNACKENBURG, Flämische Meister in 
der Kasseier Gemälde-Galerie, Kassei , 1985, S. 30; -ID., Gesamtkatalog!Gemäldegalerie Alte 
Meister, Staatliche Museen Kassei, Mainz, 1996. 

2 M. RoosEs, De man in Oostersch gewaad uit het Museum van Cassel, in Rubens-Bulletijn, 
dl. 5, 1897, S. 103-114. 

3 Nicolas de Respaigne war im Besitz der Güter Schoten und Horst, R. BAETENS, Schoten, de 
geschiedenis van een tweeluik, Schoten, 1982, S. 11-13 ; - H. VLIEGHE, Rubens Portrails of 
identified sitters painted in Antwerp, in Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, part XIX, vol. 11, 
London, 1987, S. 146. 

4 Das Testament wurde publiziert in M. Rooses, loc. cit., S. 112-114. 
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von innen und am Kragen mit langhaarigem Pelz5 gefüttert. In dem Testament 
vererbte Respaigne "aen synen jongsten sone joncker Jan Baptist de 
Respaigné synen besten groffynen mantel met lang velp gevoijdert"7, was zur 
Annahme veranlaBt, daB es sich urn den im Bild dargesteUten Mantel handelt. 
Die rechte Hand Respaignes ruht auf einem dünnen Stab. Auf dem Kopf trägt 
er eine rote Kopfkappe mit enganliegender turbanartiger, weiBer Umwicke
lung (Abb. 1). 

Ni co las de Respaigne war ein Antwerpener Kaufmann, der von V enedig8 

aus Handel trieb mit der Levante, d.h. den östlichen Mittelmeerländern. Er 
war verheiratet mit Elizabeth Stappaert, der Schwester seines Partners 
Orlandus Stappaert, die 1608 in Venedig starb9. Aus dieser ersten Ehe gin
gen seine Söhne Loctewijk und Peter hervor10

• 1611 reiste er nach Jerusa
lem, wo er mit dem Titel Ritter vom Heiligen Grab11 ausgezeichnet wurde12. 

Der gebundene Palmzweig mit Griff am linken Bildrand verweist auf diesen 
Titel. Er war ein traditionelles Symbol der Jerusalempilger13

. Schon am 26. 
September 1613 wohnte Nicolas de Respaigne in Aleppo 14 und war dort 
Mitglied der Flämischen Nation. Es liegt auf der Hand, daB er in dieser 
dritt-gröBten Stadt des türkischen Imperiums 15 seine türkische Kleidung 
machen lieB und einige Raritäten ankaufte. Nach Antwerpen zurückgekehrt, 
heiratete er in Gent am 24.0ktober 1619 seine zweite Frau Cornelia 

5 Bei dem Pelz handelt es sich urn Bisamratte ; freundliche Mitteilung von DanieUe Maufort. 
6 V on Respaignes jüngstem Sohn Junleer Jan Baptist de Respaigne spricht M. RoosEs (loc. 

cit., S. 105) im Zusammenhang mit einer steinemen Gedenktafel in der Kirche von Schoten, die 
Aufsch1uB über das Todesdatum von Nicolas de Respaigne am 24. November 1647, gibt. 

7 M. RoosEs, loc. cit. , S. 113. 
8 In Handelsdokumenten taucht sein Name in Venedig in der Zeit von 1603-1617 regelmäBig 

als Nicolaus Respagne, Nicolo (de) Respagna, Nicolaus de Raspagna, Nicolo de Raspagnie, 
Nicolo de Repalgine, Nicolo Delpagnie ... auf; - W. BRULEZ, Marchands Flamands à Venise, I 
(1568-1605), Brüssel, 1965, S. 461 , 493, 519, 559;- ID., op. cit., 11 ( 1606-1621 ), Brüssel, 1986, 
passim. 

9 H. VLIEGHE, op . cit. , S. 146. 
10 M. RoosEs, loc. cit., S. 107-108. 
11 Der Ritterorden vom Heiligen Grab bestand seit Beginn des 16. Jahrhunderts. Wer Mit

glied werden wollte, muBte von adeliger Herkunft sein oder zumindest adelige Eigenschaften 
vorweisen und über finanzielle Mittel verfügen. Zumeist wurden reiche Bürger oder Kaufleute in 
den Laienorden aufgenommen. Der Orden schrieb ein Reihe von Regeln vor, wie z.B. den 
Besuch des heiligen Grabes und die Verteidigung der christlichen Kirche. Nachdem ein neues 
Mitgl ied seinen Treueeid abgelegt hatte, wurden ihm goldene Sporen und eine goldene Kette mit 
dem Kreuz von Jerusalem umgehängt. Gleichzeitig erhielt er das Recht, mit diesen Zeichen 
öffentlich als s.g. Ritter vom heiligen Grab aufzutreten; verg!. M. RoosEs, loc. cit., S. 108-109. 
In dem Testament vererbte Respaigne "synen goude cruys van Hierusatem met het goude ketten
ken daeraen gehecht" an seinen Sohn Nico1as (IBlD. , S. 112). 

12 H. VLJEGHE, op . cit., S. 146. 
13 IBID. , S. 146 und Anmerkung 4. Der Palmenzweig könnte im Testament mit " andere bij

gevoegde turxce rariteyten" gemeint sein (M. RoosEs, loc. cit. S. 113). 
14 W. BRULEZ, op.cit., 11 (1606-1621), S. 395. 
15 1517 kam Aleppo (Ha1ep) zum türkischen Reich. Verg!. L. EcHARD, Dictionnaire géogra

phique-portatif. .. du monde, Paris, 1770, S. 20 und 234. 
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Abb. 1. P.P. Rubens, Portrait von Nicolas de Respaigne, 
Staatliche Museen Kassei, Gemäldegalerie Alte Meister 
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Draeck16• Sie stammte aus Brügge und war die Witwe des Kaufmanns Jaco
bus Speeck. Aus dieser Ehe entstamrnten die im Testament bedachten Söhne 
Nicolas und Jan Baptist17 • Ab 1619 taucht sein Name in unregelmäBigen Zeit
abständen in den Büchem der Sankt-Lucasgilde und der Rhetorikerkammer in 
Antwerpen bis 1630-1631 auf18

• Am 23. Oktober 1627 war Respaigne Trau
zeuge bei der Hochzeit von Nicolas Piquery mit Elizabeth Fourrnent. Diese 
war die Schwester von Helene Fourment, der späteren zweiten Frau von 
Rubens 19• 1629, nicht 1631 wie R. Baetens fehlerhaft geschrieben hat2°, wurde 
er Mitglied der Romanistengilde. Diese Bruderschaft war nur für Personen 
vorbehalten, die eine Reise nach Italien gemacht hatten21

• Am 24. November 
1647 starb Nicolas de Respaigne22

. 

Die Tatsache, daB er sowohl das von Rubens gemalte Portrait als auch die 
im Bild dargesteUten orientalischen Kleidungsstücke testamentarisch vererbte, 
verdeutlicht, welch hohen Stellenwert seine Orientreisen für ihn gehabt haben 
müssen, bestimmten sie doch sein ganzes Leben als Kaufmann. Er lieB sich in 
der für Europa auBergewöhnlichen Kleidung und mit dem Attribut des Jeru
salempilgers darstellen. Unterstützt wird der exotische Effekt durch den afgha
nischen Heratteppich23 unter seinen FüBen. Der Hintergrund des Gemäldes ist 

16 Am 24. Mai 1661 machte Comelia Draeck, Frau van Schoten und Witwe des Nicolas de 
Respaigne bei Notar Z. Haveriant ein Testament. Der Kirche von Schoten schenkte sie zweihun
dert Gulden. Mit dieser Summe sollte fiir den Rosenkranzaltar ein Juwel gekauft werden. Junker 
Nicolas de Respaigne vererbte sie ein Gemälde von Frans Floris, auf dem das Geseh/echt Jacob 
dargestellt war. Es ist eine Reihe von drei Stichen von Comelis Cort nach Frans Floris mit sechs 
Kompositionen aus dem Leven van Jacob bekannt (C. VAN DE VELDE, Frans Floris (1519120-
1570), leven en werken, Bd. I, Brüssel, 1975, S. 393-394). Ob zwischen dieserSerie und dem 
oben genannten Gemälde eine Verbindung besteht, ist nicht eindeutig. Desweiteren vererbte Cor
nelia Draeek ihrem Sohn Jan Baptist de Respaigne ein Gemälde von Otto van Veen, das im 
Testament nicht näher bezeichnet wurde (E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de 
zeventiende eeuw, vol. 8: 1658-1666, Brüssel, 1995, S. 211). 

17 M. RoosEs, loc. cit., S. 107-108. 
18 PH. RoMEOUTS und Th. VAN LERIUS, De liggeren en andere historische archieven der Ant

werpsche Sint Lucasgilde, Bd. I, Antwerpen, 1864, S. 375 ,604, 613, 615, 628-629, 640-641 , 
654, 656, 669 und 671 ;- Bd. 2, Antwerpen, 1876, S. 12 und 20;- F. DONNET, Het Jonstich Ver
saem der Violieren, Geschiedenis der Rederijkkamer de Olijftak sedert 1480, Antwerpen 1907, 
S. 163, 167, 391 und 393. 

19 M. RoosES, Correspondance de Rubens et documents épistolaires, Bd. IV, Antwerpen, 
1904, s. 376. 

20 R. BAErENS, op. cit., S. 13. 
21 E. DILIS, La confrérie des romanistes, Antwerpen, 1923, S. 50. 
22 Verg!. Anmerkung 6 und M. RoosEs, loc. cit., S. 113. Nicolas de Respaigne starb nur zwei 

Tage nachdem er das Testament hatte aufsetzen lassen. 
23 Die Annahrne, daB es sich urn einen Heratteppich handelt , stützt sich auf J. M!LLS (Car

pets in Pictures, hrg. vonder National Gallery, London, 1975, S. 34) der in Rubens' Triumph des 
Julius Caesar in London, den Teppich auf dem Rücken des Elefanten als Heratteppich identifi
zierte. Die groBe Ähn1ichkeit zu dem Teppich auf dem Respaigne-Portrait fállt auf. Während 
viele der s.g. türkischen oder persischen Teppiche, die in Inventaren verzeichnet sind, tatsächlich 
aus Westeuropa stammen, wo z.B. Doornik als Teppichzentrum bekannt war (E. Duverger, Over 
Oosterse en Westerse vloer- en tafeltapijten van vroeger in Vlaanderen, in Brugge en de tapijt
kunst, Brugge, 1987, S. 149-160), sind vom Typus des Heratteppichs noch relativ viele originale 
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manochram dunkei ausgeführt24, urn ihn, ··den exotischen, welterfahrenen 
Mann, in voller Lebendigkeit in Erscheinung treten zu lassen. 

Mit der Figur Respaignes schuf Rubens einen Prototypen des Orientalen 
schlechthin, den er als Figur in zwei weiteren Gemälden auftauchen lieB. In 
dem Bostoner Bild Tomyris mit dem Kopfvon Cyrus15 , ist die starke Ähnlich
keit des Orientalen mit dem Portrait nicht zu übersehen. Wenn auch in der 
Pose abweichend von Nicolas de Respaigne, übemahm Rubens detailgenau26 

dessen Körperlichkeit und Figur. Die groBe Ähnlichkeit veraniaBt zu der 
Annahme, daB das Portrait vor 1620, der von Goris-Held27 angenommenen 
Datierung des Bostoner Bildes, entstanden ist. DaB Nicolas de Respaigne 1619 
in Antwerpen war, urn ein zweites Mal zu heiraten, würde diese Annahme 
unterstützen. Ein weiteres Mal verwendet Rubens die Figur des Orientalen für 
den Mohrenkönig des Antwerpener Bildes Die Anbetung durch die Drei Hei
ligen aus dem Morgenland28 das urn 1624 entstanden ist. Hier ist die Detailge
nauigkeit gegenüber dem Bostoner Bild eingeschränkt, aber die körperliche 
Pose stimmt mehr mit der des Nicolas de Respaigne überein29. 

Die Darstellung eines orientalisch Bekleideten als Portrait ist in Rubens' 
Oeuvre einmalig. Das Kasseier Bild kann als Vorläufer für die s.g. Orientmode 
angesehen werden, die im 17. Jahrhundert begann und sich besandersim 18. 
Jahrhundert durchsetzte. Auf der Suche eines vergleichbaren Portraits könnte 
am ehesten das von Antoon van Dyck 1622 gemalte Bild des Persiengesand
ten Sir Robert Shirley3°, das sich in Petworth befindet, hinzugezogen werden. 

Exemplare erhalten. Diese Teppiche wurden in der afghanischen Stadt Herat hergesteUt Kenn
zeichnend sind zumeist dunkle Farben und eine umlaufende Bordüre mit einer Musterung aus 
Rosetten und floralen Elementen. Rubens verwendete diesen Teppichtypus unterschiedlich 
detailliert u.a. für das Kasseier Bild Maria mil Jesus und Johannes, von reuigen Sündern und 
Heiligen verehrt (Abb. 2) und die Münchener Portraits GrafThomas Arundel und seine Gemah
fin (R. ÜLDENBOURG, P.P. Rubens, des Meisters Gemälde in 538 Abbildungen, in Klassiker der 
Kunst in Gesamtausgaben, Bd. 5, Stuttgart-Berlin, 1921, S. 200) bzw. das der Helena Fourment 
(ID., S. 328). 

24 Ob sich in der oberen rechten Bildecke unter einer ca. 20 x 20 cm groBen Übermalung 
tatsächlich Restedes von M. RoosES (loc. cit., S. 106-107) beschriebenen Wappens der Familie 
Respaigne befinden, müBte mit Hilfe eines spezieHen Untersuchungsverfahrens geklärt werden. 
Es müBte sich dann urn ein Wappen mit roten Feldern handeln, einem silbernen Rangabzeichen 
und Rosen sowie einem bekrönten Helm. In den starken Schwundrissen der Übermalungen sind 
Spuren von rötlicher Farbe erkennbar. 

25 R. ÜLDENBOURG, op. cit., S. 175. 
26 Rubens wiederholte z.B. Details, wie die stoffbezogenen Knöpfe, die sich unter dem dün

nen Stoff der Bauchbinde sichtbar durchdrücken; die starken Querfalten im Brustbereich, die 
dadurch auftreten, daB das Seidengewand hier zu eng geschnitten ist. 

27 H. VLIEGHE, op.cit., S. 147, Anmerkung 12. 
28 R. ÜLDENBOURG , op. cit., S. 277. 
29 0. EISENMANN (op. cit., S. 58) datierte deshalb das Portrait ebenfalls urn das Jahr 1624, was 

lange akzeptiert wurde. Eine Datierung nach 1620 ist jedoch aufgrund stilistischer Merkmale 
unwahrscheinlich, H. VLIEGHE, op.cit., S. 147. 

30 G. GLÜCK, Van Dyck, in Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben, Bd. 13. Stuttgart-Berlin, 
1931, S. 510. 
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Abb. 2. P.P. Rubens, Maria mit Jesus und Johannes, 
Staatliche Museen Kassei, Gemäldegalerie Alte Meister. 



Erik Duverger en Danielle Maufort 

HET ANTWERPS KUNSTENAARSGESLACHT TIJSSENS (THYSSENS) 
UIT DE ZEVENTIENDE EN HET BEGIN VAN DE ACHTTIENDE EEUW 

EN ZIJN STAMVADER AUGUSTIJN TIJSSENS DE OUDE 

In deze bijdrage hebben wij gepoogd alle gegevens over het Antwerpse 
kunstenaarsgeslacht Tijssens, ook wel eens Thyssens gespeld, samen te bren
gen. Wij kunnen duidelijk drie generaties onderscheiden. Op de eerste plaats 
citeren wij Augustijn Tijssens de Oude, oudekleerkoper en koopman in schil
derijen. Tot de tweede generatie behoren zijn zonen Augustijn Tijssens de 
Jonge en Jan Baptist Tijssens de Oude, schilders. Van de derde generatie ten
slotte maken de kunstenaars Jan Baptist de Jonge en Jacomo Tijssens deel uit. 
Zij zijn zonen van Augustijn Tijssens de Jonge. Vooraf willen wij erop wijzen 
dat wij vooralsnog geen familiebanden hebben kunnen vaststellen tussen het 
kunstenaarsgeslacht Tijssens enerzijds en Peter Thijs 1 en zijn volle neef Gijs
brecht Thijs2, ook schilders, anderzijds. 

Eerste generatie: 
AUGUSTIJN TIJSSENS DE OUDE (1597-1692) 

Andries Tijssens, oudekleerkoper uit Brugge3, werd op 10 oktober 1593 in 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen met Sara Goris4 in de echt verbon-

1 Over die kunstenaar zie D. MAUFORT, De kunstschilder Peter Thijs (1624-1677) uit Ant
werpen (ter perse). 

2 Over die meester zie E. DUVERGER en D. MAUFORT, Nieuwe gegevens over de zeventiende
eeuwse Antwerpse kunstschilder Gijsbrecht Thijs ( 1617-1684? ), in Gentse Bijdragen tot de 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, dl. XXXI (1996), p. 229-249. 

3 Andries Tijssens, zoon van Dirk Tijssens, had op 5 januari 1596 het poorterschap van Ant
werpen gekocht (Antwerpse poortersboeken, 1533-1608, dl. II, Antwerpen, 1978, sub dato). Zijn 
naam noch die van zijn vader hebben wij teruggevonden in de lijst van personen die lid zijn 
geweest van het bestuur van het ambacht van de oudekleerkopers te Brugge (A. ScHOUTEET, Het 
ambacht van de oudkleerkopers te Brugge, in Handelingen van het Genootschap voor Geschie
denis ... te Brugge, CVII, 1970, p. 73-87). 

4 Vooralsnog hebben wij niet kunnen uitmaken of zij een zus is van François Goris, oude
kleerkoper uit Brussel, die op 6 mei 1594 poorter te Antwerpen was ·geworden (Antwerpse poor
tersboe ken, 1533-1608, dl. II, Antwerpen, 1978, sub dato). Blijkbaar hield hij zich ook met de 
kunsthandel bezig: op '17 december 1612 verkocht by Franchoys Goris ende Franchoijs Goos
sens in de Coninckstrate de goedene ende coopmanschap wylen Jan de Meije , schilder, onder 
beneficie gexecuteert door Peeter Lauwers, ·deurwaerder' (STADSARCHIEF ANTWERPEN, 
Gilden en Ambachten, G&A 4292: I;:xtracten gelrocken vuijt de registers van de thien gesworen 
c/ercken van de oudec/eerkoopers der stadt Antwerpen ... beginnen 19 ju/ij 1569 ende eynden 16 
augusti 1649). François Goris de Jonge, een zoon van voornoemde François Goris, werd in 1625-
1626 in de liggers van de Sint-Lucasgilde geregistreerd. Hij was koopman in schilderijen (Ph. 
RoMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche 
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dens. De getuigen waren Augustijn Savahijn (Savasijns) en Otto van Breda. 
Op 26 december 1597 werd hun zoon Augustijn Tijssens de Oude in de kathe
draal boven de doopvont gehouden. Peter en meter waren Augustinus Savahijn 
(Savasijns) en Maria Goris6• 

De ouders overleden in juni 1606 aan de pest. Uit de staat van goederen van 
het sterfuuis, die op 26 april 1607 aan de weesmeesters werd overhandigd, 
blijkt dat slechts twee van de vijf kinderen de epidemie hadden overleefd, 
namelijk bovengenoemde Augustijn Tijssens de Oude en de tweejarige Cate
lijoe Tijssens7. De voogden waren Gabriël van der Hofstadt, oudekleerkoper, 
en Matthijs Tijssens, neef van de wezen. Uit de nagelaten goederen was de 
doodschuld van de vader zowel aan Jaspar van Breuseghem, deken van de 
gilde van de Jonge Voetboog, als aan Matthijs Heddebouts, knaap van de 
oudekleerkopers, uitbetaald. De kinderen hadden tijdens en na de besmette
lijke ziekte zes weken in het Sint-Roebusgasthuis doorgebracht. Nadien had
den zij onderdak gevonden bij bovengenoemde Matthijs Tijssens, die de jonge 
knaap tevens de mogelijkheid bood school te lopen. Het ouderlijk huis Het 
Paradijs op de Vrijdagmarkt was intussen aan Lambrecht Busschop, eveneens 
oudekleerkoper, voor tachtig gulden per jaar verhuurd. 

Uit de rekeningen die Matthijs Tijssens op 4 september 1615 aan de wees
meesters had voorgelegd, blijkt dat Augustijn Tijssens de Oude onderricht had 
ontvangen van Hans Vromen, Jan Monscheur, alsook van Nitard Bral8, deken 
van de Sint-Ambrosiusgilde9• Verder vernemen wij dat voor de jongen een 
'incomgeldt' aan het ambacht van de 'cleermakers' was betaald. Aan zijn leer
meester Lenaard van Hoven diende in totaal achtenveertig gulden te worden 

Sint Lucasgilde onder zinspreuk 'Wt Ionsten Versaemt', dl. I, Antwerpen 1872, p. 624). Hij 
woonde in het huis Porto de Portugal bij de Sint-Joriskerk en was gehuwd met Margriet Steij
mans. Op 13 februari 1657 testeerde hij voor notaris Hendrik Fighé, waarbij hij zijn twee zusters 
Maria en Suzanna Goris als erfgenamen aanduidde (E. DuVERGER, Antwerpse kunstinventarissen 
uit de zeventiende eeuw (Fontes Historiae Artis Neerlandicae, I), vol. 7 : 1654-1658, Brussel, 
1993, p. 315). Enige maanden later, op 23 juli van hetzelfde jaar, overleed hij. In de inventaris 
van zijn nagelaten goederen worden een negentigtal schilderijen vermeld, die voor een groot deel 
voor de verkoop waren bedoeld (ID., p. 402-406). 

5 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Huwelijksregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 195, kol. 
1026. 

6 IBID., Doopregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 11, p. 123. 
7 IBID., Weeskamer, W 314, f' 452-495. - Uit het document blijkt dat de drie kinderen in het 

Sint-Elizabethgasthuis zijn ontslapen. De oudste zoon Dirk was kort vóór het overlijden van de 
ouders gestorven en werd op het kerkhof van de Sint-Jorisparochie begraven. Hij was op 29 juni 
1594 boven de doopvont van de Onze-Lieve-Vrouwekerk gehouden. Peter en meter waren Mat
thijs Tijssens en Tanneke Savahijn (Savasijns) (IBID., Doopregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 
11 , f' 50). In totaal heeft het huisgezin van Andries Tijssens zes kinderen geteld. Buiten de twee 
bovengenoemde zonen waren er ook vier dochters, namelijk Maria Tijssens (0 13 februari 1596), 
Sara Tijssens (0 26 maart 1600), Anna Tijssens (0 25 februari 1602) en de reeds genoemde Cate
lijne Tijssens. 

8 IBID., Weeskamer, W 415, f' 37. 
9 E. PoFFE, De gilde der Antwerpsche schoolmeesters van bij haar ontstaan tot aan hare 

afschaffing, Antwerpen, 1895, p. 133. 
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gegeven. Zover is het nooit gekomen, vermits 'Augustyn van hem geghaen is 
ende niet voldaen hadde'. Nadien heeft hij zich wellicht met oude kleren en 
voorwerpen ingelaten en is hij in het spoor van zijn overleden vader getreden 
en oudekleerkoper geworden 10• 

In de voogdijrekeningen 11 komt eveneens volgende betalingspast voor: 'aen 
Sint-Thomasgheldt voor Augustijn ... twee gulden'. Het verwijst naar een oud 
Vlaams volksgebruik, waarbij de kinderen op Sint-Thomasdag (21 december) 
hun meesters of hun ouders buitensloten en hun pas dan terug binnenlieten, als 
zij iets hadden beloofd 12

. 

Vanaf het jaar 1618 verliet Augustijn Tijssens de Oude veelvuldig zijn 
geboortestad. Zo bezocht hij regelmatig Brugge, waar hij wellicht bij zijn tante 
Catharina, de zuster van zijn vader, verbleef13

• Op 16 juli van hetzelfde jaar 
gaven de voogden hem zakgeld voor een uitstapje naar Parijs. Ongeveer één 
jaar later, namelijk op 22 augustus 1619 ontving hij opnieuw toestemming om 
'buyten's lants te reijsen' 14• 

Als tweeëntwintigjarige jongeling stapte Augustijn Tijssens de Oude op 16 
november 1620 met Catharina Anraet in de kathedraal in het huwelijksbootje. 
Miehiel Goris15, oom van de bruidegom, en François Anraet, vader van de 
bruid, traden op als getuigen 16• Zij schonk hem tien kinderen, namelijk Cate
lijne (Catharina) (0 19.8.1621), Augustijn de Jonge (0 31.7.1623), Andreas 
(

0 7.11.1628), Anna Maria (0 16.10.1631), Jan Baptist (0 22.1.1634), Clara 
(

0 29.7.1635), Jan Baptist (0 23.2.1638), Elizabeth (0 5.11.1640), Suzanna 
(

0 2.6.1643) en Sara Tijssens 17
• 

10 In het stadsarchief te Antwerpen hebben wij geen inschrijvingsregisters van de oudekleer
kopers noch van de kleermakers teruggevonden. 

11 Zie onder meer STADSARCHIEF ANTWERPEN, W 415 (4 september 1615), f' 38. 
12 K.C. PEETERS, Eigen aard. Overzicht van het Vlaamse volksleven, Antwerpen, 1980, 

p. 279. 
13 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Weeskamer, W 449, f' 110v0

• 

14 IBID., Weeskamer, W 476, f" 275-321. 
15 Uit de bovengenoemde rekeningen van Matthijs Tijssens vernemen wij dat Miehiel Goris 

een 'borduerwercker' was (IBID., Weeskamer, W 415, f' 16). In die periode woonde hij in de 
Kolveniersstraat (M. RoosEs, Boek gehouden door Jan Morelus 11, als deken der St. Lucasgilde 
(1616-1617), (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, I), Antwerpen, 1878, p. 5). 

16 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Huwelijksregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 205, 
sub dato.- Reeds op 31 mei 1633 wordt hij vermeld als momboor van Thomas, Jan en François 
Anraet, kinderen van wijlen Thomas Anraet de Oude en van wijlen Josina Breughel (lsm., Sche
penregister, SR 621 ( 1633), f" 312-312v0

). In 1658 was Augustijn Tijssens de Oude voogd van 
de kinderen van wijlen Jan Anraet, chirurgijn te Luik. Deze laatste was een zoon van Thomas 
Anraet, legerkapitein (IBro., Notaris J. Le Rousseau, N 2481 (1658), f' 396). Uit een getuigenis 
van Augustijn Tijssens de Oude en van Peter Thomas alias Vlieracker (40 jaar), schilder, blijkt 
dat Jan Anraet in grote armoede is gestorven (IBID., Notaris L. Willemssen, N 4821 (1658-1659), 
f' 7, 2lv0

, 27, 29 en 33v0
). 

17 Het eerste kind werd in de parochie Onze-Lieve-Vrouwe-Noord gedoopt (IBID., PR 33), het 
tweede tot en met het zesde in Onze-Lieve-Vrouwe-Zuid (IBID., PR 13-15), het zevende tot en 
met het negende in de Sint-Jacobskerk (IBID., PR 50). In het testament dat Augustijn Tijssens de 
Oude op 9 en 14 juli 1678 voor notaris A. de Costere heeft verleden, wordt Sara Tijssens ver-
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Op 5 november 1621 gaf Augustijn Tijssens de Oude aan zijn schoonvader 
François Anraet volmacht om zijn aandeel in twee erfelijke renten te verkopen. 
Het ander deel kwam aan zijn zus Catelijne Tijssens toe. De eerste rente werd 
geheven op een huis in de Sint-Katelijnevest dat aan de weduwe Van Immer
seel toebehoorde, de tweede op de woning de Brede Roos in de Meistraat18. 
Broer en zus waren eveneens eigenaar van het ouderlijk huis Het Paradijs, dat 
zonder hun toestemming door de momboren was verkocht. Om die redenen 
annuleerde de weeskamer de venditie. Later omstreeks 1640 werd Augustijn 
Tijssens de Oude eigenaar van het huis Egypte in de Lange Klarenstraat19. Uit 
de haardstedentelling van 1659 vernemen wij dat hij op de Sint-Katelijnevest 
een woning huurde, uit die van 1667 dat hij in de Klarenstraat een eigen huis 
betrok20. 

In 1626, toen wellicht opnieuw de pest in de stad heerste21 , verleden man en 
vrouw op 28 oktober voor notaris M. Cuylen een testament22. Op 4 juli 1678 
maakte hij in het huis Egypte voor notaris A. de Costere een nieuwe wilsbe
schikking23. Hij verkeerde in goede gezondheid en schonk alle bezittingen aan 
zijn kinderen, namelijk aan Catelijne, Sara, Anna Maria, Elizabeth en Jan Bap
tist Tijssens, alsook aan de kinderen van wijlen zijn zoon Augustijn Tijssens 
de Jonge. Jan Baptist Mercx, echtgenoot van Elizabeth Tijssens, werd aange
duid als voogd van de nakomelingen van deze laatste. In het stuk wordt zijn 
echtgenote Catharina Anraet niet meer vermeld. Wanneer zij is overleden, 
weten wij vooralsnog niet. In het testament wordt de tweede vrouw van 
Augustijn Tijssens de Oude ook niet vermeld, hoewel zij in een akte van 5 
augustus 1665 uitdrukkelijk wordt geciteerd. Daarin is sprake van onze oude
kleerkoper en van 'joffrouwe Catlyne Fernandes syne wettige huijsvrouwe' 
(doe. 5). 

Op 14 juli van 1678 ontbood hij nogmaals de notaris. Voorzeker, het laatste 
testament had hij bekrachtigd. Nu verklaarde hij evenwel uitdrukkelijk dat 
Catelijne Tijssens, zijn geestelijke dochter, in volle eigendom een scribaan 
bezat, die in zijn woning was ondergebracht, alsook een ingelegde tafel, een 

noemd, waarvan wij de geboortedatum niet hebben gevonden (IBID., Notaris A . de Costere, N 
807 (1676-1678), t" 31-32 en 82-83). 

18 IBro., Notaris D. Fabri, N 1495 (1616-1621), t" 292. 
19 IBro., Schepenregister, SR 667 (1641), t" 219v0 -220; SR 665 (1641), t" 108v0

• 

20 Isro. , Rekenkamer, R 2502, Rekeningen en cohieren van geconsenteerde huishuurgelden : 
1659; R 2503, Rekeningen en cohieren van geconsenteerde huishuurgelden: 1667.- De eerste 
woning telde vier schouwen, de huishuur ervan bedroeg honderd twintig gulden en de taxatie 
ervan vier gulden en zestien stuivers. De huishuur van de tweede woning was geschat op honderd 
twintig gulden, de taxatie liep op tot twaalf gulden. 

21 De bundel met de staten van goederen voor de maand juli 1626 telt niet minder dan 1022 
bladzijden (IBID., Weeskamer, W 545). Daaruit kunnen wij reeds afleiden dat er op dat ogenblik 
in Antwerpen een epidemie heerste. 

22 IBID. , Notaris M. Cuylen, N 696 (1626-1633), sub dato. 
23 IBID. , Notaris A. de Costere, N 807 (1676-1678), t" 31-32 en 82-83. 
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hardhouten schapraai en nog enkele meubelen, schilderijen en w~t lijnwaad24• 

Voor alle zekerheid en 'gerusticheyt' van Catelijoe Tijssens had hij een inven
taris van die goederen laten maken25. 

De levensdraad van Augustijn Tijssens werd op 8 januari 1692 afgesneden. 
'Ter oorsaecke van de slechte conjuncture des tyts als om verscheyde andere 
beweeghreden' hadden de nakomelingen het raadzaam gevonden het sterfhuis 
niet te aanvaarden en alles aan de creuiteurs' over te laten (doe. 20). De doo~
schuld van de vierennegentigjarige ïnán werd zowel aan de Sint-Lucasgilde26 

als aan het ambacht van de oudèkleerkopers uitbetaald27 . Daaruit kunnen wij 
reeds afleiden dat hij tijdens zijn leven twee beroepen heeft uitgeoefend, 
namelijk dat van oudekleerkoper en dat van koopman in schilderijen. 

Augustijn Tijssens de Oude heeft op de eerste plaats het beroep van zijn 
vader uitgeoefend. Misschien was hij bij een familielid in de leer geweest, 
hoewel daaromtrent geen zekerheid bestaat. Wij hebben ook niet nauwkeurig 
kunnen achterhalen wanneer hij vrij meester in het ambacht is geworden28 . 

Wellicht geschiedde dat in 1620, toen hij in het huwelijk was getreden. In elk 
geval wordt hij in eeQ schepenakte van 26 november 1622 reeds als oude
kleerkoper geciteerd29:<. 

Hij héeft niet alleen handel in oude huisraad, meubelen en klederen gedre
ven, maar hij heeft tevens allerlei schattingen verricht. Samen met Hendrik 
Tessers, eveneens oudekleerkoper, heeft hij de meubilaire goederen in het 
sterfhuis het Hofke op de Meir van Peter van den Eijnden (t 24 november 
1650). getaxeerd. In de staat van zijn nagelaten goederen lezen wij onder meer 

24 In de akte lezen wij nog het volgende: 'Ende oft geviel dat iemanden van de voors. syne 
geïnstitueerde erffgenamen aen de voors. Catlyne Tyssens, syne geestelycke dochtere, wilden 
molesteren of deselve eenich proces wilden aendoen ter saecken van haere meublen als anders
sints, daervan gemaeckt is eene inventaris gepasseert voor my notaris ende sekere getuygen op 
den derthienden van dese rnaent july t'mynen versu.eke ende dat tot gerusticheyt van de voors. 
Catlyne; dat alsulcke quarulani ofte opponenten sa/ of se/en blyven geëxherideert vuyt synen 
sterffhuyse ende moeten gestaen met henne naeckte legitime portie sonder yet anders' (IBID., 
Notaris A. de Costere, N 807 (1676-1678), f" 82-83). 

25 Voor de inventaris zie dezelfde bundel f" 32v0-33. De meubilaire goederen, waaronder 
zeven schilderijen die niet nader worden omschreven, bevonden zich in de woning van haar 
vader. Daarop volgt nog een akte door Augustijn Tijssens op 13 juli 1678 verleden (IBID., f" 33-
33v0). Hij bevestigde daarin dat Catelijoe Tijssens alle goederen met haar geld had gekç<;ht en 
betaald (IBID., f" 31 en 82). 

26 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 557. 
27 De oudekleerkopers hebben de uitvaart van hun oud-deken verzorgd. Zie STADSAR

CHIEF ANTWERPEN, Gilden en Ambachten, G&A 4128bis: K. Rekenboek. Rekeninge, 
bewijs ... 1649-1744 : 10 november 1691 - 30 april 1692. , ' 

28 Het archief van het ambacht van de oudekleerkopers is zeer sleçht bewaàrd gebleven. Pas 
vanaf 1 mei 1679 treffen wij in het Stadsarchief van Antwerpen re~enboeken van die gilde aan. 
Het ledenboek van de oudekleerkopers over de jaren 1580-1794, d·a~ eertijds in het Museum van 
het Vleeshuis werd bewaard, is nog steeds niet teruggevonden. Zie In dat verband een schrijven 
van 7 november 1996 dat wij van T. Oost, wetenschappelijk assistent van de Kunsthistorische 
Musea te Antwerpen, hebben ontvangen. 

29 IBID. , Schepenregister, SR 555 (1622), f" 461-461 V 0. 
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dat 'Jan van Breugel, schilder, woonende in de Colvenierstraete ... desen 
sterffhuyse schuldich [is] ter saecken van gehaelt bier' vier gulden en tien 
stuivers30. Onder de debiteurs wordt ook Jacques Saverijs, tapissier31

, vermeld. 
Suzanna de Novelle, achtergelaten weduwe van Peter van den Eijnden, her
trouwde het jaar daarop met Jan van den Cappelle. Op 17 juni 1651 had zij 
voor notaris D. van Caotelbeek een huwelijkscontract gemaakt, onder meer in 
tegenwoordigheid van Augustijn Tijssens de Oude die dan 'coopman van 
schilderyen' wordt genoemd32

. 

Wanneer hij als oudekleerkoper werd aangesproken, heeft hij zijn belang
stelling voor kunstwerken uitdrukkelijk laten blijken. Op 30 september 1631 
had hij met Hans Sibrecht, koopman in schilderijen33, een weddenschap aan
gegaan. Beiden waren in discussie getreden over het al dan niet afsluiten van 
een vredesverdrag binnen de twee jaren tussen de koning van Spanje en de 
Staten van Holland en Zeeland. De inzet was een schilderij van Hans Jordaens, 
dat Augustijn Tijssens van diezelfde handelaar eens voor tweehonderd gulden 
had gekocht34. 

Hij heeft ook talrijke veilingen op de Vrijdagmarkt gehouden. Zo lezen wij 
in de staat van goederen van 3 oktober 1625 van wijlen Adriaan de Schepper 
(t13 januari 1625), waard in het huis het Orgel bij het Tapissierspand, dat hij 
op 6 april van hetzelfde jaar 'alle ende ieghelijcke de meublen ende huysraet 
by den overleden achtergelaten' onder de hamer heeft gebracht35. De openbare 
verkopingen grepen ook plaats voor de deur van het sterfhuis, zoals blijkt uit 
de staat van goederen van 31 december 1625 van de nalatenschap van de thans 
onbekende Antwerpse schilder Adriaan Wortelmans36• De vendumeesters 

30 IBID., Weeskamer W 845, f' 159. 
3 1 Over die legwerker zie onder meer E. DUVERGER, Jan, Jacques en Frans de Moor, tapijt

wevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680) (Verhande
lingen en Bouwstoffen I), Gent, 1960, p-. 30 en 124. 

32 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris D. van Cantelbeck, N 3351 (1651-1654 en 
1663-1666), sub dato. ' 

33 Op 24 september 1659 legde Hans Sibrecht op verzoek van Nicolaas Somers, zilversmid 
en juwelier, een verklaring af over een zilveren lampet dat kolonel Adriaan Leopoldus van Buren 
van Godefriedus van Gelder, zilversmid te Brussel, had gekocht. In de notariële akte wordt Hans 
Sibrecht als 'coopman van schilderijen oudt omtrent sestich jaeren' aangeduid (IBID., Notaris J. 
Le Rousseau, N 2482 (1659), f'669v 0 -670). Hij werd dus omstreeks 1599 geboren. Hij tekende 
het document als volgt: Hans Sieberechts. 

34 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 3: 1627-1635, Brussel, 1987, 
p. 250. 

35 ID., vol. 2: 1618-1626, Brussel, 1985, p. 427. 
36 Adriaan Wortelmans was omstreeks 1563 geboren. Hij was wellicht een zoon van Dami

aan Wortelmans die in 1534 als doekschilder bij een zekere Hans Zielen in de leer was gegaan 
(Ph. RoMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De lig geren .. . op. cit., dl. 1, p. 122) en in 1545 als vrij mees
ter werd geregistreerd (ID., p. 152). In 1584-1585 wordt Damiaan Wortelmans als eigenaar van 
het huis de Kroon nabij het kerkhof van de Sint-Andrieskerk vermeld (J. VAN ROEY, De Ant
werpse schilders van 1584-1585. Poging tot sociaal-religieus onderzoek, in Jaarboek van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen 1966, p. 122). Wij treffen de naam van 
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waren Peter van Halen en Augustijn Tijssens37• Het klinkt geenszins onge
woon dat op deze laatste ook wel eens een beroep werd gedaan voor het 
maken van inventarissen38, hoewel hij bij dergelijke gelegenheden soms enkel 
als getuige is opgetreden39• 

Wij vernemen verder dat Augustijn Tijssens de Oude in de stad blijkbaar 
een goede reputatie genoot. Op 15 oktober 1646 had de Antwerpse kanunnik 
en kunstverzamelaar Guilliam van Hamme40 voor notaris G. de Witte een tes
tament verleden. Daarin drukte hij onder meer de wens uit dat de oudekleer
kopers Guilliam van Lamoen41 en Hans van den Berghe42 de vendu's in zijn 
sterfhuis zouden leiden. Indien Van den Berghe intussen was overleden, 
diende hij door Augustijn Tijssens te worden vervangen43. 

Het ambacht van de oudekleerkopers had niet alleen het monopolie van de 
openbare verkopingen, maar ook dat van de schattingen van allerlei goederen, 
waaronder kunstwerken. Volgens E. Geurlens konden zij die functie pas uitoe
fenen, nadat zij al ten minste gedurende drie jaar als meester in het ambacht 
geregistreerd stonden44• Herhaaldelijk heeft Augustijn Tijssens de Oude derge
lijke taxaties uitgevoerd. Voor juli 1640 was Johanna Daragon, echtgenote van 
de bekende historieschilder Jan Cossiers, overleden. Aan Tijssens en aan 

Adriaan Wortelmans reeds in de. rekeningen van 1585-1586 van de Sint-Lucasgilde aan (Ph. 
RoMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl l , p. 304). In 1594 was Govaart Ver
meuien als leerling in zijn atelier opgetekend (ID., p. 379). Op 29 december 1595 woonden Adri
aan Wortelmans en zijn echtgenote Catharina Vermeeren in bovengenoemd huis de Kroon tegen
over de Sint-Andrieskerk (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris A. de Witte, N 1177 
(1595-1596), f' 182). Op 28 januari 1605 was geordonneerd aan hem achtentwintig gulden te 
betalen 'ter saecken van sekeren doeckschilderye tot behoeff deser stadt in het huys tot Brussel 
gelevert' (IBID., Tresorij, T31: Collegiaal Actenboek, (1600-1610). Op 7 maart 1623 en 26 sep
tember 1624 hebben man en vrouw een testament verleden (IBID., Notaris G. de Witte, N 1189 
(1619-1624). 

37 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 2: 1618-1626, Brussel, 1985, p. 
448. 

38 Io., vol. 3: 1627-1635, Brussel, 1987, p. 97. 
39 Io. , vol. 4: 1636-1642, Brussel, 1989, p. 69. 
40 Zie over hem E. DuvERGER in The Dictionary of Art, Londen, 1996, vol. 14, p. 116, sub 

verbum Hamme, Guilliaume van. 
41 In 1631-1632 werd Guilliam van Lamoen, evenals Augustijn Tijssens de Oude, als 'han

delaer' in de registers van de Sint-Lucasgilde opgetekend (Ph. RoMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De 
liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 23 en 31), terwijl in 1666-1667 zijn doodschuld aan het ambacht werd 
betaald (lo., p. 376). In een document van 26 februari 1652 wordt hij 'gesworen oudecleercooper 
ende wtroeper van meublen ende consten' genoemd (E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventaris
sen .. . op. cit., vol. 6 : 1649-1653, Brussel, 1992, p. 279). In april 1657 heeft hij op de Meir de 
belangrijke veiling gehouden van de verzameling gravuren, tekeningen, schilderijen en antiqui
teiten uit het bezit van pater Petrus Daems (tJ3 juli 1653), oud-prior van het kartuizerklooster 
(ID., vol. 7: 1654-1658, Brussel, 1993, p. 325-342). 

42 De naam van de oudekleerkoper Hans van den Berghe hebben wij vooralsnog niet in de 
Antwerpse kunstinventarissen aangetroffen. 

43 ID., vol. 5: 1642- 1649, Brussel, 1991, p. 360. 
44 E. GEUDENS, Dit raect het oude cleercoopers ambacht binnen der stede van Antwerpen 

ende is eene verleeninge vandenjaere M vierhonderf ende sessendertich, Brecht, [1905], p. 19. 
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François van Hasselt was opdracht gegeven 'alle de meubele goeden ende 
coopmanschappe van schilderijen' uit het sterfbuis te schatten. De waarde 
ervan was geraamd op de hoge som van drieduizend achthonderd vierenzestig 
gulden en vier stuivers45

. 

Onze vendumeester is ook aangesproken geweest voor de taxatie van doe
ken en panelen die in pand werden gegeven. Wij denken hier aan het geval van 
Maria van Mockenborgh, weduwe van Leon van Hemselroy. Op 1 augustus 
1647 had zij meer dan vijfentwintig doeken en panelen van befaamde meesters 
aan Robert Laman46

, koopman, als waarborg overhandigd voor een schuld van 
zeshonderd gulden. Zij beloofde die schuld binnen het jaar te vereffenen, zo 
niet mochten de werken op de Vrijdagmarkt worden geveild47

. Schattingen van 
schilderijen is herhaaldelijk geen eenmanswerk geweest. Op 26 april 1663 
bepaalde Tijssens samen met Matthijs Musson de waarde van de vele kunst
werken die Anna de Schot, weduwe van Nicolaes Cheeus de Oude, in haar 
sterfbuis had achtergelaten48 . Tijssens en Musson onderhielden onderling 
goede relaties. Op de begrafenisrol van Maria Barremans (t12 mei 1646), eer
ste vrouw van Matthijs Musson, komt de naam van de oudekleerkoper even
eens voor49• Beide lieden hebben elkaars wegen regelrnatig doorkruist, zoals 
wij verder nog zullen zien. 

Gezamenlijk met Gonzales Coques en Erasmus Quellinus, leden van de 
Sint-Lucasgilde, heeft Tijssens op 10 juli 1666 zestien schilderijen uit het bezit 
van Giovanni Steffano Spinola50 getaxeerd. In de collectie van die ridder van 
de Orde van Sint-Jacobs kwamen voorname werken voor van Pieter Paul 
Rubens, van Antoon van Dijck, van Jacques Jordaens, van Francesco Napole
tano, van Titiaan, van Paulo Veronese., van Caravaggio, van Prococcini en van 
andere kunstenaars51

. 

45 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 4 : 1636-1642, Brussel, 1989, 
p. 361-362. 

46 Nog bij een andere gelegenheid had Robert Laman schilderijen aanvaard als aflossing van 
een schuld (ID., Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 6 : 1649-1653, Brussel, 1992, p. 
118-119). 

47 ID., Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 5: 1642-1649, Brussel, 1991, p. 398-399. 
48 ID., Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 8: 1658-1666, Brussel, 1995, p. 306-310. 
49 E. DUVERGER, Nieuwe gegevens betreffende de kunsthandel van Matthijs Musson en Maria 

Fourmenois te Antwerpen tussen 1633 en 1681, Gent, 1969, p. 40.- Op 11 februari 1669 heeft 
Augustijn Tijssens de Jonge, kunstschilder, getuigd dat Alexander Borremans, zoon van wijlen 
Jan Baptist Borremans en van wijlen Camelia van Muyden, nooit van enige ketterij werd ver
dacht en dat hij een goede faam geniet (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. Verstrae
ten, N 4768 (1661-1671), f' 9). Vooralsnog hebben wij geen familieband gevonden tussen Maria 
Borremans en voorgenoemde Alexander Borremans. 

50 J. DENUCE, ltaliaansche koopmansgeslachten te Antwerpen in de XV!e-XVIIe eeuwen (De 
Wetenschappelijke Bibliotheek), Mechelen-Amsterdam, s.d., p. 120-123. 

51 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, 
p. 3-4. 
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In 1669 was Augustijn Tijssens de Oude deken van het ambacht van de 
oudekleerkopers52. Samen met negen ambtgenoten had hij op 25 april 1671 
voor hun gildebroers in Leuven een verklaring afgelegd. Zij getuigden dat zij 
in hun woning een werkbank en allerlei instrumenten mochten bezitten voor 
het herstellen van 'oudt houtwerck' (doe. 9). Als oud-deken stond hij erop de 
privileges te behouden die aan de betrekking waren verbonden. In een rekest 
van 6 mei 1682 aan de schepen van de stad vroeg de zesentachtigjarige man 
dat het bestuur van het ambacht hem op de verkiezing van een nieuwe deken 
zou uitnodigen. Reeds de dag nadien werd de wens ontvankelijk verklaard 
(doe. 18). Nog in 1683-1684 hield hij in gezelschap van Guilliam de Wilde en 
Jan Baptist Willemsens, dienende dekens, en anderen van het bestuur nog 
actief toezicht op de bouw van het nieuwe altaar en de uitvoering van het 
altaarschilderij voor de ambachtskapel in de Onze-Lieve-VrouwekathedraaL 
Na de keuring van het werk in het atelier van de beeldhouwers Norbertus van 
den Eynden en Ludovicus Willemsens53 waren zij samen met de stadssecreta
ris Andries van Valckenisse naar de herberg de Rijnse Druif gegaan. Daar ver
teerden zij achtentwintig gulden en zeventien stuivers54. 

In het laatste kwart van de 16de eeuw geraakten sommige Antwerpse oude
kleerkopers meer en meer met kunstwerken vertrouwd. Enkelen waren zelfs 
lid van de Sint-Lucasgilde geworden om vrij en ongehinderd allerlei schilde
rijen en andere kunstwerken te mogen verkopen. Zo werd in 1572 Willem van 
den Wympel, oudekleerkoper, in dat ambacht opgetekend55• In 1588 werden 
'Joost van Bimont, oucleercooper ende handelt met schilderien', alsook 'Hans 
Gabron oucleercooper maer handelt met schilderien' geregistreerd56. Jacques 
en Santens Gabron, twee zonen van deze laatste, hadden zich zelfs als lijst- en 
paneelmaker in de liggers van de Sint-Lucasgilde laten opschrijven57 . Een 

52 Op 14 november 1669 getuigt Anneke Ghuwie, echtgenote van François van Ierschot, op 
verzoek van Augustijn Tijssens de Oude,' decken van 't oudecleercoopersambacht' , dat zij op de 
koopdag van de meubilaire goederen van wij len Jacques Verhulst enige schilderijen voor onge
veer zevenendertig gulden heeft gekocht. Het juiste bedrag was zij evenwel vergeten en had zij 
bovendien nog niet betaald. Naderhand heeft de vendumeester en oudekleerkoper Jan Baptisto 
Cornelissen daaromtrent moeilijkheden gemaakt (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris 1. 
van Nos, N 4274 (1669), f" 328). Op 25 april 1670 heeft bovenvermelde François van Ierschot 
zijn goede vriend Augustijn Tijssens de Oude aangesproken om bij Jan Baptisto Cornelissen een 
woordje ten beste te spreken in verband met de koopsom die nog immer niet was voldaan 
(E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 9 : 1666-1674, Brussel, 1997, p. 51-
52). 

53 STADSARCHIEF ANTWERPEN;"Gilden en Ambachten, G&A 4128bis: K. Rekenboek. 
Rekeninge, bewijs ... 1649-1744 : 10 november 1691 - 30 april 1692.- Voor het eîg~nlijke con
tract voor de bouw van het altaar zie doe. 17. 

54 IBID., 1 mei 1683 - 1 mei 1684.- F. PRIMS, Het altaar der oudekleerkopers, in Antwer-
piensia 1938 (Twaalfde Reeks) , Antwerpen, 1939, p. 309-314. 

55 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 1, p. 246. 
56 iD., p. 326. 
57 ID., p. 515. 
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ander typisch voorbeeld daaromtrent is dat van de eertijds befaamde portret
en historieschilder Maarten Pepyn (1573-1643). Hij stamde uit het gezin van 
de oudekleerkoper Willem Pepijn die op de Vrijdagmarkt woonde en in 1600 
lid van de Sint-Lucasgilde was geworden58• Maarten Pepijn was een goede 
huisvriend van Rubens en zijn beeltenis komt in de bekende 'Iconographie' 
van Antoon van Dijck eveneens voor59• 

Voorzeker, Augustijn Tijssens heeft ooit wel eens verklaard dat hij 'geen 
coopman en is, dan wel suppost van het oudecleercoopersambacht'60• Uit ver
scheidene documenten blijkt niettemin dat hij zich wel degelijk met de kunst
handel heeft ingelaten en dat hij belangrijke kunstwerken in handen heeft 
gehad. Welke invloed François Anraet op de artistieke vorming en belangstel
ling van zijn aangetrouwde zoon heeft uitgeoefend, kunnen wij niet meer ach
terhalen. In elk geval stellen wij vast dat Anraet zich meer dan eens met kunst 
en kunstwerken heeft ingelaten. Zo voldeed Jan Baptist Goubau op 12 augus
tus 1625 een schuld van vijfhonderd gulden aan hem met vijf schilderijen, die 
niet nader worden omschreven. Hij mocht de stukken terugnemen indien hij 
het bedrag binnen de eerstkomende zes maanden kon terugbetalen61 . 

Uit een getuigenis van 12 december 1635 van Miehiel van den Buffelen, schil
der62, vernemen wij dat Lucas Floquet63 enige stukken van Joachim Beucke
laer en een portret van Quinten Metsys van vader Anraet heeft kunnen kopen. 
Hier zijn geen namen van de eerste de beste kunstenaars gevallen, wel van 
vooraanstaande meesters. De overdracht geschiedde door tussenkomst van 
Augustijn Tijssens de Oude, aan wie een compensatie werd beloofd64• 

Wanneer de oudekleerkoper met die kunsthandel juist was begonnen, weten 
wij niet. Voorzeker op 2 januari 1626 wordt hij in een adem met Jan van 
Ysschot, 'schilderyenvercooper'65

, vermeld, maar in de akte wordt hij nog niet 

58 ID. , p. 412. 
59 M. MAUQUOY-HENDRICKX, L 'iconographie d'Antoine van Dyck. Catalogue raisonné, Brus

sel, 1956, p. 186-188. 
60 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Proces Supplement nr. 2643 : Louis van Schore contra 

Augustijn Tijssens. 
61 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op. cit., vol. 2 : 1618-1626, Brussel, 1985, 

p. 420-421. 
62 In 1633-1634 was Miehiel van den Huffelen (van Uffel) als zoon van een vrij meester lid 

van de Sint-Lucasgilde geworden (Ph. RoMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit. , dl. 
2, p.48 en 55). 

63 Volgens F.J. VAN DEN BRANDEN (Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwer
pen 1883, p. 625) overleed Lucas Floquet de Oude in 1635. Hier wordt dus wellicht zijn zoon 
Lucas Floquet de Jonge bedoeld. 

64 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op. cit., vol. 3 : 1627-1635, Brussel, 1987, 
p. 496. 

65 Over die koopman in schilderijen zie onder meer (ID. , vol. 3: 1627-1635, Brussel, 1987, 
p. 376). Elizabeth Diericx, echtgenote van Jan van Ysschot (lsgobt, Yerschot) is in december 
1641 in haar woning de Pelikaan op de Vrijdagmarkt overleden (ID., vol. 4 : 1636-1642, Brussel, 
1989, p. 462). 
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als dusdanig gekwalificeerd66• In elk geval had hij reeds op 25 augustus 1629 
een tolverklaring afgelegd, waarin hij als 'coopman van schilderyen' wordt 
geciteerd67• Doch pas in 1631-1632 had hij zich als handelaar in de Sint
Lucasgilde laten registreren68• Talrijke doeken en panelen zijn in de loop van 
de jaren door zijn handen gegaan. Op 10 november 1650 had Louis van 
Schare, kanunnik van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen, een schuldbe
kentenis ten bedrage van vierhonderd eenenveertig gulden en tien stuivers op 
naam van die handelaar ondertekend. Voor die som had hij in bijzijn van zijn 
neef en artistiek raadgever kanunnik Guilliam van Hamme 'diversche stucken 
van schilderyen' van Augustijn Tijssens gekocht. Daaronder bevonden zich 
een schilderij van Adriaan Brouwer en een van Antoon Palamedes. Het laatste 
werk had hij naderhand weergegeven, omdat 'Thijssen zijn koecxken seer wel 
heeft weten [te] boteren'(ervoor teveel had gevraagd). Van Schare had daar 
nog aan toegevoegd dat de handelaar niet zo correct was als men hem had 
voorgesteld. Na korte tijd was de schuldbrief betaald. Ongeveer een jaar later 
beweerde de kanunnik evenwel dat hij honderd twintig gulden te veel had uit
gekeerd. Om die reden vorderde hij dat geld via een rechtsgeding terug69, 

waarvan wij de uitslag niet kennen. 
Augustijn Tijssens wordt eveneens vermeld in verband met een schilderij 

met een 'staande naakte vrouw met bontmantel' dat Thomas Willeboirts Bos
schaert naar een werk v~ Antoon van Dijck had gepenseeld70• Wij kunnen er 
thans niet nader op ingaan. De kunsthandelaar heeft altijd goede relaties met 
de schilders uit zijn omgeving onderHouden. Tijdens de vendu in het sterfhuis 
van Elizabeth Mertens, echtgenote van Frans Francken de Oude, hadden 'de 
schilders ten daghe der vercoopinghe van de schilderyen' ten huize van Tijs
seos voor meer dan acht gulden verteerd71 • Trouwens in de staat van goederen 
van 25 september 1643 van Peter van den Berch72, kunstschilder, wordt de 

66 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris H. van Cantelbeck, N 3380 (1626). 
67 IBID., Schepenregisters, SR 595 (1629), f' 353. Op 17 oktober 1642 heeft Augustijn Tijs

seos samen met Hans Sibrecht[s] een gelijkaardige tolverklaring afgelegd. Zie E. DuvERGER, 
Bronnen voor de geschiedenis van de artistieke betrekkingen tussen Antwerpen en de Noordelijke 
Nederlanden tussen 1632 en 1648, in Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstge
schiedenis der Nederlanden, dl. 1, Gent, 1968, p. 356.- In het artikel hebben wij destijds het 
overlijdensjaar van Augustijn Tijssens foutief meegedeeld (ID., p. 356). 

68 Ph. ROMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 22 en 31. 
69 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Proces Supplement nr. 2643.- Zie ook IBID. , Privile

giekamer, PK 753 (1654-1656), f' 30. 
70 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 7 : 1654-1658, Brussel, 1993, 

p. 138-140. 
71 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 4: 1636-1642, Brussel, 1989, 

p. 281. 
72 In 1619-1620 was een Peter van Bergen als leerling in het schildersatelier van Hans de 

Wae1 opgetekend (PH. ROMBOUTSen TH. VAN LERJUS, De liggeren ... op. cit., dl. 1, p. 557). Mis
schien wordt hier Peter van den Berch bedoeld. 

• 



• 
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handelaar tevens als 'weerdt in de Claerenstraete' vermeld, alwaar de overle
dene nog differente gelagen moest betalen73 . 

Tijdens die ontmoetingen werden hoogstwaarschijnlijk kritische gesprekken 
over kunst en kunststijlen gevoerd en werden gedachten over de authenticiteit 
van bepaalde schilderijen uitgewisseld. Zo had hij samen met Jan Boeckhorst, 
Jan Wildens, Jan Carlo de Witte74 en andere schilders en kooplui in schilde
rijen op 21 juli 1653 een verklaring afgelegd over de echtheid van een Land
schap van Paulus Bril, dat de Delftse schilder, plaatsnijder en plateelbakker 
Abraham de Cooge aan de Gentse kanunnik Maximiliaan della Paille had ver
kocht. Zij beweerden dat het slechts om een kopie ging. De Gentse geestelijke 
spande natuurlijk een proces in, waarover wij het vroeger reeds hebben 
gehad75 • . · 

Nog op hoge leeftijd heeft Augustijn-Tijssens echtheidsverklaringen gege
ven, die wel eens negatief konden uitvallen: Zo had hij op 18 november 1675 
in de ouderdom van achtenzeventig jaar samen met Matthijs Musson en op 
verzoek van Nicolaas van Seewen, koopman te Rotterdam, een schilderij van 
Breughel voorstellende een Zondvloed van naderbij onderzocht. Het paneel 
was 'groot wesende in de lenghde onderhalffelle ende hoogh ontrent een elle 
ende een halff vierendeel'. De eigenaar had het op de beurs in Middelburg 
gekocht. Na rijp overleg hadden d~ kunsthandelaars geattesteerd dat het geens
zins een werk van Breughel wa~L,Als reden van hun kennis wezen zij erop, dat 
zij hun hele leven met kunstwerKen' hadden gehandeld 'ende dat si} lieden spe
ciaelyck seer goede kennisse van de wercken en de schilderijen van den schil
der Breugel' hadden76• Hoogstwaarschijnlijk wordt hier Jean Breughel de 
Jonge bedoeld, die op 8 oktober 1672 tijdens een woelige zitting van het 
bestuur van de Sint-Lucasgilde door Peter van Breckevelt, borduurwerker, ern
stig aan het oog werd gekwetst. Vijf dagen later verklaarde hij niet meer te 

73 E. OUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 5: 1642-1649, Brussel 1991 , 
p. 122. 

74 Jan Carlo de Witte was in 1621 geboren. Hij woonde in Brussel en was koopman en schil
der. Hij was onder meer in contact geweest met de bekende landschapschilder en verzamelaar Jan 
Wildens (1586-1659) (ID., Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 6: 1649-1653, Brussel 
1992, p. 331-332 en 424-425). Luidens een brief van Maria Lemmens aan haar echtgenoot Guil
liam Forchondt in Parijs, die J. DENUCE (Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen. De firma 
Forchoudt (Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche Kunst 1), Antwerpen, 1931, p. 37) 
verkeerdelijk omstreeks 1640 heeft gedateerd, had Jan Carlo de Witte reeds in die periode schil
derijen naar de Franse hoofdstad uitgevoerd. Het is echter pas in 1661 dat Forchondt naar de jaar
markt van Saint-Germain-des-Prés is gegaan. Zie in dat verband een brief van 17 februari 1661 
van Maria Lemrnens aan haar echtgenoot aldaar. 

75 E. DUVERGER, Een betwist schilderij van Paulus Bril bij een Gents kannunik, in Belgisch 
tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, dl. 35, nr. 3-4, 1965, p. 191-200; ID., Ant
werpen en de Noordelijke Nederlanden ten tijde van Theodoor van Thulden, in Theodoor van 
Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder ('s-Hertogenbosch 1606-1669), tentoonstellingsca
talogus, 's-Hertogenbosch, 1992, p. 46-47.- Zie ook A. BRED!US, Kunstkritiek der XV/Je eeuw, 
in Oud Holland, dl. 7, 1889, p. 41-44. 

76 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. nr. 3118, ter perse. 
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kunnen schilderen en vorderde hij een schadevergoeding77 (doe. 11). Om 
dezelfde reden was hij misschien niet meer in staat een zogenaamd werk van 
eigen hand te beoordelen en werd daarom een beroep gedaan op het advies van 
zijn goede vriend Augustijn Tijssens de Oude78. 

Helena Loovens, weduwe van de schilder Peter Thomas alias Vlieracker79, 

en haar echtgenoot Christoffel Coene hadden op 23 maart 1678 naar de artis
tieke en financiële waarde van het oeuvre van bovenvermelde kunstenaar geïn
formeerd. Ingevolge hun verzoek had Tijssens daaromtrent een verklaring 
afgelegd. In de akte noemde hij zich 'liefhebber en coopman in schilderyen'. 
Hij noemde Peter Thomas een fraai en ervaren meester in de schilderkunst, die 
vooral landschappen in de trant van Backereel80 penseelde. Rij had hem per
soonlijk gekend en veel werken van zijn hand aan de man gebracht, waaraan 
hij een goede stuiver had verdiend. Peter Verbruggen, beeldhouwer, en Jean 
Breughel de Jonge, schilder, hadden een gelijkaardige getuigenis gegeven81 . 

Augustijn Tijssens stond in zijn tijd wellicht hoog aangeschreven en zijn 
kunsthandel heeft hem met vooraanstaande personages in contact gebracht. 
Rond het midden van de 17de eeuw was de woning de Valk van de Antwerpse 

77 Zie ook P.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis ... op. cit., Antwerpen, 1883, p. 458. 
78 K. ERTZ (Jan Breughel der Jüngere, Freren, 1984, p. 20), die niet de minste inspanning 

heeft gedaan om de juistheid van het gebeuren in de bestaande literatuur te verifiëren, twijfelt aan 
de waarheid van het accident. Hij verwijst zeer vagelijk naar een schatting die Brenghel nog in 
1674 heeft verricht. Inderdaad, op 4 december 1674 en nogmaals op 12 mei 1675 heeft de kun
stenaar over de geldelijke waarde van een schilderij van Jan Delcampo geoordeeld (E. DuvER
GER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, ter perse). 'Urn Gemälde schatzen zu kön
nen', zo voegde de auteur eraan toe, 'mufite er genausoviel Sehkraft besitzen, wie zum Malen 
seiner Bilder nötig war'. In heel het geval gaat het evenwel niet om de waardeschatting of het 
schilderen van een werk, wel om een expertise ervan. 

79 Peter Thomas alias Vlieracker werd omstreeks 1619 geboren (zie noot 16) en is een broer 
van Jan Thomas (t 10 maart 1656), visverkoper (ID., Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 
7: 1654-1658, Brussel, 1993, p. 207). In 1634-1635 werd hij als leerling in de liggers van de 
Sint-Lucasgilde opgetekend (Ph. RoMEOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 
63-64). Ongeveer tien jaar later in 1645-1646 is hij vrij meester geworden (ID., p. 168 en 172). 
Op 15 oktober 1649 sloten Peter Thomas, jonkman, zoon van Jan Thomas en van wijlen Johanna 
Janssens, en Elizabeth van Rooy (Roy), jonge dochter van Gerard van Rooy en van wijlen 
Suzanna Brandt, voor notaris B. van den Berghe een huwelijkscontract af (STADSARCHIEF 
ANTWERPEN, Notaris B. van den Berghe, N 3483 (1639), f' 319). In 1658-1659 was de kun
stenaar verkozen tot deken van het ambacht (Ph. RoMBOUTS en Th. VAN LERJUS, op. cit., dl. 2, 
p. 292). Op 14 januari 1660 verleed hij samen met zijn echtgenote voor notaris G. Vermeiren een 
testament (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris G. Vermeiren, N 4718 (1659-1660). Zij 
overleed omstreeks 1663-1664, want in die periode werd haar doodschuld aan het ambacht 
betaald (Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERJUS, De liggeren ... op.cit., dl. 2, p. 352). Op 13 juli 1672 
had Peter Thomas samen met Helena Loovens (Loevens) voor notaris J.A. Coppens nieuwe 
huwelijksvoorwaarden gemaakt (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J.A. Coppens, N 
595 (1672-1673). Nog geen vier jaar later, namelijk op 4 maart 1676, stierf hij. 

80 In de 17de eeuw zijn drie landschapschilders met de familienaam Backereel in Antwerpen 
werkzaam geweest, namelijk Jacques (ca 1600- na 1658), Salomon (1602-1660) en Willem Bac
kereel (1570-1626) (J. DE MAERE and M. WABBES, lllustrated Dictionary of 17th Century Fle
mish Painters, Brussel, 1994, p. 40). 

81 E. DUVERGER, Antwerpse kunstverzamelingen .. . op. cit., vol. 10, sub dato , ter perse. 
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kunsthandelaar Matthijs Musson in de Kammenstraat ongetwijfeld een zeer 
belangrijke artistieke ontmoetingsplaats. Op 24 november 1649 deden de kun
stenaars Jan Fyt, David Teniers, Jan Cossiers, Daniël Seghers, Comelis de Vos 
en Jan Boeckhorst, de kunsthandelaars Sebastiaan Leerse82 en Augustijn Tijs
seos en de oudekleerkoper Bemard van Scharenborch83 aldaar een belangrijke 
uitspraak. Allen hadden aan Jan Hendrik Everberch, kamerdienaar van aarts
hertog Leopold Willem, enige schilderijen verkocht, die voor de hertogelijke 
verzameling waren bestemd. Zij waren bedrogen geweest, want Everberch had 
op de kwijtschriften de inkoopprijzen van de kunstwerken aanzienlijk ver
hoogd84. Voor die oplichterij was hij in Brussel gevangengezet en werd hij uit 
zijn ambt van ayda da camera ontzet, een functie die weldra aan David 
Teniers werd toevertrouwd. 

Tijdens het leven van Augustijn Tijssens de Oude als schatter, als kunst
kenner, als kunsthandelaar ... zijn ongetwijfeld belangrijke kunstwerken door 
zijn handen gegaan. Andere stukken zijn in het bezit van de koopman geweest. 
Wij verwijzen in dat verband naar een schilderij wezende het 'grote stuck van 
Van Dyck ... waer dat peerdt in is' 85• Het komt uit de reeks patronen met de 
Historie van Decius Mus, waarover in een andere bijdrage zal worden gehan
deld86. 

* 
* * 

82 Reeds op 2 mei 1629 wordt een Sebastiaan Leerse geciteerd als voogd van de kinderen van 
wijlen Johannes Bol, weduwnaar van Maria Leerse (E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventaris
sen ... op.cit., vol. 3: 1627-1635, Brussel, 1987, p. 155). Hij is aangeduid geweest als executeur
testamentair van de nalatenschap van Johan Boeckhorst, schilder. Als vergoeding daarvoor heeft 
hij een Vrouwentronie van Antoon van Dijck gekregen (ID., vol. 7: 1654-1658, Brussel, 1993, 
p. 83). 

83 Op 15 juni 1645 getuigden Bemard van Scharenborch, Peter van Frayenborch, Hans van 
den Bogaerde, Nicolaas Wanickx en Joris Eertrijn de Oude, allen oudekleerkopers, over de goe
deren die zij dagelijks aan de man brachten, namelijk 'sittecussens, behangsels van ledicanten , 
gordynen tot coetsen, taeffel- en schoucleederen, midtsgaders ... vouwende schutsels' (E. DUVER
GER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 5: 1642-1649, Brussel 1991, p. 224). Over 
schilderijen en andere kunstwerken wordt in het document niet gesproken. 

84 J. DENUCE, Na Peter Pauwel Rubens. Documenten uit den kunsthandel te Antwerpen in de 
XV/Ie eeuw van Mafthijs Musson, (Bronnen voor de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, 5), 
Antwerpen, 1949, p. 78-79.- J.H. Everberch stierf op 14 juni 1652, zijn echtgenote Magdalena 
Delincx was reeds op 18 oktober 1645 overleden. Zij werden in de Sint-Andrieskerk begraven 
(P. GENARD, Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, dl. 3, Ant
werpen, 1887, p. 61). 

85 Io., p. 347. 
86 Zie E. DUVERGER enD. MAUFORT, Giovanni Battista van Eycke en de patronen met de His

torie van Decius Mus van Antoon van Dyck naar inventies van Peter Paul Rubens, in Gentse Bij
dragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, dl. XXXI, 1996, p. 97-119. 
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Tweede generatie: 
AUGUSTIJN TIJSSENS DE JONGE EN JAN BAPTIST TIJSSENS DE OUDE 

AUGUSTIJN T!JSSENS DE JONGE (1623-1675) 

Wanneer wij in de kunsthistorische lexica op het trefwoord Tijssens zoeken, 
dan stellen wij vast dat tot op heden een zeer verwarrend en soms nietszeg
gend beeld van de Antwerpse schilder Augustijn de Jonge wordt opgehangen. 
Aan dat euvel willen wij verhelpen. Het kan evenwel niet de bedoeling zijn her 
en der alle fouten aan te duiden die eerder werden gemaakt. Dat zou ons al te 
ver leiden. 

De 18de-eeuwse Franse auteur J.B. Descamps heeft voor het eerst de naam 
van Augustijn Tijssens geciteerd87 . Wij merken dat hij het werk van J.C. Wey
erman zeer aandachtig heeft gelezen waar die over de landschapschilder N. 
Tyssens spreekt88• Bepaalde gegevens heeft hij met eigen woorden herhaald. 
Andere passages heeft hij met nieuwe feiten aangevuld. Op die wijze heeft 
Descamps onterecht gesuggereerd dat de landschappen dieN. Tyssens op de 
manier van Nicolaas Berchem (1620-1683) heeft gemaakt, misschien het werk 
van Augustijn Tijssens zijn geweest. Verder heeft hij beweerd dat de kunste
naar een broer is van de keurvorstelijke kunstkoper te Dusseldorf89• Daaruit 
hebben latere auteurs foutief afgeleid dat Augustijn Tijssens een zoon van 
Peter Thijs is. Descamps heeft daarenboven 1679 als het approximatieve 
geboortejaar van de kunstenaar vooropgesteld. Daarbij heeft hij evenwel geen 
rekening gehouden met het feit dat hij enige lijnen hoger had geschreven dat 
de kunstenaar in 1691 directeur van de Academie is geweest. 

Reeds in 1863 heeft Christiaan Kramm de idee geopperd dat Augustijn Tijs
sens de Jonge een zoon van de kunsthandelaar 'Augustinus Thyssens' is90• Hij 
heeft daarbij de kern van de zaak geraakt. Augustijn Tijssens de Jonge is 
inderdaad een zoon van Augustijn Tijssens de Oude en Catharina Anraet. Op 
31 juli 1623 werd hij in de Onze-Lieve-Vrouwekerk boven de doopvont 
gehouden91

. De doopgetuigen waren Clara van Santvoort en zijn oom Joannes 
Baptista Roccatagliata, een Italiaanse schilder die in Antwerpen vertoefde92• 

87 J.B. DESCAMPS, La vie des peintres flamands, a/Iemands et hollandois, dl. 4, Parijs, 1764, 
p. 206. 

88 J.C. WEYERMAN, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst
schilderessen, dl. 3, 's-Gravenhage, 1729, p. 366. 

89 J.B. 0ESCAMPS, La vie ... op. cit. , dl. 4, p. 27. 
90 C. I<RAMM, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhou

wers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd, dl. 5, Amsterdam, 1861 , 
p. 652. 

9 1 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 13, sub 
dato. 

92 Cathelijn Tijssens, de zus van Augustijn Tijssens de Oude, was met Jan Baptista Rocca
tagliata getrouwd. Wij hebben vooralsnog slechts twee kinderen van het gezin kunnen opsporen. 
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Dertig jaar later, op 9 juni 1653, was Augustijn Tijssens de Jonge met Maria 
Laureyssens, een volle nicht van de schilder Jacques Jordaens, in de Sint
Jacabskerk in het huwelijksbootje gestapt93 . Misschien uit vrees in het kraam
bed te sterven had de echtgenote op 18 augustus 1654, dat is een maand voor 
de geboorte van het eerste kind, voor notaris J. Ie Rousseau getesteerd94• Het 
gezin had negen kinderen, namelijk Augustinus (0 10.2.1654), Petrus 
Cl1.9.1655), Joannes Baptista (0 10.2.1657), Isaac (0 30.10.1658), Jacobus 
Zacharias (0 21. 7 .1660), Franciscus C23.11.1661), Joannes Carolus 
(

0 23 .12.1663), Maria Magdalena (0 13.4.1666) en Michaël Tijssens 
C9.9.1668). Allen werden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen 
gedoopt95 . Drie zonen zijn de geestelijke weg ingeslagen: Augustinus Tijssens 
de Jongste was priester en kanul1n.ik van de collegiale Sint-Jacabskerk te Ant
werpen (doe. 20 en 23), Peter Tijssens alexiaanbroeder te Leuven96 en Michaël 
Tijssens een ongeschoeide karmeliet in Antwerpen97 • Twee andere zonen zijn 
in het voetspoor van hun vader getreden, namelijk Jan Baptist en Jacobus 
Zacharias Tijssens. Beiden komen verder ter sprake. 

Op 24 mei 1670 overleed Maria Laureyssens in haar huis het Gulden Bek
ken op de Oude Schoenmarkt98• In de liggers van de Sint-Lucasgilde werd het 
afsterven van de 'huysvrouw van den jongen Augustyn Tyssens' geregistreerd, 
maar aan het ambacht werd geen doodschuld betaald99. Op 4 juli 1673 is de 
echtgenoot overgegaan tot het laten schatten van de achtergelaten meubilaire 
goederen in het sterfhuis. Dat laat vermoeden dat hij toen al trouwplannen had 
met Catharina Cortois (Courtois). Het tijdstip waarop hij met haar is gehuwd? 
hebben wij vooralsnog niet kunnen achterhalen 100• · 

' , In de woning bleek er nauwelijks tweehonderd gulden in contant geld voor
radig te zijn. De oudekleerkopers Jan Heek en Jacques Scheerders hadden de , 1 

In de Sint-Joriskerk werden respectievelijk op 31 januari 1623 en op 14 maart 1625 Beatrix en , 
Johannes Franciscus Roccatagliata gedoopt (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister 
Sint-Joriskerk, PR 135, F 112; IBID. , PR 136, F 8). Wij weten niet of hij familie was van de 
belangrijke Venetiaanse beeldhouwer Sebastiaan Roccatagliata (E. BENEZIT, Dictionnaire criti
que et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Saint-Ouen, 1962, 
p. 292). Deze laatste was misschien verwant met de Genuese koopman en kunsthandelaar Gio
vanni Stefano Roccatagliata (cf. D.L. SPART!, Carlo Antonio dal Pozzo (1606-1689). An Un
known Collector, in Journat of the History of Col/ections, vol. 2, 1990, p. 12. 

93 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Huwelijksregister Sint-Jacobskerk, PR 219, sub dato. 
94 IBID. , Notaris I. Ie Rousseau, N 2477 (1654), F 412-412v 0

• 

95 IBID., Doopregisters PR 16 en 17 sub dato. 
96 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 10., doe. 3135, ter perse. Uit de 

rekeningen van het sterfhuis van 7 maart 1676 vernemen wij dat Peter Tijssens reeds is overle
den. Hij heeft zevenhonderd gulden voor zijn broers en zijn zus nagelaten. 

97 P. GENARD, Verzameling der graf- en gedenkschriften van de provincie Antwerpen, dl. 5, 
Antwerpen, 1873, p. 379. 

98 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, 
p. 465-466; STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris P. Ockers, N 2715 (1668-1675). 

99 Ph. RoMBOUTSen Th. VAN LERfUS, De /iggeren ... op. cit. dl. 2, p. 399. 
100 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. 3115, ter perse.' 
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meubelen:-, gezamenlijk op iets minder dan vijftienhonderd gulden getaxeerd. 
Over schilderijen en andere kunstwerken wordt in alle talen gezwegen. Verder 
vernemen wij dat Maria Laureyssens zeven kinderen 101 heeft achtergelaten, 
waaroncler Augustinus die aan ''t collegie den Valck tot Loven' studeerde102• 

Vader Tl}ssens bleef niet aan de Oude Schoenmarkt wonen, maar verhuisde 
naar de Augustijnenstraat Daar betrok hij een huurwoning van de kerkfabriek 
van de Sint-Andriesparochie. 

De staat van goederen van Maria Laureyssens van 8 augustus 1673 was 
door Peter Ambachts, koopman, opgemaakt103• Hij werd met een batig saldo 
van meer dan vierduizend zevenhonderd gulden afgesloten. De vader diende 
aan de kinderen evenwel nog het moederlijk erfdeel ten bedrage van iets meer 
dan tireeduizend gulden uit te keren. Daarenboven had hij driehonderd gulden 
gelicht die Magdalena Jordaens in werkelijkheid aan hen had gelegateerd. 
Mettertijd verslechterde evenwel de financiële toestand zienderogen 104. Op 18 
september 1671 had Franciscus Le Roy, zoon van Philippi Le Roy105, elfhon
derd gulden van Augustijn Tijssens geleend en op 5 augustus van het volgende 
jaar nogmaals honderd gulden. Die sommen werden nooit terugbetaald, ook de 
rente werd nooit voldaan. Op 21 juni 1673 had Tijssens ten gunste van Come-

101 Haar twee zonen Franciscus en Joannes Carolus Tijssens waren inmiddels overleden. 
102 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, 

p. 465-466. 
103 Op 28 juli 1673 was Peter Ambachts aangeduid als oppervoogd van de kinderen van 

Augustijn Tijssens de Jonge (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris P. Ockers, N 2715 
(1668-1675), f' 44v0

). Hij aanvaardde de taak op voorwaarde dat hij enkel een overzicht van de 
inkomsten en uitgaven van het sterfhuis diende te maken. Nadien wilde hij van elke verdere 
opdracht ontslagen worden (IBID. , f' 16). Op 10 december 1674 werd hij ingevolge zijn overlij
den door Peter Meulewels vervangen (IBID., f' 25v0

). Over die kapelaan van de Onze-Lieve
Vrouwekerk (IBID., Privilegiekamer PK 765, f' 193) zie L. GADESLOOT, Un procès pour une 
ventede tableaux attribués à Antoine van Dyck 1660-1662, in Annales de l'Académ.ie d'Archéo
logie de Belgique, dl. 24, 2de reeks, vol. 4, Antwerpen, 1868, p. 561-606 en A. KEERSMAEKERS, 
Peeter Meulewels (1602-1664), Antwerps schilder-dichter, in Noordgouw. Cultureeltijdschrift 
van de provincie Antwerpen, dl. 15, 1975, p. 26. De naam werd ook wel eens Peter Meulewijns 
gespeld (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer PK 765, f' 199). 

104 Op 13 augustus 1673 maakte Augustijn Tijssens de Jonge voor de schepenen gewag van 
de slechte tijd die hij doorrnaakte en van de verkoop van kunstwerken die er sterk op achteruit 
was gegaan. Hij diende voor het levensonderhoud van zeven minderjarige kinderen te zorgen, 
'van dewelcke geen van allen is capabel sijnen cost te winnen, maar te contrarie heeft van 
deselve grooten cost ende last waerdore hem. seer swaer valt deselve te m.aintenieren, als we
sende een constschilder van sijnen stijle. Welcke conste hedensdaeghs met desen slechte tijt seer 
weijnich wort getrocken' (lBm., Privilegiekam.er, PK 767 (1673-1674), f' 63. Zie ook IBID. , 
f' 73). 

105 Philippi Le Roy, in 1633 aalmoezenier van de stad geworden (L. RoBUNS DE ScHNEID
AUER, Les grands-aum.oniers d 'Anvers, overdruk uit L 'interm.édiaire des généalogistes, n° 57, 
p. 6), is afgebeeld op het glasraam dat in 1635 in de aalmoezenierskapel van de Onze-Lieve
Vrouwekathedraal werd geplaatst (S. GRIETEN en J. BUNGENEERS, De Onze-Lieve-Vrouwekathe
draal van Antwerpen, Kunstpatrimonium van het ancien régime (Inventaris van het kunstpatri
monium van de provincie Antwerpen, dl. 3), Antwerpen, 1996, p. 214-215). 
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lia van de Sande, weduwe van Peter Vinck, een schuldbrief van tweeduizend 
tweehonderd vijftig gulden ondertekend106

. 

Meer dan twee jaar heeft de kunstenaar op de erfenis van zijn schoonvader 
moeten wachten, want pas op 18 maart 1675 hadden de erfgenamen van het 
sterfhuis van Peter Laureyssens (Lauwerijsens) een minnelijke schikking kun
nen treffen 107. De erflater was de schoonbroer van Jacques Jordaens 108• 

Rond die tijd had zijn gezondheid hem ook parten gespeeld. Op 6 juni 
1675 lag Augustijn Tijssens de Jonge ziek te bed in de bovenvermelde 
woning en maakte hij zijn testament109• Aan zijn oudste zoon Jan Baptist 
Tijssens de Jonge legateerde hij zijn tekeningen, prenten en schildergerei, 
zoals verder nog wordt besproken. Een week later op 13 juni 1675 had hij 
het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. De volgende dag werd de inven
taris van het sterfhuis opgemaakt, waaruit blijkt dat de overledene meer dan 
honderd en vijf kunstwerken bezat110

. Vervolgens liet men de 'gedruckte 
billietten tot advertissement van de vercoopinge van de schilderijen' maken. 

106 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris P. Ockers, N 2715 (1668-1675), f' 43-44.
Zie in dat verband ook IBID., f' 15v0

, sub dato 17 januari 1674. 
107 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. 3085, ter perse.- Zie 

ook STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3657 (1672-1676), 30 
december 1672, 13 juni 1673, 24 maart 1674. 

108 Peter Laureyssens was met Maria Jordaens, een zus van de schilder Jacques Jordaens, in 
de echt verbonden geweest. Zij was op 22 maart 1633 in het ouderlijk huis het Paradijs in de 
Hoogstraat (cf. R.J. Tus, P.P. Rubens en J. Jordaens, barok in eigen huis, Antwerpen, 1983, 
p. 262-263) overleden, alwaar het echtpaar vijf kamers betrok. Zij liet een dochter Marie Lau
reyssens (1 maand) na. Op 24 februari van hetzelfde jaar had zij voor Franciscus Sweerts, pas
toor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, een testament verleden. Jacques Jordaens en Zacharias de 
Vriese waren als executeurs-testamentair aangeduid. De inventaris van haar sterfhuis was door 
notaris H. van Caotelbeek opgemaakt. De getuigen waren Jacques Nyewlants, schilder, en Jaspar 
Wynants, schrijver. In de boedelbeschrijving worden géén schilderijen vermeld. Er wordt wel het 
volgende meegedeeld: ' Item soo verclaerde noch denselven weduwer datt'er vanwegen desen 
sterffhuijse syn ten huyse van den voors. Jacques Jordaens, den medemomboir, een ledicant, 1 
bedde metten hooftpeuluwe, 1 canefasse matrasse met stroo gevult, II tycke oorcussens, 1 witte 
met l geel Spaensche sargien, 1 geel gedruct behanghsel dienende tot het voors. ledicant' 
(STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris H. van Cantelbeck, N 3387 (1633). Op 16 juni 1633 
heeft de jonge Maria Laureyssens haar deel ontvangen uit de nalatenschap van haar grootmoeder 
Barbara Wolschaten (IBID., Schepenregister, SR 621 (1633), f' 317-319v0

). In 1640-1641 was 
haar vader Peter Laureyssens als handelaar vrij meester in de Sint-Lucasgilde geworden (Ph. 
ROMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 121). In 1671-1672 werd zijn 
doodschuld aan het ambacht betaald (ID., vol. 2, p. 413). Op 20 december 1666 had hij aan Joan
nes Philippus Goijvaerts vijftien schilderijen verkocht voor de hoge som van negenhonderd vie
rendertig gulden en vijftien stuivers (cf. E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., 
vol. 9 : 1666-1674, Brussel, 1997, p. 34-35). 

109 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. van Waerbeeck, N 4640 (1672-1676), 6 juni 
1675. Zie ook E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. 3094, ter 
perse. 

110 In de transcriptie van die inventaris heeft J. DENUCE (Antwerpsche " Konstkamers" ... op. 
cit., p. 265-267) slechts een zestigtal kunstwerken opgenomen. Het volledig document zal eer
lang verschijnen in E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op. cit., vol. 10, doe. 3096 en 
3115, ter perse. 
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Maar het is niet duidelijk wanneer die heeft plaatsgevonden en hoeveel die 
heeft opgebracht. 

De overledene werd op 18 juni in het zuidkwartier van het Onze-Lieve
Vrouwekerkhof begraven 111

• Aan Miehiel Godin, zanger van de kathedraal, 
werd acht gulden betaald voor de 'musieckmisse over den afflijvigen 
gedaen'~ 12 • De staat van goederen was opgemaakt op 29 oktober 1675 door 
Peter Meulewels, priester. De overledene stond nog in het krijt bij de procu
reur, de dokter, de apotheker, de naaister, de slager, de brouwer, de school
meester, de kleermaker, de vis-, kaas- en tabakverkoper, enz. De woning de 
Stad Parijs in de Sleutelstraat113, waarvan de helft reeds aan de kinderen uit 
hoofde van hun moeder toekwam, werd op 23 augustus 1675 op de Vrijdag
markt voor elfhonderd eenentwintig gulden openbaar verkocht. Zij was eigen
dom geworden van Sara Tijssens, zuster van de overledene. Gedurende zes 
weken hebben 'de weesen oft hunne mombooren ... mogen delibereren' of zij 
de nalatenschap al dan niet zouden aanvaarden. Gelet op de financiële put van 
meer dan honderd twintig gulden, die de overledene had achtergelaten, hebben 
zij de erfenis wellicht geweigerd. 

Uit de staat van goederen blijkt verder dat 'aen Martinus Verhuist, deken 
van Sinte-Lucasgulde voor de dootschult van den overledenen in desen Fl. 8-
08' was uitgekeerd114• Volgens de registers van de Sint-Lucasgilde van 1674-
1675 was slechts zes gulden en acht stuivers ontvangen als doodschuld voor de 
kunstenaar en zijn echtgenote 115 • Moeten wij daaruit besluiten dat de rendant 
van het sterfhuis alleen al op die post twee gulden in zijn zak heeft gestoken? 
Misschien is het om die reden dat Augustijn Tijssens de Oude op 11 januari 
1676 een verzoekschrift aan de schepen heeft gericht om naast Peter Meute
wels een bloedverwante als voogd over zijn kleinkinderen aan te stellen. Het 
rekest werd gunstig geadviseerd en Jan Battista Mercx, wasverkoper en oom 
van de kinderen, werd als medevoogd aangewezen 116• 

De kunsthistorici hebben Augustijn Tijssens de Jonge naar vaste gewoonte 
een landschapschilder genoemd. Wij hebben er reeds op gewezen dat zij die 
informatie bij J.C. Weyerman hebben gehaald. Thans weten wij dat de biogra
fie van N. Tyssens uit 1679 geenszins met die van Augustijn Tijssens de Jonge 
overeenstemt. Kort na zijn huwelijk met Maria Laureyssens werd hij op 7 
maart 1654 als wijnmeester en schilder in de liggers van de Sint-Lucasgilde 

111 Ph. RoMBOUTSen Th. VAN LERJUS, op.cit., dl. 2, 1872, p. 247 noot 3. 
112 E . DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... , vol. 10, 7 maart 1676, ter perse. 
113 Het huis was op 11 december 1674 aan Martinus Houwers, zijdereder, voor zevenenvijf

tig gulden per jaar verhuurd (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris P. Ockers, N 2715 
(1668-1675), f' 28). 

114 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. 3115, ter perse. 
115 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERJUS, op. cit., dl. 2, p. 444. 
116 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 769 (1676-1677), f' 6-6v 0

• -

Zie ook IBID., Notaris C. van den Broeck, N 3657 (1672-1676), 15 mei 1676. 
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geregistreerd117 . Waar hij tevoren zijn leertijd heeft doorgebracht, is niet 
bekend. Nauwkeurige inlichtingen worden nergens verstrekt. 

Welk genre of welke genres heeft de kunstenaar beoefend? Uit de inventaris 
van het sterftmis van zijn tante Anna Jordaens van 1668 vernemen wij dat hij 
wel degelijk landschappen heeft gepenseeld. Wij treffen er immers een 'lant
schap van signor Augustyn Tyssens' aan 118

• Ook in de boedelbeschrijving van 
zijn nalatenschap worden onder zijn naam een tiental opgesomd. Zij verbeeld
den 'een Boomken', 'een Jachtiën', 'eenige Figuerkens met twee Eseltiëns', 
een 'Lantschap met boamen met een schietende manneke' 11 9• Daarenboven 
heeft hij ook my~hologische thema's geschilderd. Zo vinden wij in de staat van 
zijn goederen 'een Badt van Diana per den overledenen geschilderd' terug. Het 
stukje werd op de Vrijdagmárkt openbaar verkocht en voor vijf gulden aan een 
liefhebber toegewezen 120

. Op de achterzolder van de woning lagen nog 'een 
partije patroonen van tappijten ', waarover een geschil was gerezen, alsook 
'een partije pampier tot patroonen' 121• Daaruit menen wij te mogen afleiden 
dat hij misschien kartons voor wandkleden heeft gemaakt. Over het onderwerp 
ervan wordt echter niets meegedeeld. Enige aanduiding dat hij op dat terrein 
met Jacques Jordaens heeft samengewerkt, hebben wij nog niet gevonden. 

Voor zover wij goed zijn ingelicht, bevindt zich in geen enkel museum een 
tafereel van de hand van Augustijn Tijssens de Jonge. In veilingcatalogi tref
fen wij driemaal zijn doop- en familienaam expliciet aan. Zo kwam op 22 april 
1818 in Antwerpen een groot Landschap met ruïnes en personages van zijn 
hand onder de hamer. In de catalogus wordt het stuk wel onder zijn naam ver
meld, maar er wordt niet uitdrukkelijk meegedeeld dat het gesigneerd is, hoe
wel daaraan nauwelijks kan worden getwijfeld 122• 

Op 11 februari 1911 werd in Londen een gesigneerd landschap van de kun
stenaar verkocht. Noch een transcriptie van de handtekening van de kunste
naar, noch een reproductie van het werk hebben wij in de catalogus terugge
vonden123. Tachtig jaar later op 8 april 1991 kwamen twee paneeltjes 

117 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op.cit., dl. 2, p. 254. 
11 8 J. DENUCE, De Antwerpsche "Konstkamers" ... op. cit. , p. 251. -Zie ook E. DUVERGER, 

Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, p. 119-122. 
11 9 J. DENUCE, De Antwerpsche "Konstkamers" ... op. cit., p. 264-267. 
120 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, 7 maart 1676, ter perse. 
121 ID., 4 juni 1675, ter perse. 
122 Ziehier de uitvoerige beschrijving van het doek : 'Grand paysage. A la gauche du premier 

plan, est une ruine de fontaine antique près de laquelle sant plusieurs figures. On y remarque 
parmi une dame sur un cheval chiitain, elle tient un parasol à la main. La droite offre une rivière 
dontIe rivage est haut et terminé par une masse d 'arbres qui couvre la moitié de /'horison . Dans 
Ie lointain, s 'élèvent de hautes mantagnes au pied desqueUes serpente un ruisseau, à coté sant 
quelques biitimens. Grande composition d 'un beau dessin, dont les figures ont beaucoup d'ex
pression. Les arbres d 'un beaufeuillage, les chevaux ont toute la force du pinceau de Wauwer
mans' . Veiling Lawford en Wansey, Antwerpen, 22 april 1818, nr. 95. 

123 F. LUGT, Répertoire des catalogues de venles intéressant /'art ou la curiosité, Paris, 1987, 
quatrième periode 1901-1925, nr. 69.421. 
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Fig. 1. Augustijn Tijssens de Jonge, Een voerman met beladen kar getrokken door een 
tweespan op een weg langs een oever; op de achtergrond een ruïne, Bewaarplaats onbekend. 

waaronder Een voerman met beladen kar getrokken door een tweespan op een 
weg langs een oever; op de achtergrond een ruïne bij Christie's in Londen 
onder de hamer (fig. 1). De compositie van het stuk herinnert enigszins aan 
een schilderij van Nicolaas Berchem met een Stadswal van Haarlem in de win
ter, dat in het Rijksmuseum van Amsterdam wordt bewaard124. Was het 
omwille van die stilistische overeenkomst met het werk van Berchem dat 
beide verkochte taferelen, die een pendant vormen, aan Augustijn Tijssens de 
Jonge werden toegeschreven? In elk geval weten wij niet of een van de stuk
ken al dan niet van een signatuur was voorzien. Een stijlkritisch onderzoek is 
vooralsnog uitgesloten. 

Misschien heeft Augustijn Tijssens de Jonge Jan Franciscus Lauweryssen in 
zijn atelier opgeleid. In elk geval wordt hij in de liggers van het gildejaar 

124 Zie in dat verband Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig gei1lus
treerde catalogus, Amsterdam-Haarlem, 1976, p. 109, nr. A 27. 
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1652-1653 als leerling bij 'Tyssens schilder' geregistreerd. Ph. Rombouts en 
Th. van Lerius hebben verondersteld dat met deze laatste Peter Thijs wordt 
bedoeld 125• Omdat hier vermoedelijk sprake is van een familielid van Maria 
Laureyssens, wordt wellicht niet naar Peter Thijs, wel naar haar echtgenoot 
Augustijn Tijssens de Jonge gerefereerd. In dezelfde periode werden bij 'Tys
sens schilder' ook Jan Talbot en Peter Biesmans als leerjongens opgeleid126• 

De schilderdoeken die hij gebruikte, liet Augustijn Tijssens door Jacques 
Verpoorten doodverven. De kleurstoffen haalde hij wellicht bij zijn schoon
broer Lucas Smout de Oude, die op de hoek van het Groen Kerkhof (Groen
plaats) en de Pandstraat een winkel in schilderijen, verven en andere bijhorig
heden uitbaatte127

• Aan het sterfbuis van zijn schoonvader Peter Laureyssens 
had hij nog een schuld van driehonderd vierentwintig gulden voor 'verve oft 
assche'. Hij bestelde de lijsten onder andere bij Pauwels Deckers. Enige daar
van bracht hij bij een verguldster, van wie wij de naam niet kennen. De ver
zilverde lijsten daarentegen liet hij door een- en dezelfde meester vervaardigen 
en verzilveren 128

. 

Augustijn Tijssens de Jonge was niet alleen schilder, hij trad ook op als 
expert van kunstwerken van voorname Italiaanse en Vlaamse meesters. Zo had 
de Antwerpse koopman Nicolaas Le Cat rond juni 1665 aan baron van Au
ghem een schilderij verkocht 'uytbeldende eenen Calisto door Rubbens 
geschildert' 129• Tussen beiden was evenwel 'secker different' gerezen omtrent 
de waarde van het werk. Het geschil gaf aanleiding tot een expertise. Baron 
van Aughem werd door de schilders Augustijn Tijssens de Jonge en Peter 
Anteunis 130 vertegenwoordigd, Nicolaas Le Catdoor Joannes Cossiersen Mat
thijs Musson. Uiteindelijk zijn beide partijen overeengekomen. Zij hadden het 
stuk 'geiugeert weerdigh te wesen de somme van tweeëntwintichhondert gul-

125 Ph. RoMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 240. 
126 In 1659-1660 werden Comelis van Leur en Gerard Hoerlyns als leerlingen bij een zekere 

Tysens geregistreerd. Hier wordt geenszins Augustijn Tijssens de Jonge bedoeld, zoals Ph. ROM
BQUTS en Th. VAN LERJUS (De liggeren ... op.cit., dl. 2, p. 306) ten onrechte hebben beweerd, wel 
de schi lder P. Thijs. Zie in dat verband D. MAUFORT, De kunstschilder Peter Thijs ... op. cit., (ter 
perse). 

127 F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis ... op. cit., Antwerpen, 1883, p. 1056. 
128 Zie in dat verband E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, sub 

dato, ter perse. 
129 ID., Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 8: 1658-1666, Brussel, 1995, p. 443-444. 
130 Peter Anteunis (Antonissen, Antenissen) werd in 1632-1633 in het atelier van de Ant

werpse schilder Gabriël Franc als leerjongen geregistreerd (Ph. RoMBOUTS en Th. VAN LERIUS, 
De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 39-40). Tijdens zijn dekenschap werd Peter Anteunis vrij meester 
in de Sint-Lucasgilde (ID., dl. 2, p. 82). Voor tal van nieuwe meesters had Gabriël Franc (tl2 mei 
1639) een deel van het inkomgeld betaald, dat naderhand werd teruggevorderd (E. DUVERGER, 
Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 4: 1636-1642, Brussel, 1989, p. 327 en 357). Peter 
Anteunis heeft .twee leerlingen opgeleid: Peter Migom in 1661-1662 (Ph. RoMBOUTSen Th. VAN 
LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 329) en Christiaan Casteels (ID., dl. 2, p. 433). Hij woonde 
in de Vlerninckstraat en stond in 1653 nog in het krijt bij Jan Goossens, lijstmaker (E. DUVER
GER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 6: 1649-1653, Brussel, 1992, p. 458). In 1675-
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den' . Zij beschouwden het daarenboven 'als wesende eenjuweel ende een van 
de beste stucken' van de hand van Rubens en daarom meer waard dan boven
genoemd bedrag. In het sterfhuis van Rubens hing een gelijknamig schilde
rij131, maar het valt sterk te betwijfelen dat het naderhand in het bezit van 
Nicolaas Le Cat is gekomen. Het werd er immers door de koning van Spanje 
aangekocht en het prijkt thans in het Prado te Madrid. In een document van 8 
augustus 1660 is eveneens sprake van een 'stuck van Ruebens een Kalisto'. 
Matthijs Musson kocht het samen met een 'Winterken van Monper, de belde
kens van Brughel' van de weduwe Van Kessel. Hij betaalde voor die schilde
rijen slechts vijfhonderd gulden132, zodat hier wellicht een andere Callisto van 
Rubens wordt bedoeld. Een kopie van het werk, maar dan van de hand van 
Hendrik van Balen, bevindt zich in het museum te Darmstadt133• 

Op de vergadering van 27 mei 1672 van het bestuur van de Sint-Lucasgilde 
hadden Hendrik des Fourment[r]eau en Augustijn Tijssens de Jonge twaalf 
schilderijen binnengebracht, die allen van het cachet van Friedrich Wilhelm de 
Grote (1620-1688), keurvorst van Brandenburg, waren voorzien (doe. 10). Een 
achttal Antwerpse schilders, beeldhouwers en plaatsnijders, zoals Ambrosius 
Breughel, Peter van Halen, Peter Verbruggen, Jean Breughel, Matthijs Mus
son, Gaspar en Martinus Huijbrechts, hadden de kunstwerken van naderbij 
onderzocht134. Zij stelden vast dat het geen authentieke werken van Italiaanse 
en Duitse meesters waren, waarvoor die aan de keurvorst verkocht waren 
geweest. Daarenboven verkeerden de taferelen in een zeer slechte staat. Drie 
dagen later uitten vijf andere meesters, namelijk Joannes Paulus Gillemans, 
Philippo Augustino Immenraet, Hendrik Minderhout, Augustijn Tijssens de 
Jonge en Comelio Mertens, een identieke mening. De expertise houdt verband 
met het geschil tussen de keurvorst en Oerrit Uylenburgh, kunstschilder en 
-handelaar uit Amsterdam. Uit een brief van G.B. von Pölnitz uit 's-Graven
hage, officier van de keurvorst, aan Constantijn Huygens (1596-1686) verne
men wij dat Uylenburgh die Italiaanse schilderijen uit de bekende verzame
ling van zijn overleden stadsgenoot Gerard Reynst (1599-1658) had 
verworven 135. 

1676 werd de doodschuld van zijn vrouw (Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. 
cit. , dl. 2, p. 449), in 1679-1680 die van hem aan het ambacht betaald (ID., dl. 2, p. 479). 

131 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op .cit., vol. 4 : 1636-1642, Brussel, 1989, 
p. 294. 

132 J. DENUCE, Na Peter Pauwel Rubens ... op. cit. , p. 206. 
133 M. RoosES, L'ceuvre de P.P. Rubens. Histoire et description de ses tableaux et dessins, dl. 

5, Antwerpen, 1892, p. 85. 
134 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op.cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, 

p. 377-378. 
135 Zie daarover A-M.S. LOGAN, The 'cabinet' of the brathers Gerard and Jan Reynst 

(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verhandelingen afdeling Letterkunde, 
nieuwe reeks, dl. 99), Amsterdam, 1979, p. 91-97 en 169, afb. P58, waarin uitvoerig over die 
betwisting wordt gehandeld. 
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Uit tal van andere documenten blijkt dat Augustijn Tijssens de Jonge even
eens koopman in schilderijen is geweest. Dat is geenszins verwonderlijk, want 
zijn vader en schoonvader hadden hetzelfde beroep uitgeoefend. Er rijst ook 
het vermoeden dat zijn tante Anna Jordaens handel in kunstwerken heeft 
gedreven. In de inventaris van haar sterfhuis worden immers in de 'winckel
camer' een tiental belangrijke schilderijen vermeld, waaronder drie werken 
van Joos de Momper. Augustijn de Jonge heeft zakenrelaties onderhouden met 
een zekere Valdor uit Luik, die hem bij zijn overlijden nog honderd achtenzes
tig gulden schuldig was. Deze laatste is vermoedelijk identiek met de gelijk
namige kunsthandelaar Jan Valdor in Parijs 136• De twee zonen van Jean Breu
ghel de Jonge, namelijk Philips en Ambrosius Breughel zijn respectievelijk 
drie en tien jaar bij Jan Valdor in Parijs uitbesteed geweest137• Ook enige kun
stenaars hadden nog schulden aan het sterfhuis van Augustijn Tijssens de 
Jonge. Zo stond Joseph de Backer138, schilder te Brussel, er nog voor zeven
endertig gulden in het krijt, alsook Jean Breughel voor vijf gulden. Verder 
wordt nog een zekere Van de Cruys, schilder, onder de debiteurs vermeld. Het 
staat tevens vast dat hij soms taferelen van hun hand aan de man heeft 
gebracht. Wij denken hier onder meer aan de schilder Guilliam Gabron, aan 
wie hij nog zesentwintig gulden moest betalen voor twee werken die hij had 
ontvangen. 

Augustijn Tijssens de Jonge heeft ook schilderijen van overleden meesters 
verhandeld. Aan Jan Philips Goijvaerts 139 had hij een 'Contrefeytsel van Van 
Dyck' verkocht. Op 12 april 1668 had de verzamelaar hem gevraagd om het te 
mogen ruilen tegen drie andere stukken, namelijk 'een Kerck van Steenwyck 
gestoffeerf van Breugel, een van den Jongen Franck behelsende Poëterije ende 
een copye naer Rubbens wesende een Mariënbelt'. Beiden hebben uiteindelijk 
na vele en lange discussies en in aanwezigheid van de schilder Comelis de 
Winter140 de verkoop in de herberg Sint-Anna 'met eenen roomer wijn' 
beklonken. De afspraak luidde als volgt: Goijvaerts diende op de oorspronke
lijke koopprijs tachtig gulden extra te betalen. Augustijn Tijssens de Jonge van 

136 Zie over hem J. DENUCE, Na Peter Pauwel Rubens ... op. cit., p. 164, 166, 172, 183 en 185 ; 
- E. DUVERGER, Nieuwe gegevens betreffende de kunsthandel van Matthijs Musson en Maria 
Fourmenois te Antwerpen tussen 1633 en 1681 , Gent, 1969, p. 204 en 206. 

137 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op. cit., vol. 7 : 1654-1658, Brussel, 1993, 
p. 429-430. 

138 De naam hebben wij in de ledenlijst van de Brusselse Sint-Lucasgilde niet teruggevonden. 
Zie in dat verband A. PINCHART, La corporation des peintres de Bruxelles, in Messager des 
sciences historiques, 1877, p. 289-332. 

139 Over die kunstliefhebber zie hoger noot 108. 
14° Comelis de Winter werd in 1629-1630 bij Gabriël Franc als leerling geregistreerd (Ph. 

ROMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit. , dl. 2, p. 4 en 7), terwijl hij in 1634-1635 
als vrij meester werd opgetekend (ID., dl. 2, p. 59 en 68). In 1638-1639 (ID., dl. 2, p. 107) en in 
1640-1641 heeft hij aan de jaarlijkse maaltijd van de Sint-Lucasgilde deelgenomen (ID., dl. 2, 
p. 125). 
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zijn kant verplichtte er zich toe de kopie naar Rubens aan de maten van de 
schouw in de woning van J.P. Goijvaerts aan te passen 141 • 

Uit een document van 5 januari 1674 blijkt dat Augustijn Tijssens de Jonge 
aan Jan Jozef Courtois in Brussel zeven schilderijen had verkocht. Volgens het 
stuk ging het om drie Tronies van Rubens, een Val van de Duivels door 
Rubens overschilderd, een Lievevrouwebeeld van Gerard Seghers en twee 
stukken van Tijssens zelf. Daarvoor werd in totaal zestienhonderd gulden 
neergeteld. De notariële akte werd op aanvraag van Jan Jozef Courtois opge
steld, omdat de verkoper in gebreke bleef de kunstwerken te laten volgen 142• 

Waarom is Tijssens die verbintenis met Courtois niet nagekomen? Uit een 
akte van 4 oktober 1674 (doe. 16) en volgens de inventaris van het sterfhuis 
van Tijssens van 14 juni 1675 blijkt dat in de voorkamer tal van schilderijen 
hingen. Wij treffen er 'drij Troniën copijen aft principalen van Rubbens' aan, 
alsook 'een groot Mariënbelt met vergulde lijst van Segers' en tenslotte een 
groot schilderij 'sijnde den Duijvelenval'. Daaruit kunnen wij besluiten dat 
Tijssens bij zijn overlijden nog steeds in het bezit was van de werken die hij 
aan Courtois had verkocht. 

Er is echter meer. De boedelbeschrijving leert dat de kinderen van Augus
tijn Tijssens de Jonge het schilderij met de Val van de Duivels van hun groot
vader Peter Laureyssens hadden geërfd. De vendu van zijn nalatenschap was 
door vader en zoon Tijssens geschied. Augustijn Tijssens de Jonge had er 
enige taferelen verworven voor een totaal bedrag van zevenentachtig gulden. 
Bovengenoemde doeken waren daarin wellicht niet begrepen. Andere stukken 
waren aan de hertog van Buckingham 143 toegewezen. Er moet evenwel one
nigheid ontstaan zijn tussen de erfgenamen van Peter Laureyssens, want pas 
op 18 maart 1675 werd een minnelijke schikking getroffen betreffende de goe
deren van de erflater. 

Over de voorstelling van de twee schilderijen van de hand van Augustijn 
Tijssens de Jonge wordt in bovengenoemd document en in de inventaris geen 
verdere uitleg verstrekt. Van de Val van de Duivels van of naar Rubens zijn 
enige exemplaren bekend, wij gaan ·er hier niet verder op ingaan 144• In haar 
studie over Gerard Seghers heeft Dorothea Bieneck het stuk uit de collectie 

141 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, 
p. 108-109. 

142 ID., vol. 9, p. 481-482. 
143 Over de verzameling van de hertog van Buekingham zie E. DuvERGER, Antwerpse kunst

inventarissen ... op. cit., vol. 5: 1642-1649, Brussel, 1991 en vol. 6: 1649-1653, Brussel, 1992; 
-alsook Ph. Me EVANSONEYA, Vertue, Walpole and the Documentation ofthe Buckingham Col
lection, in Joumal of the History of Collections, vol. 8, 1996, p. 1-14, en Ph. Me EvANSONEYA, 

The sequestration and dispersal of the Buckingham collection, in Joumal of the History of Col
lections, vol. 8, 1996, p. 133-154. 

144 Zie in dat verband E. DUVERGER, De Gentse zilversmid en kunstverzamelaar Jacques van 
Hoorenbeke (1635-1686}, in Qui Va/et lngenio. Liber Amicorum Johan Decavele, Gent, 1996, 
p. 201-230. 



152 E. OVVERGER EN D. MAUFORT 

van Tijssens de Jonge vermeld 145 • Het is evenwel onmogelijk het met een of 
ander bewaard schilderij van de meester te vereenzelvigen. 

Tenslotte zijn er de werken met Tronies van Rubens. Op 17 augustus 1638 
heeft P.P. Rubens in een brief aan Lucas Faydherbe gesproken over 'een pan
nee/ daer Drij Troniën op staen, soo groot als het leven' 146. M. Rooses heeft 
het werk geïdentificeerd met de 'Dry Troniën op panneet van mijnheer Rub
bens"41 dat in het sterfhuis van Jeremias Wildeos hing. Hij heeft het schilderij 
evenwel ten onrechte verder in verband gebracht met de 'Dry Troniën copyen 
oft principalen van Rubbens' 148, die in de inventaris van Tijssens de Jonge 
worden geciteerd. Het gaat wel degelijk om drie verschillende kunstwerken 
die in het document de nummers 10, 11 en 12 dragen149• 

Op het einde van zijn leven is Augustijn Tijssens de Jonge met de Londense 
koopman in schilderijen Bemard Sykes in contact geweest. Op 19 mei 1674 
hadden zij voor notaris P. Ockers een overeenkomst afgesloten. De Engelse 
handelaar verplichtte er zich toe de nodige fondsen ter beschikking van Tijs
seos te stellen voor de aankoop van allerlei doeken en panelen die naar Lon
den verzonden moesten worden. Na aftrek van alle onkosten dienden de win
sten half en half tussen beide partijen te worden verdeeld. Er was eveneens 
afgesproken dat de eventuele materiële schade die de kunstwerken op zee of 
elders zouden kunnen ondervinden, door Bemard Sykes zouden worden 
betaald (doe. 15). Over die relaties hebben wij verder niets gevonden. 

Tenslotte willen wij nog aandacht vragen voor een ander tafereel in de 
inventaris van het sterfhuis van Augustijn Tijssens de Jonge. Het prijkte op de 
achterbovenkamer en het werd als volgt omschreven: 'een grooten doeck ver
beidende Sinte-Norbertus waerover questie tusschen den overledenen ende 
den prost ende conventualen van Sinte-Catharinendael tot Breda' 150. 

De hele 'questie' heeft een lange voorgeschiedenis. Magdalena Jordaens 
(1603-1667) was in 1624 geprofest in het begijnhof te Antwerpen151 , haar zus 

145 D. BIENECK, Gerard Seghers 1591 -1651. Leben und Werk des Antwerpener Historienma
lers, Lingen, 1992, p. 243, cat. nr. B79 en p. 282, doe. 118. 

146 M. RoosEs en Ch. RUELENS, Correspondance de Rubens et documents épistolaires con
cemant sa vie et se$ reuvres, vol. 6, Antwerpen, 1909, p. 222. 

147 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 6: 1649-1653, Brussel, 1992, 
p. 474, nr. 10. 

148 F.J. V ~N DEN BRANDEN, Verzamelingen van schilderijen te Antwerpen, in Antwerpsch 
Archievenblad, dl. 21, p. 396. 

149 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. 3096, ter perse. 
150 Zie daarvoor E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, sub dato, ter 

perse. In de transcripties van F.J. VAN DEN BRANDEN (Verzamelingen ... loc. cit., dl. 21, p. 470) en 
van J. DENUCE (Antwerpsche "Konstkamers" ... op. cit., p. 266) werd het schilderij niet opgeno
men. Uit de staat van goederen van het sterfhuis van 29 oktober 1676 vernemen wij het vol
gende: 'Sijnde oock te weten als dat desen boedele is campeterende eenen grootengeschilderden 
doeck verbeidende het Ontfangen des Habijts van Sinte-Norbertus in den inventaris gequoteert 
sub numero ... noch ter tijt onvercocht hier oock voor Memorie'. 

15 1 P . GENARD, Verzameling ... op. cit., dl. 5, p. 486. 
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Elizabeth Jordaens (1613-1646) in 1632152. In 1636 was deze laatste novice 
geworden in het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal te Breda153. Zodra 
de stad echter in handen van de staatse soldaten was gevallen, was zij naar 
Antwerpen teruggekeerd. In 1645 brak in de Scheldestad evenwel een ziekte 
uit en zij vertrok samen met haar zus Magdalena opnieuw naar Sint-Cathari
nadaJI54. Op haar ziekbed aldaar maakte zij op 13 juli 1646 voor notaris Jacob 
Beens een laatste wilsbeschikking. Op dezelfde dag had zij er nog een eigen
handige codicil aan toegevoegd (doe. 1 en 2). Daarin drukte zij de wens uit dat 
na de dood van haar zus Magdalena duizend gulden aan het klooster zou wor
den uitgekeerd. Elizabeth overleed op 21 juli 1646155 en drie dagen later werd 
het testament in tegenwoordigheid van Magdalena Jordaens en van twee getui
gen geopend (doe. 3). 

Op 17 augustus van het volgende jaar vroeg Anna Jordaens in een brief aan 
het adres van Hendrik Assels, proost van het norbertinessenklooster156, om de 
goederen van wijlen Elizabeth Jordaens en van haar zus Magdalena Jordaens, 
die er waren achtergebleven, naar Antwerpen terug te sturen. Er werd ook een 
onkostenrekening ten belope van meer dan tweehonderd vijfennegt<ntig gulden 
naar Breda gezonden 157. Gedurende vele jaren horen wij niets meer over het 
legaat. 

Op 31 augustus 1661 hadden Zacharias de Vriese, oudekleerkoper en koop
man, en zijn echtgenote Anna Jordaens voor notaris C. Hoeffs een testament 
verleden. De testateur lag ziek te bed en verklaarde 'midts syne debiliteyt niet 
te kannen schryven, dan te kannen stellen een cruijsken' (doe. 4) . Misschien is 
hij kort daarop overleden. De nalatenschap diende in twee te worden verdeeld. 
De eerste helft ging naar de erfgenamen van Zacharias de Vriese, waarover wij 
hier niet hoeven uit te weiden. Het tweede deel was voor de erfgenamen van 
Anna Jordaens, namelijk voor haar broers Izaäk en Jacques Jordaens en haar 
zus Magdalena Jordaens, begijn te Antwerpen, alsook voor Maria Laureyssens, 
echtgenote van Augustijn Tijssens de Jonge. Maria Laureyssens was een doch
ter van Peter Laureyssens en van wijlen Maria Jordaens, die eveneens een zus 
van Anna Jordaens was. Aan Catharina Jordaens, zuster in het klooster van de 
derde orde van de heilige Franciscus in Antwerpen, werd een rente gegeven. 

152 ID. , dl. 5, p. 486. - Ten onrechte heeft R.-A. D'HULST (Jacob Jordaens, Antwerpen, 
1982, p. 34) geschreven dat Elizabeth Jordaens in het begijnhof te Breda werd opgenomen. 

153 Zie daarover A. V AN ÜIRSCHOT, Kasteel de Blauwe Camer. Norbertinessenklooster Sint
Catharinadal (Nederlandse Kastelen Stichting, nieuwe reeks deel I), Zutphen, 1984. 

154 Zie in verband daarmede F.W. , Een kleine bijdrage tot de geschiedenis van I. Jordaens, 
in De Vlaamsche School, 1877, p. l78-179. 

155 P. G ENARD, Verzameling .. . op. cit., dl. 5, p. 484. 
156 In 1647 waren de norbertinessen uit Breda vertrokken en hadden zij in Oosterhout ' sekere 

omwaterde huysinghe' gekocht, waarin zij hun intrek namen (cf. A. V AN ÜIRSCHOT, Kasteel... op. 
cit., p. 16). 

157 F.W., loc. cit., p. 179. 
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In 1666 lag Magdalena Jordaens in het begijnhof ziek te bed met een 'ge
raecktheyt in haere rechte handt'. Op 9 september van hetzelfde jaar maakte 
zij in tegenwoordigheid van haar broers Jacques en Izaäk Jordaens een codicil 
(doe. 6). Op 22 april 1667 volgde een tweede bijvoegsel (doe. 7) bij haar tes
tament. Dat laatste hebben wij nog niet teruggevonden. Drie dagen later ver
wisselde zij het tijdelijke met het eeuwige 158 . Aan het norbertinessenklooster 
Sint-Catharinadal diende nu het legaat van duizend gulden te worden uitbe
taald, wat niet zonder moeilijkheden is geschied. 

Haar zus Anna Jordaens volgde haar ook vrij vlug in het graf. Zij overleed 
op 25 mei 1668 in haar woning het Zwaard bij het tapissierspand159

• Nog op 
dezelfde dag maakte notaris A.F. van der Donck de inventaris van de nagela
ten goederen op in tegenwoordigheid en op verzoek van Jacques en Izaäk Jor
daens en van Augustijn Tijssens als man en voogd van Maria Laureyssens, 
naaste vriendin en volle nicht van de overledene 160• De staat van goederen was 
door Jacques Jordaens opgemaakt en werd op 27 februari 1669 geregis
treerd 161 • Daarin wordt over het legaat van duizend gulden, dat aan het kloos
ter van de norbertinessen moest worden uitgekeerd, nog niets gezegd. Wellicht 
vrij vlug werden de zusters en hun proost over het overlijden van Magdalena 
en Anna Jordaens ingelicht en hebben zij hun rechtmatig deel opgeëist162• 

De familie Jordaens stelde de hele zaak tot begin 1673 altijd maar uit. Rond 
die tijd poogde Henricus Assels, proost van Sint -Catharinadal, blijkbaar langs 
juridische weg in het bezit van de schenking te komen. Hij had daarvoor een 
beroep gedaan op advocaat Roebus van der Zanden 163• Jacques Jordaens was 
daarover ten zeerste verbolgen en gaf aan zijn dochter Elizabeth opdracht naar 
Breda te schrijven. 'De swackheijdt des ouderdons en laet manpeer niet toe', 

158 Zie daarvoor ook P. GENARD, Verzameling .. . op. cit., dl. 5, p. 486. 
159 In de catalogus van de tentoonstelling Jacob Jordaens ( 1593-1678), deel I, Schilderijen en 

Wandtapijten, Antwerpen 1993, p. 19, wordt onder de datum 25 mei 1668 gesuggereerd dat Anna 
Jordaens de echtgenote van Zacharias de Vriese is, hoewel deze laatste al enige tijd voordien was 
overleden. , 

160 De inventaris van baar sterfhuis werd onvolledig gepubliceerd door F.J. VAN DEN BRAN
DEN (Verzamelingen ... loc. cit., dl. 21, p. 458-459) en door J. DENUCE (Antwerpsche "Konstka
mers" ... op. cit., p. 250-252). Voor een volledig beschrijving van de collectie zie E. DUVERGER, 
Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997 p. 108-109. 

161 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op. cit., vol. 9: 1666-1674, Brussel, 1997, 
p. 185-186. 

162 Op 19 april 1644 hadden de norbertinessen uit Oosterhout in Antwerpen een nieuw kloos
ter gesticht. Het werd het Convent van het Allerheiligst Sacrament genoemd (P. GENARD, Ver
handeling over het klooster der norbertinessen te Antwerpen, in Verzameling .. . op. cit., dl. 4, 
Antwerpen, 1859, p. LXXXVII-XCI). Door dat bijhuis waren zij misschien over de dood van 
Magdalena en Anna Jordaens ingelicht. 

163 Op 28 juni 1648 was Rochus van der Zanden in Leuven tot licentiaat in de rechten gepro
moveerd. Nadien oefende hij zijn praktijk in Breda uit. Op 6 juni 1670 had hij evenwel in een 
verzoekschrift aan de schepenen van Antwerpen gevraagd om in de stad 'het ampt van advocaet 
te mogen exerceren' (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 765, f" 36). 



HET ANTWERPS KUNSTENAARSGESLACHT TIJSSENS 155 

zo deelde zij mee, 'selfs te schrijven'. Zij wees erop dat haar vader en de 
mede-erfgenamen alles in der minne hadden willen regelen. Maar nu zijn wij 
gedwongen met 'onse dachten aen te comen ... over de schandeleuse affronten 
die ons worden aengedaen met de cluijvers tuijs te cri} gen over seker prosses' . 
Het is nog nooit gebeurd dat men zulke beledigingen naar het hoofd van mijn 
vader heeft gesmeten. Zij stelde voor een tussenpersoon aan te stellen om 
beide partijen bij elkaar te brengen (doe. 12). 

Het voornemen slaagde. Jacques en Izaäk Jordaens, alsook de kinderen van 
Augustijn Tijssens de Jonge beloofden hun deel met geld en schilderijen te 
voldoen. Uit de staat van goederen van augustus 1673 van de overleden echt
genote van deze laatste citeren wij het volgende: 

'Item staet desen sterffhuijse schuldich aen't ciaoster van Sinte-Catharinendale 
tot Oosterhout de somme van tweehonderf derthien guldens seven stuijvers in vol
doening he van een legaet ghelegateert bij jouffrouwe Elisabeth Jordaens, begijn
tien, aen die van den voors. cloostere ende waervan d'afflijvighe met hare con
sairtten erftgenamen zijn gheweest, comt oversu/ex alhier Fl. 213-7' 

De drie partijen dienden die som te betalen en voor de resterende driehon
derd zestig gulden moest elkeen een schilderij van honderd twintig gulden 
leveren 164• Welke werken hebben de erfgenamen aan de kloostergemeenschap 
aangeboden? In de korte bijdrage in de 'Vlaamsche School' van 1887 wordt 
daarvan reeds een opsomming gegeven: 'dry schilderyen te weten d'eene van 

de Dry Coninghe , d'ander van de Marte/ie van S. Quiryn, en de derde een 
groot stuk doeck van het Cleet ontfangen vanS. Norbertus' 165

• 

Wie had de drie taferelen vervaardigd: Jacques Jordaens, Augustijn Tijssens 
de Jonge, hun atelier of een ander kunstenaar? Uit de reeds geciteerde brief 
van Elizabeth Jordaens van 28 februari 1673 blijkt dat haar vader zodanig was 
verouderd dat hij zelf niet meer kon schrijven (doe. 12). Dat betekent dat de 
grootmeester in die jaren geen olieverfschilderijen meer kon maken. 

Op het ogenblik dat M. Rooses naar de werken in Sint-Catharinadal infor
meerde, was het stuk met de Marteling van de heilige Quirinus reeds van de 
hand gedaan. Hij deed veel moeite om de twee andere van naderbij te onder
zoeken. De Aanbidding van de Driekoningen (fig. 2) kwam naar zijn mening 
wel uit de werkplaats van Jordaens, maar hij beschouwde het niet als een 
eigenhandig tafereel van de meester. Wij hebben het ter plaatse in een spreek-

164 In verband met die schilderijen en de geschatte waarde ervan zie volgende post in de reke
ningen van het sterfhuis van Augustijn Tijssens de Jonge: 'Bij den volgenden artickel blijckt 
oock densetven sterffhuijse te competeren eenen grooten geschilderden doeck verheldende het 
Ontfangen des Habijts van Sinte-Norbertus bij den heer rendant in desen vercocht aen den heer 
schepene Van de Sande als procuratie hebbende van mijnheer Assels, prost van het dooster van 
de norberlinerssen binnen Breda, voor wie den. afflijvigen deselve schilderije had laten schilde
ren ter somme van ... Ft. 120-00' (cf. E. D UVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 
10, doe. 3135, ter perse). 

165 F.W., Eene kleine bijdrage ... loc. cit., p. 179. 
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Fig. 2. Atelier Jacques Jordaens, Aanbidding van de Driekoningen, 
Oosterhout, Priorij Sint-Catharinadal (Foto: Kunstatelier Sint-Catharinadal) 

kamer kunnen zien en kunnen merken dat het in een zeer slechte toestand ver
keert. M. Rooses heeft het terecht als een atelierwerk bestempeld 166. 

Het derde doek met de Heilige Norbertus die het ordekleed van de Moeder 
Gods ontvangt, was volgens bovengenoemde auteur te groot om uit het slot te 
worden gedragen. Hij heeft het nooit onder ogen gehad. Uit een brief van 4 
november 1673 van Augustijn Tijssens de Jonge aan de proost van Sint-Ca
tharinadal blijkt dat hij zich met dat werk inliet. Hij vroeg inlichtingen over de 
afmetingen van tien op zeven voet. 'Jek en weet niet wat voet dat ui. mynt', 
schreef hij (doe. 13). Uit het antwoord van de proost van 9 november 1673 
blijkt dat het doek'soude moeten ghedaen syn voor den vasten, anders en wil 
niet ghehouden wesen om te accepteren' (doe. 14). Ongetwijfeld was het schil
derij met de heilige Norbertus niet vóór aswoensdag 1674 voltooid, aangezien 

166 M. RoosES, lordaens' leven en werk, Amsterdam-Antwerpen 1906, p. 238. Zie ook 
L. VAN PvYvELDE, Jordaens, Parijs-Brussel, 1953, p. 151-152. In de studie van R. -A. D'HULST, 

Jacob lordaens, Antwerpen, 1982, wordt over het geval Oosterhout niet gesproken, wel in de 
catalogus van de tentoonstelling Jacob lordaens ... op. cit., p. 19-20. 
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het bij het overlijden van de kunstschilder nog in zijn bezit was. Verder stipu
leert Peter Meulewels, priester en rendant van het sterfbuis van Tijssens, dat 
hij het persoonlijk 'aen den heer schepene Van de Sande als procuratie heb
bende van mijnheer Assels, prost van het dooster van de norberlinerssen bin
nen Breda' heeft geleverd. Het schilderij hangt thans nog tegen een slotmuur 
van het klooster te Oosterhout. Uit de rekening van zijn sterfbuis vermoeden 
wij te mogen afleiden dat de kunstenaar het door een ander meester heeft laten 
schilderen, die niet bij naam wordt genoemd. Wij hebben een fotografische 
reproductie van het schilderij gezien. Het gaat hier geenszins om een werk met 
enige artistieke waarde, veeleer om een stuk met een louter historische beteke
nis (fig. 3). 

Fig. 3. Atelier Augustijn Tijssens de Jonge, Heilige Norbertus ontvangt het ordekleed van de 
Moeder Gods, Oosterhout, Priorij Sint-Catharinadal (Foto: Kunstatelier Sint-Catharinadal) 

JAN BAPTIST TBSSENS DE OUDE (1638-na 1689) 

Jan Baptist Tijssens de Oude, vierde zoon van Augustijn Tijssens de Oude 
en Catharina Anraet, werd op 23 februari 1638 in de Sint-Jacobskerk 
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gedoopt167• Peter en meter waren Hendrik Stockmans en Magdalena Anraet. 
Zevenentwintig jaar later, op 26 juli 1665, trouwde Jan Baptist Tijssens met 
Camelia du Bus in de Sint-Joriskerk 168• De getuigen waren zijn vader Augus
tijn Tijssens de Oude en zijn schoonbroer de kunstschilder Lucas Smout de 
Oude, echtgenoot van zijn zus Anna Maria Tijssens 169• 

Het jonge echtpaar erfde in 1666 zowel van Maria van der Noort als van 
Mathieu du Bus 170• De erflaters, die in 's-Gravenhage woonden, waren de 
ouders van de echtgenote van Jan Baptist de Oude. Mathieu du Bus was vooral 
decoratieschilder, die meer dan twintig jaar in dienst van de prins van Oranje 
was geweest 171 • Het Rijksmuseum te Amsterdam bewaart evenwel een gesig
neerd werk van die kunstenaar, namelijk Een versterkte plaats op een rotsach
tig eiland172

• 

Uit het document van Maria van der Noort vernemen wij bovendien dat Jan 
Baptist Tijssens 'constschilder' was. Zijn schoonfamilie Du Bus had hem wel
licht naar 's-Gravenhage gelokt, waar hij zich op 5 oktober 1669 in de 'Schil
ders-Confrerye' liet inschrijven, wat hij in 1671 en 1679 heeft laten vemieu
wen173. Ten onrechte hebben P. Terwesten en C. Kramm 174 de kunstenaar als 

167 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint-Jacobskerk, PR 50, f' 4. De derde 
zoon van Augustijn Tijssens de Oude en Catharina Anraet was op 22 januari 1634 in de Onze
Lieve-Vrouwekerk gedoopt (lino., Doopregister Onze-Lieve-Vrouwekerk Noord, PR 33). Hij had 
eveneens de doopnaam Jan Baptist gekregen, maar hij was voor februari 1638 reeds overleden. 

168 lBID, Huwelijksregister Sint-Joriskerk, PR 258, f' 150. 
169 Op 21 mei 1654 zijn Lucas Smout (0 3.2.1620) en Anna Maria Tijssens COI6.10.1631) in 

de Sint-Jacabskerk in het huwelijk getreden (IBID., Huwelijksregister Sint-Jacobskerk, PR 219, 
f' 196). F.J. VAN DEN BRANDEN (Geschiedenis ... op.cit., p. 1056) en J. DE MAERE en M. WAB
BES (/llustrated Dictionary ... op. cit., p. 364) hebben onterecht geschreven dat Anna Maria Tijs
seos een dochter van Augustijn Tijssens de Jonge is. 

170 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. Picq, N 2830, sub dato 18 februari 1666; 
A. BREDrUS, Künstler-lnventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XV/ten, 
XVI/ten und XVIIIten Jahrhunderts, dl. 2, 's-Gravenhage, 1916, p. 523. -Zie ook ID., dl. 6, 
's-Gravenhage, 1921, p. 51. 

171 Mathieu du Bus was afkomstig uit Frans-Vlaanderen. Op 3 april 1622 was hij in de 
Waalse kerk te 's-Gravenhage met Margareta Pannar in het huwelijk getreden (A. BREDlUS, 
Künstler-lnventare ... op. cit., dl. 2, p. 521). Hij trad als decoratieschilder in dienst van de prins 
van Oranje (cf. S.W.A. DROSSAERS en Th. H. LUNSINGH SCHEURLEER, Inventarissen van de inboe
dels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken, 1576-1795, dl. 3, in 
Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 's-Gravenhage 1974, p. 488, 504, 505, 557, 558). Uit een 
akte van 30 mei 1666 blijkt dat hij dan al is overleden. In het document, waarin sprake is van een 
obligatie van achttienhonderd gulden, worden zijn drie schoonzonen geciteerd; nl. François van 
Wijnen (Winden?), Gerrit van Winden en Jan Baptista Thijs, allen woonachtig in Antwerpen (A. 
BREDrUS, Künstler-lnventare ... op. cit., dl. 2, p. 523). 

172 Catalogus der schilderijen, miniaturen, pastels, omlijste teekeningen enz. in het Rijksmu
seum te Amsterdam met supplement, Amsterdam, 1918, p. 87, nr. 820; - Alle schilderijen van 
het Rijksmuseum te Amsterdam. Volledig gei1lustreerde catalogus, Amsterdam, 1976, p. 202, nr. 
A 1539. 

173 F.D.O. 0BREEN, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, dl. 5, Rotterdam 1882-
1883, p. 148, - zie ook ID., dl. 4, 1881-1882, p. 96 en 153. 

174 C. KRAMM, De levens en werken ... op. cit., dl. 7, p. 1653. 
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beeldhouwer aangeduid, wat tot een fictieve Haagse Jan Baptist Tijssens, 
beeldhouwer, heeft geleid. Zij hebben de registratie in het ambachtsboek 
incorrect geïnterpreteerd. Wij lezen daar het volgende 175 : 

'Op den 7 september 1669 heeft Martijnes de Meester sijn vrijheijt als meester 
heelthouwer betaelt 12-0-0 
Op den 5 october 1669 heeft sieur Jan Batist Tijssens op reeckening betaelt 

12-0-0 
Den 25 july 1671 heeft de heer Tijssens noch betaelt 6-0-0 

Vele kunsthistorici hebben de mededeling van bovengenoemde auteurs niet 
geverifieerd en hebben de kunstenaar voortaan als sculpteur naar voor 
gebracht. K. Zoege van Manteuffel 176 en J. de Maere 177 hebben hem daaren
boven onterecht als vader van de kunstschilder Jan Baptist Tijssens de Jonge 
voorgesteld, die verder nog ter sprake komt. Uit de inschrijvingsgelden die Jan 
Baptist Tijssens de Oude aan de confrèrie heeft betaald, kunnen wij verder 
afleiden dat hij wellicht in 1669 het poorterschap van 's-Gravenhage heeft 
gekocht en in 1671 als schoonzoon van de Haagse kunstenaar Mathieu du Bus 
werd opgetekend 178. 

In het bevolkingsregister van de parochie van San Lorenzo in Lucina te 
Rome van 1681 wordt een 'Giovanni Battista Taisenz, pittore' vermeld. Hij 
woonde er in de 'Strada dei Greci dal Corso' , waar in de onmiddellijke omge
ving ook andere kunstenaars hebben verbleven, zoals Claude Gelée le Lorrain 
(1600-1682) en David de Coninck (1636-1699) 179. Vermoedelijk wordt hier 
Jan Baptist Tijssens de Oude bedoeld. 

Op 26 april 1682 heeft hij een obligatie ten voordele van 'Jouffrouwe Par
rena tot Amsterdam' ondertekend 180• Of hij naar Antwerpen is teruggekeerd, is 
vooralsnog niet geweten. Wel vernemen wij uit het relaas van zijn zus Catha
rina Tijssens, die in deze laatste stad heeft gewoond, dat hij vóór oktober 1684 
in Dublin in Ierland heeft vertoefd 181 • Een andere zus Sara Tijssens, eveneens 
in Antwerpen gehuisvest, heeft op 7 juli 1689 voor notaris H. Buytas een tes
tament verleden. Het document citeert onder tal van erfgenamen 'de kinderen 

175 F.D.O. ÜBREEN, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, dl. 5, Rotterdam 1882-
1883, p. 148. 

176 K. ZoEGE voN MANTEUFFEL, in Allgemeines Lexikon der Bildender Kunstier von der 
Antike bis zur Gegenwart, sub verbum Tyssens, Jan Baptist, dl. 23, Leipzig, 1939, p. 517. 

177 J. DE MAERE en M. W ABBES, lllustrated Dictionary .. . op. cit. , p. 398. 
178 G. J. HooGEWERFF, De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland (Patria. Vader

landsche cultuurgeschiedenis in monografieën, XLI), Amsterdam, 1947, p. 194. 
179 G. J. HoOGEWERFF, Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725). Uittreksels uit de 

parochiale archieven (Studiën van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, ill), 's-Gra
venhage, 1942, p. 156. 

180 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris H. Buytas, N 408 (1674-1685), sub di!to 5 
oktober 1684. 

181 IBID., sub dato . 
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van Jan Baptista Tijssens, haeren testatrice broeder woonende in Ierlandt' 182• 

Op de vraag waar en wanneer de kunstschilder is overleden, blijven wij het 
antwoord schuldig. 

Uit de archivalia blijkt duidelijk dat Jan Baptist Tijssens de Oude voor een 
buitenlandse carrière heeft gekozen. Hij is dus niet te vereenzelvigen met een 
Jan Baptist Tijssens, die zich in 1688 in de Antwerpse rederijkkamer de Olijf
tak heeft laten inschrijven 183, noch met een Jan Baptist Tijssens die aldaar in 
het ambtsjaar 1689-1690 als wijnmeester in de Sint-Lucasgilde werd geregis
treerd184. 

Vooralsnog hebben wij geen werk van Jan Baptist Tijssens de Oude kunnen 
achterhalen. Het vermoeden is evenwel groot dat hij in de voetstappen van zijn 
schoonvader was getreden en eveneens decoratieschilder is geweest. In de 
inventaris van de nagelaten goederen van zijn broer Augustijn Tijssens de 
Jonge (t1675) 185, worden niettemin een viertal taferelen expliciet vermeld als 
'geschildert van Jan Baptista Tyssens' 186, namelijk: 'Eenen Verloren Sone, 
Een Fontain, Onse-Lieve-Vrouwe Boetschap' en 'Een groot Mariebeltop een 
raem'. Daaruit mogen wij afleiden dat Jan Baptist Tijssens de Oude zowel 
landschappen als religieuze stukken heeft gemaakt. 

* 
* * 

Derde generatie: 
JAN BAPTIST TBSSENS DE JONGE EN JACOMO TBSSENS 

JAN BAPTIST TnssENS DE JONGE (1657-na 1723) 

Jan Baptist Tijssens de Jonge, derde zoon van Augustijn Tijssens de Jonge 
en Maria Laureyssens, werd op 10 februari 1657 boven de doopvont van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk gehouden 187. Peter en meter waren zijn oom de 
kunstschilder Jan Baptist Tijssens de Oude en zijn groottante Magdalena Jor
daens, zuster van Jacques Jordaens. 

182 IBID., Notaris S. Buytas, N 409 (1686-1694), sub dato. 
183 J.B . VAN DER STRAELEN, Geschiedenis der Antwerpsche rederykkamers, Antwerpen 1863, 

p. 95 
184 Ph. ROMEOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 538 en 546. 
185 J. DENUCE, De Antwerpsch.e "Konstkamers" ... op. cit. , p. 264-267. 
186 Het is vanzelfsprekend dat het hier niet om Jan Baptist Tijssens de Jonge, zoon van 

Augustijn Tijssens de Jonge gaat. Die adolescent was nauwelijks negentien jaar oud bij het over
lijden van zijn vader in 1675 en hij was bovendien nog niet als wijnmeester in de Sint-Lucasgilde 
geregistreerd. Daarbij maakt de inventaris van het sterfhuis van Augustijn Tijssens de Jonge dui
delijk een onderscheid tussen de werken van Jan Baptista Tyssens en die van iemant van des 
overledene kinderen. Met deze laatste wordt Jan Baptist Tijssens de Jonge bedoeld. 

187 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Onze-Lieve-Vrouwekerk Noord, PR 16, 
sub dato. 
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Samen met zijn broers en zus woonde hij in het huis Het Gulden Bekken op 
de Oude Schoenmarkt, waar zijn moeder op 24 mei 1670 overleed. Drie jaar 
later werd de staat van goederen van het sterfhuis opgemaakt. Jan Baptist Tijs
seos de Jonge evenals zijn vader Augustijn Tijssens de Jonge, zijn broers en 
zijn zus waren als erfgenamen aangeduid188• Vader Augustijn Tijssens de 
Jonge hertrouwde met Catharina Courtois 189 en verhuisde met het hele gezin 
naar de Augustijnenstraat, waar Jan Baptist Tijssens de Jonge in de lente van 
1675 zwaar ziek te bed lag. 

Op 9 mei van dat jaar verleed de jongen voor notaris P. Ockers een eerste 
testament, waarin hij de familieleden als erfgenamen aanwees 190• Kort daarop 
passeerde zijn vader voor notaris J. van Waerbeeck ook een uiterste wil19 1. Uit 
die akte van 6 juni 1675 vernemen wij dat hij al het schildersgerief aan zijn 
zoon Jan Baptist Tijssens de Jonge legateerde. Dat wijst erop dat deze laatste 
een opleiding als kunstschilder had genoten. 

Enige dagen later, namelijk op 13 juni 1675, verwisselde vader Augustijn 
Tijssens de Jonge het tijdelijke met het eeuwige. De volgende dag werd reeds 
een inventaris van de meubilaire goederen opgemaakt. Daarin worden vele 
kopieën naar schilderijen van bekende meesters opgesomd 192• Ook een 'doec
ken Verloren Sone van iemant van des overledene kinderen' wordt geciteerd. 
Het gaat hier ongetwijfeld om een werkje van Jan Baptist Tijssens de Jonge. 
Misschien ten gevolge van de droevige gebeurtenis had de knaap, die nog 
steeds ziek te bed lag, op 6 juli een nieuw testament voor dezelfde notaris ver
leden 193. Uit de rekeningen van de weesmeesters blijkt dat de jongen enige 
maanden later was hersteld 194• Hij had ook voor meer dan honderd vierenzes
tig gulden 'meubelen ... in den wtroep t'sijns vaders sterffhuijs ingecocht'. 
Voor hem werd enerzijds niet alleen 'eenen schilderback met pinceelen ... 
verffven, crijt en papier' aangeschaft. Anderzijds werden zowel bij de weduwe 
Van Nesten als bij Jacques Verpoorten ook 'gepromuerde doecken' aange
worven. 

Uit hetzelfde document vernemen wij verder dat de jongeling in de leer was 
bij de schilder Antoon Goubau (1616-1698), wat tot op heden onbekend is 

188 IBID., Notaris P. Ockers, N 2715 (1668-1675), sub dato. 
189 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. 3115 , ter perse.- Op 

3 december 1683 maakte Catharina Courtois, weduwe van Augustijn Tijssens de Jonge, schilder, 
een huwelijkscontract met Jan Cousijns. Hij bracht al zijn bezittingen in de komende gemeen
schap, 'dewelcke sijn van weijnighe importantie', waarmee zij nochtans tevreden is. In de akte is 
sprake van een zoon van Catharina Courtois, 'nu wtlandich wesende '. Het is niet duidelijk wie 
hier wordt bedoeld. (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris Nicolas Bernier, N 197 (1682-
1685). 

190 IBID. , Notaris P. Ockers, N 2715 (1668-1675), f" 4. 
191 IBID. , Notaris J. van Waerbeeck, N 4640 (1672-1676), 6 juni 1675. 
192 E. DVVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, doe. 3096, ter perse. 
193 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris P. Ockers, N 2715 (1668-1675), f" 17v0

• 

194 E. DvvERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op. cit. , vol. 10, doe. 3135, ter perse. 
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gebleven. De post luidt als volgt: 'Particulier raeckende Jan Baptista Tys
sens ... betaelt voor het deel van de weese in 't gelach verteert in 't besteden 
van deselve bij den schilder Goubau ... '. Als portrettist, landschap- en historie
schilder heeft deze laatste tal van leerlingen opgeleid. Daarnaast heeft hij 
tevens markt- en soldatentaferelen gepenseeld, die aan het werk van David 
Teniers de Jonge doen denken 195. Het ligt ook voor de hand dat Jan Baptist 
Tijssens de Jonge zich later in één of meer genres van zijn leermeester heeft 
gespecialiseerd. 

Grootvader Augustijn Tijssens de Oude diende op 11 januari 1676 een ver
zoekschrift in, waarin hij de aanstelling van de voogden van zijn kleinkinderen 
aanvocht 196. Wij vernemen uit een notariële akte van 14 oktober 1680 dat hij 
uiteindelijk tot momboor van zijn kleinkinderen was aangesteld 197. Daaruit 
mogen wij veronderstellen dat Jan Baptist Tijssens de Jonge wellicht bij zijn 
grootvader verder de knepen van het beroep van kunsthandelaar heeft geleerd, 
wat in de uiteenzetting nog ter sprake zal komen. 

Volgens F. Donnet198 en J.B. van der Straelen199 is Jan Baptist Tijssens de 
Jonge in 1688 lid van de rederijkkamer de Olijftak geweest, terwijl K. Zoege 
von Manteuffel200 hem tot die van de Violieren rekent. In hetzelfde jaar werd 
grootvader Tijssens vermoedelijk emstig ziek. Misschien om die reden werden 
zowel zijn kleindochter Clara Catharina Smout als zijn kleinzoon Jan Baptist 
Tijssens de Jonge respectievelijk in 1687-1688201 en in 1689-1690202 als wijn
meesters in de registers van de Sint-Lucasgilde opgeschreven. 

Uit de notariële akte van 3 augustus 1690 komen wij te weten dat Jan Bap
tist Tijssens, kunstschilder, honderd pond Vlaams van J.B. Roll, apotheker, 
heeft geleend, een schuld die hij binnen het jaar moest delgen203. Zijn broer 
Augustinus Tijssens, priester en kanunnik van de Sint-Jacabskerk te Antwer
pen204, had zich borg gesteld. Het document levert het bewijs dat de wijn-

195 A. VoN WURZBACH, Niederländisches Künstler-Lexikon, dl. 1, Wenen-Leipzig, 1906, 
p. 604. 

196 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 769, F 6. 
197 IBID., Notaris C. van den Broeck, N 3659 (1681-1686), sub dato. 
198 F. DONNET, Het jonstich versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer de Olijf

tak sedert 1480 (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, 23), Antwerpen, 1907, p. 471. 
199 J. B. VAN DER STRAELEN, Geschiedenis ... op. cit., p. 95 . 
200 K. ZOEGE VON MANTEUFFEL, in Allgemeines Lexikon ... op. cit., dl. 23, Leipzig, 1939, 

p. 517, sub verbum Tyssens, Jan Baptist. 
201 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 521. 
2°2 ID., op. cit., dl. 2, p. 539. 
203 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris E. H. Peres, N 2823 (1690), F 60 V0

• 

204 Augustinus Tijssens, oudste zoon van Augustijn Tijssens de Jonge en Maria Laureyssens, 
werd op 21 september 1654 in de kathedraal boven de doopvont gehouden. Peter en meter waren 
zijn oom Petrus Laureyssens en Catharina Femandez. (IBID., Doopregisters Onze-Lieve-Vrouw
Noord PR 16, sub dato). Uit de staat van goederen van zijn moeder vernemen wij dat hij een 
artesstudent aan de pedagogie de Valk in Leuven was. Voor die studie werd tachtig gulden per 
jaar neergeteld (E. DuVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 9: 1666-1674, Brus-
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meester Jan Baptist Tijssens van 1689-1690 wel degelijk de zoon van Augus
tijn Tijssens de Jonge is. De bewering vanG. Persoons als zou de wijnmeester 
Jan Baptist Tijssens van 1689-1690 met Jan Baptist Thijs, zoon van Peter 
Thijs de Oude, te identificeren zijn, is incorrect205• Reeds in 1927 had A. Siret 
die bloedverwantschap in twijfel getrokken206. Voorzeker, Peter Thijs heeft 
een zoon Jan Baptist Thijs gehad, die op 17 februari 1654 in de Sint-Joriskerk 
boven de doopvont was gehouden207 . Niets wijst er evenwel op dat hij een 
artistieke opleiding heeft gekregen. Trouwens uit het huwelijkscontract van 
Peter Thijs met zijn tweede echtgenote Anna Bruydegom blijkt dat er nog 
slechts acht van de tien kinderen in leven waren208 . De namen van de nog 
levenden worden niet meegedeeld. 

Toen vaderThijs in 1677 het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld, werd 
zijn oudste zoon Peter Paul Thijs (0 1652) bijna onmiddellijk in de liggers als 
vrij meester opgeschreven209. Deze laatste had ook aan het groepsportret voor 
de kolveniers voortgewerkt en het voltooid, een schilderij dat zijn vader Peter 
Thijs was begonnen210• Toen Peter Paul Thijs in 1679 op zijn beurt overleed, 
liet zijn broer Jan Baptist zich naderhand niet in de Sint-Lucasgilde registreren. 
Het is trouwens opvallend dat Peter Thijs en zijn nakomelingen hun familie
naam altijd Thijs hebben gespeld, terwijl Augustijn Tijssens en zijn nageslacht 
er ook van bewust waren hoe zij hun achtemaam moesten schrijven. 

De minder bekende biograaf C.H. Balkerna heeft Jan Baptist Tijssens de 
Jonge in 1691 als deken van de Antwerpse Sint-Lucasgilde aangeduid211 . Die 
inlichting komt uit het 'Oud Konsttooneel' van J. van der Sanden212• Ondanks 

se!, 1997, p. 465-466). Op 17 maart 1681 werd hij kanunnik van de collegiale Sint-Jacobskerk. 
Ook zijn oom Peter Laureyssens werd daags voordien in hetzelfde bedehuis tot kanunnik verhe
ven. Monseigneur Tijssens stierf een maand voor zijn vijfenvijftigste verjaardag en werd op 20 
augustus 1719 in het graf van Francesco y Deo in de Visitatiekapel van de collegiale kerk bijge
legd (cf. Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERJUS, Naemlijst van de geestelyke opperbestuerders der 
kapel en kerk van St-Jacobs te Antwerpen, Antwerpen, 1863, p. 43). 

205 G. PERSOONS, Zeventiende eeuwse [sic] Kerstnacht (naar P. P. Rubens) door Peeter Thijs 
de Oude (atelier) ? met glans hersteld, in Sint-Paulus-info, zomer 1987, nr. 33, p. 425, eindnoot
nummer 4. -Het valt ten zeerste af te keuren dat de auteur een heel alinea bijna letterlijk uit de 
thesis over Peeter Thijs (p. 15) heeft overgenomen. 

206 A. StRET, Dictionnaire des peintres de toutes les écoles depuis /'origine de la peinture jus-
qu'à nosjours, dl. 2, Brussel, 1927, p. 334. 

207 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint-Joriskerk, PR 140, sub dato. 
208 Een gegeven dat G. Persoons over het hoofd heeft gezien. 
209 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De /iggeren ... op. cit., dl. 2, p. 460. 
210 In 1678 werd het schilderij in de gildekamer opgehangen. Zie in dat verband N. DE PooR

TER, Rubens "onder de wapenen". De Antwerpse schilders als gildebroeders van de kolveniers 
in de eerste helft van de 17de eeuw, in Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kun
sten Antwerpen, 1988, p. 237-238. 

211 C.H. BALKEMA, Biographie des peintresflamands et hollandais, Gent, 1844, p. 319. 
212 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 173: J. VAN DER SANDEN, Oud 

Konst-Tooneel van Antwerpen of historische denkschriften op de academische instellingen, 
de verrmaerdste konsienaeren en oeffeningen der Nederduytsche Rhetoryke in de Belgische pro
vintien, dl. 3, p. 244-246. 
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het feit dat de kunstenaar onder die functie niet in de liggers werd opgetekend, 
stellen wij toch vast dat hij tussen 11 december 1691 en 15 september 1692 
wel degelijk het ambt heeft uitgeoefend. In die tijdspanne heeft hij immers een 
zeker aantal akten 'als dienende deken' in het resolutieboek van de Sint
Lucasgilde ondertekend213 . 

Op 18 september 1692 aanvaardde het bestuur van het ambacht het ontslag 
van de kunstenaar als deken en benoemde hem tot oud-deken, 'mits betaelende 
de somme van drijhondert gulden ten behoeve van de camer ende een vieren
deel wijn voor de maeltijt, ende voorts op de conditiën als den deken Cornelis 
Martens214 hem afgekocht heeft ... ' (doe. 21). Volgens J. van der Sanden heeft 
de meester zich waarschijnlijk met het tafereel 'genaemd de Academie van 
Venetiën' vrijgekocht, een kunstwerk dat verder uitvoeriger ter sprake komt. 

Aan de hand van enige documenten stellen wij vast dat Jan Baptist Tijssens 
de Jonge ook het beroep van zijn grootvader Augustijn Tijssens de Oude heeft 
uitgeoefend. In een stuk van 19 juli 1688 wordt hij als 'constschildere ende 
coopman' geciteerd (doe. 19). Op verzoek van Peter van No, procureur, legden 
Philibert Bouttats2 15, plaatsnijder, en Gerard van den Dorp2 16, knaap van de 
Sint-Lucasgilde, getuigenis af over zijn handelsactiviteiten. Zij bevestigden dat 
die oud-deken van de Sint-Lucasgilde omstreeks 1692 op de Vrijdagmarkt vijf 
schilderijen voorstellende Apostelen voor zestien à achttien gulden had 
gekocht, die aan Antoon Van Dijck werden toegeschreven. Naderhand had hij 
die kunstwerken voor zes pond Vlaams aan Gaspard Bouttats en Jacob 
Beens2 17 doorverkocht. Later liet Gaspard Bouttats zijn aandeel in de zaak aan 
Jacob Beens over. Deze laatste had hem boven de helft van de koopprijs nog 
een zilveren snuifdoos toegegeven (doe. 25). 

Op 5 januari 1694 taxeerde Jan Baptist Tijssens de Jonge samen met Jan 
Peter van Bredael en Comelis de Clé218 enige schilderijen uit de verzameling 

213 ARCHIEF SINT-LUCASGILDE ANTWERPEN, Resolutieboek der dekens en ouderman
nen van het Sint-Lukasgild (1 659-1727), f" 56v0 -58. 

2 14 Misschien wordt hier Comelis Mertens bedoeld die in 1644-1645 als leerling bij Abraham 
Mattyssen, schilder, werd geregistreerd (Ph. RoMBOUTS en Th. vAN LERIUS, De liggeren ... op. 
cit., dl. 2, p. 157 en 163) en in 1656-1657 vrij meester in het ambacht is geworden (ID., p. 276 en 
282). In de registers wordt hij nooit expliciet als deken vermeld. Wel werd in 1692-1693 de 
doodschuld van 'de huysvrou van mendeken Corne/is Mertens' betaald (ID. , p. 563). 

2 15 De biografische gegevens in SAUR, Allgemeines Künstlerlexikon, dl. 13, München-Leip
zig, 1996, p. 412, sub verbum Bouttats, Philibert, zijn zeer onvolledig en onnauwkeurig en moe
ten worden herschreven. 

2 16 In 1668-1669 werd Gerard van den Dorp in het atelier van Marcus Lomrnelin als afzetter 
en vergulder opgeleid (Ph. RoMBOUTS en Th. VAN LERJUS, De liggeren .. . op. cit., dl. 2, p. 385 en 
389). In 1676-1677 werd hij vrij meester in het ambacht (ID., p. 450 en 454). 

2 17 In 1675-1676 werd Jacob Beens als vrij meester goudslager in de liggers van de Sint
Lucasgilde geregistreerd (ID. p. 445 en 447). Comelis Maes en Francus Baltens zijn respectieve
lijk in 1679-1680 (ID., p. 477) en 1684-1685 (ID., p. 505) bij hem in de leer geweest. Zijn dood
schuld werd in 1696-1697 aan de gilde betaald (ID., p. 596). 

2 18 In 1661-1662 was Comelis de Clé als wijnmeester en schilder in de registers van de Sint
Lucasgilde genoteerd (Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERJUS, De liggeren .. . op .cit., dl. 2, p. 324 en 
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van priester Hendrik Hillewerven219. Twee maanden later, namelijk op 4 maart 
van hetzelfde jaar, verkocht hij aan Suzanna Forchondt, geestelijke dochter, 
drie kunstwerken: 

'd'eene representerende eenen Ouden Man liggende met sijn rechte hant op een 
doodtshooft gheschildert door Spagnollet, 
item eene representerende eenen Astrologant oock geschilderf door Spagnolet 
ende de derde representerende eenen Christus met een Cruijs in den arm ghe
schildert door d'heer Pietro Paulo Rubens' 

Voor het ensemble had hij driehonderd patakons ontvangen. In de notariële 
akte heeft hij bovendien verklaard dat 'de voors. drij schilderijen sijn oprechte 
originele, waervoor hij deselve is vercaopende ende belooft die voor sooda
nighe goet te houden'. Misschien zijn de doeken nog te achterhalen, dankzij de 
lakzegel die Jan Baptist Tijssens de Jonge op de rugzijde van de werken had 
aangebracht. Het document werd met dezelfde zegel gecacheteerd (doe. 22). 
Daarin komen de initialen P en L voor, die naar wijlen zijn grootvader Peter 
Laureyssens de Oude verwijzen. Van Jusèpe de Ribera genaamd L'Espagnolet 
(1588-1656) zijn enige vanitasvoorstellingen bekend die misschien met boven
vermeld werk in verband kunnen worden gebracht. Het geciteerde schilderij 
van Rubens verwijst mogelijk naar een Triomferende Christus over de zonde 
en de dood of naar een Salvator Mundi220• Dat alles dient nog verder te wor
den onderzocht. 

Uit een schrijven van 21 juli 1695 van Marcus Forchondt uit Antwerpen aan 
zijn broer Guillielmo Forchondt in Rotterdam vernemen wij dat Jan Baptist 
Tijssens de Jonge en zijn echtgenote toen in Holland vertoefden (doe. 24). Dit 
zijn de enige archivalia die wij tot op heden over Jan Baptist Tijssens de Jonge 
hebben gevonden. Voor de verdere levensloop van de kunstenaar zijn wij op 
kunsthistorische werken aangewezen. J.C. Weyerrnan is de eerste die over de 
familie Tijssens heeft geschreven221 . Uit het relaas blijkt dat de auteur de 
gebroeders Tijssens persoonlijk heeft ontmoet, maar tegen de tijd van de 
redactie van de 'Levens-beschryvingen' was hij hun voornamen reeds verge
ten. Wellicht om die reden zijn er twee notities over N[omine] Tyssens. Uit de 
eerste vernemen wij dat dankzij Johannes Franciscus Douven (1656-1727) één 
van de gebroeders Tijssens tot 'Keurvorstelijk Konstkooper' van Johan Wil
helm van Düsseldorf was aangesteld222• Het ligt voor de hand dat het hier om 
Jan Baptist Tijssens de Jonge gaat, die wij reeds als kunsthandelaar hebben 

333). In 1689-1690 werd een gelijknamige wijnmeester als schilder in de liggers opgetekend (ID., 
p. 548). 

2 19 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris P. M. Francot, N 1597 (1694), f' 224. -
J. DENUCE (De Antwerpsche " Konstkamers" ... op. cit., p. 374) heeft het document onvolledig 
gepubliceerd. 

220 Zie daarover D. FREEDBERG, The Life of Christ after the Passion (Corpus Rubenianum 
Ludwig Burchard part VII), Londen, 1984, p. 59-81. 

221 J.C. WEYERMAN, De levens-beschryvingen ... op. cit., dl. 3, p. 361-365 en 366. 
222 ID., p. 362. 
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leren kennen. Zoals wij verder zullen zien, komt zijn broer Jacomo Tijssens 
· voor die functie hoegehaàmcl niet in aanmerking. 

Wanneer héeft Jàn ' Baptist .Tijssens de Jonge die taak uitgeoefend? Wij 
weten dat de keurvorstelijke verzameling uit Düsseldorf naar het einde van de 
achttiende eeuw toe naar München en omgeving werd overgebracht, waar zij 
in de Hofgartengalerie en in enkele omliggende kastelen werd ondergebracht. 
Als conservator van het museum heeft Johann Christian von Mannlich (1740-
1822)223 een biografische uiteenzetting over de kunstenaars gepubliceerd, die 
in de Beierse verzameling waren vertegenwoordigd. Zo spreekt hij over een 
Tijssens, die rond 1700 in de Nederlanden in opdracht van de keurvorst tal van 
schilderijen heeft gekocht224. De auteur heeft op het doek met 'Kriegsgeräthe 
und Waffen in einer Landschaft' in het SchloB Lustheim de signatuur van een 
zekere B. Tijssens teruggevonden en heeft er 'Bartholomeus Tyssens' van 
gemaakt225. Het is duidelijk dat J.C. von Mannlich de ineengestrengelde initia
len JB verkeerdelijk als een B· heeft gelezen. In werkelijkheid wordt hier Jan 
Baptist Tijssens bedoeld en heeft Bartholomeus Tijssens nooit bestaan226

• 

Volgens J.C. Weyerman was één van de Tijssens met een rijke Antwerpse 
weduwe getrouwd. De auteur specifieerde tevens dat het om de meester gaat, 
die bij de keurvorst heeft gewerkt, dus om Jan Baptist Tijssens de Jonge. Wij 
hebben achterhaald dat de huwelijksplechtigheid met de weduwe Maria Mag
dalena Brezon (Britson) op 21 juni 1690 in de Sint-Andrieskerk plaatshad227

• 

In werkelijkheid was hij met zijn tante in het huwelijksbootje gestapt, die 
voordien met Miehiel Laureyssens in de echt verbonden was geweest. Deze 
laatste was een moederlijke oom van Jan Baptist Tijssens de Jonge228. 

Verder verhaalt J.C. Weyerman dat Jan Baptist Tijssens de Jonge door het 
overdadig aankopen van kunstwerken voor de keurvorst zijn plaats in Düs
seldorf had verloren en tot overmaat van ramp bij zijn echtgenote in ongenade 

223 Over die conservator zie E. SICHEL, Der Hofkünstler Johann Christian van Mannlich, ein 
kunst- und kulturhistorisches Charakterbild aus dem 18. Jahrhundert, Forcheim, 1932. 

224 C. VON MANNLICH, Beschreibung der Churpfalz baierischen Gemäldesammlungen zu 
München und zu Schleifiheim, dl. I, München, 1805, p. 423. 

225 ID. , dl. 3, München, 1810, p. 324, nr. 2909. 
226 H. GERSON (Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhun

derts, Haarlem, 1942, p. 251) heeft de kunstschilder N. Tijssens die aan het hof in Düsseldorf 
was verbonden, niet geïdentificeerd. 

227 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Huwelijksregister Sint-Andrieskerk, PR 247, sub dato. 
- In een kanttekening is sprake van de dispensatie die aan het echtpaar was verleend en wordt 
de naam van Augustinus Tijssens, kanunnik van de Sint-Jacobskerk, vermeld. Deze laatste is een 
broer van de bruidegom. Maria Magdalena Brezon en haar echtgenote Jan Baptist Tijssens de 
Jonge worden nog in een akte van 2 mei 1695 vermeld (IBID., Notaris C. van den Broeck, N 3661 
(1694-1701), sub dato). 

228 Op 29 augustus 1675 hadden Miehiel Laureyssens en Maria Magda1ena Brezon voor nota
ris C. van den Broeckeen testament verleden (IBID., Notaris C. van den Broeck, N 3657 (1672-
1676). In verband met de banden tussen de families Laureyssens en Tijssens zie hoger bij de 
bespreking van Augustijn de Jonge, alsook doe. 23. 
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was gevallen. Aanvankelijk zou hij een toevlucht hebben gezocht bij zijn 
broer, die in een abdij resideerde. Wij hebben vastgesteld dat het om zijn jong
ste broer Michaël Tijssens gaat, die in de orde van de ongeschoeide karmelie
ten of discalsen te Antwerpen was binnengetreden en er op 9 januari 1688 de 
kloosterbelofte had afgelegd229. Tenslotte belandde Jan Baptist Tijssens in 
Breda. De aanvang van die duistere periode situeert zich wellicht rond het jaar 
1702, want op 25 januari van hetzelfde jaar ondertekende de kunstschilder nog 
in zijn geboortestad een notariële akte betreffende de erfenis van zijn tante 
Catharina Tijssens230• 

In Breda heeft hij in het huis van de 'barbier Kornel is de Bruyn' gewoond, 
waar J.C. Weyerman hem heeft bezocht. Volgens de auteur heeft de kunste
naar niet alleen werken aan pastoors van katholieke kerken aldaar verkocht, 
maar heeft hij in opdracht van de locale 'Societeyt der St. Huyberts Heeren' 
tevens een Jachttafereel vervaardigd, dat uitvoerig in de 'Levens-beschryvin
gen' te boek is gesteld. Na de voltooiing van het stuk geraakten de schilder en 
de gilde in een woordentwist over de kostprijs van het doek. Zodra hij de ver
goeding had ontvangen, was de kunstenaar naar Rotterdam23 1 vertrokken, van
waar hij naar Engeland zou zijn ingescheept. Misschien heeft hij zich daar 
onder meer met de kunsthandel beziggehouden, zoals zijn vader dat reeds had 
gedaan (doe. 15). 

Uit het codicil van Jacomo Tijssens van 18 augustus 1723 blijkt dat zijn 
broer Jan Baptist de Jonge op dat ogenblik nog in leven was232. Evenals J.C. 
Weyerman blijven wij evenwel het antwoord schuldig op de vraag waar en 
wanneer hij is overleden. Het is uitgesloten dat wij daarvoor op de gegevens 
van de andere biografen kunnen steunen233 . Zij hebben immers een al te ver
ward beeld van de kunstenaarsfamilie Tijssens opgehangen. Wij denken onder 
meer aan J.B. Descamps234 die zijn inlichtingen uit het werk van J.C. Weyer-

229 Zijn kloosternaam luidt Frater HiJarius Augustinus A.S. Maria (P. GENARD, Verzameling ... 
op. cit., dl. 5, p. 379). - De naam van Maria Laureyssens is er verkeerdelijk Maria Cavressen 
gelezen. De andere broer Peter Tijssens, alexiaan te Leuven, was reeds op 3 november 1675 
overleden. Zie ook E. DUVERGER, Antwerpse kun.stin.ven.tarissen. ... op. cit., vol. 10, doe. 3135, ter 
perse;- STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 768, f" 216). 

230 IBID., Notaris C. van. den. Broeck, N 3662 (1702-1715), sub dato. 
231 Wij mogen niet uit het oog verliezen dat zijn broer Jacobus Tijssens met Anna Catharina 

van Weehelen uit Rotterdam was getrouwd. In de stad verbleef haar zus Johanna Maria van 
Weehelen (IBID. , Notaris C. van. den. Broeck, N 3661 (1694-1701), sub dato 20 april 1700). 

232 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris M. de Vetter, N 1081 (1723/2), f" 792-793 . 
233 In zijn catalogus heeft F.X. DE BURTIN (Catalogue de tableau.x, vendus à Bruxelles, depuis 

l'an.née 1773, avec les n.oms de maîtres mis en ordre alphabétique, et la désignation du sujet, de 
la grandeur et du prix de chaque pièce en argent de change, avec l'extrait de la vie de chaque 
peintre, Brussel, [1803], p. 288-289) een Nicolaas Tijssens te voorschijn getoverd die in 1714 in 
Londen was overleden. Volgens C.H. BALKEMA (Biographie ... op. cit., p. 319), C. KRAMM (De 
levens en werken .. . op. cit., dl. 6, p. 1653) en G.K. NAGLER (Neues allgemein.es Kün.stler-Lexikon., 
dl. 21, Leipzig, 1835-1852, p. 405-406) was die kunstenaar pas in 1719 gestorven. Hij mag niet 
met Jan Baptist Tijssens de Jonge worden geïdentificeerd. 

234 J.B. DESCAMPS, La vie ... op. cit., dl. 4, p. 27-28 en 206. 
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man heeft gehaald en er onterecht heeft aan toegevoegd dat de schilders N. 
Tijssens zonen van Peter Thijs waren en dat de jongste Augustijn heette. 

Daarop volgde F.X. de Burtin235 die de namen N[omine] Tyssens heeft 
omgetoverd tot een Nicolas Tyssens, een kunstenaar die in 1714 te Londen 
zou zijn overleden. De auteur heeft daarenboven alle schilderijen, die hij onder 
de verschillende namen T[h]ijs[sens] ontmoette abusievelijk aan die fictieve 
meester toegekend. De dwaling van de auteur treft men nog steeds in sommige 
museumcatalogi aan. Zo schrijft C. Dickstein-Bemard nog in 1994 een Graf
legging van Christus in de verzamelingen van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn in Brussel aan Nicolas Tijssens toe236. 

Het Künstler-Lexikon van G.K. Nagler237 heeft er niet beter op gevonden 
dan de bovengenoemde Bartholomeus Tyssens met Nicolas Tyssens te vereen
zelvigen en te spreken van Nicolas alias Bartholomeus Nicolas Tyssens. Cbris
tiaan Kramm heeft aandacht besteed zowel aan Jan Baptist Tijssens de Jonge 
als aan de gelijknamige fictieve Haagse beeldhouwer van Antwerpse her
komst, waarover hierboven reeds werd gesproken238. K. Zoege von Manteuffel 
heeft in het Allgemeines Lexikon nog meer verwarring gezaaid door beide 
meesters als zoon en vader voor te stellen239. 

Latere auteurs hebben de biografie van het kunstenaarsgeslacht Tijssens nog 
chaotischer gemaakt. Wij denken hier onder meer aan G. Persoons240, ook aan 
T.J. Broos. Deze laatste heeft recentelijk de kunstschilder en -handelaar N. 
Tijssens uit Weyermans' 'Levens-beschryvingen' verkeerdelijk als Pieter Tijs
sens241 geïdentificeerd. 

Niet alleen over het leven ook over het werk van Jan Baptist Tijssens de 
Jonge hebben wij nieuwe gegevens samengebracht. Op één jeugdwerk na heb
ben wij vooralsnog geen enkel schilderij van Jan Baptist Tijssens de Jonge in 
de reeks Antwerpse kunstinventarissen van de 17de eeuw aangetroffen. Twee 
18de-eeuwse auteurs hebben elk een tafereel van de meester van naderbij 
omschreven. 

Zo heeft J.C. Weyerman (1729) uitvoerig over het stuk gehandeld, wij zeg
den het reeds, dat de 'Societeyt der St. Huyberts Heeren of liefhebbers van de 
jagt' van Breda had besteld. Het ' tafereel was wel geordonneert', zo schrijft 
hij, 'maar rampzalig getekent en geschildert' 242

• Het verbeeldt een jachtpartij 

235 [F. X. DE BURTIN] , Catalogue de tableaux ... op. cit., p. 288-289. 
236 C. DlCKSTEIN-B ERNARD, De verzamelingen van het Openbaar Centrum voor Maatschap

pelijk Welzijn Brussel, in Musea Nostra, o .l.v . J .-M. D uvoSQUEL en J . DE G EEST, Brussel , 1994, 
p. 67. 

237 G.K. NAGLER, Neues .. . op.cit., dl. 2 1, p. 405. 
238 C. KRAMM, De levens en werken ... op.cit., dl. 5, p. 1652-1653. 
239 K. ZOEGE VON M ANTEUFFEL, op.cit., p. 517. 
240 G. PERSOONS, loc. cit. , p. 425 . 
241 T. J. BROOS, Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob 

Campo Weyerman (1677-1747) (Atlantis, 1), Amsterda m, 1990, p. 201 en 378. 
242 J.C. W EYERMAN, De levens-beschryvingen ... op. cit., dl. 3, p. 363-364. 
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met op de voorgrond een dood hert, een jagersknecht met honden en enig dood 
wild, waaronder hazen, patrijzen en reigers. Op de achtergrond bevinden zich 
enige jagers die een aangeschoten hert achtervolgen, alsook de heilige Huber
tus met het visioen van het hert met een kruis tussen het gewei. Volgens Wey
erman heeft Jan Baptist Tijssens slechts vijf of zes pistolen van de sociëteit 
ontvangen in plaats van het gevraagde bedrag van veertig pistolen. De auteur 
heeft zich daarenboven afkeurend over het schilderij uitgelaten. Jammer 
genoeg hebben wij nog geen spoor ervan teruggevonden. 

Ook Jacobus van der Sanden243 , secretaris van de Koninklijke Academie 
van Antwerpen, heeft in 1771244 het schilderij beschreven, waarmee Jan Bap
tist Tijssens zich wellicht van het dekenschap zou hebben vrijgekocht. Het 
tafereel wordt zowel 'Hoe 't leven en Antik queekt groote konstenaeren' als de 
'Academie van Venetiën' genaamd245• Ziehier het omstandig verhaal daar
omtrent: 

'Syn roemrugt blyft ook staen in de Antwerpsche School, 
Waer hy in een groots stuk tot les en gift bevool: 
Hoe 't leven en Antik queekt groote konstenaeren. 
Als een werkzaeme rnaegt wist hy daer op te klaeren. 
Pictura in satyn, die bij Apollo's beid, 
Kloek voor den Ezel zit, aen een stuk opgesteld: 
Om daer bij een Godin naer 't leven af te malen. 
Pallas op wolken komt zoet bij haer nederdalen. 
Met den Medusen-Schild, Pyl, Harnas en Helmet, 
En leerskens na 't antik de Godin neergezet 
Wijst en Pictura leerd, aendagtig te bemerken 
Het levende model als voorworp van haer werken. 
By de leerlingen ziet men ook een zoet kind staen, 
Dat nevens het model wijst door een spiegel aen, 
Hoe stipt moet gevolgt zyn met waerheyd het schoon leven. 
Aen een beidhouwer ziet men den mast opgehoven, 
Die uijt een rauwen steen brengt Hercules ten toon: 
Waer boven Fama sweeft bij een oud tempel schoon, 
Als tot les, dat de konst geen waere lof kan baeren, 
Tenzij men haer met deugt en godsdienst weet te paeren'. 

Jan Baptist Tijssens de Jonge was hiermee in de voetsporen van zijn leer
meester Antoon Goubau getreden. Enerzijds verwijst het schilderij naar het 

243 J. VAN DER SANDEN, Oud Konst-Tooneet van Antwerpen of historische denkschriften op de 
academische instellingen, de verrmaerdste konstenaeren en oeffeningen der Nederduytsche Rhe
toryke in de Belgische provintien, dl. ill, p. 244-246. Het handschrift bevindt zich in het STADS
ARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer PK 173. 

244 Op het foldertje dat het Oud Konst-Toneel van J. VAN DER SANDEN aankondigt, komt het 
jaartal 1771 voor. Het is dan ook niet duidelijk waaromS. GRIETEN en J. BUNGENEERS (De Onze
Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Kunstpatrimonium van het Ancien Régime (Inventaris 
van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen), dl. 3, Turnhout, 1996, p. X) het manu
script omstreeks 1781 dateren. 

245 J. VAN DER SANDEN, op. cit., p. 244-245. 
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doek van Goubau voorstellend De studie van de kunst te Rome, dat thans in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen hangt246

. Anderzijds 
hebben beiden hun werken aan de Sint-Lucasgilde geschonken om van het 
dekenschap ontslagen te blijven. Waarom het kunstwerk De academie van 
Venetië werd genoemd, is geenszins duidelijk. Misschien was het als tegen
hanger van het werk van Goubau bedoeld dat De studie van de kunst te Rome 
of eenvoudigweg De Academie van de eeuwige stad verbeeldde. 

Het werk van Tijssens zou eertijds op de 'voorzaelen, genaemd de Dekens
camer, in den hoek by het landschap van Spierinck' hebben gehangen247. Vol
gens de inventaris van de gildekamer uit 1748 heeft geen enkel werk van Jan 
Baptist Tijssens de muren van de Academie versierd248• Daarentegen spreekt 
het document wel over 'een stuk schilderye representerende de Accademie 
voor De Nys' 249, dat van de verzameling van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten van Antwerpen heeft deel uitgemaakt250. In de laatste catalo
gus van het museum wordt het niet meer vermeld. Bij navraag ernaar werden 
wij telkens met een kluitje in het riet gestuurd. Tijdens een bezoek aan het 
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in 's-Gravenhage hebben wij 
een recente foto van het werk gezien. Daaruit bleek dat onbekenden een deel 
uit het schilderij hadden weggesneden, namelijk de buste van de vrouw die 
achter Pictura is opgesteld25 1• 

Uit de vergelijking van het bewaarde doek van Jacob Denijs (1644-na 
1695)252 met de beschrijving van het werk van Jan Baptist Tijssens blijkt op 
het eerste gezicht dat de opstelling van de personages onderling overeenstemt. 
Bij nader onderzoek stellen wij wel enige verschillen in de compositie vast. Zo 
is Pallas op wolken op het doek van Denijs niet uitgebeeld 'met den Medusen
schild, pyl, harnas en he/met' . Misschien gaat het om twee verschillende tafe
relen. Niettemin is het op zijn minst eigenaardig dat het doek van Jan Baptist 
Tijssens, dat als pendant van het schilderij van Jacob Denijs mag worden 

246 Catalogus Schilderkunst Oude Meesters, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Ant· 
werpen, Antwerpen, 1988, p. 165, nr. 185. 

247 J. VAN DER SANDEN (op . cit., p. 245) schrijft daaromtrent in een voetnota het volgende: 
'Dit groot stuk, genaemd: de Academie van Venetiën, is heden geplaetst op de voorzaelen, ge
naemd: de Dekens-camer, in den hoek by het landschap van Spierinck: den meester heeft waer
schijnlijk dit vereerd, om vrij te zyn van den dekens dienst' . 

248 Voor die inventaris zie J. B. VAN DER STRAELEN, loerboek der vermoerde en kunstryke 
Gilde van Sint Lucas binnen de stad Antwerpen, Antwerpen, 1855, p. 168-182. 

249 ID., op. cit., p. 176. 
250 Musée Roya/ des Beaux-Arts Anvers. Catalogue descriptif. Maîtres Anciens, z.p., 1970, p. 

68, nr. 63 , doek, 250 x 250 cm. 
251 Catalogus Schilderkunst Oude Meesters. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Ant

werpen, Antwerpen, 1988, p. 513 . 
252 In het werk van ZIRKA ZAREMBA FIL!PCZAK (Picturing Art in Aniwerp 1550-1700, Prince

ton, 1987, fig . 83) vindt men een reproductie van het desbetreffende schilderij van F. Denijs. 
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beschouwd, noch in de inventaris van 1748, noch in de publicatie van Ch. 
Piot253 wordt geciteerd. 

De twee descripties van stukken van de hand van Jan Baptist Tijssens leren 
ons het werk van de kunstenaar enigszins kennen. J.C. Weyerman en in navol
ging van hem ook J. van der Sanden hebben tevens de nadruk gelegd op enige 
typische kenmerken van het oeuvre van die 17de-eeuwse meester. Zij verhalen 
dat hij benevens wapenrustingen ook stillevens met bloemen, gevogelte, wild, 
katten en/ of honden heeft gepenseeld. V oor wat het eerste genre betreft, heeft 
J. van der Sanden hem veellof toegezwaaid: 

'Dog Tijsens heeft met roem in krijgstuijg uijtgesteken: 
Napels , Venetiën en Roomen met lust zag 
Hoe hy door syn pinceel brogt, volmaekt aen den dag 
Schild, he/met, harnas, pyl, handgeschut, sabel, degen, 
Het vaendel en standaert, als teekens van krijgszegen; 
Bomb, mortier, canon, bal by trommel en trompet 
Al naer den eysch en aert, sterk in coleur gezet' 254

• 

Enkele schilderijen met Trofeeën van Wapenrustingen van Jan Baptist Tijs
seos de Jonge zijn bekend. Wij verwijzen naar een dergelijke compositie uit de 
vroegere verzameling Martin Schubart in München (fig. 4), maar met persona
ges aangevuld255 . Twee pendants bevinden zich in de Narodni Galerij in 
Praag256. Een ander hangt in de Staatsgalerie in der Neuen Residenz in Bam
berg257. In het Brukenthalmuseum te Sibiu in Roemenië hangen tenslotte twee 
gesigneerde taferelen van de meester, namelijk een Venus in de smidse van 
Vulcanus en de Romeinse veldheer Varus die zich met een zwaard zelf
moordr258. 

Verder hebben wij een aantal gelijkaardige werken bijeengebracht die voor
alsnog aan de aandacht van de specialisten zijn ontsnapt. Zo werd op 3 juni 

253 Ch. PIOT, Rapport à Mr. ie Ministre de l'lntérieur sur les tableau.x enlevés à la Belgique 
en 1794 et restitués en 1815, Brussel, 1883. 

254 J. VAN DER SANDEN, op.cit., p. 244. 
255 Doek, 55 x 80 cm, gesigneerd ' IB Tyssens '. Op 23 oktober 1899 werd het openbaar ver

kocht (nr. 72 en afb.). Op 15 maart 1977 kwam het opnieuw onder de hamer in het veilinghuis 
Dorotheum in Wenen (nr. 142). Een afbeelding van het stuk vindt men in W. BERNT, Die Nie
derländischen Maler des 17. Jahrhunderts , band 3, München, 1948, nr. 843. Een gelijkaardig 
schilderij maar van mindere artistieke kwaliteit kwam op 10 november 1994 en nogmaals op 13 
november 1995 bij Gierurn C.S. in 's-Gravenhage onder de hamer. Het gaat wellicht om een 
fragment van een veel groter doek. Het stuk wordt aan J.B. Tijssens toegeschreven. 

256 De afmetingen van beide doeken belopen 67 x 84 cm. Zij zijn ook gesigneerd 'JB Tys
sens'. In verband met die werken zie Verzeichniss der Kunstwerke in der Gemälde-Gallerie der 
Privatgeschellschaft patriotischer Kunstfreunde zu Prag, Praag, 1872, p. 47, nr. 35 en 43. Voor 
een afbeelding van de stukken zie H. MUND in Le dictionnaire des peintres belges du XIV' siècle 
à nos jours, Brussel, 1994, p. 966-967, sub verbum Tyssens, Jean Baptist. 

257 Doek, 70 x 100 cm, gesigneerd 'JB Tyssens '. 
258 Beide doeken (123 x 93 cm.) worden uitvoerig beschreven in : M. CsAKJ, Baron Bruken

thal 'sches Museum in Hermannstadt. Führer durch die Gemäldegalerie, Hermannstadt, 1901, 
p. 320, nrs. 1145-1146. 
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Fig. 4. Jan Baptist Tijssens de Jonge, 
Een legerkamp, Vroegere verzameling Martin Schubart, München. 

1983 in het veilinghuis Kolier te Zürich een gesigneerd schilderij van de kun
stenaar verkocht. Het doek heeft als titel Cimon en Pera, ook Caritas Romana 
genaamd (fig. 5). Het heeft als afmetingen 78,5 x 99 cm. Op de voorgrond lig
gen verschillende stukken wapenrustingen met vaandels, trommel, goedendag 
enz., terwijl zich op de achtergrond het verhaal van Cimon en Pera afspeelt. 
De compositie vinden wij veelvuldig in het oeuvre van de meester terug. De 
opbouw ervan bestaat uit twee elementen: enerzijds een voorgrond met 
wapen- en harnasrustingen, alsook accessoires, en anderzijds een achtergrond 
met een gebeuren refererend naar een christelijk voorval, een mythologische 
anekdote, een veldslag, een militair kamp, een bivak enz. Bij Phillips in Lon
den werd in 1995 tenslotte nog een Legerkamp op paneel (56,5 x 80 cm) open
baar verkocht259 (fig. 6). 

De collectie van Heinrich Theodor Höch uit München werd op 19-20 sep
tember 1892 in de Beierse hoofdstad geveild. De catalogus vermeldt onder het 
nummer 220 een schilderij voorstellend Een militaire opslagruimte van de 
hand van Peter Thijs (1624-1677) (fig. 7)260• Op basis van een kritisch onder
zoek van het oeuvre van die kunstenaar blijkt dat het doek geen werk van hem 
is. Volgens de beschrijving draagt het rechts op de zuil een signatuur dat ver
moedelijk als dat van J.B. Tijssens moet worden gelezen. Het werk komt daar-

259 Velingcatalogus Londen, Phillips, 6 april 1995, nr. 122. 
260 Doek, 59,5 x 86,5 cm. -Het werk werd voor 460 mark verkocht. 
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Fig. 5. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Caritas Romana, Bewaarplaats onbekend. 

Fig. 6. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Een legerkamp, Bewaarplaats onbekend. 



174 E. OVVERGER EN D. MAUFORT 

Fig. 7. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Een Militaire opslagruimte, 
Vroegere verzameling Heinrich Theodor Höch, München. 

enboven met de stijl van deze laatste overeen. Opvallend is de treffende gelij
kenis met een paneeltje van David Teniers de Jonge voorstellende De Hoofd
wacht in de Hermitage te Sint-Petersburg261 . Daarbij mogen wij ook niet ver
geten dat Antoon Goubau, de leermeester van Jan Baptist Tijssens, eveneens 
dergelijke taferelen in het genre van Teniers heeft geschilderd. 

E. Greindl heeft in haar studie over Vlaamse 17de-eeuwse schilderijen 
met stillevens slechts één gesigneerde en vier ongetekende stukken van Jan 
Baptist Tijssens opgenomen262. Het eerste met Gevogelte, hond en bijwerk 
(fig. 8) was in 1960 op de Brusselse kunstmarkt opgedoken. Het was J.B. 
Tyssens gesigneerd. Het pendant van dat stuk met Wild, een kat en bijwerk 
(fig. 9), eveneens in 1960 op de markt te voorschijn gekomen, heeft de 
auteur met de kunstenaar in verband gebracht263 . In hetzelfde kader heeft zij 
nog een ander werk vermeld met een Kalf, Wild, Gevogelte, Groenten en een 
Kat (fig. 1 0) uit de verzameling van baron Reedtz-Thott in het Slot Gavnflj 
in Denemarken264. Zij laat tevens opmerken dat de compositie van al die 

261 M. KLINGE, David Teniers de Jonge. Schilderijen, tekeningen (tentoonstellingscatalogus), 
Antwerpen, 1991, p. 91. 

262 E. GREINDL, Les peintresflamands de naturemorteau XVI/e siècle, s.l. , 1993, p. 87, 88 
en 384, afb. 230-234. 

263 Beide op doek, 71 x 80 cm. 
264 Doek, 117 x 154 cm. 
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Fig. 8. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Gevogelte, hond en bijwerk, Bewaarplaats onbekend. 

schilderijen niet coherent is, zoals dat in het oeuvre van Frans Snyders wel 
het geval is. 

In 1977 prijkte in de Galerij Hoogsteder te 's-Gravenhage een Gevogelte 
met een korf druiven (fig. 11). Op de rugzijde kleefde een etiket met het jaar
tal 1797. E. Greindl heeft het eveneens aan Jan Baptist Tijssens toegekend265 , 

hoewel het op paneel is geschilderd, terwijl alle andere werken op doek zijn 
gepenseeld. Tenslotte vermeldt zij nog een gelijkaardig schilderij, dat in 1958 
in de Galerij J.O. Leegenhoek (fig. 12) in Parijs hing266. Het doek was het jaar 
tevoren in het veilinghuis Dorotheum in Wenen geveild267• In 1992 bevond 
zich in de Parijse kunsthandel De Jonckheere een Stilleven met een korf drui-

265 Hout, 65,8 x 93,5 cm. 
266 Doek, 73 x 103 cm. 
267 Veilingcatalogus Wenen, Dorotheum, 4 juni 1957, nr. 11 en afb. 22. 
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Fig. 9. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Wild, een kat en bijwerk, Bewaarplaats onbekend. 

ven, een kom aardbeien, noten en vijgen268 , dat eveneens aan hem werd toege
kend hoewel het niet is gesigneerd (fig. 13). Het vertoont een stilistische over
eenkomst met bovengenoemde schilderij in de galerij Leegenhoek 

Aan de hand van enige oude veilingcatalogi269 hebben wij een aantal tot op 
heden onbekend gebleven werken van de kunstenaar kunnen samenbrengen. 
Daaronder citeren wij een stuk met 'Doode Fasant, Vogels, Patrijs, Goudvin
ken' en het pendant met 'Maarkolf, Houtsnippe, Lysters, Vinken'270• Het 
Kunsthaus am Museum in Keulen heeft op 22-25 oktober 1980 een dierenta-

268 Paneel, 54 x 78 cm. 
269 Op 30-31 maart 1785 (m. 104-105) werden in Amsterdam twee schilderijen van Jean Tys

sens geveild, die wellicht van de hand van Jan Baptist Tijssens waren: 'Un groupe de volai/les 
mortes, un lièvre mort & à coté un nid de deux: pigeonneaux: vivants', alsook 'Un gros coq d'lnde 
mort, suspendu par les pattes'. 

270 Veilingcatalogus Amsterdam, 26 september 1763, ms. 193-194. 
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Fig. JO. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Kalf, Wild, Gevogelte, Groenten en een Kat, 
Slot Baron Axel Reedtz-Thott, Gavn~. 
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feree1 met de handtekening van de meester verkocht271 . Het schi1deri j op doek 
stelt een Kat en hond tussen de opgeschrikte dieren van het hoenderhof voor 
en heeft als afmetingen 81 x 119 cm (fig. 14). Het tafereel bevestigt enerzijds 
de bewering van J.C. Weyerman272 dat Jan Baptist Tijssens veel taferelen 'van 
leevende vogels en van bloemen' heeft gemaakt. Anderzijds beklemtoonde de 
auteur terecht dat de kunstenaar ook talrijke 'Duyven, Haanen en Hennen' 
heeft geschilderd. Opmerkelijk zijn bijvoorbeeld de pupillen van de haan, die 
wij ook in de papegaai van het gesigneerde doek voorstellend een Dode haas, 
duiven en drapering op een tafel aantreffen273 (fig. 15). Volgens bovenge-

27 1 Veilingcatalogus Keulen, Kunsthaus arn Museum, 22-25 oktober 1980, nr. 1640, afb. 120. 
-Wij kennen nog meer schilderijen met dierentaferelen van de hand van die meester. Zo werd 
op 18 oktober 1819 uit de verzameling van Gottfried Winkier te Leipzig een doek (28 x 23 cm) 
van hem geveild, voorstellende een Grote jachthond die met begerige blikken naar een opge
hangen tong opkijkt (nr. 155). Uit de collectie van Michael Bryan werd op 20 juni 1821 in Lon
den een 'Boy with Figures and Poultry' openbaar verkocht (nr. 22). Op 24 oktober 1973 kwam 
bij Sotheby in Londen een ander gesigneerd werk van de meester onder de hamer: 'A stilllife of 
Game, Duck and Song-birds with a Flintloek behind' (98 x 75 cm) (nr. 138). 

272 J.C. W EYERMAN, De levens-beschryvingen .. . op. cit., dl. 3, p. 363. 
273 Veilingcatalogus Londen, Christie 's, 3 november 1978, nr. 80 en afb. - Op 5 juli en nog

maals op 6 december 1994 werd bij Phillips in Londen een gelijkaardig stilleven geveild met 
Zangvogels , een fazant, een duif op een tafel met een tenen mand met druiven, een porceleine 
kom met aardbeien en een kan (65 x 92 cm). Het werk is echter niet gesigneerd, maar wordt aan 
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Fig. 11 . Jan Baptist Tijssens de Jonge, Gevogelte met een korf druiven, 
Galerij Hoogsteder, 's-Gravenhage. 

noemde schrijver zijn die schilderijen 'zo stout getekent en gepenceelt ... dat ze 
voor Boel of voor Rondekoeter niet behoefden te wijken' 274• Of dat werkelijk 
zo is, laten wij in het midden. 

JACOMO TIJSSENS ALIAS JACOBUS TIJSSENS (1660-1723) 

Jacobus Zacharias Tijssens, zoon van Augustijn Tijssens de Jonge en Maria 
Laureyssens, werd op 21 juli 1660 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk gedoopt275 . 

Peter en meter waren Zacharias de Vrieseen Anna Maria Tijssens, echtgenote 
van Lucas Smout de Oude. Bij het overlijden van zijn vader op 13 juni 1675 
werd Peter Meulewels de Jonge, priester, als voogd van de knaap aangesteld. 
Amper een maand later had de geestelijke hem bij zijn tante Anna Maria Tijs
seos uitbesteed276, die op de hoek van het Groen Kerkhof (Groenplaats) en de 
Pandstraat een winkel in schilderijen, verven en schildersgereedschap uit-

Jan Baptist Tijssens toegeschreven. In de catalogus wordt het vergeleken met een schilderij met 
Dood wild dat op 26 maart 1984 bij Drouot in Parijs openbaar was verkocht. 

274 J.C. WEYERMAN, De levens-beschryvingen ... op. cit., dl. 3, p. 363. 
275 STADSARCmEP ANTWERPEN, Doopregister Onze-Lieve-Vrouwekerk Zuid, PR 17, 

sub dato. 
276 IBID., Notaris J. van Waerbeeck, N 4640, sub dato. 
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Fig. 12. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Gevogelte met een korf druiven en appels, 
Galerij J.O. Leegenhoek, Parijs. 
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Fig. 13. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Stilleven met een korf druiven, een kom aardbeien, 
noten en vijgen, Galerij De Jonckheere, Parijs. 
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Fig. 14. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Kat en hond tussen de opgeschrikte dieren van het 
hoenderhof, Bewaarplaats onbekend. 

baatte277• Per halfjaar ontving zij als onderhoudsgeld zestig gulden. Zij stimu
leerde de jongen tot het beoefenen van de schilderkunst, want hij bezat 'een 
pallet, pinceelen, pampier, portefoille'278• Daarenboven belandde Jacomo 
aldaar in een artistiek milieu, waar vele kunstenaars over de vloer kwamen en 
over hun werk en hun buitenlandse studiereizen vertelden. 

In 1682 verliet hij zijn geboortestad om gedurende zeventien jaar in Frank
rijk, Spanje, Engeland, Italië en Nederland rond te zwerven. Hij verbleef er tel
kens heel wat maanden en oefende zich ter plaatse in de schilderkunst (doe. 
26). Zo heeft hij wellicht in Rome voor een zekere kunsthandelaar Juan del 
Guasco gewerkt279• Enige maanden voor hij naar zijn geboortestad terug
keerde, was hij te Rotterdam met Anna Catharina van Weehelen (Wichelen)280 

in het huwelijksbootje gestapt. Reeds op 24 november 1698 was hij terug in 

277 F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883, 
p. 1056. 

278 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 10, doe. 3135, ter perse. 
279 J.C. WEYERMAN, De levens-beschryvingen ... op. cit., dl. 3, p. 361. 
280 De naam van de echtgenote van Jacomo Tijssens leren wij eveneens kennen uit een nota

riële akte van 20 april 1700 (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 
3661 (1694-1701). Uit het testament van 8 november 1700 van een zekere Catharina Wildiers, 
wonende te Antwerpen, vernemen wij dat zij aan haar petekind Anna Catharina Tijssens, een 
dochter van Jacomo Tijssens, een kruisje heeft gelegateerd. In het stuk is ook sprake van Anna 
Catharina van Weehelen (IBID., Notaris C. van den Broeck, N 3661 (1694-1701). 
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Fig. 15. Jan Baptist Tijssens de Jonge, Dode haas, duiven en drapering op een tafel, 
Bewaarplaats onbekend. 
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Antwerpen. Man en vrouw verleden op die dag voor notaris P.M. Francot een 
testament, waarbij zij alles aan elkaar schonken281 • 

Op 30 juni 1699 poogde de kunstenaar zich terwille van zijn langdurige 
afwezigheid voor de stadsmagistraat te verantwoorden. Uit het document ver
nemen wij dat het bestuur van de Sint-Lucasgilde hem had gevraagd om deken 
van het ambacht te worden. Hij wees het aanbod niet alleen af, maar hij vroeg 
hen bovendien om gedurende tien jaar van het dekenschap ontslagen te wor
den. De gildekamer gunde hem slechts een tijdspanne van zes jaar, op voor
waarde dat hij een som geld aan het ambacht zou schenken. Tijdens het daar
opvolgend arnbtsjaar 1700-1701 werd hij als wijnmeester in de liggers 
geregistreerd282• Tevens huurde hij van Guillielmo de Wilde, officiaal van de 
Berg van Barmhartigheid, in de Korte Klarenstraat een woning voor slechts 
zeventien gulden per jaar283. Intussen had zijn echtgenote Anna Catharina van 
Wechelen, koopvrouw, via notaris C. van denBroeckeen procureur in Rotter
dam aangesteld om er haar juridische belangen te behartigen. De akte was ver
leden in tegenwoordigheid van haar schoonbroer Augustmus Tijssens, kanun
nik van de Sint-Jacobskerk. Het stuk was door Jacomo Tijssens 
ondertekend284

• 

Op 1 december 1701 trachtte de kunstenaar via een verzoekschrift voor 
dezelfde notaris van de predikant Van Halen betaling te verkrijgen van acht
tien dukaten voor een familieportret dat hij had geschilderd (doe. 27). Het stuk 
komt verder nog ter sprake. De akte ondertekende hij met zijn italianiserende 
doopnaam Jacomo Tijssens. Die signatuur treffen wij ook aan op een docu
ment van 25 januari 1702, waarin hij en zijn broers en zus officieel de erfenis 
van hun tante Catharina Tijssens verwerpen285 . 

Uit een rekest vernemen wij dat hij kort daarop met zijn huisgezin opnieuw 
naar het buitenland was vertrokken. Gedurende een twaalftal jaren vertoefde 
hij vooral in 'het koninckryck van Portugael' om er zijn handelszaken te 
behartigen (doe. 28). In Lissabon trad zijn dochter Anna Catharina Tijssens 
met de Vlaamse koopman Daniël Torremans in het huwelijk286 . Op 31 juli 

281 IBID., Notaris P.M. Francot, N 1601 (1698), f' 140-140v0 en 152-152v0
. - Franciscus 

Josef van Weehelen (Wichelen), pater in het klooster van de beggaarden te Antwerpen en broer 
van de testatrice, overleed op 8 maart 1713. Hij was nauwelijks veertig jaar oud (P. GENARD, Ver
zameling ... op.cit., dl. 6, Antwerpen, 1871, p. 35). 

282 Ph. ROMEOUTS en Th. VAN LERIUS, De /iggeren ... op. cit., dl. 2, p. 622 en 625. 
283 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3661 (1694-1701), 11 

april 1701. 
284 IBID., Notaris C. van den Broeck, N 3661 (1694-1701), 8 november 1700. - Op 11 juni 

1701 gaf Catharina Tijssens volmacht aan haar neef Jacomo Tijssens om van de heer Van den 
Bergh, wonende in de Hoogstraat nabij de Vlasmarkt te Rotterdam, negenendertig gulden te 
innen over geleverde passementen (IBID., sub dato). Niets wijst er evenwel op dat hij op dat ogen
blik in Nederland vertoefde. 

285 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3662 (1702-1715). 
286 IBID., Privilegiekamer, PK 817 (1728-1729), f' 171 en 245. 
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1713 resideerde Jacoma Tijssens wederom in Antwerpen. Hij smeekte de 
stadsmagistraat om van verschillende officiële opdrachten ontslagen te blijven, 
zoals deken van de Sint-Lucasgilde, lekenlid van het kerkbestuur en burgelijke 
wacht. Het antwoord van de schepenen luidde positief, maar hij diende aan het 
schildersambacht of aan de wachtkamer 'een civile contributie' uit te keren 
(doe. 28). Het is opvallend hoe de kunstenaar soms een afkeer toonde voor 
bestuurlijke taken en lidmaatschappen. Niettemin werd zijn naam in 1720 in 
het broederschap van de Romanisten in Antwerpen geregistreerd287 . Verder 
weten wij ook met zekerheid dat hij 'in sijn leven schouteth der heerelijck
heijt van Aertselaer' was (doe. 29). 

Luidens het testament van Jacoma Tijssens, weduwnaar van Anna Ca
tharina van Wechelen, van 15 februari 1723 voor notaris François Hermans 
gepasseerd288, verlangde hij in de Sint-Joriskerk te worden begraven. Aan 
zijn zus Maria Magdalena Tijssens, geestelijke dochter, schonk hij vijfen
twintig gulden. Zijn broer Jan Baptist Tijssens de Jonge, kunstschilder, 
wordt in de akte nog vermeld, maar Anna Catharina Tijssens, dochter van 
de testateur en echtgenote van Daniël Torremans, werd als universeel erf
gename aangeduid289• Op 18 augustus van hetzelfde jaar maakte hij nog een 
codicil. Aan zijn zus Maria Magdalena legateerde hij tien kronen die zij bij 
tijd en wijle aan hun broer pater Hilarius diende uit te reiken. Aan de prior 
van het klooster van de ongeschoeide karmelieten vermaakte hij zes kro
nen. Aan bovengenoemde zus gaf hij verder nog enige voorwerpen die 
onder geen beding in handen van zijn schoonzoon Torremans mochten val
len. Na haar overlijden dienden de stukken aan zijn dochter Anna Catharina 
te worden bezorgd, namelijk twee grote gedreven zilveren kandelaars, een 
gouden ring met zeven diamanten, alle rentebrieven en het 'pourtrait van 
Rubbens representerende sijn huijsvrouwe' (doe. 29). Het is geenszins dui
delijk of hier een beeltenis van Isabella Brant290 of van Helena Fourment291 

wordt bedoeld. Over de authenticiteit van het stuk hebben wij evenmin 
uitsluitsel. 

Tien dagen later volgde een tweede codicil, waaruit wij kunnen afleiden dat 
er tussen vader en dochter Tijssens onenigheid was gegroeid. Anna Catharina 
Tijssens kreeg nu slechts haar wettelijk erfdeel toegewezen. De resterende 
tweederde delen waren voor de zus van de erflater en dienden na haar dood 
aan de kinderen van Anna Catharina Tijssens te worden overhandigd. Bij hun 

287 E. DILIS, La confrérie des Romanistes, Antwerpen, 1923, p. 59, nr. 156. - De leden van 
dat genootschap werden uitsluitend onder de Antwerpenaren gerecruteerd die een reis naar Rome 
hadden gemaakt. 

288 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris F. Hermans, N 2003 (1723/l), katern 17. 
289 lBID., Notaris M. de Vetter, N 1081(1723/2), f' 809 V

0
• 

290 H. YLIEGHE, Rubens Portrails of identified Sitters painted in Antwerp (Corpus Rubenia
num Ludwig Burchard, XIX/li), New York, 1987, p. 54-58. 

291 ID., p. 87-103. 
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ontstentenis ging alles over op Jan Baptist Tijssens de Jonge of op andere 
familieleden292• 

Jacomo Tijssens overleed op 4 oktober 1723 in zijn woning tegenover het 
klooster van de ongeschoeide karmelieten of discalsen. Rond die tijd werd aan 
het bestuur van de Sint-Lucasgilde de doodschuld uitbetaald293• Op 27 oktober 
1723 werd een inventaris van het sterfhuis gemaakt. In het document wordt de 
overledene als schout en niet als schilder vermeld. Niettemin is er helemaal 
geen twijfel dat hier de kunstenaar en kleinzoon van Augustijn Tijssens de 
Oude wordt bedoeld. Trouwens op de bovenkamer van de woning werden 'elf 
schetsen van schilderijen' geïnventariseerd, 'door den afflyvighen begost te 
schilderen'. Het 'half dosijn lantschappen sonder leijsten' in de benedenkamer 
waren wellicht ook van zijn hand. In het huis bevonden zich praktisch geen 
meubels, wel een dozijn tinnen borden met de initialen I.T. (Jacomo Tijs
sens?), enig linnen en kleren en wat zilverwerk. Hij bezat een twintigtal tafe
relen. Over het portret van de echtgenote van P.P. Rubens hebben wij reeds 
gesproken. Nog een ander kunstwerk dient hier te worden vermeld ' een schil
derije geschilderf van Jordaens representerende een Vrouwmensch met eenen 
sot ende simme ende hondt' , dat ' in het pannenhuijs in den hojj', dus niet in de 
boven-, beneden- of voorkamer werd bewaard (doe. 30). Jacques Jordaens 
penseelde enige taferelen met narren en dieren29\ maar bovenstaand werk van 
de meester hebben wij nergens geciteerd gevonden. 

Bovengenoemde notariële akte van 1 december 1701 is tot nu toe het enige 
document, waarin een schilderij van de kunstenaar wordt vermeld, namelijk 
een familieportret van de predikant Van Halen met zijn echtgenote en hun 
twee dochters. De opdrachtgever was de Utrechtse professor in de theologie, 
die op 30 augustus 1633 werd geboren. Hij was gehuwd met Petronelia de 
Cupere, die hem één dochter schonk. Na het overlijden van zijn echtgenote in 
1692 trad hij opnieuw in het huwelijksbootje met Catharina Elizabeth de 
Meyer. Bovenstaand familieportret dateert uit die tweede periode van zijn 
leven, want man en vrouw zijn er met twee dochters afgebeeld. Het wekt geen 
verwondering dat Jacomo Tijssens juist in december 1701 bovenvermeld ver
zoekschrift heeft ingediend. De theoloog was immers op 1 maart voordien 
overleden en de kunstenaar heeft op die wijze wellicht gepoogd het achterstal
lig loon in het sterfhuis te recupereren. Wij zijn er vooralsnog niet in geslaagd 
het schilderij te achterhalen. 

292 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris M. de Vetter, N 1081 (1723/2) f' 809-810. 
293 In 1723-1724 werd in de liggers van de Sint-Lucasgilde de doodschuld van een zekereN. 

Tyssens ontvangen (Ph. ROMBOOTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 735). Het 
gaat hier ongetwijfeld om Jacomo Tijssens. In een akte van 20 oktober en 22 november 1724 
maakt Maria Magdalena Tijssens, geestelijke dochter, nogmaals melding van het sterfhuis van 
haar broer Jacomo Tijssens (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 813 (1724-
1725), f' 147-147v0

) . 

294 Zie daarover M. RoosEs, Jordaens' leven .. . op. cit. , p. 83-84 en 88. 
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In de universiteit in Utrecht bevindt zich een portret van die predikant, dat 
op naam van Christiaan van Geelen staat. Een tweede portret wordt in de lite
ratuur geciteerd, maar de bewaarplaats ervan wordt niet meegedeeld. Het zou 
van de hand van G. Hoet zijn295. In de 'Beschrijvende Catalogus van 7000 
Portretten van Nederlanders' van F. Muller vinden wij twee gravures, waar
van een op naam van J. Braedelet staat en dat naar het laatste portret is 
gemaakt296. De theoloog liet zich soms met de spreuk 'Disce contemnere et 
contemni' afbeelden. 

Uit wat voorafgaat blijkt dat Jacomo Tijssens ongetwijfeld een portretschil
der is geweest. Onzes inziens heeft hij de eerste opleiding daarvoor veeleer bij 
zijn oom Lucas Smout de Oude genoten, die een historie- en portretschilder 
is geweest, dan bij zijn vader Augustijn Tijssens de Jonge. In een Mechelse 
veilingcatalogus van 25 juni 17 64 van de verzameling C. V. R yckaert wordt 
'een portret van eenen capityn van de borgerwacht' op naam van J. Thys ver
meld297. Wij hebben echter geen zekerheid dat hier een schilderij van Jacomo 
Tijssens wordt aangeduid. In de collectie van Johan Dirk Kruysse bevond zich 
eertijds een Beeltenis van Wiltem I/I te Paard. In de openbare verkoping van 
het kunstkabinet te Middelburg op 10 mei 1802 werd het stuk aan J. Thyssen 
toegeschreven298. De afmetingen van het doek zijn tweeëndertig duim hoog op 
zesentwintig duim breed of 80 x 65 cm299. Er werd tien gulden en drie stuivers 
voor geboden. Wij vermoeden dat het hier gaat om een schilderij van de hand 
van Jacomo Tijssens, want noch Jan Baptist Tijssens de Oude noch Jan Bap
tist Tijssens de Jonge hebben portretten gemaakt. Onze pogingen om de hui
dige bewaarplaats van het stuk te achterhalen, hebben geen resultaat opgele
verd. In een register van ruiterportretten van Nederlanders die vóór 1900 zijn 
vervaardigd, vinden wij een reeks kunstwerken terug met de voorstelling van 
Koning-stadhouder Wiltem /If300. Geen enkel heeft evenwel bovenvermelde 
afmetingen. Dat geldt ook voor de foto's van portretten die wij in de icono
grafische afdeling van de Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravenhage hebben 
bestudeerd. 

Jacomo Tijssens is niet alleen een portretschilder geweest. In zijn 'Levens
beschryvingen' heeft Jacob Campo Weyerman een tiental lijnen aan een 

295 In verband met dat alles zie P.C. MOLHUYSEN, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woor
denboek, dl. 6, Leiden, 1924, kol. 685-686. - De auteur spreekt verkeerdelijk over de schilder 
G. Holt 

296 F. MULLER, Beschrijvende Catalogus van 7000 Portretten van Nederlanders en van Bui-
tenlanders, tot Nederland in betrekking staande, Amsterdam, 1853, p. 106, nrs. 2138 en 2139. 

297 Veilingcatalogus Mechelen, 25 juni 1764, p. 6 nr. 66. 
298 Veilingcatalogus Middelburg, 10 mei 1802, nr. 48. 
299 H. DoURSTHER, Dictionnaire universet des poids et mesures anciens et modem es conte

nant des tables des monnaies de tous les pays, Brussel, 1840, reprint van de uitgave, Amsterdam, 
1976, p. 413 (Middelbourg). 

300 In het Zadel. Het Nederlands Ruiterportret van 1550 tot 1900 (tentoonstellingscatalogus), 
Leeuwarden, ' s-Hertogenbosch, Assen, 1979-1980, p. 101, nrs . 16-19. 
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tweede N. Tyssens gewijd301 • Het gaat ondubbelzinnig om Jacomo Tijssens, 
die een broer van de eerste N. Tyssens was. Deze laatste hebben wij met Jan 
Baptist Tijssens de Jonge vereenzelvigd. Tijdens een verblijf in Antwerpen in 
zijn jeugd heeft de auteur hem eenmaal bezocht. De kunstenaar schilderde toen 
'landschappen en driften van muylesels, esels, koeien, paarden en ander vee ... 
op de manier van Van Berchem'. De taferelen waren 'gestoffeert met beelden 
van boeren, boeremeysjes, jongens, kruyden', die door de bezoeker ten zeerste 
werden geprezen. Hij voegde er evenwel laconiek aan toe: 'hoe dat ons die 
zelve stukken tegenwoordig zouden bevallen, konnen wy den leezer niet zeggen'. 

* 
* * 

Jacob Campo Weyerman was ermee begonnen een kluwen rond het leven 
en de werkzaamheden van de Antwerpse kunstenaars Tijssens te winden. Zijn 
navolgers slaagden erin de verwarde zaak nog ingewikkelder te maken. Zij rie
pen onbestaande meesters in het leven, zoals Nicolaas en Bartholomeus Tijs
sens, om aan hun fictieve verhalen een schijn van geloofwaardigheid te geven. 
Slechts op basis van een grondig archivalisch en genealogisch onderzoek, dat 
tevens met de studie van bekende en onbekende schilderijen gepaard diende te 
gaan, zijn wij erin geslaagd uit de doolhof te geraken. Thans weten wij wat de 
verschillende vertegenwoordigers van het geslacht Tijssens hebben gepres
teerd. Het is duidelijk dat ook kleine meesters aandacht verdienen. De studie 
van hun oeuvre kan het kunsthistorisch inzicht in een bepaalde periode op 
merkbare wijze verhelderen. Daarenboven is het nodig dat zij in de lexica met 
een degelijke biografie worden opgenomen. 

DOCUMENTEN 

1646, 13 JULI . - TESTAMENT VAN ELIZABETH JORDAENS. 

Op den dertienden july XVI sesenveertich compareerde voor my Jacob Beens als 
openbaer notaris bij den ed. Rade van Brabant geadmitteert tot Breda residerende ende 
de getuygen naergenoemt die eerbare discrete Jouffrouwe Elisabeth Joordaens sieck te 
bedde liggende nochtans hare vyff sinnen, memorie ende verstandt wel machtich heb
bende ende gebruyckende soo het opentlyck is blyckende ende bij ons volcomentlyck 
gesien ende bevonden is dewelcke in handen hebben dit toegesloten cohier oft papier 
besegelt metten signette myns notaris heeft verclaert dat tgene in't ingesloten waervan 
dit is couvert met haer eijgen hant geschreven ende geteeckent is, staet geschreven 
seeckere haer codicille dienende tot haren testamente op heden oock besloten voor my 

301 J.C. WEYERMAN, De levens-beschryvingen ... op. cit., dl. 3, p. 366. 
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notaris ende getuygen gepasseert ende heeft de comparante begeert ende gewilt dat 
deselve mede als haren uytersten wille van weerden gehouden ende eracht hebben sa! 
en syn alle solemniteyten daertoe gerequireert daerinne niet begrepen versoeekende 
van dat haer vertiaren op desen door my notaris acte geschreven ende gepasseert te 
worden in behoorlycken forme. Aldus gedaen ende gepasseert tot Breda op het ouwt 
dooster ten dage als voor in presentie Ian van Home, doctor Baltazar van den Cruyce 
ende Cornelis van Gouwen als getuygen nae geloove hiertoe gerequireet ende neffens 
de comparante ende my onderschreven notaris. 

[Get.:] Elizabeth Jordaens, Baltbazar van den Cruyce, C. van Gouwen, J. Beens, 
notaris. 

ARCHIEF NORBERTINESSENKLOOSTER SINT -CATHARINADAL OOSTERHOUT, V /78. 

2 

1646, 13 JULI.- TESTAMENT VAN ELIZABETH JORDAENS MET KWITANTIE UIT 1674. 

Naer het sluyten van het testament begeer ick desen volbrocht mede te hebben naer 
de doot van myn suster Magdalena Jordaens sa! sy wt myne naergelaten goederen doen 
tellen aen den eerw. heer proost 1000 gulden, ick segge duysent. Ende oft densetven 
eerw. heer proost Balthasar Cryut afflywich waer, laet dan hetselve getelt worden tot 
behoeff van hetselve dooster. Jouffrou de Licques sa! myn suster Magdalena senden 
naer myn doot myn daversingel met den voet. Heer De Leeu sal men geven den Sint
Norbertus. Al dit voorschreven wil ick volbrocht hebben daerom heb ick selve 
geschreven ende met myn eygen handt onderteekent den dertienden juli sestienhondert 
sesenveertich. 

[Get.:] Elizabeth Jordaens. 
[Verso:] Testament van Elisabeth Jordaens. Testament van woorde door Suster Eli

sabeth Jordaens, novisie, stervende anno 1646, hetgene met schilderye ende geit be
taelt 1674. Dit memoriken oft codicille is vaer [sic] myn suster Magdalena Jordaens 
alleen, dat sy sal volbrengen volgens den inhoudt. 

ARCHIEF NORBERTINESSENKLOOSTER SINT -CATHARlNADAL OOSTERHOUT, V /77. 

3 

1646, 24 JULI. - MAGDALENA JORDAENS GETUIGT DAT HAAR OVERLEDEN ZUS ELIZABETH 

HAAR EEN CODICIL HEEFT OVERHANDIGD, DAT NA HAAR OVERLIIDEN THANS WORDT GEO

PEND. DAARIN IS ONDER MEER SPRAKE VAN DUIZEND GULDEN DIE NA DE DOOD VAN MAG

DALENA JORDAENS AAN HET NORBERTINESSENKLOOSTER SINT-CATHARINADAL TE OOSTER

HOUT MOET WORDEN OVERHANDIGD. 

Op den vierentwintichsten july sestienhondert sessenveertich compareerde de edele 
jouffrouwe Magdalena Joordaens, die aen my Jacob Beens als openbaer notaris by den 
edele rade van Brabant geadmitteert tot Breda residerende, ende den edele heere Bal
tazar van den Cruyce, doctor in de medicynen, ende Cornelis van der Gouwen, beyde 
gelooffweerdige getuygen hiertoe versocht, heeft verdaert dat hare seer lieve suster 
jouffrouwe Elisabeth Joordaens, nu overleden wesende, haer behandicht heeft seeckere 
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codicille die in desen couverte is besloten geweest als by de acte aen d'ander zyde 
gestelt Ende heeft aen my versoebt voor de vuytvaert over hare voors. suster te doen 
dat deselve door my in presentie van de voorschreven getuygen soude wordden geo
pent, gelyck deselve tot dyen eynde aen my behandicht wesende alsoo in presentie der 
selver getuygen is geopent. Ende alsoo wy bevonden hebben den inhouden van dyen te 
wesen van woorde te woorde als volght: Naer het sluyten van het testament begeer ick 
desen volbrocht mede te hebben naer de doot van mijn suster Magdalena Joordaens, sa! 
sy vuyt mijne naergelaten goederen doen tellen aen den eerw. heer proost 1000 gulden, 
ick segge duysent en oft densetven eerw. heer Baltasar Cruyt, proost, afflyvich waer 
laet dan hetselve getelt wordden tot behoeff van hetselve clooster. Jouffrou de Liec
ques sa! myn suster Magdalena seynden naer myn doot myn ciaversingel met den voet. 
Heer De Leeu sa! men geven den Sint-Norbertus. Al dit voorschreven wil ick volbrocht 
hebben daerom heb ick selve geschreven en met mijn eijgen hant onderteeckent den 
dertienden julij sestienhondert sessenveertich ende was onderteeckent Elisabeth Joor
daens. Soo hebben wy gelyck ick notaris ende voors. getuygen attesteren by desen, dit 
met onse gewoonelycke signaturen onderteeckent. Actum tot Breda ten dage als voor. 
Oock heeft het opschrift geluyt aldus: Dit memoriken oft codicille is voor myn suster 
Magdaleen Joordaens alleen, dat sy sa! volbrengen volgens den inhout dat wy mede 
attesteren. 

[Get.:] Balthasar van den Cruyce, C. van Gouwen, J. Beens, notarius publicus. 

ARCHIEF NORBERTINESSENKLOOSTER SINT-CATHARINADAL OOSTERHOUT, V/78. 

4 

1661, 31 AUGUSTUS.- TESTAMENT VAN ZACHARIAS DE VRIESE, KOOPMAN, EN VAN ZIJN 

ECHTGENOTE ANNA JORDAENS. 

31 Augusti 1661 comparuit sieur Sacarias de Vries, coopman alhier, si eek te bed de 
liggende nochtans etc., ende jouffrouwe Anna Jordaens, eius uxor, oock haer verstant 
etc., overderrekende etc., willende etc., bevelende etc., renocerende etc. ende dispone
rende van hunne tijtelijcke goederen, soo ruerende als onroerende, allen deselve gun
nen, geven, laeten ende maecken sij testateuren malcanderen ende d'een den anderen, 
te weten d'ierste afflyvige aen den lancxlevenden van hun beijden om die te besitten, 
verteeren ende veraliëneren naer sijnen oft haeren vrijen eijgenen wille, sonder tegen
seggen van iemanden, d'ierste afflyvige den lancxtlevenden daerin instituerende ende 
synen oft haeren universeJen erffgenaem noemende midts desen met vollen recht van 
institutiën, met conditie nochtans dat naer de doot van den lancxtlevenden van hen 
beijden sa! op rente geseth worden tweehondert gulden erffelijck ten lijffve van jof
frouwe Marie de Vries. Item dat naer de doot van den lancxtlevenden oock sal op rente 
geseth worden ten lyffve van suster Cattarina Jordaens in't dooster van den derde 
ordre twelff gulden erffelyck. 

Wel verstaende dat allen die resterende goederen, die den lancxtlevenden van hun 
beijden sa! comen achtger te laeten, sullen hebben twee sijden, te weten d'een helft aen 
de naeste vrienden van den voors. testateur bestaende in drije staecken wesende de kin
deren van Catharina de Vries eenen staeck, sieur Jaecques Kemp voor den tweeden 
staeek ende sieur Guilliam de Vries voor den derden staeck, excluderende hij testateur 
die kinderen van Maria de Vries, weduwe van wijlen Jan Beelaert. 

Ende d'ander helft van de voirs. goederen aen de naeste vrienden van de testatrice 
bestaende in vier staecken, te weten Jaecques Jordaens, voir den iersten staeck, Isaack 



HET ANTWERPS KUNSTENAARSGESLACHT TBSSENS 189 

Jordaens voor den tweeden staeck, Magdalena Jordaens voor den derden staeek ende 
Maria Lauwreyssens, huysvrouwe van Augustijn Tyssens, voor den resterende vierden 
staeck. Is oock conditie dat die voors. twee renten d'eene van tweehondeet gulden erf
felijck naer de doot van de vooirs. Maria de Vries ende suster Cattarina Joerdaens oock 
in capitael sullen gedeijlt worden in de voors. seven staecken, gelijck in alle de andere 
goederen. 

Item geeft ende laet den iersten afflijvighen tot behoeff van den armen deser stadt 
vijftich gulden eens met conditie dat die aelmoesseniers sullen moeten ter begraeffenis 
gaen. Item vyffentwintich gulden eens aen de cappelle van het Heylich Sacrament in 
Sinte-Joriskercke. Item aen Onse-Lieve-Vrauwencappelle in de voors. kercke twelff 
gulden eens. Item willen ende begeren sy testateuren dat tot Jaeffenis der sielen van 
den iersten afflijvighen sullen gecelebreert worden vijftich missen de requiem. Item 
geven ende laeten aen Tanneken Henrick, het meyssen, een rouwcleet, te weten eenen 
bouwen met eenen rock. Item aen Cattelyn het ander meuyssen een lyffken met eenen 
rock. Dit seijden sij testateuren etc. Actum present Jan van Mol ende sieur Gaspar van 
Woonsel, testes rogati. Ende verclaerden den testateur midts syne debiliteyt niet te 
konnen schryven dan te konnen stellen een cruijsken, ende die testatrice ende die 
getuygen verclaerden te konnen scrijven des van mij notaris affgevraecht synde. 

[Get.:] Hantteecken Sacarias X de Vries, Anna Jordaens, Gaspar van Woonsel, Jan 
van Mol, Chr. Hoeffs, notarius publicus. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. Hoeffs, N 2089 (1659-1661). 

5 

1665, 5 AUGUSTUS. - AUGUSTIJN TIJSSENS DE OUDE EN ZIJN ECHTGENOTE CATHARJNA 

FERNANDES GETUIGEN OVER HET HUWELIJK VAN HUN ZOON JAN BAPTIST TIJSSENS MET 

CORNELIA DU BUS. 

Den vijfden augusti 1665 compareerden sieur Augustijn Tijssens, borger ende 
inwoonder deser stadt, ende joffrouwe Catlyne Femandes syne wettige huijsvrouwe, 
my notario bekendt, dewelcke hebben geconsenteert soo sy consenteren mits desen dat 
Jan Baptista Tijssens, hunnen sone, sa! versaemen in houwelycken staet met Comelia 
de Bus ende dat voor de weth ofte voor alsulckenen rechter gelyck sa! behooren, over
mits deselve alhier binnen dese stadt oick syn getrouwt volgens de costume met wille 
consent ende overstaen van de voors. comparanten versueckende daerome aen alle 
heere, rechtens ende gerechten daer het soude van noode mogen wesen, de voors. 
trouwe te willen vernieuwen, herdoen ende bevestigen volgens de costume ende mette 
solemniteyten naer rechte gerequireert ende belovende voor goet ende weerden te hou
den t'allen dagen alle tgene daerinne gedaen sa! worden ende als oft sy comparanten 
daerover bij ende present geweest hadden. Actum te Antwerpen presentiën van Lenaert 
Claus ende Peeter Smits als getuygen. 

[Get.:] Augustijn Thijssens, Cathrinna Famades, Joan van Nos, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris]. van Nos, N 4270 (1665), f' 211 V0
• 

6 

1666, 9 SEPTEMBER.- CODICIL VAN MAGDALENA JORDAENS, BEGIJN. 

In den naeme Godts amen. Den negensten septembris van den jaere duysent sesse
hondert ende sessentsestich voor my openbaer notaris ende de getuygen naergenoempt 
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compareerden jouffrouwe Magdalena Jordaens, begyntien op den begynhove alhier my 
notaruio bekent, sieckelyck te bedde liggende nochtans haere memorie, verstandt ende 
vyff sirmen overal wel machtich synde ende gebruyckende, soodat claerlyck aen haer 
blecke. Ende heeft begeert ende gewilt by dese haere codicille dat haere erfgenamen 
tot laeffenisse van haere siele sullen doen doen eenhondert missen van requiem. Item 
laet ende legateert aen den ouden pastoir van ' t voors. begynhoff twee ponden Vlems 
eens. Item aen elcke begyntien by haer woonende elck eenen silveren lepel. Item laet 
ende legateert aen haere maerte by haer woonende een eerlyck rouwcleedt ende 
vyffentwintich gulden in gelde. Item aen den heere pastoir van't voors. begynhoff twee 
ponden Vlems eens. Item laet ende legateert aen haere suster, religieuse in't dooster 
van de derde ordre, eene rente van twee ponden Vlems 's jaers, gelyck begrepen is in 
den testamente van haere codicillatrice ende haere afflyvige suster. Actum t' Antwer
pen ter presentiën van sieurs Jacques Jordaens ende Isacq Jordaens ende sieur Augus
tyn Thyssens, als getuygen hiertoe versocht. 

[Get.:] d 'Merck van de codicillatrice verciaerende mits de geraecktheyt in haere 
rechte handt niet te connen schryven, Jaecques Jordaens, Isaac Joerdaens, Augustyn 
Tyssens, Jan van Nos, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. van Nos , N 4271 (1666), f" 235v0
• 
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1667, 22 APRIL.- CODICIL VAN MAGDALENA JORDAENS, BEGIJN. 

Compareerde jouffrouwe Magdalena Jordaens, begyntien op het begynhoff alhier 
my notario bekendt, dewelcke approbeerde de codicille op den negensten septembris 
lestleden voor my notaris ende seckere getuygen gepasseert, voor soovele hiemaer niet 
anders en is gedisponeert. Heeft gewilt ende begeert by dese haere codicille dat de vijf
tich ponden Vlems eens, waervan haere testatrice sustere religieuse van den derde 
ordre alhier de tochte moet genieten tot twee ponden Vlems ' s iaers. Naer de doodt van 
deselve haere sustere sullen succederen op de kinderen van Augustyn Tyssens, daer 
moeder af is jouffrouwe Maria Laureyssens, ende op degene die deselve joffrouwe 
Maria Laureyssens, haere testatrice nichte, sal comen achter te laten, gelyckelyck ende 
by egale portiën tot eene gedenckenisse. Ende ingevalle deselve haere testatrice sustere 
voor haer quame aflyvich te worden, sullen de voors. vyftich ponden Vlems succede
ren in eygendom op de voors. kinderen als vore ende waervan de voors. hunne ouders 
d'administraetie sullen hebben ende by gebrecke van kinderen sullen de voors. vijftich 
ponden Vlems succederen op der voors. kinderen ouders. Verciaerende de codicilla
trice dit te wesen haeren uyttersten wille. Versoeekende hiervan acte gemaeckt te wor
den. Actum t'Antwerpen op't begynhoff alhier ter presentiën van Philips Coraen ende 
Joseph Everaerts als getuygen versocht. 

[Get. :] d 'Merck X van de testatrice verciaerende mits haere geraecktheyt niet te 
connen schryven, Philippus Coraen, Joseph Everaerts, Joan van Nos, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. van Nos, N 4272 (1667), f" 108. 
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1670, 20 OKTOBER. - JACQUES JORDAENS HEEFT DE SOM VAN TWEEDUIZEND VIERHON

DERD GULDEN ONTVANGEN, DIE DE DEKENS VAN HET AMBACHT VAN DE OUDEKLEERKO

PERS AAN MARIA LAUREYSSENS, DOCHTER VAN ZIJN OVERLEDEN ZUSTER, VERSCHULDIGD 

WAREN. 
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Jacobus Jordaens, constschilder alhier, bekende mits desen opgebeurt ende ontfan
gen te hebben wt handen van de tegenwoordige dienende dekens van den oudecleer
coopersambachte deser stadt de capitaele penningen metten onbetaelden intreste daer
aff verschenen tot desen dage toe van tweeduijsent vierhondeet guldens eens, die 
Firmijn Eertrijn ende Sacharias de Vriese, dienende dekens van den voors. oudecleer
coopersambachte met henne consorten in de qualiteyt soo sy compareerden op den 
vijftillenden meert XVIc negenenveertich voor borgermeesteren ende schepenen deser 
stadt onder gewillige condemnatie bekent hebben gehadt schuldich te syn Joffrouwe 
Maria Laureijssens, dewelcke geassisteert Augustyn Tijssens, haren man, op den twee
den january XVIc achtenvijftich voor schepenen deser stadt den voors. schultbrieff 
getransporteert heeft Sacharius de Vriese ende Joffrouwe Anna Jordaens, des compa
rants sustere was. Synde voorts den voors. schultbrieff mette verloopen hem comparant 
alleene toecammende wt crachte van de scheydinge ende deijlinge van de achtergela
tene goederen van den voors. Sacharias de Vriese ende Anna Jordaens, tusschen hem 
comparant ende consoirten op den achtentwintichsten februarius XVIc negenenvijftich 
voor schepenen deser stadt gepasseert. Pro ut litere ... Sonder argelist. Vigesima acto
bris 1670 folio 29. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Schepenregister, SR 823 (1670), f" 128v0 -129. 
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1671,25 APRIL.- SAMEN MET ANDERE AMBTGENOTEN VERKLAART AUGUSTIJN TIJSSENS DE 

OUDE VOOR DE GILDEBROERS IN LEUVEN DAT DE OUDEKLEERKOPERS IN HUN WONING EEN 

WERKBANK EN ALLERLEI INSTRUMENTEN MOGEN BEZITTEN VOOR HET HERSTELLEN VAN 

'OUDT HOUTWERCK'. 

25 April 1671. Ten versuecke van de dekens, oude dekens, oudermans ende ge
meijne supposten van het oudtambaebt binnen de stadt Loven. Compareerden Jan 
Baptista Willemssen ende Jaques van Hinsborch, beijde dekens, Augustijn Thijssens 
ende Nicolaes Verrijt, beijde oudermans, Bemaert van Scharenborch, Artus Bertrijn, 
Miehiel Schalck, Jan Heek, Jaspar Scheirders, Franchois van Bouwel ende Joris Pels, 
alle oude dekens van den oudecleercoopersambachte deser stadt. Ende verclaerden 
ende attesteerden op henne mannewaerheijt, eedt presenterende te doene des versoecht 
sijnde, waerachtich te wesen dat binnen dese stadt is in observantie dat die supposten 
van 't voors. ambacht mogen hebben ende houden werckbancken ende alderleije 
gereetschappe dienende tot het vermaecken van het oudt houtwerck, sonder eenige 
contradictie. Ende dat meer is tot het vermaecken van diergelijcke oudt houtwerck 
oock t'hennen huijse mogen gebmijeken ende te werck stellen alsulcken knechten als 
sij daertoe noodich hebben. Welck gebruijek het voors. ambacht is hebbende wt 
crachte van verscheijden ordonnantiën hen bij de heeren schouteth, borgemeesteren, 
schepenen ende raedt deser stadt verleent. Consenterende etc. Actum t' Antwerpen ter 
presentiën van Sijmon van Assel ende Roeland van Dijck als getuygen. . 

[Get.:] Jasper Scherders, Jan Baptist Willemsens, Augustijn.Thijssens, Jacqu.ès van · 
Hinsborch, Joris Pels, Bemaert van Scharenborch, Jan Heek, Aertus Bertrijn, Michaël 
Schalck, Fransoes van Bouwel, Nicolaes Verrijt, F. van Oudenhoven, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris F. van Oudenhoven, N 4353 (1671-1672), f" 2. 
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1672, 27 MEI. - HENDRIK DES FOURMENT(R]EAU EN AUGUSTIJN TIJSSENS DE JONGE HEBBEN 

OP DE GILDEKAMER VAN DE SINT-LUCASGILDE TWAALF SCHILDERIJEN BINNENGEBRACHT, 

DIE VAN HET CACHET VAN FRIEDRJCH WILHELM DE GROTE (1620-1688) , KEURVORST VAN 

BRANDENBURG, WAREN VOORZIEN. EEN ACHTTAL ANTWERPSE SCHILDERS, BEELDHOUWERS 

EN PLAATSNifiERS HEBBEN DE KUNSTWERKEN VAN NADERBIJ ONDERZOCHT. ZIJ STELDEN 

VAST DAT HET GEEN AUTHENTIEKE WERKEN VAN ITALIAANSE EN DUITSE MEESTERS WAREN, 

WAARVOOR DIE AAN DE KEURVORST VERKOCHT WAREN GEWEEST. DAARENBOVEN VER

KEERDEN DE TAFERELEN IN EEN ZEER SLECHTE STAAT. 

27 Meij 1672 syn op decamervan Sinte-Lucas ghebrocht door Monsieur Hendrick 
Formentrou ende Monsieur Tysens 12 stucken schilderijen verkocht aen den ceurvorst 
van Brandenborgh voor originaele stucken van de principaelste ltaliaensche schilders 
ende sijn bevonden voor slechte schilderyen waervan aen Monsieur Formentrou is een 
notariael bescheet is ghegeven, waervan de minute by den notaris Claus is berustende. 

[Get.:] Ambrosius Brueghel, Peeter van Halen. 

ANTWERPEN, ARCHIEF SINT-LUCASGILDE, nr. 81: Resolutieboek der dekens en ouder
mannen van het Sint-Lukasgild (1659-1727), f" 16v0

• 
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1672, 13 OKTOBER. - TIIDENS EEN WOELIGE ZITTING VAN DE GILDEKAMER WERD JEAN 

BREUGHEL DE JONGE DOOR PETER VAN BRECKEVELT, BORDUURWERKER EN BESTUURSLID 

VAN DE SINT-LUCASGILDE, ERNSTIG AAN HET OOG GEKWETST. VIJF DAGEN LATER VER

KLAARDE HIJ NIET MEER TE KUNNEN SCHILDEREN EN VROEG HIJ EEN SCHADEVERGOEDING. 

Die decima tertia octobris 1672 compareerde sieur Jan Breugel, constschilder alhier 
my notario bekent, ende verclaerde hoedat sieur Peeter van Brekevelt hem comparant, 
sonder eenige oorsaecke oft redene, heeft gequetst in syne ooge op saterdach lestleden, 
soodanich dat hij comparant nyet en can schilderen. Soo is't dat hij comparant gepro
testeert heeft ende protesteerde mits dese tegens den voorn. sieur Brekevelt van alle 
costen, schaden ende intresten daerdore alreede geleden ende noch te lyden om die te 
verhalen pro ut consily. Ende versocht hiervan by my notaris aen den voorn. sieur Bre
kevelt wete ende insinuatie gedaen te worden. Actum in Antwerpen ter presentiën van 
Hendrick Dassonville et Jan Soye, testibus. 

[Get.:] Jean Breughel. 
Ten selven dage hetgene voors. is, geïnsinueert aen den voorn. sieur Peeter van 

Brekenvelt die daerop antwoorde dat hy hoorden ende sach. 
[Get. :] J. Battista Claus, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J.B. Claus, N 502, f" 204V0
• 
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1673, 28 FEBRUARI. - BRIEF VAN ELIZABETH JORDAENS UIT ANTWERPEN AAN HENDRIK 

ASSELS, PROOST VAN HET NORBERTINESSENKLOOSTER SINT-CATHARINADAL TE OOSTER-
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HOUT. ZIJ HANDELT IN NAAM VAN HAAR VADER JACQUES JORDAENS, SCHILDER, DIE INGE

VOLGE ZIJN HOGE OUDERDOM NIET MEER KAN SCHRINEN. 

Mijnheer, wij sijn gedwongen onse dachten aen te comen doen seggen over de 
schandeleuse affronten die ons worden aengedaen met de duijvers tuijs te crijgen over 
seker prosses dat u reverenci gemoveert hebdt ten regardt van het vierde paert dat onse 
moije joffrou De Vries soude schuldich sijn aen het legaet dat ue. pretendeert vanwe
ghen joffrou Madalena Jordaens. Wij hebben met reden seer qualijck te memen [sic] 
dat men van den ander eijst daer wij aen schuldich souden sijn ende bekennen oock 
geeren voor ons contingent soe wel voor ons sesde paert als oock voor ons vierde 
paert, ue. sonder prosses dwanck en een redelijek acort de questie te vemitighen. Tot 
dien eijnde hebbe ick oock aen monfreer den raetheer Wierts geschreven die ue. voor 
desen oock wel begeerde tot eenen middelaer. Laet ons ten eersten dan een eijnde 
maken van dese vuijle pretenci. Het en is manpeer nooijt gebeurt sulcke affronten 
daervan u reverenci de eer toe compt die heeft van andere geëijst daer aen wij schul
dich sijn voor soeveel ons contingent raekt dat in een sesde paert, in dat vierde paert 
van joffrou De Vries soe ui. in Den Hage compt, gelieft monfreer Wierts daerover te 
spreken. Anders soo het ue. gelieft, sullen mij order geven oft oock selfs overcomen 
met de eerste gelegentheyt oft wel aldaer door andere doen aldaer aenspreken als wij 
versekert sullen sijn ue. tot Oosterhout oft tot Bredael te vinden. De swackheijdt des 
ouderdons en laet manpeer niet toe selfs te schrijven ende en mij[n]dt oock niet verdint 
te hebben sulcke affronten van ue. wegen daer wij niet anders als in vrintschap ende 
redelijeken gesproken hebben, ende op ue. woort en schrieft bettout dat wij diege 
altydt gewillich gevonden hebdt nooijt in recht soude aenspreken dat men nu dryft op 
ons vierde paert, alleen, door advocattrecken maer wij verstaen soo ue. ons acht in het 
meerder gedeelte waerom niet in het minder, soo wij onse sake niet en verantwoorden 
in maniere van spreken voor den appel, waerom sou een tweede voor ons goetdoen de 
schel. Hierop versoecken met den eersten antwoort tot ons goeveme ons onderschrij
vende als vijt den naem van u reverensis ootmoedigen dinaer ende dinaresse. 

[Get.:] Jaques ende Elisabeth Jordaens. Adi 28 febrewari 1673 in Antwerpen. 
[Verso:] Reverende heer, de heer prost van Sinte-Cathalijnendael tot Oosterhout oft 

tot Bredael. 

ARCHIEF NORBERTINESSENKLOOSTER SINT-CATHARINADAL OOSTERHOUT, VIT/52. 
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1673, 4 NOVEMBER.- BRIEF VAN AUGUSTIJN TIJSSENS DE JONGE, SCHILDER, UIT ANTWER

PEN AAN HENDRIK ASSELS, PROOST VAN HET NORBERTINESSENKLOOSTER SINT-CATHARJNA

DAL TE OOSTERHOUT. 

Antwerpen, den 4 deser [november] 1673. Mynheer, Mynheer naer groetenies dient 
desen dat ick ui. eer sou gheschreven hebben maer ick heb uijt de stadt gheweest. 
Voorder seynde ui. dieselve schets toe om te sien of het soo naer ui. sien is en ander 
heeft my geschreven vanweghen die maedt 10 voet ende 7 voet. lek en weet niet wat 
voet dat ui. mynt, soo sa! ui. gelieven een voet gelieven over te synden met die schets 
en sal ui. antwort verwachten en sa! dan hetselven sien in het werck te stellen tot ui. 
conten[tement] ende tot myn. lek hop dat ui. niet daghen en sa! hiermede blyve Myn
heer ui. diener. 
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[Get.:] Augustijn Tijssens. 
[Verso:] Aen mijnheer den proost van Siente-Catelijnendael tot Bredael. 

ARCHIEF NORBERTINESSENKLOOSTER SINT-CATHARINADAL OOSTERHOUT, VII/53A. 

14 

1673, 9 NOVEMBER.- RANDNOTA VAN HENRICUS ASSELS, PROOST VAN HET NORBERTINES

SENKLOOSTER SINT-CATHARINADAL TE OOSTERHOUT, OP BOVENVERMELD SCHRUVEN VAN 

AUGUSTIJN TUSSEN$ DE JONGE. 

Rebbe hierop gheantwoort den 8en 9bris 1673, dat hy op't beste soude schilderen 
ende ick hem behoorlyck contentement naer die waerde soude doen. Dan soude moe
ten ghedaen syn voor den vasten, anders en wil niet ghehouden wesen om te accep
teren. 

[Get.:] Henricus Assels, proost van Sinte-Catharinadal. 

ARCHIEF NORBERTINESSENKLOOSTER SINT-CATHARINADAL OOSTERHOUT, VII/53A. 

15 

1674, 19 MEI.- AUGUSTIJN TIJSSENS DE JONGE, SCHILDER, HEEFT MET BERNARD SYKES EEN 

OVEREENKOMST AFGESLOTEN VOOR DE VERKOOP VAN SCHILDERtiEN IN LONDEN. 

Die decima nova maij 1674. Sieur Bernarde Sijkes, coopman, ex una woonende tot 
Londen wesende teghenwoordich binnen dese stadt, ende sieur Augustijn Tijssens de 
Jonghe, constschilder alhier ex altera, ende bekenden ende verlijden mits desen onder
tingen ten beijden zijden tsamen overcomen ende veraccordeert te zijn in der naer
volghende manieren, te weten dat den voors. iersten comparant sal moeten vuijtstaen 
ende doen tellen aen den voors. llen comparant alle de penninghen in den naer
beschreven coophandel noodich daervoore den llen comparant alhier sal coopen 
soodaeninge schilderijen als hem des goetduncken souden moghen ende aen den 
iersten comparant oversenden binnen Londen, om aldaer te vemegotiëren, waervan de 
winste desen coophandel ghedurende, alle lasten gecort, selen moeten gedeijlt worden 
halff ende halff met conditie dat den voors. ierste comparant t'zijnen laste alleene sal 
moeten nemen, ghelijck hij geloeft mits desen alle schaeden ende interesten die 
deselve schilderijen ter see oft elders soude comen te lijden, sonder eenige de minste 
schaede van den tweeden comparant. Behoudelijek dat partijen contractanten selen 
moeten houden goede pertinente notitie rekeninghe van alle deselve goederen ende 
oock daeraff malcanderen moeten doen goede deuchdelycke rekeninge, bewijs ende 
reliqua des versocht zijnde ad observanda et implenda omina predicta obtinuerunt 
partes se et sua. Sonder argelist. Actum alhier t' Antwerpen ten daghe, rnaende ende 
jaere voors. 

[Get.:] Bemard Sykes, Augustijn Tijssens, P. Ockers, notarius. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris P. Ockers, N 2715 (1668-1675), F 44v0
• 
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1674, 4 OKTOBER.- OP VERZOEK VAN MICHIEL LAUREYSSENS HEEFf NOTARIS C. VAN DEN 

BROECK BIJ AUGUSTIJN TBSSENS DE JONGE, SCHILDER, DE NAMEN VAN DE KOPERS LATEN 

OPVRAGEN ALSOOK DE VERKOOPPRIJZEN VAN DE SCHILDERIJEN DIE EERTIJDS IN HET BEZIT 

VAN ZIJN V ADER PETER LAUREYSSENS WAREN GEWEEST. 

Quarta octobris 1674. Ten versoecke van sieur Miehiel Laureyssens hebbe ick 
den onders. notaris etc. mij ghetransporteert aen ende beneffens den persoon van 
sieur Augustyn Thijssens ende van denselven versocht overleveringhe van alsukken 
stucken schilderije als hy ten sterffhuijse van wijlen sieur Peeter Laureijssens, partijen 
vadere ende schoonvadere respective, oftewel in cas hy denselve hadde vercocht, 
pertinente wtdruckinghe van persoonen oft coopers ende den justen coopprijs idque 
onder expurgatie van eede, om tselve ghedaen wesende by den requirant alsdan voor
ders geresolveert te worden als te rade. Alles niettemin sonder eenige prejuditie 
des requirants des expresselijck protesterende. Waeroppe den voors. Thijssens gheant
woort heeft, dat de voors. schilderijen alnoch waeren onvercocht, ende dat hy die 
niet en wilde overleveren om redenen hem moverende ende dat den requirant mochte 
sijn beste doen ende tgene hem goetdochte. Aldus ghedaen ten daege, rnaende ende 
jaere voorseijt ter presentie van sieur Francisco Donckers, als ghetuijgen hiertoe 
gherequireert. 

[Get.:] C. van den Broeck, notarius, 4a octobris 1674. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3657 (1672-1676). 

17 

1682, 16 JANUARI.- OVEREENKOMST VAN DE OUD-DEKENS, DEKENS, OUDERMANNEN, BUS

EN KAPELMEESTERS VAN HET AMBACHT VAN DE OUDEKLEERKOPERS MET NORBERTUS VAN 

DEN EYNDEN, BEELDHOUWER, VOOR HET MAKEN VAN EEN MARMEREN ALTAAR IN DE ONZE

UEVE-VROUWEKATHEDRAAL. 

Die decima sexta januarij 1682 compareerden sieurs Guilliam de Wilde ende Jan 
Battista Willemsens, dienende dekens, David van Scharenborgh, dienenden ouder
man, Peeter van Schaerenborgh ende Jacques Pauwels, dienende buschmeesters, 
Joannes Aertssens ende Joannes Schalck, dienende cappelmeesters, Gaspar Scheir
ders, Jan Heek, François van Bouwel den Ouden, Augustyn Thijssens, Peeter Lievens 
ende Peeter Keirincx oude dekens, Jeronijmus Aertssens, oudt ouderman, Jacques 
van den Bogaert, François van Bouwel den Jonghe ende Joannes Bertrijn, oude bus
meesters van het oudecleercoopersambacht binnen dese stadt, representerende den 
dienenden ende den ouden eedt ter eenre, ende meester Norbertus van den Eijnde 
ende Louis Willemsens, beeldthouwers alhier, ter andere zijde, alle my notario 
bekent. Ende verclaerden de voors. comparanten van de eerste partije aenbesteet te 
hebben, ghelijck sij doen bij desen aen de voornoemde tweede comparanten het naer
beschreven werck van eenen marmeren aultaer in de cathedraele kercke deser stadt 
op den voet van de modelle daervan bij hun ghemaeckt op het caemere van den 
oucleercooper tegenwoordigh berustende. Bovendijen dat de tweede comparanten 
boven sullen moeten brenghen ontrent de gordijn ende Sinte-Catharina alnoch een 
marmeren wit engeltien. 
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Ende voorts in der vueghen als voght: [Cursieve tekst naderhand op versozijde van 
vorig document geannoteerd] eerst dat de breedde ende de hooghte, midtsgaeders de 
pilaeren, midtsgaeders het ander onderwerck van de sen te rnaeekenen aultaer sal moe
ten wesen conform aen dijen van het cuijpersambacht, ghelijck oock van ghelijcke 
hooghte ende grootte sullen moeten we sen de figueren . Item dat den grondt voor des en 
aultaer ghemaeckt sal moeten worden van witte ende blauwe marmere steenen, waer
voren de comparanten van de eerste partije aen de comparanten van de tweede partije 
wtreijcken, geven ende betaelen sullen de somme van vijffduijsent drijehondert ende 
vijfftigh guldens eens, ende dit in drye paeijementen te weten een derden deel contant, 
het tweeden derden deel als den voors. autaer half! volrnaeekt sal wesen op aggreatie 
van de absente persoonen, die daerover nijet en syn ghehoort, ende het resterende 
derde paert of derden deel soohaest als het voors. werck effectivelyck sal volbracht 
zyn, hetwelck sal moeten wesen tusschen sinxendagh naestcomende ende een jaer. 
Ende inghevalle de voors. comparanten van de eerste partije het engeltien, hiervoren 
gheruert, niet en verstonde te laeten maecken, soo sullen de comparanten van de 
tweede partije aen de voorghemelde somme van 5350 guldens laeten corten de somme 
van eenhonderf ende vijfftigh guldens. Finalyck sal het legghen [van de] fondamenten , 
stellen van de stellagiën, midtsgaeders generalyck allen tgene tot het volbrenghen 
van't voors. werck behoeft, zyn ende blijven ter cost ende laste van de comparanten 
van de tweede partije alleen, soodat de comparanten van de eerste partije nerghers 
[sic] toe en sullen wesen verobligeert te betaelen boven hunne hiervoor gheloofde 
somme van 5350 guldens etc. Op alle weleken conditie etc. 

Ierst sal de breede ende hooghste moeten wesen, gelijck denselven is van de het 
cuijpersambacht deser voors. stadt, midtsgaeders de pilaeren ende ander onderwerck 
ghelijck denselven cuijpersautaer. 

Item sullen de figueren soo hooghen moeten comen als die van den voornoemde 
autaer van de kuijpersambacht ende dat omme ende midts de somme van vijffduijsent 
drijehondert ende vijfftigh guldens eens te betaelen in drye paeyementen, te weten een 
derde deel contant ende het tweede derde paert als den voors. autaer sal halff vol
maeekt wesen op aggreatie van de absente persoonen die daerover niet en sijn ghe
hoort, ende het resterende derde paert soohaest als het werck sal effectivelyck vol
brocht sijn, hetwelck sal moeten wesen tusschen sinxendagh naestcomende ende een 
jaer. Ende inghevalle de voors. comparanten van de eerste partijen het engeltien hier
voren gheruert niet en verstonden te laeten maecken soo sullen de comparanten van de 
tweede partijen aen de voorghemelde somme van vyffduijsent dryehondert ende vijff
tigh guldens laeten corten de somme van eenhondert ende vyfftigh guldens. 

Het legghen van de fondamenten ende stellen van stellagiën, midtsgaeders allen 
tghene tot het volbrenghen van 't voors. werck behoeft, sal staen ende blijven ten coste 
ende laste van de tweede comparanten alleen. 

Den gront voor den autaer sal moeten ghemaeckt wesen van witte ende blauwe mar
mere steenen, ende sal alles generalyck staen tot laste van de voors. comparanten van 
de tweede partije, hetghene tot effective volmaecktheijt van den voors. te rnaeekenen 
autaer behoeft, soodat de comparanten van de eerste partijen nerghens toe en sullen 
wesen verobligeert te betaelen boven henne hiervoor gheloefde somme van 5.350 
guldens. 

Op alle welcke conditiën ende naer de forme van de ghemaeckte modelle de voors. 
tweede comparanten den voorghemelde aultaer syn aennemende. Ghelovende daertoe 
te ghebruijcken den witsten marmere soo tot de beelden als pilaeren ende andersints 
die sij sullen connen becomen. Tot onderhoudt ende achtervolghen van allen tghene 
voors. hebben partyen te wederzyden verbonden ende te pandt ghestelt hennen persoon 
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ende goederen, soo merende als onroerende, present ende toecommende. Actum t' Ant
werpen ter presentie van Sirnon van Haffel ende François Jacobus Hermans als ghe
tuyghen. 

[Get:] Norbertus van den Eynden, Lowies Willemssens, Sirnon van Aeffel, Guliam 
de Wilde, Jan Baptist Willemsens, Joannes Aertsens, Augustijn Thijssen, Peeter 
Kerinckx, Ironimus Aertsens, Jaques van den Bogher en G. Bertrijn, notarius 1682. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris G. Bertrijn, N 200 (1681-1682), f" 7-7V0
• 

18 

1682, 6-7 MEI. - VERZOEKSCHRIFT VAN AUGUSTIJN TIJSSENS DE OUDE, WAARIN DE ZES

ENTACHTIGJARIGE MAN AAN DE SCHEPEN VAN DE STAD VRAAGT HET BESTUUR VAN 

HET AMBACHT TE VERPLICHTEN HEM OP DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWE DEKEN UIT TE 

NODIGEN. REEDS DE DAG NADIEN WERD DE WENS ONTVANKELIJK VERKLAARD. 

Vertoont met eerbiedinge Augustijn Tijssens, out-deken van het oudecleercoopers
ambacht binnen dese stadt out 86 jaren, hoedat Jacques van Hinsborgh, Jan Aertsens, 
ende ... 302 de Wilde, oock out-dekens van tselve ambacht, den remonstrant niet en heb
ben willen aennemen om beneffens d'andere out-dekens te maecken den keus van 
eenen nieuwen deken op pretext dat den suppleant mits sijnen ouderdom selfs niet 
meer keusbaer sijnde. Ende alsoo tselve is tegens de reputatie des suppleants als sijnde 
een man van eeren, staende tot goeden naeme ende fame, keert hem tot ue. ootrnoede
lyck biddende deselve gelieven gedaecht te sijn t'ordonneren aen de voors. out-dekens 
dat sij den suppleant beneffens hen selen hebben te admitteren tot het maecken van 
voors. keuse. Dwelck doende etc. 

Is gecommitteert joncker Pr. Happaert, schepene, om etc. Actum 6 maij 1682, 
onderteeckent H. Snijers. 

Daemaer gehoort het rapport van de commissaris mijne gemelde heeren ordonneren 
aen de dienende dekens van het oudecleercopersambacht den suppleant beneffens alle 
de andere oude dekens van hetselve ambacht te admitteren over den keus alhier ver
meit. Actum 7 maij 1682, onderteeckent J. Deschamps. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 772 (1680-1682), f" 273. 
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1688, 19 JULI.- PETRUS LAUREYSSENS, PRIESTER EN KANUNNIK VAN DE SINT-JACOBSKERK, 

EN JAN BAPTISTA MERCX, WASVERKOPER, TREDEN OP IN NAAM VAN JACOMO TIJSSENS, DIE 

IN HET BUITENLAND VERBLIJFf. IN DEZELFDE AKTE WORDT JAN BAPTIST TIJSSENS DE JONGE 

REEDS ALS KUNSTSCHILDER EN KOOPMAN GECITEERD. 

Anno XVIc achtentachentich op den 19en julij compareerden etc. den eerwaerde 
heere Petrus Laureijssens, priestere, canoniek der collegiale kercke van Sint-Jacob 
alhier, licentiaet in de rechten etc., ende sieur Jan Battista Mercx, waschvercooper, 
beijde in den naeme van sieur Jacobus Thijssens teghenwoordich uijtlandich, ende 
voorders als testamentelijcke momhoiren over jouffrouwe Maria Thijssens. Welcke 
uijtlandigen ende weese respective sij hierinne vervingen ende gheloffden te vervaene 

302 Niet ingevuld. 
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tot dien eijnde ghebruijckende de permissie ende auctorisatie aen hun verleent bij 
. mijne eerwaerde heeren borgermeesteren ende schepenen deser stadt luijt d'appostille 

de dato primajunij laetstleden, onderteeckent G.H. van Bueren, ghemargeert op sekere 
request tot dien eijnde aen mijne ghemelde heeren ghepresenteert ende ten desen aen 
mij notaris originelijck ghetoont, ende Jan Battista Thijssens, constschildere ende 
coopman alhier, alle beneffens den eerwaerde heere Augustinus Thijssens, priestere 
ende canoniek der voors. collegiale kercke, wettighe kinderen van wijlen sieur Augus
tmus Thijssens daer moeder aff was jouffrouwe Maria Laureijssens, ende alsoo in dier 
qualiteijt ghesamentlijcke erffghenaemen voor eenen derden staeek ten sterffhuijse van 
wijlen sieur Peeter Laureijssens, coopman alhier hunnen moederlijeken grootvadere 
was. Ende hebben gheconstitueert, ghemachticht ende gheauctoriseert, gelijck sy doen 
midts desen, den gemelden eerwaerde heere Augustinus Thijssens, hunnen broedere 
ende mede-erffghenaeme, omme in hunnen naeme in te voorderen, op te beuren ende 
fontfangen van Thomas Calabers ende Maria Sohe, sijne huijsvrouwe, ingesetene tot 
Loven, alsukken rente van drijhondert guldens cappitael met de openstaende croijsen 
van dien aen de voors. kinderen ten sterffhuijse van hunnen ghemelde grootvadere 
onder andere bij scheidinghe ende deilinghe ten deel ghevallen ... 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3660 (1687-1693). 
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1692, 12 FEBRUARI. - DE ERFGENAMEN VAN AUGUSTUN TIJSSENS DE OUDE WEIGEREN DE 

NALATENSCHAP VAN HUN VADER EN GROOTVADER TE AANVAARDEN. 

Anno XVIc tweennegentich tweelffsten february compareerden etc. jouffrouwen Ca
tharina Thyssens, jouffrouwe Sara Thyssens, jouffrouwe Elisabeth Thyssens met Sieur 
Jan Battista Mercx haeren man, den eerw. heer Augustinus Thyssens, peiestere ende cano
niek der collegiale kercke van Sinte-Jacobs, soo voor synselven als in den name van Sieur 
Jan Battista, Jacobus ende Jouffrouwe Maria Thyssens, syne broeders ende sustere, ende 
jouffrouwe Clara Smout, Lucas dochtere daer moedere aff was jouffrouwe Anna Thys
sens, soo voor haerselven als voor haere andere consorten. Ende verclaerden hoedat den 
achtsten january lestleden [deser] weirelt is comen te overlyden Sieur Augustinus Thys
sens, hunnen respectiven vader ende grootvader. De gelegentheyt van wiens sterffhuys sy 
comparanten rypelyck hebben overleght ende gheëxarnineert ende soo ter oorsaecke van 
de slechte conjuncture des tyts als om verscheyde andere beweeghreden geraetsaem 
gevonden tselve niet te bemoeyen ofte aenveerden, maer van alsnu voor altyt absolute
lyck te renuntiëren ende repudiëren, gelyck sy met dese tegenwoordige acte verciaeren te 
doen midts desen. Latende alle de goederen ende effecten van dien voor rekeninghe ende 
ten proffyte van dengene die aen tselve sterffhuys souden mogen wesen geïnteresseert. 
Blyvende de comparanten ende ider van hun niettenmin geheel ende onverleth in alle 
hunne gerechticheden ende pretensiën om etc. Protesterende ubiuque in forma met ver
soeek op mij notaris daervan te maecken dese acte van etc. Actum binnen de stadt van 
Antwerpen, dato ut supra, presentibus Jan Tessers ende WilJem Mercx als getuygen. 

[Get.:] Catharina Tyssens, Sara Thyssens, Elisabeth Thijssens, Augustinus Tyssens, 
can., Clara Smout. 

Eodem die ten versoecke van de voors. jouffrouwen Catharina Thyssens cum suis 
hebbe ick notaris etc. my getransporteert aen ende by heer. .. 303 De Witte, amptman 

303 Voornaam niet ingevuld. 
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deser stadt, ende aen denselven notitie officii insinuatie van de bovenschreve acte van 
repudiatie gedaen met leveringe van copye ten fine etc. Actum ter presentie van heer 
ende meester Engelbertus Zegerius Borrekens, scabinus. Item ten selven dage gelycke 
insinuatie gedaen aen jouffrouwe Comelia Leers, jouffrouwe N ... 304 Haniquart ende 
Sieur Vereist over de weduwe De Pauw als bekende crediteuren om etc. 

[Get.:] C. van den Broeck, notarius, 12 february 1692. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3660 (1687-1693). 
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1692, 18 SEPTEMBER. -JAN BAPTIST TIJSSENS DE JONGE WORDT ALS DIENSTDOENDE DEKEN 

ONTSLAGEN EN ALS OUD-DEKEN GEREGISTREERD MITS BETALING VAN DE SOM VAN DRIE

HONDERD GULDEN. 

Den 18 september 1692 is geaccordeert dat den deken Jan Baptist Thijssens in toe
komende van sijnen dienst als opperdeken van Sinte-Lucasgulden sal blijven ontslae
gen ende als out-deken worden aengenomen mits betaelende de somme van drijhondert 
gulden ten behoeve van de camer ende een vierendeel wijn voor de maeltijt, ende 
voorts op de conditiën als den deken Comelis Marteos hem afgekocht heeft ende heeft 
den heere hooftman hetselve geapprobeert. Me present J.B. van Valkenisse. 

ARCHIEF SINT-LUCASGILDE ANTWERPEN, Resolutieboek der dekens en oudermannen 
van het Sint-Lukasgild (1659-1727), nr. 81 (13), f' 58. 
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1694, 4 MAART. - JAN BAPTIST TIJSSENS HEEFT AAN SUZANNA FORCHONDT, GEESTELIJKE 

DOCHTER, DRIE KUNSTWERKEN VERKOCHT, NAMELIJK EEN OUDE MAN MET EEN DOODS

HOOFD EN EEN ASTROLOOG VAN JUSEPE DE RIBERA GENAAMD L'ESPAGNOLET EN EEN CHRIS

TUS MET EEN KRffiS IN DE ARMEN VAN PETER PAUL RUBENS. 

Die quarta martij 1694 compareerde sieur Jan Baptista Thijssens, koostschildere 
binnen dese stadt mij notario bekent, ende verclaerde vercocht te hebben gelijck hij 
vercoopt bij desen aen jouffrouwe Susanna Forchondt, geestelijcke dochtere, drij stuc
ken schilderije: te wetene d'eene representerende eenen Ouden Man liggende met sijn 
rechte hant op een doodtshooft gheschildert door Spagnollet, item eene represente
rende eenen Astrologant oock geschilden door Spagnolet ende de derde represente
rende eenen Christus met een Cruijs in den arm gheschildert door d'heer Pietro Paulo 
Rubens alles voor de somme van drijhondert pattacons wisselgelt, die hij comparant 
bekent in comptant ontfanghen te hebben t' sijnen vollen contentemente. Verciaerende 
hij comparant dat de voors. drij schilderijen sijn oprechte originele, waervoor hij 
deselve is vercoopende ende belooft die voor soodanighe goet te houden. Sijnde 
deselve schilderijen in dorso ghecachetteert met het cachet hiernevens staende. Actum 
t' Antwerpen ter presentiën van Franciscus Espadafia ende Manuel Henricus Peres de 
Jonge als getuijghen. 

[Get:] Jan Baptist Tijssens, M. H. Perez, notarius, anno 1694. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris E.H. Peres, N 2827 (1694), f' 24v 0
• 

304 Voornaam niet ingevuld. 
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1695, 2 MEI. - VERMELDING VAN DE ERFGENAMEN VAN PETRUS LAUREYSSENS, PRIESTER 

EN KANUNNIK VAN DE SINT-JACOBSKERK. 

Anno XVIc vijffentnegentich op den tweeden meij compareerden etc. den eerwaer
den heer Jacobus Guillielmus Jansens, priester, doctor in de Godtheijt, canoniek ende 
tresorier der collegiale van Sint-Jacob alhier, prothonotarius apostolicus etc., als 
gecommitteerden over den sterffhuijse van wijlen den eerwaerden heer Petrus Lau
reijssens, licentiaet in de rechten ende canoniek derselve collegiale was ter eenre, ende 
den eerwaerden heer Augustinus Thijssens, priester ende insgelijckx canoniek der 
voorseijde collegiale soo voor sijn selven als gemachricht van sieur Jacobus Thijssens, 
synen absenten broer voor denweleken hij hem in eijgen naeme is sterckmaeckende, 
sieur Jan Battista Thijssens soo voor sijn selven, als man ende momboir van jout
frouwe Maria Magdalena Brezon, weduwe wijlen sieur Michaël Laureijssens, ten 
desen oock mede present, item de voors. heer Augustinus ende sieur Jan Battista Thijs
sens alnoch gesamentlijck ende elck als principael hierinne vervangende ende hun 
obligerende voor jouffrouwe Maria Thijssens, hunne sustere, alle te samen crediteuren 
van den voors. sterffhuijse ter ander sijde. Ende verclaerden hoedat sij bij rijpe exami
natie van den staet ende rekeningen hebben ondervonden de sobere gesteltenisse van 
den voors. sterffhuijse ende onrnogelijck te wesen van te connen geraecken tot volco
men bethalinge van hunne respective pretensiën, ende oock geconsidereert dat bij 
sooverre sij ende de voordere crediteuren onder malcanderen quamen te disputeren de 
validiteijt ofte invaliditeyt van des eens ofte des anders pretensiën, alles geschapen 
soude wesen te verdwijnen ende te geraecken tot eenen niet. Oorsaecke dat sij naer rijp 
ondersoeck ende overslach van alles overcomen ende d'accort gevallen sijn dat sij 
tweede comparanten ende ider van hun naer rato van hunne respective pretensiën sul
len treeken ende genieten à raison van vertich per cento, te weten den voors. heer 
Augustinus Thijssens in sijnen eijgen naeme de somme van duijsent sevenentwintich 
guldens, ende alnoch voor rekeningen van den voors. sieur Jacobus Thijssens twintich 
guldens, sijnde alsoo tesamen duijsent sevenenviertich guldens. Den voornoemden 
sieur Jan Battista Thijssens ierst in sijnen eigen naeme de somme van tweehondert 
sevenenvijfftich guldens ende als man ende momboir van de voors. jouffrouwe Maria 
Magdalena Brezon, sijne huijsvrouwe, de somme van hondert guldens. Item de voors. 
heer Augustinus Thijssens ende Jan Battista Thijssens alnoch voor rekeninge van jouf
frouwe Maria Thijssens, hunne sustere, als erffgenaem van jouffrouwe Sara Thijssens 
twintch guldens. Welcke voors. respective sommen den heer ierste comparant in de 
voors. qualiteijt geloft promptelijek ende suijverlijck aen de gemelde tweede compa
ranten uijt de ierste ende gereetste penningen, ende dit tussen dit en twee maenden, bij 
vercoopinge van de goederen van den sterffhuijse incomende in couranten gelde op te 
leggen ende te betalen, als sijnde alle ende igelijcke de respective contrepretensiën die 
den voors. heer Peeter Laureijssens wijlen ten laste van de tweede comparanten ende 
ider van hun was hebbenden alvorens tegens malcanderen gerescontreert, affgetrocken 
ende geliquideert. Namentlijck oock tgene de tweede comparanten ende consorten aen 
densetven als hunnen gewesene momboir per slote van rekeninge schuldich gebleven 
waeren, ende de duijsent drijhondert tachentich guldens die den voornoemden sieur 
Michael Laureijssens wijlen aen hem bij scheijdinge ende deijlinge ten sterffhuijse van 
sieur Peeter Laureijssens, sijnen vadere, moeste opleggen, ende generalijck alle voor
dere sonder eenige reserven. Dienende oversulckx dese t'eenen wege voor reciprocque 
ende absolute quitantie van alles. Wel verstaende dat hieronder niet begrepen en is de 
helft van de coopsomme van het lant tot Santvliet met de interesten van dien bedra-
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gende tweehondert drijentseventich guldens thien stuijvers, dewelcke aen de voors. 
jouffrouwe Maria Magdalena Brezon cum marito particulierelyck moeten en sullen 
worden betaelt, waermede de voornoemde tweede comparanten hun alsoo verciaren te 
genoegen ende alles voorders te laeten voor rekeningen, schade ende bate van den 
voors. sterftbuijse, weder aen hun bij liquidatie van dien meerder ofte minder bevon
den wierde te competeren, sonder in den eenen gevalle iet meerder te mogen pretende
ren, ofte in den anderen gevalle aen eenige restitutie subject te moeten wesen, gelijck 
den heer iersten comparant tselve oock alsoo is accepterende ende daervoren qualitatie 
predicta caverende. Met voordere gelofte hinc inde van allen tgene voors. voor soovele 
ider van hun is raeckende promtelijck t'onderhouden, volbrengen ende achtervolgen 
onder renuntiatie ende verbant als naer rechte. Actum binnen de stadt van Antwerpen 
dato ut supra. 

[Get:] J.G. Janssens, canonicus etc. , Augustmus Tijssens, canonicus. 

STADSARCHJEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3661 (1694-1701). 
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1695, 21 JULI.- UITTREKSEL UIT EEN BRJEF VAN MARCUS FORCHONDT UIT ANTWERPEN AAN 

GUILLIELMO FORCHONDT IN ROTTERDAM. 

Antwerpen, 21 ju1y 1695 anno, Seer lieven ende welbeminden frère, Bevinden ons 
met ul. aengenamen uyt Rotterdam, waerin met lief gesien ul. in goede gesontheijt... 
Tijssens is noch in Hollant met sijn vrou, tuijs comende sal ' t stuck gaen sien en ul. het 
bevinden en prijs adviseren. Hierin heeft ui. de coppij van mijn volmacht van ui. inge
trocquen ... 

STADSARCHJEF ANTWERPEN, Insolvente boedel Forchondt, IB 768/1. 
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1699, 3 FEBRUARI.- OP VERZOEK VAN PETER VAN NO, PROCUREUR, GETUIGEN PHILffiERT 

BOUTTATS, PLAATSNIJDER, EN GERARD VAN DEN DORP, KNAAP VAN DE SINT-LUCASGILDE, 

DAT JAN BAPTIST TIJSSENS, OUD-DEKEN VAN DE SINT-LUCASGILDE, ONGEVEER ZEVEN JAAR 

GELEDEN OP DE VRIJDAGMARKT TE ANTWERPEN VIJF SCHILDERIJEN VOORSTELLENDE VIJF 

APOSTELEN VOOR ZESTIEN A ACHTTIEN GULDEN HEEFT GEKOCHT, DIE AAN ANTOON VAN 

DIJCK WORDEN TOEGESCHREVEN. NADERHAND HEEFT HIJ DIE KUNSTWERKEN VOOR ZES 

POND VLAAMS AAN GASPARD BOUTTATS EN AAN JACOB BEENS DOORVERKOCHT. LATER 

HEEFT GASPARD BOUTTATS ZIJN AANDEEL IN DE ZAAK AAN JACOB BEENS OVERGELATEN. 

DEZE LAATSTE HEEFT HEM BOVEN DE HELFT VAN DE KOOPPRIJS NOG EEN ZILVEREN SNUIF

DOOS TOEGEGEVEN. 

Ten versoecke van Mynheer Peeter van No, procureur alhier. 
Den 3en febrnarij 1699 compareerde Sieur Philibert Bouttats, plaetsnijder alhier, 

ende Geeraerdt van den Dorp, knaep van Sinte-Lucasgulde alhier, mij notario bekent. 
Ende hebben verclaert, geattesteert ende geaffirmeert op henne respective mannewaer
heijt in plaetse van eede, deselven presenterende te doene des van noode ende daertoe 
aensocht sijnde, waerachtich te sijne dat sij over seven jaeren oft daerontrent, sonder 
den preeisen tijt onthouden te hebben, van diversche schilders hebben hooren seggen 
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dat Sieur Jan Baptista Thijssens; alsnu oudt-deken van de voors. Sinte-Lucasgulde, als
doen gecocht hadde publicquelijck ter vrijdaeghsmerckt deser stadt, vijff schilderijen 
representerende de Vijff Apostels van Ons Heer geschildert van Van Dijck, soo 
geseght wordt, naerdat deselve twee à drij roerektdagen van tevoorens op de merckt te 
sien hadden geweest soo den tweeden attestant heeft verstaen ende dat voor de somme 
van sesthien à achthien guldens de vijff sortder dat de attestanten· oock de precise 
somme hebben onthouden. Welcke vijff stucken daernaer bij den voors. Thijssens sijn 
vercocht geweest aen wijlen Sieurs Gaspar Bouttats, des eerste attestants broeder, ende 
Jacobus Beens, beijde gewesen dekens van de voors. Sinte-Lucasgulde305 , voor de 
somme van sesse ponden Vlems gelijck sij vuijt den mont van deselve Sieurs Gaspar 
Bouttats ende Jacobus Beens alsdoen hebben versiaen. Sijnde naermaels den eersten 
attestant present geweest dat den voors. Sieur Jacobus Beens aen den gemelden Sieur 
Gaspar Bouttats sijn deel in de voors. vijff stucken heeft affgecocht ende boven de 
helft van den coopprijs aen denselven voor winste gegeven eene silvere toebackdoos 
daervoor den gemelden Beens aen den voors. Gaspar Bouttats eenen souvereijn van 
snijden hadde gegeven, tgene den tweeden attestant van d'een ende d'andere, te weten 
van de voors. Gaspar Bouttats ende Beens tot diversche reijsen heeft hooren seggen. 
Ende want etca. Consenteerden etca. Actum t' Antwerpen ter presentiën van Guilliel
mus van der Cruijssen ende Lambert Borremans als getuijgen. 

[Get.:] Philibertus Bouttats, Geeraerdus van den Dorp, J. van der Cruijssen, notarius 
1699. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. van der Cruijssen, N 3747 (1699), f" 57-57v0
• 
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1699, 30 JUNI. - JACOMO TIJSSENS HEEFf IN 1682 ZIJN GEBOORTESTAD VERLATEN EN 

HEEFT GEDURENDE ZEVENTIEN JAAR IN FRANKRUK, SPANJE, ENGELAND, !TALIE EN NEDER

LAND RONDGEZWORVEN. ffiJ HEEFT ER TELKENS HEEL WAT MAANDEN VERBLEVEN EN ZICH 

TER PLAATSE IN DE SCHILDERKUNST GEOEFEND. IN ROTTERDAM IS HD IN HET HUWELIJKS

BOOTJE GESTAPT EN NADIEN NAAR ANTWERPEN TERUGGEKEERD. HET BESTUUR VAN DE 

SINT-LUCASGILDE WILDE HEM ER TOT DEKEN VAN HET AMBACHT AANSTELLEN. IN EEN 

VERZOEKSCHR!Ff AAN DE STADSMAGISTRATEN SMEEKT ffiJ OM DAARVAN GEVRIJWAARD TE 

WORDEN. 

Verthoont reverentelyck Jacobus Thijssens hoedat hij overghebrocht hebbende den 
tijt van 17 jaren met de doorreijsen de coninckelycken van Vrankrijck, Hispagniën, 
Engellant en !taliën en in elck van denselve merckelycke tijt gewoont hebbende ende 
sich in de schilderconst geëxerceert, eijndelyck over weijnige rnaenden is gecomen tot 
houwelycken staet binnen de stadt Rotterdam, van waer hij suppleant met sijne huijs
vrouwe is comen woonen binnen dese stadt met intentie om alhier fixe domicilie te 
blijven houden. Het is nu soo dat hij suppleant nauwelyckx en is getreden in sijn huijs
houden oft hij wort geminaceert van de gulden deser stadt van gestelt te worden in den 
keuse als guldenbroeder, alsoock van gecosen te worden tot deken van Sinte-Lucas
gulde. Welcke menacen ende achterdeneken den suppleant souden doen resolveren om 
wederom dese stadt te verlaten, ten ware hij ordeelde dat ue. de macht hadden van 

305 Cursieve tekst geschrapt. 
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daerinne te voorsien ende hem suppleant desaengaende te bevrijden ende te stellen in 
gerustheijt, des te meer daer den suppleant verstaet, dat ue. meermael de goet[heyt] 
hebben gehat van diergelycke persoonen, die soo merckelycken tijt buijten dese stadt 
sich hadden onthouden, wederkeerende ende alhier comende neerslaen, tegens dusda
nige menacen hadden voorgestaen ende bevrijt. Oorsaecke dat den suppleant sich keert 
tot ue. oodtmoedelyck biddende ten eijnde deselve de goetheijt heliven te hebben van 
de suppleant met eene civiele contributie te laten ghestaen ende hen te declaereren nijet 
keusbaer in den dienst van de gulden deser stadt ofte die van Sinte-Lucas. Emmers bin
nen den tijt van 10 jaren, ofte alsulcken eenen anderen als ue. sullen bevinden te 
behooren. Dwelck doende eta. 

Mijne heeren borgerneester ende schepenen rapport gehadt hebbende van den 
inhoudt deser hebben aen den suppleant toegestaen, gelyck sij doen mits desen, den 
vrijdom van den personele diensten van de gulden ten dispositive deser requeste ver
meit mits betalende eene civile contributie aen den capiteijn ofte gulde ende dat alles 
voor den tijt van sesse toecamende jaren. Actum 30 junij 1699 ... 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privi[egiekamer, PK 786 (1698-1699), f' 210v0 -211. 

27 

1701, I DECEMBER.- JACOMO TUSSENS HEEFT EEN FAMILIEPORTRET VAN DE PREDIKANT 

VAN HALEN MET ZIJN ECHTGENOTE EN HUN TWEE DOCHTERS GESCHll..DERD. LANGS ZIJN 

PROCUREUR TRACHT HU DE SOM VAN ACHTTIEN DUKATEN VOOR DAT WERK TE INNEN. 

Anno duijsent sevenhondert een op den iersten december compareerde etc. d'heer 
Jacobus Thijssens, constschilder alhier mij notaris bekent, denweleken heeft geconsti 
tueert ende volmachticht meester ... 306, procureur in de Oude Tonge op het eylant 
Flacke, omme voor wethouderen aldaer te actioneren den persoon van d 'heer ... 307 

Van Halen, predicant derselve plaetse, tot bethaelinge van de somrne van achthien 
ducatons, die hij aen den comparant ter saecke van het uijtschilderen van dessellfs 
huijsvrouwe ende twee dochters schuldich is volgens den aceorde met hem gemaeckt, 
ende daerinne tot den eijnde toe alles te doen tgene sal worden verheijscht, ende 
den comparant selffs present sijnde, soude kunnen ende moeten doen. Gelovende 
etc. Onder verbant als naer rechte. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stadt 
van Antwerpen, ter presentie van Melchior Drumon ende Jan de Laet als getuijgen 
hiertoe versocht. 

[Get.:] Jacomo Tyssens, C. van den Broeck, notarius, prima decembris 1701. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris C. van den Broeck, N 3661 (1694-1701). 

28 

1713 , 31 JULI EN 14 AUGUSTUS. - VERZOEKSCHRIFT VAN JACOMO TBSSENS AAN DE 

STADSMAGISTRAAT. HU HEEFT MEER DAN TWAALF JAAR IN PORTUGAL EN IN ANDERE 

LANDEN VERBLEVEN OM ER ZIJN HANDELSZAKEN TE BEHARTIGEN. HIJ WIL ZICH TERUG IN 

306 Niet ingevuld. 
307 Niet ingevuld. 
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ANTWERPEN VESTIGEN EN VRAAGT OM ONTSLAGEN TE WORDEN VAN VERSCHILLENDE 

OFFICIELE FUNCTIES. 

Verthoont reverentelijck Jacomo Thijssens, geboren poorter deser stadt, hoedat hij 
suppleant in den tyt van 12 ende meer jaren uijtlandich geweest sijnde, soo in het 
koninckryck van Portugael als andere landen tot het bestieren sijnder affairen, wel 
geïntentioneert soude sijn met syne familie voortaen te blijven woonen ende syne han
del ende coopmanschap te exerceren binnen dese stadt. Dan alsoo hij suppleant 
beducht is van gemolesteert te worden van de gulden, kerckmeesterschap, schilders 
ende andere personele fonctiëns ende dat ue. in dirgelycken gevalle meer andere per
soonen met familie gecomen te woonen binnen dese stadt gedient sijn geweest van 
soodanige personele fonctiën te exerseren. Soo keert den suppleant sich tot ue. oodt
moedelijck biddende ten eynde ue. gedient sijn hem suppleant insgelyckx te vergunnen 
den vrijdom van den bovenstaende gulde ende kerckmeesterschap ende te laten gestaen 
mits betalende eene civile contributie van wachte d:d: etc. 

Is gecommitteert joncker Jan Baptista Balthasar della Faille, schepene, om etc. 
Actum 31 julij 1713, onderteeckent P.L. de Pret. 

Daemaer gehoort het rapport van den voors. commissaris myne gemelde heeren 
hebben toegestaen het versoeek aen desen gedaen, mits betalende eene civile contribu
tie tsij aen de gulde ofte wachte. Actum 14 augusti 1713, onderteeckent J.F. van Havre. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privi/egiekamer, PK 800 (1712-1713), f' 249v 0
• 

29 

1723, 18 AUGUSTUS. -UITTREKSEL UIT EEN CODICIL VAN JACOMO TIJSSENS, SCHOUT VAN 

DE HEERLIJKHEID VAN AARTSELAAR. 

Die decima octava augusti 1723 compareerde d'heer Jacobus Thijssens, schouteth 
van Aertselaer, weduwer van wijlen jouffrouwe Anna Catharina van Wechelen, mij 
notario bekent, sieckelijck naer den lichaeme ... Weleken comparant verclaerde alnoch 
te lauderen ende approberen alsukken testament ende ordonnantie van uijttersten wille 
als hij op den vijfthienden february lestleden heeft gepasseert ... Willende daertoe bij 
forme van codicille gevoeght te worden het naervolgende, te weten dat sijns codicila
teurs groote gedreven silvere kandelaeren met snutter, een silvere oirlogie, eenen dia
manten rinck met seven steenen mitsgaeders alle sijne rentebrieven sullen sijn ende 
blijven in handen van jouffrouwe Maria Magdalena Thijssens, haer leven gedurende ... 
Laetende aen deselve sijne sustere het pourtrait van Rubbens representerende sijn 
huijsvrouwe omme hetselve onder haer te behouden haer leven gedurende ende naer 
haere afflijvicheijt onder den persoon die sij sal genomineert hebben, oock sijn leven 
gedurende, niet willende hij testateur-codicillateur dat hetgene hierboven is geseght, 
sal vercocht ofte veraliëneert worden in't leven van d'heer Daniel Torremans, synen 
schoonsone, maer wel dat allen tselve naer de doodt van sijns codicillateurs sustere 
ende van den persoon bij haer te nomineren, sal comen op syne voorn. dochtere jouf
frouwe Anna Catharina Thijssens ... 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris M. de Vetter, N 1081 (1723/2), f' 792-793. 
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30 

1723, 27-28 OKTOBER.- UITTREKSEL UIT DE INVENTARIS VAN DE NAGELATEN GOEDEREN 

VAN JACOMO TIJSSENS, SCHOUT VAN DE HEERLIJKHEID VAN AARTSELAAR EN WEDUW

NAAR VAN ANNA CATHARINA VAN WECHELEN. HIJ IS OP 4 OKTOBER 1723 IN ZIJN WONING 

TEGENOVER HET KLOOSTER VAN DE ONGESCHOEIDE KARMELIETEN OVERLEDEN EN LAAT 

EEN DOCHTER ANNA CATHARINA TIJSSENS NA. OP 24 NOVEMBER 1698 HAD HIJ VOOR NOTA

RIS P.M. FRANCOT EN OP 15 FEBRUARI 1723 HAD HIJ VOOR NOTARIS F. HERMANS EEN 

TESTAMENT VERLEDEN. OP 15 EN 18 AUGUSTUS 1723 VOEGDE HIJ VOOR NOTARIS M. DE 

VETTER ER EEN CODICIL AAN TOE. HET VRUCHTGEBRUIK VAN DE NALATENSCHAP IS VOOR 

ZIJN DOCHTER EN NA HAAR OVERLIJDEN GAAT ALLES IN VOLLE EIGENDOM NAAR HAAR 

KINDEREN OF KLEINKINDEREN. BIJ HUN ONTSTENTENIS LEGATEERT HIJ ALLES AAN ZIJN 

ZUS MARIA MAGDALENA EN AAN ZIJN BROER JAN BAPTIST TIJSSENS DE JONGE OF AAN 

ANDERE FAMILIELEDEN. DE INVENTARIS IS DOOR NOTARIS M. DE VETTER OPGEMAAKT OP 

VERZOEK VAN ANNA CATHARINA TIJSSENS. 

27 octobris 1723. 
In den eersten bevonden in schellingen, croonen ende gout tsaemen eenhondert negen
entwintigh ponden seventhien schellingen ende ses grooten wisselgeit Lb. 129-17-06 
Eenen gouden rinck met seven diamanten 
Een silvere sackorologie, twee silvere gedreven candelaers met den snutter, een silvere 
ronde schencktailloir, eenen silveren mostaertpot met lepeltien, peperbus, twee silvere 
sautvatiens, vier silvere lepels ende seven silvere fourchetten 
Een silvere gedreven weijwatervat representerende eene Lievevrouwe met Jesuken 
Een mes met silveren hecht, een dosijn tenne taillooren gemerckt met I.T., een paer 
copere candelaeren, een copere tange, schippe ende borstel 

Op de slaepcamer van jouffrouwe d'executrice: 
Een schilderijerepresenterende d'Offerande van de Dryconingen op peneel 

Op de bovencamer daer den afflyvigen gestorven is: 
Eerst een ledicant met geel haken saeij behanghse1, twee bedden, een witte sarge, twee 
hooftpeulnes ende twee oirkussens met twee catoene dekens 
Eenen spigel met vergulden leijst 
Een schouwestuck Boerenkermis 
Twee schilderijkens met swerte leijsten 
Een schilderijken representerende de Cruijsinghe 
Elf schetsen van schilderijen door den afflyvighen begost te schilderen 

In de benedencamer tegens den hoff behanghen met gouden leir swerten gront: 
Eenen schouwdoeck met bloemen 
Een schouwstuck den Triumph van de heylige Kerck 
Een half dosijn Lantschappen sonder leijsten 
Een portrait van den Car van Moscovien 
Een ltaliaens stuck representerende Christus gevende de benedictie aen de cleijne 
Kinderen 
Een pourtrait representerende de vrouw van Rubbens 
Twee kinnekens van steen voor de schouw 
Een kindeken op een geytien van ivoir in leijst 
Eenen spigel met gelackten leijst 



206 E. OVVERGER EN D. MAUFORT 

De voorcamer behangen met gouden leir swerten gront: 
Eenen spigel met swerten leijst 
Vier cleijn pourtraitiens 
Eenen schouwdoeck 
Een schilderije Boerenkermis 
Een pourtrait representerende eenen oude man toecomende voor d'een helft aen den 
afflyvige ende voor d'ander helft aen de executrice 

In het pannenhuijs in den hoff: 
Een verkeerthert 
Een schilderije geschildert van Jordaens representerende een Vrouwmensch met eenen 
sot ende simme ende hondt 

lek onderschreven bekenne met mijne mane ontfanghen ende naer mij genomen te heb
ben alle de meubelen, lytwaet ende silverwerck, alsmede de schilderijen in den voor
enstaende inventaris vermeit, synde niet anders gebleven onder matante Thijssens als 
het pourtraet van Jordaens haer en mij voor de helft toecomende, ende hetgene volgens 
den uijttersten wille van den afflyvighe mijnen vader saliger onder haer moet blijven 
berusten. Ende opdat daervan altijt soude blijcken, soo hebbe dese onderteeckent in 
Antwerpen den 2de meert 1726. 
[Get.:] Anna Catrina Tijssens. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris M. de Vetter, N 1081 (1723/2), fO 940-949. 
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BEKNOPTE STAMBOOM VAN DE 
ANTWERPSE FAMILIE TIJSSENS 

Andries TBSSENS (tjuni 1606) uit Brugge, oudekleerkoper, 
in 1596 poorter van Antwerpen 

x 
huwt Sara Goris (tjuni 1606), 10 oktober 1593 
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Augustijn TBSSENS DE OUDE 
(1597-1692), oudekleerkoper 

x 

Catharina TBSSENS (0 1605) 
huwt Jan Baptist Roccatagliata, schilder 

ca. 1623? 
huwt Catharina Anraet 

16 november 1620 

huwt Catharina Femandez 
ca. 1653? 

Augustijn TIJSSENS DE JONGE 
(1623-1675), kunstschilder 

x 
huwt Maria Laureyssens 

9 juni 1653 

huwt Catharina Courtois 
ca. 1673/1674 

Jan Baptist TIJSSENS DE JONGE 
( 1657 -nà 1723), kunstschilder 

x 
huwt Maria Magdalena Brezon 

21 juni 1690 

Jan Baptist TIJSSENS DE OUDE 
(1638-nà 1689), kunstschilder 

x 
huwt Comelia Du Bus 

26 juli 1665 

Jacomo TBSSENS 
( 1660-1723), kunstschilder en schout 

x 
huwt Anna Catharina van Weehelen 

vóór 24 november 1698 



Danielle Maufort 

DE ANTWERPSE SCHILDERSFAMILIE VAN BAESRODE 
UIT DE ZEVENTIENDE EEUW EN 

DE HISTORIEVAN DOKTER FAUST 

Verscheidene documenten duiden de stad Mechelen aan als de bakermat 
van de familie Van Baesrode. Een vroege vermelding van een Jan van Baes
rode (t22 november 1516) vinden wij in de ledenlijst van de Mechelse rede
rijkerskamer 'De Peoene>~. In de 17de-eeuwse doop-, huwelijks- en overlij
densregisters aldaar komt de naam veelvuldig voor2, hoewel wij die in de 
Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines van E. Neeffs niet aantref
fen3. Uit het Leerjonghenboeck van de Mechelse Sint-Lucasgilde vernemen 
wij nochtans dat Jan Tougts en Miehiel van den Wille op 21 april 1588 
Andries van Baesrode, zoon van Gillis, als leerling van de schilder Raphaël 
Coxie (1540-1614/1616) hadden opgetekend4. 

De ouders van Andries zijn wellicht Gillis van Baesrode en Catharina Bacx, 
die op 28 juli 1572 in de Sint-Romboutskerk te Mechelen waren getrouwd5• 

Vader Van Baesrode was op 27 september 1589 te Mechelen gestorven6• In 
een akte van 1596 uit de weeskamer lezen wij dat de overledene een zoon van 
tweeëntwintig jaar en een dochter van tien had achtergelaten. De weduwe had 
het huys ende brouwerye Den Wildeman op de Vischmert in vruchtgebruik7• 

Daaruit leiden wij af dat Andries van Baesrode rond het jaar 1574 werd gebo
ren. Zijn naam vinden wij evenwel in de klappers van de Mechelse doopregis
ters niet terug. 

1 E. VAN AUTENBOER, Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600), Gent, 1962, 
p. 164 en 175. 

2 Op 3 november 1571 werd in de Sint-Catharinakerk aldaar een Andries van Baesrode, zoon 
van Antonius, boven de doopvont gehouden. Peter en meter waren Andries van Baesrode en Eli
zabeth Gijsels (G. RoGGEMAN, Oudste dopen Sinte Katelijne Parochie 1565-1580 Mechelen, 
berustende in het Stadsarchiefvan Mechelen , dl. 1, Blaasveld, 1988, nr. 963). 

3 E. NEEFFS, Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, 2 dl., Gent, 1876; ID., 
Tableaux, sculptures et objets d'art conservés dans les édifices religieux et civils de Malines, 
deuxième édition revue, corrigée et augmentée par H. CoNINCKX, Mechelen, 1891. 

4 H. CONINCKX, Le livre des apprentis de la corporation des peintres & des sculpteurs à 
Malines, overdruk uit Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire & Artistique de Malines, 13, 
1903, p. 42. 

5 STADSARCHIEF MECHELEN, Alphabetische tafel der oude parochieregisters: Huwelij
ken, vol. 7, sub nomina. -De huwelijksregisters van de Sint-Romboutskerk zijn slechts vanaf 
1573 bewaard. Jan van Baesrode, wiens meter Johanna Bacx is, is de oudste zoon van Andries 
van Baesrode, die verder nog ter sprake komt. 

6 IBID., Klapper Overlijdensregisters, sub nomine. 
7 IBID., Weeskamer, 15, f" 198. 
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Uit de liggers van de Antwerpse Sint-Lucasgilde blijkt dat Andries van 
Baesrode de stamvader is van dat 17de-eeuwse kunstenaarsgeslacht8• Over die 
meester is weinig bekend. Hoewel hij in de poortersboeken van de stad niet 
wordt geciteerd, staat hij wel in de liggers van de Sint-Lucasgilde voor het 
ambtsjaar 1594-1595 als vrij meester geregistreerd9• Een vijftal jaren later in 
1599 werd hij voor zijn medewerking aan de versieringen van de Blijde 
Intrede van de aartshertogen Albrecht en Isabella in Antwerpen tweemaal ver
goed. In een van de twee posten van de desbetreffende rekeningen lezen wij 
'aen Andries van Baesrode, schilder, met zyn compagnie', wat wellicht op een 
atelierbedrijvigheid van de kunstenaar alludeert10• 

Uit zijn huwelijk met Anna Coevoets sproten ten minste zeven kinderen 
voort, die allen te Antwerpen werden gedoopt11 . De eerste zoon Jan van Baes
rode komt verder nog ter sprake. Enige dagen na de geboorte van de tweede 
zoon Peter stierf de echtgenote van Andries van Baesrode de Oude op 15 okto
ber 1614. De staat van goederen van het sterfhuis werd pas op 13 januari 1617 
voor de weeskamer gebracht12. Daaruit blijkt dat de overledene en haar echt
genoot in gemeenschap van goederen hadden geleefd. Zij hadden samen het 
huis De Zeven Sterren gelegen in de Kammenstraat bij 'Tsgorters Put' 
gekocht, waarvan zij het voorhuis bewoonden. Het achterhuis werd voor 
negentig gulden per jaar aan de schilder Andries Snellincx verhuurd. Mis
schien mogen wij daaruit afleiden dat Andries van Baesrode de Oude ook in 
de atelierbedrijvigheid van Andries Snellincx was betrokken 13 • Verder verne
men wij dat Andries van Baesrode de Oude zijn schilderspanelen zowel bij 
Hans van Haecht (Verhaecht) 14 als bij Hans Gabron 15 bestelde. Hij bezat of 

8 De familienaam wordt in de documenten op verschillende wijzen gespeld, nl. als Van Baes
rode, De Brasseroije, Van Bastroy, Van Basserode, Van Baceroy, De Pesseroey, Van Puijssen
roij ... Wij hebben de voorkeur gegeven aan de vorm Van Baesrode. 

9 Ph. RoMEOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren en anderen historische archieven der Ant
werpsche Sint Lucasgilde, Antwerpen-Den Haag, 1864-1875, dl. 1, p. 381. 

10 Extract uit Rekeningen van Thomas Anraet: 
Aen Adriaen van Baesrode ende consorten schilderen, voor de wercken by henlieden aenge-

nomen op acht verscheyden heure quittanciën etc. Lb. 1.400 
Aen Andries van Baesrode schilder met zyn compagnie Lb. 97 
(STADSARCHIEF ANTWERPEN, Privilegiekamer, PK 2920, De Burbure: Historische 

nota 's, dl. l , p. 232 en 238). 
11 Lucia (0 12.8.1595), Johannes (0 16.2.1597), Catharina (0 25.11.1598), Anna (0 7.5.1602), 

Magdalena (0 ca. 1604), Francisca (0 23.8.1608) en Peter van Baesrode (IBID., Doopregister Sint
Joriskerk, PR 132-134, sub dato). 

12 E. DuVERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, vol. 1: 1600-1617, 
Brussel, 1984, p. 384-385. 

13 In het artikel van K. VAN DER STIGHELEN (De (atelier )-bedrijvigheid van Andries Snellinck 
(1587-1653) en Co, in Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, 
1989, p. 303-341) wordt de kunstenaar niet vernoemd. 

14 De tafereelmaker komt verder uitvoeriger ter sprake. 
15 Het bovengenoemde document brengt de activiteit van Hans Gabron als tafereelmaker aan 

het licht. Volgens de liggers werd hij in 1588 vrij meester. Hij staat er als oudekleerkoper en han
delaar in schilderijen geregistreerd (Ph. ROMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., 
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verkocht landschapstaferelen van Cornelis de landschapschilder uit de Schuit
straat (Schoytestraat) aan wie hij nog acht gulden en twaalf stuivers schuldig 
was 16• Volgens het boek van Joannes Moretus de Jonge 17 wordt hier de land
schapschilder Cornelis Beatricx bedoeld 18• De boekdrukker noteerde eveneens 
het adres van Andries van Baesrode de Oude, aan de Breestrate19

, die aan de 
Kleine Markt vanaf 's Gorters put begint2°. Het gaat telkens om dezelfde 
woning, waar de kunstenaar vijf leerlingen opleidde, namelijk Osias Beert 
(1596), Geert Bithaem (1604), Hans Ryckaert (1605), Lucas Smidts (1607) en 
Hiëronimus de Ridder (1614)21 • 

Andries van Baesrode de Oude stapte opnieuw in het huwelijksbootje met 
Elizabeth de (van) Mercenelle. Zij schonk hem drie dochters en vijf zonen, 
waaronder Andries de Jonge, Gabriël en Peter van Baesrode, die verder ter 
sprake komen22• De kunstschilder overleed op 4 december 1641 in de boven
genoemde woning. Het daaropvolgend jaar werd op 31 maart een staat van 
goederen van het sterfhuis geregistreerd23• Hij liet drie voor- en zes nakinderen 
achter. Uit het eerste huwelijk stamden de dochters Lucia, Catharina en Anna 
van Baesrode, begijnen te Mechelen. Andries van Baesrode de Jonge uit het 
tweede bed werd rechtelijk momboir van zijn zusters en broers. Tevens huurde 
hij een kamer voor vijftien gulden in de ouderlijke woning. De twee andere 
huurders waren de schilder Jan Schepers24 en Augustijn van den Wouwer, die 
respectievelijk het voorhuis voor tweeëntwintig gulden en de neerkamer met 
de keuken voor zesendertig gulden bewoonden. 

dl. I , p. 326). In het artikel van J. VAN DAMME (De Antwerpse tafereelmakers en hun merken, in 
Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1990, p. 216) komt een 
zekere William Gabron, f. Hans, als een bekend paneelmaker voor. 

16 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. I , p. 385. 
17 M. RoosES, Boek gehouden door laannes Moretus /l , als deken der St. Lucasgilde 1616-

1617, (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, 1), Antwerpen, 1878, p. 19. 
18 Comelis Beatricx was een landschapschilder. De liggers vermelden hem in 1602 als leer

jongen bij Hans de Momper. Pas negen jaar later behaalde hij zijn meesterschap. Onder het deca
naat van Charles de Mallery, in 1621-1622, leidde hij Salomon Baklé op (Ph. RoMBOUTS en 
Th. VAN LERJUS, De liggeren ... op. cit., dl. I, p. 420, 475 en 572). 

19 M. RoosEs, Boek .. . op. cit., p. 17. 
20 R. VANDE WEGHE, Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen, Antwerpen, 1977, p. 124-

125. 
21 In 1602 werd Osias Beert als vrij meester geregistreerd. De overigen worden niet meer 

vermeld (Ph. RoMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. I, p. 381, 395, 419,428, 
432, 445 , 506 en 508). 

22 Angela (0 7.2.1623), Barbara (0 13.2.1625), Comelia (0 7.6.1634), Egidius (0 20.1.1619) en 
Gerardus van Baesrode (0 21.1.1627) (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint
loriskerk, PR 135-137, sub dato). 

23 IBID., Weeskamer, W 735, 31 maart 1642. 
24 Jan Schepers werd in 1632-1633 als vrij meester in de Sint-Lucasgilde ingeschreven. In 

februari 1633 werd hij lid van de Sodaliteit van de bejaarde Jonkmans. Drie jaar later leidde hij 
verscheidene leerjongens op, nl. Dirck Ypermans, William Huybrechts en Karel Lanckfranck. 
Tot consultor(?) van de Sodaliteit van de Getrouwden werd hij op 22 juli 1649 gekozen (Ph. 
ROMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 36, 42 en 76). 
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Op 13 juni 1642 overhandigde de weduwe de rekeningen aan de weesmees
ters25. Uit het document blijkt enerzijds dat alleen Andries van Baesrode de 
Jonge sinds maart de huur had opgezegd en anderzijds dat op 23 mei het hele 
huis De Zeven Sterren aan Comelis de Wannemaecker voor tweehonderd een
endertig gulden erfelijk was verkocht. Volgens de rekeningen van Andries van 
Baesrode de Jonge, die op 26 september 1645 werden voorgelegd, verhuisde 
de weduwe Elizabeth de (van) Mercenelle naar de woning de Wolkam in de 
Sint-Jorispoort en sloot zij met de eigenares Marta Clinckaert, weduwe van 
Nicolaes Hendricx, een huurovereenkomst af26• 

Vier kinderen van Andries van Baesrode de Oude beoefenden evenals hun 
vader, zoals reeds gezegd, de schilderkunst, namelijk Jan van Baesrode 
(

0 1597) uit het eerste huwelijk, alsook Andries de Jonge (0 1617), Gabriël 
(

0 1620) en Peter van Baesrode (0 1630). 
Jan van Baesrode werd op 16 februari 1597 in de Sint-Joriskerk te Antwerpen 

gedoopt27• Peter en meter waren Hans Hackx en Joanna Bacx. Wij vermoeden dat 
hij met de schilder Jan Baptist van Bastroy, die in 1621-1622 als wijnmeester in 
de Sint-Lucasgilde werd geregistreerd, mag worden vereenzelvigd28. De jongen 
werd wellicht in het atelier van zijn vader opgeleid. De liggers noteerden voor het 
ambtsjaar 1680-1681 een doodschuld van een Jan van Bastroy. Volgens Ph. 
Rombouts en Th. van Lerius zou het om de bovengenoemde schilder Jan Baptist 
van Bastroy gaan, maar daaromtrent hebben wij geen zekerheid29. Gegevens aan
gaande de taferelen die hij uitbeeldde, hebben wij vooralsnog niet gevonden. 

Andries van Baesrode de Jonge werd op 5 februari 1617 door Andries van 
der Vloet en Susanna Boumoel boven de doopvont van de Sint-Joriskerk te 
Antwerpen gehouden30. Uit de staat van goederen van het sterfhuis van de 
vader vernemen wij dat hij enige schilderijen uit de nalatenschap had gekocht, 
waarvoor hij aan zijn moeder tweeënvijftig gulden en tien stuivers diende te 
betalen. Enige jaren later, in 1652-1653, wordt hij in de liggers als wijnmees
ter genoteerd31 . De registratie ging gepaard met de opmerking 'met orden van 
de camer' . Wij weten niet wat er achter die uitlating schuilgaat. Er is ook geen 
voor de hand liggende uitleg waarom hij zo laat als vrij meester werd opge
schreven. Een archiefstuk uit 1655 meldt dat Andries de Jonge in het huis De 
Haas in de Begijnenstraat woonde32. Ook zijn naam verdwijnt tenslotte in het 

25 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Weeskamer, W 738 : 13 juni 1642. 
26 IBID., W 777: 26 september 1645. 
27 De doopgetuigen waren Hans Hackx en Joanna Bacx (IBID., Doopregister Onze-Lieve-

Vrouwekerk, PR 133, sub dato). 
28 Ph. RoMBOUTSen TH. VAN LERIUS, De liggeren ... op.cit., dl. 1, p. 577. 
29 ID., De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 484. 
30 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint-Joriskerk, PR 135, sub dato. 
31 Ph. ROMBOUTS en TH. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 234, 243. 
32 Het document werd op verzoek van Gillis Smissaert opgesteld (STADSARCHIEF ANT

WERPEN, Notaris H. Fighé, N 1512 (1655): 6 maart 1655). Andries' zuster, Angela van Baes
rode, was met een Smissaert getrouwd (IBID., Weeskamer, W 1259, 15 maart 1694). 
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niet en op de vraag waar en wanneer hij overleed, blijven wij het antwoord 
schuldig. 

Gabriël van Baesrode is de volle broer van Andries de Jonge. Op 13 decem
ber 1620 werd hij in de bovengenoemde Sint-Joriskerk gedoopt. Peter en 
meter waren de schilder Johan van Mechelen en Maria Smel33. Zijn naam 
komt in de liggers van de Sint-Lucasgilde van Antwerpen niet voor. Doch aan 
de hand van een notariële akte van juni 1643 achterhaalde E. Duverger de aan
wezigheid van Gabriël van Baesrode in het atelier van de bloemenschilder Phi
lips de Marlier34. Ook hij laat nadien geen spoor meer na. 

Tenslotte is er Peter van Baesrode. Hij werd op 5 augustus 1630 in de 
parochiekerk boven de doopvont gehouden. De getuigen waren Peter Versteghe 
en Maria van Pelt35. Uit de staat van goederen van de nalatenschap van zijn 
vader vernemen wij dat de bloemenschilder Philips de Marlier hem gedurende 
zeven jaren moest 'onderhouden van aet ende dranck, slaepen, wassen ende 
vringen ende 't schilderen te leeren volgende den contracte' voor twintig gul
den36. E. Duverger had er reeds op gewezen dat ten huize van Philips de Mar
lier ook een 'zekeren jongen genaemt Peeterken' verbleer7. Het gaat hier onge
twijfeld om Peter van Baesrode, ook een broer van Gabriël van Baesrode. In 
1656-1657 legde Peter van Baesrode de proef af als zoon van een vrij meester38. 

Uit de haardstedentelling van 1659 vernemen wij dat Philips de Marlier in 
de bovengenoemde Schuitstraat (Schoytestraat), een zijstraat van de Bree
straat, woonde en een gebuur van de familie Van Baesrode was39. In dat waar
devol document worden Andries de Jonge, noch Peter of Gabriël van Baesrode 
vermeld, zodat wij alleen kunnen vermoeden dat zij toen ofwel bij familie of 
vrienden in Antwerpen resideerden, ofwel de stad hadden verlaten. De kohie
ren van de huishuurgelden uit 1667 vernoemen daarentegen wel een Peter van 
Baesrode die eigenaar was van een huis in de Lange Ridderstraat4°. In een 
notariële akte van 24 maart 1678 wordt de kunstenaar als koopman in schilde
rijen geciteerd. Hij had samen met Peter Tassaert, eveneens kunsthandelaar, 

33 IBID., Doopregister Sint-Joriskerk, PR 135, sub dato. 
34 E. DuvERGER, Nieuws over Filips de Mar/ier, in Jaarboek van het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten te Antwerpen, 1971, p. 178, 189 en 190. 
35 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint-Joriskerk, PR 135 en 136, sub dato. 
36 IBID., Weeskamer, W 735, f' 142. Een inlichting die wij in de liggers niet terugvinden, wat 

opnieuw op de onvolledigheid van die lijsten wijst. 
37 E. DUVERGER, Nieuws .. . loc. cit., 1971, p. 178, 189 en 190. 
38 Ph. ROMBOUTS en TH. VAN LERIUS, De liggeren .. . op. cit., dl. 2, p. 234, 243, 278 en 282. 
39 F. VAN CAUWENBERGHE (De sociale toestand van de Antwerpse schilders in de 17de eeuw, 

in Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1970, p. 233-240) 
heeft slechts een summiere lijst van de schilders opgegeven. Zo vinden wij Philips de Marlier 
niet in haar artikel niettegenstaande dat hij wel in het kohier voorkomt (STADSARCHIEF ANT
WERPEN, Rekenkamer, RK 1847: katemnrs. 16 en 25). 

40 Het huishuurgeld was 48 gulden en de tiende penning bedroeg slechts 4 gulden en 16 stui
vers (IBID., RK 2503: wijk 7). 
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voor een periode van negen maanden 'eene cornpaignie van schilderyen te 
coopen als vercoopen' opgericht. Beiden verklaarden dat zij tevens schilders 
waren die een eigen atelier hadden, alwaar zij 'schilderyen ... sullen rnaeken 
ofte in hun huysen laeten rnaeken'. Daarnaast bezaten zij zowel in Gent als in 
Brugge enkele depots. Uit het contract komen wij verder te weten dat Peter 
van Baesrode niet kon schrijven en dat hij de akte met zijn initialen PVB 
ondertekende41 • Zoals wij verder zullen zien, waren de taferelen van vader Van 
Baesrode met een gelijkaardig monogram gesigneerd. Waar en wanneer Peter 
van Baesrode is overleden, blijft een open vraag. 

In de Antwerpse liggers worden nog drie schilders met de familienaam Van 
Baesrode vermeld, die allen als wijnmeesters werden opgeschreven. In 1672-
1673 was een Peter van Baesrode de Jonge samen met Jan Baptist van Baes
rode de Jonge als leerjongen in het atelier van Ferdinando Peeters opgenomen. 
Misschien mag Peter de Jonge worden geïdentificeerd met zijn homoniem die 
in 1688-1689 als vrij meester werd geregistreerd. Waarom hij het jaar daarop 
nogmaals in dezelfde hoedanigheid werd opgeschreven, is niet duidelijk42• 

Vermoedelijk gaat het hier om de gelijknamige kunstschilder die op 25 april 
1691 samen met zijn echtgenote Anna Barbara de Wolf voor notaris D. van 
Oudenhoven een testament had verleden43 . Een Jacques van Baesrode, schil
der, betaalde in 1687-1688 zijn lidmaatschap. In 1695-1696 werd tenslotte Jan 
Baptist van Baesrode als wijnmeester in de liggers opgetekend44• Of hier Jan 
Baptist van Baesrode de Jonge wordt bedoeld, is vooralsnog niet geweten. 
Ook op de vraag of hierboven op kleinzonen van Andries van Baesrode de 
Oude wordt gezinspeeld, kunnen wij evenmin een antwoord geven. 

Er zijn vooralsnog geen schilderijen bekend van Jan de Oude, noch van 
Gabriël, noch van Peter van Baesrode. Het bijeengesprokkelde oeuvre van 
Andries van Baesrode de Oude en de Jonge omvat bloementaferelen, religi
euze stukken en een schilderij met heksen en een tovenaar. 

Op 3 maart 1614 was Filip van Valckenisse in zijn woning in de Minder
broederstraat overleden. Daar prijkte een 'Afbeeldinge van Ons-Lief-Heere 
ende Onse-Lieve-Vrouwe' van de hand van Andries van Baesrode45• Steunend 
op de datum ante quem kunnen wij met zekerheid stellen dat hier een stuk van 
Andries van Baesrode de Oude wordt bedoeld. Ook Jan Verplancken, timmer
man van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, bezat een tafereel van een Van Baes
rode. Bij zijn overlijden op 9 juni 1652 in de Pandstraat hing in de woonkamer 

41 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 10, document 3248, ter perse. 
42 Ph. ROMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 548. 
43 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris D. van Oudenhoven, N 4334 (1691-1692), 

f' 14. 
44 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 424 en 537. 
45 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen .. . op.cit., vol. 1: 1600-1617, Brussel, 1984, 

p. 305. 
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'Een Blommecransken van Baesrode'46• Of hier een werk van vader Van Baes
rode of van een van zijn zonen Jan Baptist of Andries van Baesrode de Jonge 
wordt aangeduid, weten wij niet. 

Suzanna Willemssen, weduwe van de oudekleerkoper en zijdelakenkoop
man Jan van Borm, stierf op 6 juli 1657 in haar woning de Valk op de Vrij
dagmarkt. Tijdens haar leven had zij zich met de kunsthandel ingelaten. Tal
rijke schilders waren voor haar bedrijvig geweest. In de rekeningen van het 
sterfhuis47 lezen wij 'Item ... betaelt aen Andries Baesteroy voor eenen Blom
mencrans vair desen sterffhuyse geschilderf hebbende compt Fl. 5-00'. Het 
lijdt geen twijfel dat hier een schilderijtje van Andries van Baesrode de Jonge 
wordt aangeduid. 

In de kunsthandel en in een privé-verzameling hebben wij drie paneeltjes 
ontdekt, die met Andries van Baesrode de Oude of de Jonge in verband kun
nen worden gebracht. Tweemaal in 1987 en eenmaal in 1989 kwam bij Cbris
tie's in Londen een tafereeltje voorstellende de Aanbidding van de Driekonin
gen (52 x 63,2 cm) onder de hamer (fig. 1)48 . Links op het tweede plan bevindt 
zich Maria met het Kind Jezus in de handen. Beiden kijken naar de koningen 
en de schildknapen. Vóór het Kind Jezus knielen twee Wijzen, terwijl de derde 
tussen het gevolg staat, dat door enkele lansiers en oudere mannen wordt 
gevormd. In de lucht verschijnt een schare van engelenkopjes. Uiterst links 
leunt Jozef met de arm op het schuthok. Hij draagt een zak op de schouders, 
terwijl een os en een hond het gebeuren gadeslaan. 

De compositie herinnert aan twee schilderijen van P.P. Rubens met dezelfde 
voorstelling. Het ene hangt in het Museum van Lyon49

, het ander was in 1626 
voor de Annunciatenkerk in Brussel gemaakt en prijkt thans in het Louvre te 
Parijs50. Zij werden respectievelijk door Lucas Vorsterman de Oude en Schelte 
a Bolswert in prenten uitgegeven5 1• Het Brusselse altaarstuk geeft het jaar 
1626 als datum post quem voor het tafereeltje van Van Baesrode aan. De stijl 
leunt echter bij die van Frans Francken de Jonge (1581-1642) aan, zoals te 
zien valt in het werk in het Paul Getty Museum in Malibu52

. Beide laatstge
noemde kunstenaars geven eenzelfde ruimtelijke interpretatie aan hun perso
nages. De mimiek van de oudere mannen en het gelaat van de vrouwen zijn in 
het verkochte schilderij evenwel anders gepenseeld. Opvallend is ook de 

46 ID. , Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 6: 1649-1653, Brussel, 1992, p. 301. 
47 ID. , Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 7 : 1654-1658, Brussel, 1993, p. 434. 
48 Londen, Christie's, 24 juni 1987, nr. 111; IBID., 18 december 1987, nr. 251 ; IBID., 9 juni 

1989, nr. 111. 
49 R. ÜUDENBOURG, P.P. Rubens des Meisters Gemälde in 538 Abbildungen, Stuttgart-Berlin, 

1921 , p. 162. 
50 ID., p. 286. 
5 1 D. BODART, Rubens e l'incisione (tentoonstellingscataloog), Rome, 1977, p. 37 (nr. 42), 

p. 70 (nr. 126), atb. 42 en 126. 
52 U. HÄRTING, Frans Francken der Jüngere ( (1581·1642) , die Gemälde mit kritischem 

Oeuvrekatalog, Freren, 1989, p. 57, atb. 55 (cat. 74). 
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Fig. 1. Andries van Baesrode de Oude, Aanbidding van de Driekoningen, 
Bewaarplaats onbekend. 

scherpe lijn gevormd door de slaap en de oogholte, evenals de haakse neus op 
een beteuterde mond. Het paneeltje van Van Baesrode is gesigneerd met de 
initialen A.V.B. Tot op heden heeft niemand opgemerkt dat wij hier voor het 
monogram van Andries van Baesrode staan, een kunstenaar die in het baan
brekend werk van G.K. Nagier ontbreekt53 en die ook door J. de Maere niet 
werd geïdentificeerd54. 

De abdij van de Premonstratenzers te Averbode bezit een schilderijtje voor
stellende de Aanbidding van de Herders (44 x 60 cm) (fig. 2). In het midden 
stelt Maria het Kind Jezus aan de drie herders voor. Zij zijn door twee groepen 
personages geflankeerd: rechts de knielende heiligen Norbertus en Franciscus 
met hun attributen en links de heiligen Jozef en Maria met het Kind in hun 
midden. De geknielde herder en stichtersfiguren op de voorgrond vertonen de 
stijlkenmerken waarop wij zonet hebben gewezen. Wij menen het werkje aan 

53 G.K. NAGLER, Die Monogrammist, München, 1860. 
54 J. DE MAERE en M. WABBES, /llustrated Dictionary of 17th century Flemish Painters, 

Brussel, 1994, p. 294. 
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Fig. 2. Andries van Baesrode de Oude? , Aanbidding van de Herders, Abdij van Averbode. 

Andries van Baesrode te mogen toeschrijven. Op de rugzijde komt een inge
gutste zespuntige ster voor met de Antwerpse burcht en twee handen, dat naar 
het meestermerk van de Antwerpse paneelmaker Hans van Haecht verwijst55 • 

Die kunstenaar is wel bekend uit de staat van goederen van Anna Coevoets, de 
eerste echtgenote van Andries van Baesrode de Oude. Bij die vakman had de 
kunstschilder vele panelen besteld. 

Een zgn. Bekoring van de heilige Antonius (fig. 3) is een merkwaardig tafe
reeltje dat in 1993 bij het Londense veilinghuis Sotheby werd verkocht. In het
zelfde jaar kwam het stuk opnieuw onder de hamer, maar ditmaal bij het 
Amsterdamse dochterhuis. De koper telde er negenenveertigduizend vijfhon
derd gulden voor neer56. Het schilderij vertoont links onderaan een cartouche 
met het jaartall639 en het monogram met de ineengevlochten letters A. V.B., 
waarmee Andries van Baesrode de Oude wordt bedoeld (fig. 4). Daarnaast ligt 
een opengeslagen handschrift met rechts het opschrift BASEROY OUDEN en 
links enkele kapitalen die wij als volgt lezen: JU MEREN EC MEUSC/57 (fig. 
4). Over het manuscript zullen wij verder nog iets zeggen. 

55 J. VAN DAMME, De Antwerpse .. . loc. cit., p. 195 (fig. 1) en 234.- Bij dezelfde auteur (loc . 
cit .. , p. 205) lezen wij 'Desondanks werd zijn merkteken tot nu toe niet teruggevonden' . 

56 Londen, Sotheby, 21 april1993, nr. 237; Amsterdam, Sotheby, 17 november 1993, nr. 66. 
57 F. MEUER (Amsterdam, Sotheby, 17 november 1993, p. 46, nr. 66) ontcijferde de teksten als 

volgt: 'IN ME . .N E.MENSC.' en 'BASEROY JONGEN'. Hij stelde de monogrammist Andries 



Fig. 3. Andries van Baesrode de Oude, Dokter Faust en de duivels- en heksenkunsten, Nederland, Privé-bezit. 
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Fig. 4. Andries van Baesrode de Oude, Dokter Faust en de duivels
en heksenkunsten, detail. 

Fig. 5. Andries van Baesrode de Oude, Dokter Faust en 
de duivels- en heksenkunsten, detail. 
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Een tovenaar met een grimoire zit links voor een kast. Gedrochten, een 
mooie naakte vrouw en kopvoeters omgeven de geleerde man. Voor hen allen 
walmt een pot op een drievoet, waaruit een vuurbol met stralen opstijgt. In het 
midden gebeurt het brouwen van twee heksenzalven in een grote bain
mariepan, waarvan de onderste gevuld is met water en beenderen, waarin de 
bovenste kleinere vuurvattende kookpot drijft. Daarvoor staat een koppel, de 
man met een hoenderachtig gezicht en de vrouw met een sprinkhaanachtig 

van Baseroy voor. Maar hij vermeldde niet dat Antwerpen de thuishaven was van de schilder. 
Volgens de auteur zou Andries de Jonge het werk hebben voltooid na het overlijden van vader 
Baesrode in 1641 en zijn naam op het handschrift hebben geschreven. De hypothese betreffende 
het aandeel van de zoon wordt stellig in vraag gesteld. Het werk is klein van formaat en laat een 
verzorgde gedetailleerde indruk achter. Een duidelijke datum en klaar naamcijfer zijn te zien, wat 
wijst naar een voltooid werk. Het is weliswaar ongewoon dat een monogrammist zijn familie
naam naast zijn initialen voluit tekent. Hiervoor moet er een reden zijn, die verder in de tekst 
wordt voorgesteld. 
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gelaat. Schuins voor hen ligt op de rug een vleermuisachtig beest. Het mon
stertje houdt een banderol waarop OOJVENE* (fig. 5) kan worden gelezen. 
Rechts stapt een oude naakte heks met een bezem naar de schouw toe. Naast 
haar probeert een naakte man met een duivelskop een uil te verjagen. Voor hen 
genieten drie apen en kleine monsters van de gloed van het haardvuur en zij 
zien een naakte heks op een bezemsteel in de schoorsteenpijp verdwijnen. In 
de onmiddellijke omgeving zit een gebogen monnik in een gyromantische cir
kel te kijken. Een andere naakte heks op een bezemsteel is aan een boomstam 
vastgesnoerd. Rond een stokslagend gedrocht met een rode parkietenkop vlie
gen schotels in het rond. Onder de ladder staat een zwart duivelachtig persoon. 
In de lucht zweven heksen zowel op een bok als op vuurspuwende draken. In 
de achtergrond speelt zich een overstromingsramp af. Wij zien schepen die 
vergaan en schipbreukelingen, alsook een neerstortende toren, waaraan een 
uitgemergeld dier zich vastklampt. De schoorsteenmantel uiterst rechts is her 
en der met ingekraste tekens versierd, een magische hand, een bucranium met 
brandende kaarsen en nog twee andere magische kaarsen. Tenslotte is het 
geheel nog met kikkers, apen, katten, uilen, nachtdieren en hybridische amfi
bieën opgeluisterd. 

Aan de hand van de iconografische attributen stellen wij vast dat het paneel
tje (28 x 40 cm) niet de Bekoring van de heilige Antonius (fig. 3) voorstelt, 
want het varkentje noch het belletje vergezellen de zittende man. De magiër is 
ook niet de tovenaar Hermogenes naar de prent van Breughel, want de apostel 
Jacobus de Oude ontbreekt in het werkje van Van Baesrode (fig. 6). Wie heeft 
Andries van Baesrode de Oude dan wel weergegeven? Welke man of tovenaar 
heeft hij geschilderd met als attributen een zevental gemetamorfoseerde of 
monsterachtige personages, een mooie vrouw, een toverboek, een magische 
hand, magische tekens verwijzend naar een pact met de duivel, vliegende 
schotels enz. Kenners van de zwarte kunst zullen onmiddellijk de grote tove
naar en meester in de zwarte magie, dokter Johannes Faust, herkennen. 

Waar heeft Andries de Oude de nodige gegevens omtrent Faust gehaald? 
Wij komen uit de Bibliographische Beschreibung der Holländischen Faust
drucke van B.H. van 't Hooft te weten dat er vóór 1639 reeds verscheidene 
drukken over het leven van de geleerde in het Nederlands waren verschenen58 . 

Bij nader onderzoek merken wij dat de kunstenaar enkele passages uit het 
boek Historie van Doctor Jan Faustus, grooten toovenaer en zwarten konste
naer in beeld heeft gebracht59• Andries van Baesrode de Oude inspireerde zich 
op de prent voorstellende de Apostel Jacobus de Oude en de magiër Hermo-

58 B.H. VAN ' t HooFT, Das holländische Volksbuch vom Doktor Faust, 's Gravenhage, 1926, 
p. 137-149. 

59 Historie van Doctor Jan Faustus, grooten toovenaer en zwarten konstenaer: inhoudende 
zyne duyvelsche beschryvingen, als mede zyn onchristelyk leéven, wonderlyke avontueren, en van 
zyn schrikkelyk ende grouwelyk eynde en afscheyd, Amsterdam, z.j. 



DI VVS IACOBVS FHÁBOUCIS PRALSTIGIIS ANTE M.AGVM SISTITVI\. • 

Fig. 6. Prent naar Pieter Breughel, De heilige Jacobus bij de tovenaar Hermogenes. 
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genes van Hiëronymus Cock naar Pieter Breughel (1565) (fig. 6). Jan Galle 
(1600-1676), kleinzoon van Hiëronymus Cock, bracht immers in de 17de 
eeuw de prenten naar Pieter Breughel opnieuw uit60, waardoor de iconografie 
van een tovenaar ten tijde van Andries van Baesrode de Oude toegankelijk 
bleef. 

In vergelijking met de ets stellen wij vast dat Van Baesrode verscheidene 
personages en gedrochten aan zijn werk heeft toegevoegd. Zo lezen wij in de 
historie dat dokter Faust een pact met de duivel Belial had gesloten. Op een 
zekere avond zocht deze laatste de geleerde opnieuw op en stelde hem de 
zeven belangrijkste helse geesten voor, zoals zij in het inferno voorkomen. 
Sathanas was het monster 'die geheel wit-grijs was, rauw over zyn lyf met 
eenen ezels-kop' 61 • De anderen kwamen in de gedaante van simmen en andere 
dieren tevoorschijn. Op verzoek van Faust veranderden zij terstond in andere 
metamorfosen, die zij in de hel niet konden aannemen. De geleerde schepte 
plezier in de maskerade en vroeg of hij ook mocht proberen. Daarvoor kreeg 
hij het toverboek in handen62• Die passage werd door Andries van Baesrode op 
het schilderij in beeld gebracht, namelijk de magiër Faust zoekt samen met de 
niet-aardse geesten de nodige toverformules in het boek op. Voor hem staat 
Sathanas met het ezelshoofd. 

Verder vertelt de historie dat de geleerde op zondagavond na aswoensdag 
het bezoek van studenten kreeg. Na veel gedronken te hebben viel het onder
werp op mooie vrouwen. Een van de studenten sprak over de 'schoone Helena 
uyt Griekenland'63. Faust toverde voor hen die mooie koningin uit Troje 
tevoorschijn, wat Van Baesrode gepoogd heeft voor te stellen. De naakte 
vrouw, die naast Sathanas staat, stelt de mooie Helena voor. Zij komt niet op 
bovengenoemde prent naar Pieter Breughel voor. Daarenboven vermoeden wij 
dat de schilder een beroemde dame uit zijn directe omgeving heeft voorge
steld, die niemand minder is dan Helena Fourment, de tweede vrouw van 
Rubens. Dat lijkt niet onwaarschijnlijk, want Gaspar Gervatius schreef een 
gelegenheidsgedicht op het huwelijk van Helena Fourment en Peter Paulus 
Rubens op 6 december 1630 neer, waarin de bruid met de mooie Helena van 
Troje werd vergeleken. De Franse vertaling van de Latijnse tekst luidt als 
volgt: 

'voilà qu 'i/ [Rubens] possède /'image vivantede l'Hélène anversoise, qui de loin 
dépasse Hélène la Grecque'64• 

60 L. DRESEN-COENDERS, Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin 
van de moderne tijd als symptoom van een veranderde situatie van de vrouw en als middel tot 
hervorming der zeden, Baarn, 1983, p. 162. 

61 Historie van Doctor Jan Faustus ... op. cit., p. 52 
62 ID., p. 54. 
63 ID., p. I 09. 
64 M . RoosEs en Ch. RVELENS, Correspondance de Rubens et documents épistolaires concer

nant sa vie et ses oeuvres, vol. 5, Antwerpen, 1907, p. 344-347. 
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Fig. 7. Peter Paulus Rubens, Helena met het 
pelske, Wenen, Kunsthistorisches Museum. 

Ook een gedateerde brief van 27 februari 1639 van kardinaal-infant aan 
koning Philips IV zinspeelt op die beeldspraak: 

'La Vénus qui se trouve au milieu du groupe est Ie portraitfort ressemblant de sa 
propre femme, qui est sans doute la plus jolie femme qu 'il y ait ici' 65 • 

Het prototype voor de voorstelling van de naakte Helena in het tafereel van 
Andries van Baesrode de Oude vinden wij in het oeuvre van P.P. Rubens terug. 
Wij denken aan het schilderij Helena met het pelske (fig. 7). De zwarte kap
mantel verwijst naar het pelske van Helena Fourment. De kunstenaar heeft wel
iswaar rekening gehouden met de plaatsing van de hoofdpersonages die naar de 
prent van Pieter Breughel refereert, vandaar dat hij haar in spiegelbeeld heeft 
geschilderd. In de gedichtenbundel van Heinrich Reine van 1851 met als titel 
'Der Doktor Faust. Ein Tanspoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, 
Hexen und Dichtkunst' komt een tekening met een naakte vrouw voor (fig. 8) 
die weliswaar in weerbeeld identiek met de Helena van Andries de Oude is. 

Tenslotte merken wij op dat het aangezicht van de tovenaar Faust niet 
gelijkt op het gelaat van de magiër Hermogenes uit de prent van Pieter Breu
ghel (fig. 6). De kunstenaar Van Baesrode inspireerde zich hiervoor op de ets 

65 ID. , Correspondance ... op.cit., vol. 6, Antwerpen, 1909, p. 228. 
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Fig. 8. HEINRICH HEINE, Der Doktor Faust. Ein Tanspoem, nebst kuriosen 
Berichten über Teufel, Hexen. un.d Dichtkunst (1851), frontispice. 

van Christoffel van Sichem voorstellende 'Joan Faustus en Mephostophiles' 
(fig. 9). De gravure dateert uit 1606-1607 en werd oorspronkelijk geconci
pieerd voor de illustratie van het boek Historische beschrijvinge ende affbeel
dinge der voorneemste hooftkettem so van de Catholijcke ende Christelijcke 
kercke gelijck als swermers ende dwaelgeesten verbannen ende verworpen66 • 

De auteur en uitgever van het boek was niemand minder dan de etser Chris
toffel van Sichem zelf. Bovengenoemde gravure werd slechts in de editie van 

66 B.H. VAN 't HooFT, Das holländische .. . op.cit., p. 110-114. 
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Fig. 9. Christoffel van Sichem, Joan Faustus en Mephostophiles, prent. 

1666 bij Willem Goeree in Middelburg opgenomen67• Doch de prent versterkt 
de gedachte dat Dokter Faust wel degelijk in beeld werd gebracht. 

Andere vreemde hybridische personages zijn vooral de kopvoeters en het 
vleermuisachtig dier, die alle reeds bij Hiëronymus Bosch in het triptiek van 

67 ID., p. 111. 



226 D. MAUFORT 

Fig. 10. Frans Francken de Jonge, Bekoring van de heilige Antonius, Bewaarplaats onbekend. 
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Fig. 11. Frans Francken de Jonge, Heksenkeuken, Wenen, Kunsthistorisches Museum, detail. 
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de Temptatie van de heilige Antonius voorkomen68. Andries van Baesrode de 
Oude koos veeleer voor de type-voorstellingen ervan die in het werk van Frans 
Francken de Jonge te zien zijn. Wij denken aan de Bekoring van de heilige 
Antonius (fig. 10). Zo zijn de kopvoeter en de vleermuis van Andries de Oude 
identieke kopieën van die van Frans Francken de Jonge69• Op de banderol, die 
de vleermuis vasthoudt, schreef Andries van Baesrode de Oude het woord 
OONENE* neer. Een gelijkaardige inscriptie treffen wij ook aan in de Hek
senkeuken van Frans Francken de Jonge. Daar lezen wij in een gyromantische 
cirkel het woord OVERYE (fig. 11). In feite staat er [t]overye en zo dienen wij 
ook OONENE* als [t]ooivene of toveren te spellen, waaraan het teken van de 
magische ster * werd toegevoegd (fig. 5). 

De expliciete vermelding van het woord [t]ooivene bewijst eveneens dat 
Andries van Baesrode de Oude dokter Faust in beeld heeft gebracht. Het ver
sterkt eveneens de vermoedens dat Andries de Oude deel heeft uitgemaakt van 
een esoterisch genootschap70• Misschien is het manuscript met de opschriften 
BASEROY OUDEN en JU MEREN EC MEUSCI (fig. 4) een ledenboek van 
zulke sekte waarin de namen van de ingewijden werden genoteerd. Dat zou 
verklaren waarom Andries van Baesrode de Oude naast zijn monogrammerk 
ook zijn familienaam heeft geschreven. Niettemin blijft het voorval 'BA
SEROY OUDEN' bijzonder en vreemd. 

Wij hebben getracht een eerste monografische benadering van de Ant
werpse schildersfamilie Van Baesrode te geven. De bijdrage toont eveneens 
aan dat het tovenaarschilderij van Andries van Baesrode de Oude terugblikt 
naar het leven van de mysterieuze figuur Dokter Faust. Daartoe hebben de 
kunstwerken van Hiëronymus Bosch en Pieter Breughel als passe-partout voor 
het esoterische gedachtengoed gediend. Het paneeltje behoort eveneens tot de 
verzameling van prototypes waarnaar dichters, zoals Heinrich Heine, hebben 
teruggegrepen. Het is zeer duidelijk dat kleine kunstenaars als een Andries van 
Baesrode de Oude betekenisvolle bijdragen op het iconografische gebied van 
de schilderkunst leveren. 

68 R.H. MARIJNISSEN, Hiëronymus Bosch, het volledig oeuvre, Antwerpen, 1987, p. 155, 189; 
P. V ANDENBROECK, i heranimus Bosch. Tussen volksleven en stadscultuur, Berchem, 1987, afb. 
40. 

69 Uit het vergelijkingsmateriaal blijkt dat Frans Francken de Jonge het prototype voor die 
kopvoeter en vleermuis bij Hiëronymus Bosch heeft gevonden. Hij interpreteerde de motieven 
weliswaar op een andere wijze. De bewering van U. HÄRTING (op. cit .. , p. 69) dat 'der Kopffü./3-
ler mit Helm ... und der fledermausohrige A/te mit Furunkel und Koralle auf dem Kopf scheinen 
fnventionen van Frans 11 zu sein' is onjuist. 

70 Zijn zonen Gabriël en Peter van Baesrode waren tijdens hun verblijf in het atelier van Phi
lips de Marlier met de zwarte kunst in contact gekomen. Zie daarover E. DUVERGER, Nieuws ... 
loc. cit., p. 178-179. 



Erik Duverger en Danielle Maufort 

NIEUWE GEGEVENS OVER 
DE ZEVENTIENDE-EEUWSE ANTWERPSE 

KUNSTSCHILDER GIJSERECHT THIJS (1617-1684?) 

Tijdens opzoekingen over het leven en werk van de Antwerpse schilder 
Peter Thijs (1624-1677) wordt men herhaaldelijk met contemporaine kunste
naars geconfronteerd met de familienaam Tys, Tijs, Thys, Thijs, Tysens, Tys
sens, Thyssens, Tays, Teys, enz. Wij hebben hier een poging gedaan om 
enkele nieuwe gegevens betreffende de I 7de-eeuwse meester Gijsbrecht Thijs 
bijeen te sprokkelen. 

Op 4 juli 1561 he~ft Artus Thijs de Oude, zoon van Joost Thijs, het poor
terschap in Antwerpen gekocht1

• Hij was bakker van beroep en uit BreugeF 
afkomstig. Ongetwijfeld is hij de stamvader van de Antwerpse kunstenaarsfa
milie Thijs. Hij was met Johanna de Cockin de echt verbonden. Op 14 sep
tember 1574 hadden man en vrouw voor Jan Bemaerts, notaris en priester, een 
testament verleden. Rond diezelfde datum verwisselde zij het tijdelijke met het 
eeuwige3. Uit de staat van goederen van haar sterfhuis van 6 december 1575 
blijkt dat het echtpaar een kind heeft gehad, namelijk Engel Thijs dat op 27 
juni 1568 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk was gedoopt:4. Peter en meter waren 
Engel van den Hoghen en Maria van Loon. In de bakkersfamilie heeft een 
zekere welstand geheerst. Wij leren ook de naam van enige debiteurs kennen 
zoals die van de hertog van Aarschot. Er is ook sprake van een 'Italiaenschen 
schilder ... schuldich van geleverden braoden'. Het is vooralsnog onduidelijk 
wie hier wordt bedoeld. 

Op 13 augustus 1575 was Artus Thijs de Oude met Cecilia van Demen in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk hertrouwd5. Uit een schepenakte van 8 maart 16136 

1 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Poortersboeken, dl. 5, sub dato. 
2 Hier wordt wellicht het Hollands dorpje Breugel bedoeld, dat boven Eindhoven ligt. Uit de 

nabijheid van die stad, namelijk uit Leende, was Jan Thijs afkomstig, die op 14 juni 1577 als 
poorter van Antwerpen werd opgetekend (IBID., dl. 2, sub dato). Deze laatste was een zoon van 
Joost Thijs en wellicht een broer van de bovenvermelde stamvader Artus Thijs de Oude. 

3 IBID., Weeskamer, W 2, katern 21. - In de staat van goederen lezen wij daaromtrent 'die 
voorsereven Johanna Coex, der weese moeder, [is] in septembri anno XVe ende LXXI/1/tieh deser 
weerelt van der gaven des Heeren ... overleden'. In het document wordt de familienaam van Artus 
Thijs steeds verkeerdelijk Styffs gespeld. Er bestaat evenwel niet de minste twijfel dat hier de Ant
werpse bakker Artus Thijs wordt bedoeld. In de aanhef van een schepenakte van 8 oktober 1613 
lezen wij immers 'Artus Thys, Aerts sone daer moeder af is Cecilia van Demen, bekende alsoo hy 
ende Engel Thys, ooek der voors. Aerts sone daer moeder afwas Johanna de Coek, tsamen geweest 
hebben in praeesse ter eausen van de halven bundere boseh' (IBID., SR 507 (1613), f" 522). 

4 IBID. , Doopregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 6, f"l36. 
5 IBID., Huwelijksregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 192, f" 514. 
6 IBID., Sehepenregister, SR 507 (1613), f" 522. 
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vernemen wij dat zij samen ten minste twee zonen hebben gekregen, namelijk 
Artus Thijs de Jonge, die het beroep van zijn vader heeft uitgeoefend, en Joost 
Thijs de Jonge. Deze laatste mag hoogstwaarschijnlijk met Joys Tys worden 
vereenzelvigd, die in 1602-1603 als leerling in het befaamd . atelier van Hen
drik van Balen werd opgenomen 7, waar enige jaren later ook Antoon van Dijck 
zijn opleiding heeft gekregen8. In 1607 werd hij als vrij meester in het ambacht 
geregistreerd9. 

Het gezin van Artus Thijs de Oude telde nog een andere zoon Peter, even
eens bakker, die·op I? augustus 1608 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met Anna 
Vasseur, dochter van de bakker Hans Vasseur, in het huwelijk was getreden10• 

Zijn broer Engel Thijs-en zijn schoonvader waren getuigen. Uit de echtverbin
tenis · zijn teil minste.:negen ·kinder.en gesproten, waaronder de bovenvermelde 
kunstschilder Peter Thijs ( 1624-1677). 
_, Artus Thijs de Jonge was evenals zijn vader tweemi!al in het huwelijks
bootje gestapt. .Op 22 februari 1613' was hij in de Sint-Walburgiskerk 11 met 
Johanna Genoels, zuster van de zilversmeden Joachim en François Genoels, 
gehuwd12

. De getuigen waren François de Rijcke en Jasper van Bogaert. Voor
alsnog weten wij nietwanneer Johanna Genoels is overleden, maar Artus Thijs 
de Jonge was in december 1621 13 met Catharina van Everbroeck in de Sint
Jacabskerk hertrouwd14

• Samen met Jan van Bost was Jasper van Bogaert 
opnieuw getuige. Uit een rekening van 18 augustus 1633 van het sterfhuis van 
de eerste echtgenote vernemen wij dat nog twee kinderen uit het eerste bed in 
leven waren, namelijk Gijsbrecht Thijs, waarover verder meer, en Artus Thijs 
de Jongste 15

• Beide jongens waren onder de voogdij van hun ooms Peter Thijs 
en François de Rijcke16 geplaatst. 

Artus Thijs de Jonge overleed op 21 juni 1650 en werd in de Sint-Jacobs
kerk begraven 17

• Uit de inventaris 18 van het sterfhuis van 3 juli van dat jaar 

7 Ph. RoMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren en. andere historische archieven. der Ant
werpsche Sint Lucasgilde, onder zinspreuk: 'Wt Jon.sten Versaemt', dl. 1, Antwerpen-Den Haag, 
1864, p. 419. 

8 lD., p. 457. 
9 ID., p. 442. 
10 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Huwelijksregister Onze-Lieve-Vrouwekerk, PR 195, f" 1357. 
11 IBID., Huwelijksregister Sin.t-Walburgiskerk, PR 233, f" 93. 
12 Zij waren kinderen van Joachim Genoels en van Marie BeHaerts (IBID., Notaris H. van 

Cantelbeck, N 3368, 31 januari 1614).- Over François Genoels zie ook D. SCHLUGLEIT, De Ant
werpse goud- en zilversmeden in het corporatief stelsel ( 1332-1798), Wetteren, 1969, p. 139-142. 

13 Misschien is het prima decembris 1621, maar de juiste datum valt niet meer te lezen. 
14 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Huwelijksregister Sint-Jacobskerk, PR 217, f" 174. 
15 IBID., Weeskamer, W 631 , f o 350. 
16 François de Rijcke was gehuwd met Barbara Genoe1s, een zus van Johanna Genoels (IBID., 

Weeskamer, W 604, f" 224). 
17 P. GENARD, Verzameling der graf- en. gedenkschriften van de provincie Antwerpen., dl. 2, 

Antwerpen, 1863, p. 214. 
18 E. DuvERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, vol. 6: 1649-1653, 

Brussel, 1992, p. 128-129. 
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vernemen wij dat hij vijf kinderen heeft nagelaten. Het zijn enerzijds de 
bovengenoemde zonen Gijsbrecht Thijs, schilder, en Artus Thijs de Jongste, 
alexiaanbroeder te Leuven 19, en anderzijds de drie kinderen uit het tweede bed, 
namelijk Jan (23 jaar), luitenant van de koning van Spanje20 , Maria Magdalena 
(16 jaar), de latere echtgenote van notaris Georges Viringus2 1, en JasparThijs 
(9 jaar). Arnould Thijs was reeds overleden. 

Er heerste welvaart in de bakkerswoning van Artus Thijs de Jonge en van 
zijn echtgenote Catharina van Everbroeck. Onder hun clientèle telden zij enige 
vooraanstaande inwoners van de stad, zoals de prins van Barbançon22, Nico
laas van Varick, markgraaf van Antwerpen, ridder Hendrik van Halmale, bur
gemeester, de koopman Pombeo Petrobelli23 enz. Bij zijn overlijden in 1650 
was er in het huis meer dan driehonderd gulden in contant geld aanwezig. De 
verschillende vertrekken waren met een vijftigtal schilderijen en enige beeld
houwwerken opgesmukt. Onder de vele kunstwerken citeren wij een stuk met • 
de Zeven Werken van Barmhartigheid van de hand van Pieter Bruegel de 
Jonge (1564/65 ?-1637 /38). De vraag of vaderThijs ook werken van zijn zoon 
Gijsbrecht of van zijn neef Peter Thijs in zijn bezit had, kan vooralsnog niet 
worden beantwoord, hoewel dat geenszins is uitgesloten. Uit de inventaris 
blijkt eveneens dat de bakker zeven doeken en panelen aan Francisco de 
Campo24 had overhandigd, wellicht om ze te verkopen. Het is niet uitgesloten 
dat het hier om taferelen van Gijsbrecht Thijs gaat, die op dat ogenblik in 
Rome vertoefde en zijn werk zelf niet aan de man kon brengen. 

Uit de papieren van het sterfhuis vernemen wij dat aan de Onze-Lieve
Vrouwekapel van Victorie te Borgerhout nog vierentwintig gulden moest wor
den uitgereikt, zodra zij was voltooid25 . In feite was het zo dat Nicolaas van 

19 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris A. van der Donck, N 3767 (1650), f' 14. 
20 IBID., Privilegiekamer, PK 753 (1654-1656), f' 25v0

• 

2 1 De huwelijksplechtigheid was op 25 januari 1654 in de Sint-Jacobskerk gecelebreerd 
(IBID. , Huwelijksregister Sint-Jacobskerk, PR 219, f' 191). Op 10 februari nadien had zij voor 
notaris J. Ie Rousseau een testament verleden. Zij woonde in de Bogaardstraat en wilde in de 
Sint-Jacobskerk worden begraven. Zij heeft aan haar broers Jan en JasparThijs zes gulden gele
gateerd, die voor de rest evenwel uit de nalatenschap waren gesloten. Haar echtgenoot was als 
universeel erfgenaam aangeduid (IBID., Notaris J . le Rousseau, N 2477 (1654), f' 73-73v0

). 

22 Over de kunstverzameling van de prins van Barbançon zie E. DUVERGER, Antwerpse kunst
inventarissen ... op. eit., vol. 5: 1642-1649, p. 132-1 33. 

23 Hij is op 28 november 1653 in zijn woning Apollo in de Lange Nieuwstraat overleden. In 
de inventaris van het sterfhuis worden talrijke kunstwerken opgesomd (cf. Io., p. 465-468). 

24 Onder de papieren van het sterfhuis van Artus Th ijs de Jonge wordt volgend document ver
meld: een 'huurceele ende aceorde tussehen den afflyvigen indesen ter eenreende Franeisco de 
Campo ter ander syden, voor my notaris present getuygen aengegaen, daermede 't huys Sint
Jacab in Gallissen [aan Francisco de Campo] verhuurt wordt voor sesse jaeren ingegaen te half! 
meert de anno 1649 ten advenanten van tweehonderf gulden 't siaers' (STADSARCHIEF ANT
WERPEN, Notaris A. van der Donekt, N 3767 (1650), f' 11-11 V0

). 

25 'Item is desen sterffhuyse schuldieh wt te reyeken aen de eapelle tot Borgerhoudt, soo wan
neer deselve volbouwt sa/ wesen, de somme van XXIII/ gulden in contentement van sekeren 
aceorde op den 29 juny anno 1644 voor my notaris Jan Baptiste Colijns aengegaen in presentie 
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der Eijcken, Peter Segers en Peter Brouwers op 21 juni 1644 enige beledigin
gen aan het adres van Artus Thijs en Guilliam Gillis hadden geuit. Naderhand 
was er tussen de partijen een akkoord totstandgekomen. Van der Eijcken, 
Segers en Brouwers hadden zich op 29 juni van hetzelfde jaar ertoe verplicht 
vierentwintig gulden aan voornoemde kapel te geven en tevens alle onkosten 
te betalen26. 

De gegoede weduwe Catharina van Everbraeek was van de woning Sint
Jacab in Gallicien in de Lange Nieuwstraat naar de Zoete Naam Jezus in de 
Sint-Jacabstraat verhuisd27• Daar overleed zij op 21 september 1652 en werd 
in het graf van haar echtgenoot bijgezet28. Haar inventaris vermeldt nagenoeg 
dezelfde kunstwerken die wij in die van wijlen haar echtgenoot Artus Thijs de 
Jonge hebben aangetroffen. Het 'stuck schilderye wesende de 7 Wercken van 
Bermherticheyt' wordt evenwel niet meer op naam van Pieter Bruegel de 

• Jonge geplaatst29. 

De stamboom van de familie geeft een goed overzicht van de relatie tussen 
de kunstschilders Peter en Gijsbrecht Thijs (fig. 1). Zij waren volle neven. 
Voor de biografie en het oeuvre van de eerste verwijzen wij naar een studie, 
die eerlang zal verschijnen30

. 

Gijsbrecht Thijs, zoon van Artus de Jonge en Johanna Genoels, werd op 20 
januari 1617 in de Sint-Jacabskerk gedoopt31

• Peter en meter waren Artus van 
den Eynden en Barbara Genoels. Twaalf jaar later volgde de knaap al een 
opleiding van schilder in het atelier van de Antwerpse meester Jacques van 
den Bemden32, waarover weinig is bekend. Wij weten zelfs niet welke onder
werpen hij heeft geschilderd. Een beetje tegen de traditie in werd Gijsbrecht 

van getuygen tusschen Artus Thys ende Guilliaume Gillis ter eenre ende Nicolaes van der Dyck 
[verschrijving voor der Eycken] cum suis .. . ' (IBID., f' 10). Verkeerdelijk heeft 0 . VERSCHROEVEN 
(Geschiedenis van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Victorie te Borgherhout. De wordingsge
schiedenis van een parochie, z.p., 1961 , p. 93-94) meegedeeld dat de weduwe van Artus Thijs 
een legaat van vijfentwintig gulden aan de kapel heeft geschonken. 

26 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris Jan Baptist Colijns, N 558 (1641-1644), 
f' 398-398v0

• 

27 Man en vrouw waren in het bezit van beide woningen, die naast elkaar waren gelegen. Cf. 
E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 6: 1649-1653, p. 339-340. 

28 P. GENARD, Verzameling ... op. cit., dl. 2, p. 214. 
29 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op. cit., vol. 6: 1649-1653, Brussel, 1992, 

p. 329-330. - In de aanhef van de inventaris worden Artus en Gijsbrecht Thijs, twee kinderen 
uit het eerste bed, niet meer vermeld. Op 5 juli 1650 had Artus Thijs de Jongste in eigen naam 
en in naam van zijn broer Gijsbrecht immers verklaard dat wijlen zijn vader Artus Thijs de Jonge 
het moederlijk deel van de goederen van wijlen Johanna Genoels, alsook het part van de goede
ren op hem verstorven van wijlen Adriaan Genoels (moederlijk oom), alsook het deel van de goe
deren op hem verstorven van wijlen Suzanna Verhagen (grootstiefmoeder) aan hem had uitge
keerd. De akte is op volgende wijze gesigneerd: 'by broeder Artus Thys, pater van de 
cellebroeders tot Loven' (STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris A. van der Donck, N 3767 
(1650), f' 14v0

). 

30 D. MAUFORT, De kunstschilder Peter Thijs (1624-1677) uit Antwerpen (ter perse). 
3 1 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint-Jacobskerk, PR 48, f' 162. 
32 Ph. ROMEOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 4 en 7. 
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Thijs reeds in 1636-1637, dus op twintigjarige leeftijd, als vrij meester in de 
Sint-Lucasgilde geregistreerd33. De jonge kunstenaar liet zich in 1638-1639 
onder het dekenschap van de plaatsnijder Jan Galle als nieuw liefhebber34 in 
de rederijkerskamer de Goudbloem35 inschrijven. Twee jaar later vinden wij 
hem terug op de lijst van de liefhebbers die de jaarkosten en de maaltijd heb-

• ben betaald36. 
Op 23 september 1642 ontsloeg Gijsbrecht Thijs zijn ooms Peter Thijs, bak

ker, en François de Rijcke van hun voogdijschap over hem37. Zij dienden voor
taan geen toezicht meer uit te oefenen op de moederlijke goederen, noch op 
die van wijlen zijn oom Adriaan Genoels die aan hem te beurt waren gevallen. 
Dat was eveneens het geval met zijn aandeel van achthonderd gulden in het 
huis in het Sint-Willibrordusveld, dat zijn vader Artus Thijs de Jonge had ver
kocht. 

In de registers van de liefhebbers van de Sint-Lucasgilde van 1642-1643, 
1643-1644 en 1646-1647 staat de naam Thyssen genoteerd38 ofwel als liefheb
ber van de rederijkerskamer de Violieren en/of als deelnemer aan de jaarlijkse 
dis van het ambacht. Ph. Rombouts en Th. van Lerius hebben steevast veron
dersteld dat het telkens om Gijsbrecht Thijs ging. Enkel Comelis de Ballieur 
heeft in 1644-1645 expliciet de naam van die kunstenaar volledig geregis
treerd39. Voor het overige mogen wij niet uit het oog verliezen dat in die jaren 
enige kunstenaars met vrijwel dezelfde familienaam in Antwerpen leefden en 
werkten, zoals Peter Thijs en Augustijn Tijssens de Oude40. Daarbij komt ook 
nog dat wij uit de rekeningen van Matthijs Musson uit 1646-1647, toen hij 
deken van de Violieren was41, vernemen dat in dat jaar niet Gijsbrecht Thijs 
maar zijn neef Peter Thijs als liefhebber werd ingeschreven42. 

33 ID. , dl. 2, p. 81 en 87. - Ook de Brugse schilderPieter Pourbus was op jeugdige leeftijd , 
in 1543, als vrij meester geregistreerd (P. HUVENNE, Pieter Pourbus, meester schilder 1524-1584 
(tentoonstellingscatalogus), Brugge, 1984, p . 307. 

34 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERJUS, De liggeren ... op . cit., dl. 2, p. 107. 
35 F. DONNET, Het Jonstich Versaem der Violieren. Geschiedenis der rederijkkamer De Olijf

tak, sedert 1480 (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, 23), Antwerpen, Gent, ' s-Gravenhage, 
1907, p. 229. 

36 Ph. ROMBOUTS en Th. VAN LERIUS, De liggeren ... op. cit., dl. 2, p. 126. 
37 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris A. van der Donck, N 3760 (1642), F 233-

233v0. 
38 Ph. ROMBOUTSen Th. VAN LERIUS, De liggeren .. . op. cit., dl. 2, p. 140, 149 en 184. 
39 ID. , dl. 2, p. 161. 
40 Zie daarover E. OVVERGER en D . MAUFORT, Het Antwerps kunstenaarsgeslacht Tijssens 

(Thyssens) uit de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw en zijn stamvader Augustijn 
Tijssens de Oude, in Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, dl. 31 , 
1996, p. 127. 

41 F. DoNNET, Het Jonstich Versaem .. . op. cit., p. 248. 
42 J. DENUCE, Na Pieter Pauwel Rubens. Documenten uit den kunsthandel te Antwerpen in de 

XVI/e eeuw van Marthijs Musson (Bronnen voor de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst V), 
Antwerpen 1949, p. 61. 
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STAMBOOM VAN DE FAMILIE THIJS 

Artus THIJS (tna 1575) uit Breugel, bakker, 1561 poorter te Antwerpen ------,1 
x Ir-----~ 
huwt Johanna De Cock (tJ574) 
huwt Cecilia Van Demen • 

I I 
J ;ngel THIJS (0 1568), bakker 

l_ huwt Johanna Leerts 

,,_ ~us THIJS (t l650), bakker 

,----j 
L__t-- huwt Johanna Genoels 

I I 
Anna Amould Gijsbrecht THIJS Artus 
THIJS THIJS kunstschilder THIJS 

(1617-1684?) 

22 februari 1613 

1
huwt Catharina van Everbroeck 
December 1621 

I I 
Jan Maria Magdalena 
THIJS THIJS 

x huwt G. VIRINGUS, 
notaris 

Jaspar 
THIJS 

Fig. I. Stamboom van de familie Thijs. 

Volgens de inventaris van de nagelaten goederen van Artus Thijs de Jonge 
van 3 juli 1650 vertoefde Gijsbrecht Thijs dat jaar in Rome43. In het ledenboek 
van de Romanisten, dat E. Dilis heeft gepubliceerd, werd zijn naam evenwel 
nooit opgeschreven44

• Na zijn terugkomst uit Italië werd hij op 20 januari 1652 
met Catharina Lodewijcx, dochter van Joannes Lodewijcx, in de Sint-Jacobs
kerk in de echt verbonden45 . De getuigen waren Joannes Lodewijcx en Gaspar 
Oastering (Oosterlinghs). Op 4 april 1654 werd in hetzelfde bedehuis hun 
zoon Gisbertus de Jonge gedoopt46. Peter en meter waren Jacob Lasson en 
Anna van Godtsenhoven (Goidsenhoven). 

Uit de vonnisboeken blijkt dat de weduwe van Hans Caspeels in 1657 Gijs
brecht Thijs, die toen in het huis de Zwaan in de Keizerstraat woonde47

, voor 
de Vierschaar heeft gedaagd. Er was onenigheid gegroeid over een som van 
zeshonderd gulden die de weduwe bij het huwelijk van Catharina Lodewijcx 

43 E. DUVERGER, Antwerpse kun.stin.ven.tarissen. ... op. cit., vol. 6: 1649-1653, p. 129. 
44 E. DILIS, La confrérie des Romanistes, Antwerpen, 1923. 
45 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Huwelijksregister Sin.t-Jacobskerk, PR 219, fO 164. 
46 IBID. , Doopregister Sin.t-Jacobskerk, PR 51, fO 162. 
47 Uit de haardtelling van 1659 vernemen wij dat de kunstenaar toen nog in dezelfde straat 

was gevestigd. De huurwaarde van de woning met vier schouwen was op honderd gulden 
getaxeerd. Hij diende een belasting van vier gulden te betalen (STADSARCHIEF ANTWER
PEN, Rekenkamer, R 1847: Onlusten. van.l659. Bundel' Stucken ende documenten. dienende tot
ten. on.tfan.ck van. de reken.in.ge particulier van de Troubelen des 2n Tresoriers Jan Diericxen'). In 
de telling van 1667 wordt zijn naam aldaar niet meer vermeld. 
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Peter THIJS (tna 1657), bakker 1 Joost THlJS (tna 1607) 
x n kunstschilder 
huwt Anna Vasseur 
19 augustus 1608 

Arnould Margarita Peter THIJS Catharina Jan Clara Anna Hendrik Gaspar 
THIJS THIJS THIJS THIJS THIJS THIJS kunstschilder THIJS THIJS 

( 1624-1677) 

had beloofd uit te betalen. Verder is in het proces ook sprake van een dia
mantring, die zij nu terugvorderde en tevoren misschien in pand had gegeven. 
Tenslotte wordt ook gewag gemaakt van twee schilderijen, die Thijs voor 
rekening van Hans Caspeels beloofd had te maken en die verder nog ter sprake 
komen48• De naam van de kunstenaar komt nog voor in een akte van 22 augus
tus 1659 toen hij een overeenkomst over een rente ondertekende49. In een 
archiefstuk van 3 oktober 1660 hebben wij de kunstenaar voor het laatst ont
moet. Samen met François Moreel, jonkman, heeft hij toen op verzoek van 
don Francisco de Tarquini en zijn echtgenote Maria Theresia van Mechelen 
een getuigenis afgelegd over Gaspar Oostering en zijn dienstmeid Anna 
Louise van Mechelen50. 

De overlijdensdatum van de kunstenaar is onbekend51 . Volgens G. K. Nag
ler52 is hij in 1684 gestorven: 'Thys starb 1684 in Armut, wie Descamps 
versic hert'. Wij hebben verscheidene uitgaven van La vie des peintres van 

48 IBID., Vierschaar: Vonnisboeken (1659-1660), V 1336, f" 135-139v0
• 

49 IBID., Notaris J. van den Eynde, N 3671 (1659), f" 154. 
50 IBID., Notaris J. van der Donck, N 3829 (1646-1660), sub dato.- De naam van Gaspar 

Oostering (Oosterlinghs) hebben wij reeds als getuige ontmoet bij het huwelijk van Gijsbrecht 
Thijs. In P. Génard, Anvers à travers les iiges, dl. 2, Brussel, z.j., p. 291-292, lezen wij het ver
volg van de beruchte geschiedenis van don Francisco de Tarquini, officier onder het bevel van 
contador de Montecuccoli, die zijn schoonzus wilde vermoorden. 

51 Niet alle Antwerpse overlijdensregisters zijn bewaard gebleven. 
52 G.K. NAGLER, Neues allgemeines Künstler-Lexikon, dl. 21, Leipzig, 1835-1852, p. 78. 
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J.B. Descamps en van zijn Voyage pittoresque de la Flandre et du Bra
banf3 geraadpleegd, zonder enige verwijzing naar een mogelijke sterfdatum te 
vinden. 

Helemaal op het einde van het tweede deel van het Gulden Cabinet (1661) 
met de biografieën van de levende kunstenaars heeft · Cornelis de Bie een 
twaalftal lijnen aan de schilder gewijd, die hij ongetwijfeld persoonlijk heeft 
gekend. Hij citeert hem als een vermaard meester 'soo in devotie als poëterijen 
mede oock in landtschap'. Verder benadrukt de auteur dat de kunstenaar 'is 
woonende teghenwoordich tot Antwerpen'54

• Het feit dat onder de hoofding 
'Gijsbrecht Thijs , schilder van Antwerpen', dat meer dan twee bladzijden telt, 
niet minder dan negen verschillende kunstenaars worden besproken, waaron
der als eerste Adriaan Hanneman55, heeft naderhand overduidelijk aanleiding 
gegeven tot foutieve interpretaties (fig. 2). 

Zo werd Gijsbrecht Thijs door Arnold Houbraken in De Groote Schouburgh 
(1719) plots als een portretschilder geroemd, wiens werken 'voor penceelkonst 
van Van Dyk wierden aangezien'56

• De auteur heeft alles wat C. de Bie over A. 
Hanneman heeft geschreven met Gijsbrecht Thijs in verband gebracht. Die 
gegevens werden tien jaar later in De Levens-beschrijvingen van Jakob Campo 
Weyerman (1729) herhaald. De kunsthistoriograaf zou daarenboven in Breda 
verscheidene portretten van zijn hand hebben gezien, waaronder de beeltenis
sen van de kunstschilder Jan van Kessel en zijn echtgenote57. Het gaat hier 
wellicht om werken van Peter Thijs. 

Ook Jean Baptiste Descamps (1754) is dezelfde weg opgegaan. Hij heeft de 
inlichtingen van Jakob Campo Weyerman hernomen en ze soms met onjuiste 
opmerkingen aangevuld58• Zo geeft hij een verkeerde geboortedatum op. Hij 
beweert daarenboven dat de kunstenaar ronddoolde en op zoek was naar werk 
en dat hij benevens portretten ook landschappen en dierentaferelen heeft 
geschilderd. Niet alleen te Breda, ook in andere Hollandse en Vlaamse steden 
waren volgens hem werken van Gijsbrecht Thijs te bewonderen. In dat ver
band deelt de auteur mee dat hertog Karel van Lorreinen, die in Brussel 
resideerde, twee landschappen met figuren van hem bezat. Opvallend is dat 
Jean Baptiste Descamps beide schilderijen ook in het stukje over N. Tyssens 

53 Ook in de bijgewerkte nieuwe editie van Ch. RoEHN (Voyage pittoresque de laFlandreet 
du Brabant, Parijs, 1836) hebben wij daaromtrent niets gevonden. 

54 C. DE BIE, Het gulden cabinet vande edele vry schilder-const, Lier, 1661 , p. 412. 
55 Comelis de Bie (op . cit., p. 412) heeft de naam van de schilder Hanneman verkeerdelijk 

Haddeman gespeld. 
56 A. HoUBRAKEN, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, 

dl. 2, 's-Gravenhage, 1753, p. 144-145. 
57 J.C. W EYERMAN, De. levens·beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst

schilderessen met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden, dl. 2, 's-Gravenhage, 1729, 
p. 218-219. 

58 J.B. DESCAMPS, La vie des peintres flamands, allemands et hollandois, dl. 2, Parijs, 1754, 
p. 370-371. 
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GYSBRECHT THYS 
Sçhilder 'lla11 Annverpeu. 

De" lltfeli)dun Rt\'t bit Gij1brc,ht Thijs in fljn .t\cbilbeNonfl boo~t~~tiiObt 
be(ontJ~t in brr nnedn 1 \lrrbient mrt ont(lcrffelücltcn lof brollcft re 3Un/ 

llm wddten (oo in btbotit alti )Poetcrüm I mrtle oocft 111 ilanbtfcbap fm brr, 
mam 1; 1 om br plnifnntie en obuflinbr lllilllitrtn bit lnbr 15onfl brrbo~otJtn 
3ÖI1 I fetc loj en Dbetflicb 4lfDbtb002bttt fonbtt bttl IÖbt • quillttp baer in te 
connen binben 1 Wflthe hnnfl ban beer; rmm gtooten bldflnnbt iube ooobrn 
!loet blöcftcn bltet Alle licfbtbber~ fecr toe obmeobtn fttnl want narrbrmoct 
De wmnfcbnp ban Piaurl niet allren ollrlrgbcn ttt t; in etn f\lp'ocr ntrticbrpt/ 
mart oocfl in een rouwitbrpt I bie l»elclle tlicl11:ull; tie mttfle croc~t ntllcrchrr 
flRttf I foo ttlbe obclöefl upt be JinctdnJ ban ben 'ooo~notmbrn T h• js te fileuren 
Ut bloonenbe reobtiii.U002bicb tot Antwerpen. ll&i.)l:Jctj1 foo bJtll(lbt fellcrrn orootrn 

H:U<Jq. ~re!lrt m crllllmt ~c01ltlcr btl noem Hadd~m~n nellen be b11ntldinob bon Th ij; 
""4l tril uroore lltr.lnbctilll)b bnn ~onfl \JOO~ ben b.Ub I bc I.Uclclle b001 bMt obrt• 

O~Qote l!r,ubt Ort leblil feb ie~ obertreft I 1.\lctche liraebt betlort in Drt 4!onrrr: 
ftptrn nacc ~rt lcllr!t bic bfl lr\lm ourr nl nbcll)rll Ocr lebtil ftlf i~ uprbrlbcubc 
fn!clten \llelllnnbt flllJ~ootficbnJt i~ bnrc in ft firn bntl; mcnicbbulbt!Jbe ~on:. 
tcrfePtrel~t foQ in ~nobrlnnbt I \'ollanbt al~ in ~~allnnbt !Jbrnocbfacm l!br= 
llll'P.bcn M.ubr_bcn 1 bit \.!rel boo~ vim Pi jek ~olllm llfllllbtfifll { blooncntle te: 
o!Jcni.Uooil,IHJ!ltnllm H~tghç lil ~ollllllbt I bte te \.loJcll oocft fanoOm t!itlr m 
q!;ng!Jelîlnbf IJ!JelpQQilt !Jee ft • !JPrurffcnJf llfll fdbrn H~d<icmnn, lllllCb ~ollant 

Daniel lllff rornltll op D~nicl M1jren1 !HlCWl jnl)btbOiCil j}lllriot niet min rrbnrcn in 
MwJ!f CQ!llcrfrptm nl~ ben felben liaqciçruan llrn ~clchcn foo)lltefncbtig!Jm bnnbrlinaiJ 

inbe ll!on!l boOJlllJrnnOr l)llt !JII ro~cnrn l!Jbt en bt1;orft te brr(upnwt iunubrt 
c;mcitie all' llilC!J\Jtl!jdt).: te COtllcrft);llfll til o'p l:Jorci1ell tll p!lllllttfrll te tlocn ncn 
\l~tfébrpl:le oroorc ~çrfonnnicn be t.vtldte inbe ~onfl lllnnb nntc blllme tloobt 

Çorqclis cQnnen gbrl:rllf l!JQillrll. ~0011M foo til COlt" bril roem ban Corndi.1 Safllcv<n 
li•tllmn ~rbilbcr bQn Jlpncrdam llÎH gbctloonbcn llllt be fncm niet en fou op ~ct IDc, 

ç~lllt~ ~onnrrlnbcmcbtVIltt mnccllrn fün litfrlilcltc entlc blclobrmamcrbc bnn' 
bclinob il1 flHilnrnbç billObrn al~t ltcuçrtm-nact I beejljcn~ I frupbr I rn olbrr: 
b!lll"Qe ftJ~ocftcrüm op be lllllnicç b41n Hqrn~n Saftlevcu bie fDnrn $ iOCbet b.lu; 
Me~ il!l' \l!onfl-liC~Il~ itenbcrg ~~~ ~ltf-~ebber; reet toegbenegbfn f!in 0111 ben 
l)tÇIQfrtl b.lrltl·llll:Jt Clli(llrn~ frbtht bif bA(t in te fien i~. ~ae~ tcoficn rou Dacr 

Theqdar rç ~rlnOrtt b~(JliçJll)t ob,~-lll blimbcnbe fnrm \lllll onfen uptnflllf11llfll Theedor 
·~n Lo- von J:_pon' b4er irh ilt !Jet rrrfle l;lrcl eenlgbe lttnnifTe blln btb o!Jrobebcn I boe~ 
••u~ . rct idt ffl\.lec foo bçel htllnilfc bab b11n 3iht fioogb o~rarbte ttbnrrmbrpl ol$ 

ich naem11cl~ ~fl {lrl) ronnr1i onbctbinbcn/ tnbe am flin bllnbeling!J Dbtf\lcurt 
beli bare niemnnbt in ~I \à. eenlll ficb o\lrr ubelielobt lllllCb boutJen ~002tnbe 101 
fûnrn lof en Çtt befen l,Jolnbentlen tbm itrnoJt 11lbup: 

Heeft oy~ 'l){m ~oon dPor Koo!l: Jtalien doen vc:rwond'ren 
Spo m.ach op~ Neltlçrl;utc,k{içh gheven ~vel ten ond'rc:n 

Fig. 2. Cornelis de Bie, Het Gulden Cabinet, Lier, 1661, p. 412. 
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citeert59• De collectie van Karel van Lorreinen werd in 1781 te Brussel 
geveild. In de catalogus worden talrijke landschappen van verscheidene mees
ters opgesomd, maar geen van Gijsbrecht Thijs noch van zijn homoniem N. 
Tyssens60. 

Het is tenslotte G.K. Nagier die in zijn Künstler-Lexikon (1835-1852) de 
kroon spant en nog meer tot de verbeelding spreekt61

• De Duitse kunsthistori
cus heeft zich niet alleen in de geboorteplaats (Amsterdam) en de geboorteda
tum (1625) van de meester vergist. Hij heeft hem ook voor een leerling van 
Adriaan Hanneman laten doorgaan, waaruit blijkt dat hij de passage van Cor
nelis de Bie foutief heeft gelezen. De auteur suggereert verder dat Gijsbrecht 
Thijs landschappen met figuren en dieren in de stijl van Cornelis van Poelen
burgh (1586-1667) heeft vervaardigd. 
Terecht heeft Christiaan Kramm in De levens en werken derHollandscheen 
Vlaamsche kunstschilders (1863) enige bedenkingen gemaakt62• Hij heeft 
beklemtoond dat Descampsen Nagier tegenstrijdige gegevens over de kunste
naar naar voor hebben gebracht. Bij het raadplegen van de registers van de 
Antwerpse Sint-Lucasgilde heeft de auteur dat duidelijk gemerkt. 

Latere biografen hebben de inlichtingen over de meester selectief gerecapi
tuleerd, zonder verder onderzoek te doen. Zo is het artikeltje over Gijsbrecht 
Thijs dat H. Mund in 'Le dictionnaire des peintres be/ges ... ' in 1994 heeft 
neergeschreven in werkelijkheid niets meer dan een bijna letterlijke vertaling 
van de tekst uit het referentiewerk van U. Thieme en F. Becker63 . Zij heeft het 
zelfs overbodig geacht een bibliografische verwijzing naar dat lexicon te 

59 ID., op. cit. , dl. 4, Parijs, 1764, p. 206. 
60 Catalogue des effets précieux de f eue son altesse royale Ie duc Charles de Lorraine et de 

Bar, etc. dont la ventese fera publiquement à Bruxelles et commencera Ie 21 mai 1781, Brus
sel, 1781.- Alle kunsthistoriografen uit de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw hebben 
nooit het anoniem manuscript 'La vie, les ouvrages et les élèves de Van Dyck .. . ' geraadpleegd 
of kunnen raadplegen. Het dateert uit 1771 en is pas in 1850 in het archief van het Louvre te 
Parijs terechtgekomen. Het handschrift signaleert dat Gijsbrecht Thijs in 1630 te Antwerpen 
leerling van Jacques van den Bernden is geweest en dat hij zeven jaar later als vrij meester in de 
Sint-Lucasgilde werd ingeschreven. De onbekend gebleven auteur kan geen begrip opbrengen 
voor het feit dat Comelis de Bie Gijsbrecht Thijs zo heeft opgehemeld. Naar zijn mening was 
hij een minderwaardige schilder die de stad Antwerpen nooit zou hebben verlaten, wat nu ook 
niet juist is. De mededeling dat Gijsbrecht Thijs landschappen zou hebben geschilderd, zou vol
gens die auteur eveneens incorrect zijn. In verband met dat alles zie E. LARSEN, La vie, les 
ouvrages et les élèves de Van Dyck. Manuscrit inédit des Archives du Louvre, par un auteur 
anonyme (Académie Royale de Belgique , Mémoires de la Classe des Beaux-Arts) , Brussel, 
1975, p. 125. 

61 G.K. NAGLER, Neues ... op. cit., dl. 21, p. 78. 
62 C. KRAMM, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhou

wers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd, dl. VI, Amsterdam, 1863, 
p. 1629. 

63 U. THIEME en F. BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis 
zur Gegenwart, dl. 23, Leipzig, 1939, p. 124. 
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geven64. Ook in de recente publicatie van Jan de Maere wordt niets nieuws 
meegedeeld65• 

Niet alleen over het leven, ook over het werk van Gijsbrecht Thijs hebben 
wij nieuwe gegevens samengebracht. In enige archiefstukken is sprake van 
schilderijen die hij heeft vervaardigd. Zo heeft het handelshuis van Guillaume 
Forchondt op 28 maart 1668 aan het adres van Peter en David de Noville in 
Frankfurt meer dan tachtig schilderijen verzonden66. Zij dienden verder naar 
Wenen aan de gebroeders Forchondt te worden doorgestuurd. Op de factuur 

. wordt onder nummer .dertig een 'Troni van Gysken Tys' vermeld dat op acht 
gulden was geschat. Met een Tronie wordt gewoonlijk een a-persoonlijke 
voorstelling van een gelaat bedoeld, terwijl een portret steeds een afbeelding 
van een persoon geeft67 • 

Op een lijst van 24 september 1673 van kunstwerken die Guillaume For
chondt aan zijn zonen in Graz heeft gestuurd, wordt een 'Piramus en Tisbe van 
Gijsken Tys' geciteerd68• Op 22 december van het volgend jaar was het stuk 
aan prins Karel van Lichtenstein verkocht69. Een aantal 17de-eeuwse schilde
rijen met dat onderwerp zijn bekend, maar geen enkel wordt aan Gijsbrecht 
Thijs toegeschreven70• Nog op 18 maart 1690 werd het tafereel met de voor
stelling van 'Slapende Vraukens van Gysken Tys' naar de Oostenrijkse hoofd
stad gezonden. Marcus Forchondt was met de verkoop ervan belast. Pas op 3 
mei 1702 werd het aan de man gebracht? 1• 

Op een resolutievergadering van het bestuur van de Sint-Lucasgilde van 13 
september 1661 werd de waarde van een schilderij van Gijsbrecht Thijs voor
stellende een Kerstnacht op twintig gulden begroot72. Alles was geschied op 
verzoek van Jacob Lasson, advocaat en peter van Gijsbrecht Thijs de Jonge. 

64 H. MUND, Le dictionnaire des peintres belges du XIV' siècle à nos jours, Brussel, 1994, p. 
956, sub verbum Thys (Tys) Gysbrecht. 

65 J. DE MAERE en M. WABBES, lllustrated Dictionary of 17th century Flemish Painters, 
Brussel, 1994, p. 395. 

66 J. DENUCE, Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen. De firma Forchoudt (Bronnen voor 
de geschiedenis van de Vlaamsche kunst, 1), Antwerpen, 1931, p. 99. Ten onrechte heeft de 
auteur het document 2 juni 1668 gedateerd ; de familienaam De Noville heeft hij verkeerdelijk De 
Notisbe gespeld. 

67 Zie daarover L. DE PAuw-DE VEEN, De begrippen 'schilder ' , 'schilderij ' en 'schilderen' in 
de zeventiende eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Academie ... van België, nr. 22), Brus
sel, 1969, p. 190-193. 

68 J. DENUCE, Kunstuitvoer .. . op. cit., p. 136. 
69 ID., p. 172. 
70 A. PIGLER, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur lkonographie des 17. und 

18. Jahrhunderts, dl. 11, Budapest 1974, p. 232-234. 
71 J. DENUCE, Kunstuitvoer ... op. cit., p. 234 en 256. 
72 'Op heden den 13 dach septembris 1661 ten versuecke van Mynheer Jacob Lassonis ter 

vergaderinge van de camer van Sint-Lucasgilde gepriseert een stuc schildery Kerstnacht geschil
derf van Gijsbrecht Tys ter somme van twintich guldens. Aldus gedaen ten dage ende jare als 
boven, t 'oorconden deses. 13 Septembris 1661' (ARCHIEF SINT-LUCASGILDE ANTWER
PEN, Resolutieboek der dekens en oudermannen van het Sint-Lukasgild (1659-1727), nr. 100). 
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Fig. 3. Peter Thijs de Oude, Portret van Albert Roose, gesigneerd en gedateerd 1663, 
pendant van fig. 4, Bewaarplaats onbekend. 
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Fig. 4. Peter Thijs de Oude, Portret van Christina Barbara van Liere del/a Torre, gesigneerd, 
pendant van fig. 3, Bewaarplaats onbekend. 
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Hoogstwaarschijnlijk heeft die schatting iets te maken met de reeds bovenge
noemde rechtszaak die Anna van Godtsenhoven, weduwe van Hans Caspeels 
(t1655) en meter van Gijsbrecht Thijs de Jonge73 , tegen de kunstenaar had 
ingespannen. Het interlocutoir vonnis van 31 augustus 1658 reveleert dat het . 
schilderij, dat blijkbaar van een groep van twee stuks heeft deel uitgemaakt, 
aan een deskundige beoordeling van het ambacht onderworpen moest worden: 
'ende sele de 2 schilderijen in den processe breder geruert, gebracht worden 
ter camere van Sint-Lucas gulde om aldaer gepriseert ende d'acte van depri
sere tot den processe gevoecht te worden'74 . 

Werk van Gijsbrecht Thijs komt in de Antwerpse kunstverzamelingen uit de 
17de eeuw zeer sporadisch voor. Jan Vermaes75

, weduwnaar van Maria van Geurt, . 
van Maaike Tysens, van Anna Leermans en echtgenoot van Catharina Herry over
leed in december 1677. Hij woonde in het huis De Kleine Beer in de Grote Pi eter 
Potstraat en bezat enige taferelen, waaronder 'Een Europa van Gysbrecht Thys'. In 
de inventaris worden nog een 'Venus en Adonis' en een 'Susanna' van Thys opge
noemd, maar de doopnaam van de kunstenaar wordt niet meegedeeld. 

In de 18de-eeuwse Gentse collectie van schepen Jan Baptist du Bois ston
den niet minder dan drie schilderijen op zijn naam. Zij kwamen op 21 septem
ber 1776 onder de hamer. Het eerste stuk bracht een Allegorie76 in beeld, het 
tweede de Boetvaardige Maria Magdalena77 , het derde een Vrouwenkop78 • Het 
is onduidelijk of met dat laatste stuk een Lievevrouwebeeld of een tronie 
wordt bedoeld. 

Op basis van de teruggevonden documenten kunnen wij stellen dat Gijs
brecht Thijs uitsluitend mythologische of religieuze taferelen heeft geschil
derd. Nergens wordt een portret van zijn hand vermeld. De kniestukken van 
Albert Roose en zijn echtgenote Christina Barbara van Liere della Torre (fig. 
3 en 4), die Marie-Louise Hairs aan de schilder heeft toegekend, dragen geens
zins zijn signatuur, zoals zij ten onrechte heeft beweerd79• In 1855 werd naar 

73 Zie daarover S. GRIETEN en J. BUNGENEERS, De Onze·Lieve·Vrouwekathedraal van Ant
werpen. Kunstpatrimonium van het Ancien Régime (Inventaris van het kunstpatrimonium van de 
provincie Antwerpen), dl. 3, Turnhout, 1996, p. l4l. 

74 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Vierschaar V 1336, Vonnisboeken (1659-1660) , 
f" 135-139v0

• 

75 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen ... op.cit., vol. 10, ter perse; - J. DENUCE, De 
Antwerpsche "konstkamers". Inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 
17e eeuwen (Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst, II), Antwerpen, 1932, 
p. 269-270. 

76 '241 : Tysens (Ghysbrecht) une pièce représentant une Allégorie, hauteur 11 pouces, lar
geur 15 pouces, toile '. 

77 '242: Tysens (Ghysbrecht), La Magdeleine en pénitence, hauteur 2 pieds I pouce, largeur 
19 po u ces, bois '. 

78 '243: Tysens (Ghysbrecht), La tête d'unefemme, hauteur 20 pouces, largeur 11/ 2 pied, toile'. 
79 M-L. HAIRS, Dans Ie sillage de Rubens. Les peintres d'histoire anversois au XV/l' siècle 

(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège. Publications 
exceptionnelles, 4), Luik, 1977, p. 265. 
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aanleiding van de voltooiing van het Sint-Lucasaltaar in de Antwerpse Onze
Lieve-Vrouwekerk een tentoonstelling georganiseerd, waarop beide werken te 
zien waren. In de catalogus heeft P. Génard de signaturen, die op beide stuk
ken voorkomen, geannoteerd, namelijk 'Peeter Thijs Fecit' 80 . Ook in de publi
catie van Roger Moretus Plantin de Bouchout81 uit 1950 wordt Peter Thijs als 
auteur ervan vermeld. In de fototheek van de Vereniging van de Adel van het 
Koninkrijk België wordt een fiche over de portretten bewaard, waarop expli
ciet de datum 1663 op het mansportret wordt aangestipt82. 

In het museum van Sint-Winaksbergen heeft eertijds het portret van mon
seigneur Martin de Ratabon, bisschop van Ieper, gehangen. Het werd steeds 
incorrect aan Gijsbrecht Thijs toegeschreven83 . De geestelijke werd pas in 
1654 te Parijs geboren en in 1693 tot bisschop van Parijs gewijd84. Van 1694 
tot 1713 was hij met het bestuur van het bisdom Ieper belast en in 1713 werd 
hij tenslotte kerkvorst van Viviers in Frankrijk. Volgens sommige auteurs is 
Gijsbrecht Thijs in 1684 overleden, zodat de kunstenaar vanuit dat standpunt 
geenszins de auteur van bovengenoemd portret kan zijn. Stel dat de overlij
densdatum onjuist is, dan blijft het nog onwaarschijnlijk dat hij op zevenenze
ventigjarige leeftijd zulke opdracht zou hebben gekregen. 

Een kopie naar het portret van Hendrik Liberti door Antoon van Dijck staat 
eveneens op naam van Gijsbrecht Thijs. Het stuk heeft in het museum van 
Do waai gehangen en werd tijdens de tweede wereldoorlog vemield85• Het 
werd wellicht nooit door de kunstenaar vervaardigd. 

In het anonieme manuscript over het leven en werk van Antoon van Dijck 
werden de schilderijen verbeeldende Jan van Kessel en zijn echtgenote, die 
door J.C. Weyerman aan Gijsbrecht Thijs waren toegeschreven, aan Peter 
Thijs gerestitueerd. De auteur van het handschrift heeft evenals G. Hoeten P. 
Terwesten talrijke veilingcatalogi nagezien, waarin evenwel geen werk van 

8° Catalogue des oeuvres d'art d'anciens maîtres exposées par divers propriétaires d'Anvers 
et d'autres villes dans les salons du Gouvernement Provincial d'Anvers pour l'achèvement de 
l'autel deSaint-Lucdans l 'église de Notre Dame à Anvers (tentoonstellingscatalogus), Antwer
pen, 1855, p. 26 (STADSBIDLIOTHEEK VAN ANTWERPEN, nr. 206713, met persoonlijke 
aantekeningen van P. Génard). 

81 RoGER MORETUS PLANTIN DE BouCHOUT, Demeures familiales. Notices historiques sur la 
maison Plantin à Anvers et quelques propriétés urbaines et rurales ayant appartenu à la familie 
Morelus principalement dans /'ancien Pays de Ryen, Antwerpen, 1950, p. 108. 

82 Intussen zijn de fiches in een catalogus gerepertorieerd: Catalogue du bureau d'icono
graphie, Brussel, 1988, p. 121 nr. 204 en p. 165 nr. 310. 

83 P.A. VERLINDE, Catalogue des tableaux exposés dans la galerie du Musée de Bergues, 
Sint-Winoksbergen, 1878, p. 89, nr. 114; La peinture flamande au temps de Rubens (Trésors des 
musées du Nord de la France, ID), (tentoonstellingscatalogus), Rijsel, Calais, Atrecht, 1977, 
p. 33. 

84 A.-C. DE ScHREVEL, Martin de Ratabon, in Biographie Nationale, dl. 18, Brussel, 1905, 
kol. 763-770; L. VAN ACKER, De bisschoppen van leper in de kroniek van G. de la Tombe, in 
Biekorf, 1987, p. 138-140. 

85 Mededeling van de conservator Françoise Baligand van het Musée de la Chartreuse in een 
brief van 8 januari 1985. 
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Gijsbrecht Thijs wordt beschreven86. Wij hebben er echter elf stukken gevon
den, die veelal verkeerdelijk aan de kunstenaar zijn toegeschreven. Het betreft 
zeven portretten, twee religieuze voorstellingen en twee mythologische tafere
len. Daaruit kunnen wij afleiden dat de verzamelaars en veilinghuizen in het 
algemeen de kunstenaar foutief thuisbrengen. 

In Parijs werd in 1808 een portret van een geestelijke onder zijn naam ver
kocht87 . De Gentse verzamelaar Schamp d' Aveschoot88 en de Brusselse burg
graaf Du Bus de Gisignies89 bezaten elk een voorstelling van een edelman, 
zogezegd van zijn hand terwijl in de salons van P. L. Hambrouck90 te Meche
len een beeltenis van een abt werd geveild. In een vendu van 27 februari 1905 
werd een portret van Erasmus Quellinus de Jonge dat op zijn naam stond te 
koop aangeboden91 . Op 17 december 1908 werd in Brussel een mansportret 
van zijn hand openbaar verkocht92, terwijl op 24 mei 1962 bovengenoemde 
portretten van de familie Roose onder de hamer kwamen93. In 1970 werd in 
Londen een portret van een Oosters meisje te koop aangeboden94. 

86 E. LARSEN, La vie ... op. cit., p. 125. 
87 'Thys Gysbrecht, Leportrail à mi-corps d'un ecclésiastique, sur toile' (Veiling, Parijs 10 

oktober 1808, nr. 69). - Het schilderij werd door een zekere Justa voor 13,95 frank gekocht. 
88 'Thys Gysbrecht, Portrait. Jeune homme vu à mi-corps, et posant la main sur Ie dos d'un 

fauteuil. Ce beau portrait, d'une physionomie expressive, a la gráce et Ie naturel des oeuvres de 
Van Dyck. Toile, hauteur 29 pouces ; largeur 22 pouces ' (Veiling Schamp d'Aveschoot, Gent 14 
september 1840, p. 44, nr. 104). -Het schilderij werd door een zekere Roes voor 200 frank 
gekocht. 

89 'Thys Gisbrecht, Portrait d'homme. Figure d'homme austère, à la moustache et à la bar
biche brunes, aux favoris négligemment coupés, avec les cheveux lui tombant sur l'oreille. ll 
porte un petil col blanc et un grand chapeau de feutre . ll est vêtu d'un manteau noir. Toile, 0,71 
m haut.; 0,56 m larg.' (Veiling Vicomte Du Bus de Gisignies, Brussel 14-15 apri11896, p. 63, 
nr. 116).- Het schilderij werd voor 356 frank aan een zekere 'Le Domine' verkocht. 

90 'Thys Gysbrecht, Portrail de ['abbé de Sainte Gertrude à Louvain, peint à l'áge de 46 ans, 
l 'année 1646. Toile H. 95 cm; L. 83 cm. Dans unfauteuil mollement assis tenant une lettre à la 
main droite, la gauche appuyée sur Ie bras dufauteuil, monseigneur /'abbé paraît dans une séri
euse réflexion; sur la table se trouve un tableau représentant la Magdaleine [sic] repentante; Ie 
fond est orné d'une draperie, d'une colonne et des armes du représenté. Ce portrait est une 
preuve évidente que sous Ie rapport du colaris et de la disposition, de même que Ie beau fini, ce 
maître a souvent égalé Van Dyck' (Veiling, Mechelen 5 november 1841, p. 15, nr. 19).- Het 
doek werd toen ingetrokken. 

91 'Thys Gisbert. Portrait présumé du peintre Erasme Quellin. En buste, vu de trois quarts 
vers la gauche, vêtement noir et col blanc. Beau portrait dans lequel on sent la grande influence 
de Van Dyck'. Toile, H 76 x L 57 cm (Veiling Brussel 27 februari 1905, p. 9, nr. 26). 

92 'Thys Gisbrecht, Portrait d 'Homme. Homme d'une trentaine d'années de face, représenté 
en buste. Figure pleine, à l'expression sévère, encadrée d 'une ample chevelure chátaine. Petite 
moustache. Collerette rabattue en toile blanche', Bois, H 57 x L 48 cm. Veiling Brussel, Fievez, 
17 december 1908, nr. 113. 

93 'THYS Gysbrecht, école flamande, 1616-1684, Portrait de Christine Barbe vanLierrede 
la Torre, femme d'Albert Roose. Portrail d'Albert Roose, Seigneur de Sec/in et de Martinsart, 
deux pendants, toile, 137 x 109 cm, cadres anciensen bois sculpté et doré, Ie portrait d' homrne 
est signé et daté 1663. Veiling, Brussel, Palais des Beaux-Arts, 22-24 mei 1962, nr. 572.- De 
schilderijen werden op 20.000 BF. ingehouden. 

94 Veiling, London, Sotheby, 22 juli 1970, nr. 333. 
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In de collectie van C. A. de la Sema Santander in Brussel was een studie
kop van een engef95, in die van J. Taylor in Londen een 'Diana and Nymphs 
reposing in a Landscape, attended by Cupids' 96 voorhanden. Zij kwamen 
respectievelijk in 1816 en 1828 onder de hamer. Uit de nalatenschap van graaf 
Zimagorski werd een 'L'Amour, vainqueur du monde' onder zijn naam 
geveild97

• 

In het kunstkabinet van Pierre Fontaine prijkte eertijds een Mystiek Huwe
lijk van de heilige Catharina dat aan Gijsbrecht Thijs werd toegekend98• Wij 
hebben het schilderij nooit kunnen onderzoeken, zodat wij over de al dan niet 
correcte toeschrijving ervan aan die meester niet kunnen oordelen. 

In 1865 heeft T. Lejeune zes kunstwerken, die in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Antwerpen worden bewaard, verkeerdelijk aan boven
genoemde kunstenaar toegeschreven99. Het gaat om vier devotiestukken, een 
portret en een mythologisch tafereel. Tot de eerste groep behoren volgende 
stukken: de Heilige Franciscus en de Portioncula-aflaat, de Verschijning van 
de heilige Maagd aan Wiltem van Aquitanië, de Kruisafneming en de Kroning 
van Maria. De eerste drie zijn van de hand van Peter Thijs en worden in de 
recente catalogus ook onder zijn naam geplaatst")()· Het vierde werk wordt 
thans door verscheidene auteurs aan Thomas Willeboirts Bosschaert toegewe
zen 101 • Met het portret, dat deel uitmaakt van de tweede groep, wordt ofwel de 
beeltenis van Hendrik van Halmale of die van Maximus Gerardi bedoeld. Het 
mag niet meer als een werk van Gijsbrecht Thijs worden beschouwd, want het 
is van de hand van Peter Thijs 102• Dat geldt eveneens voor het mythologisch 
tafereel uit de derde groep met Daedalus en Icarus, dat in de Catalogue 
descriptifvan 1948 103 en van 1970104 nog onder de naam van Peter Thijs wordt 
vermeld. In de catalogus van 1988 wordt het schilderij om onbegrijpelijke 

95 'Thys G., Tête d 'ange avec une partie du dos, étude largement peinte comme Van Dyck. 
Toile sur panneau, 12 p. hauteur; 1,10 p. largeur, Veiling, Brussel 26 maart 18 16, nr. 32.- Het 
schilderij werd door Deroy voor 2,2 frank gekocht. 

96 Veiling, Londen 25 juni 1828, nr. 194. - De afmetingen van het werk bedragen 27 1/4" 
op 21 1/4".- Wij danken de Provenanee Index of the Getty Art History lnformation Program 
voor de inlichtingen die werden verstrekt. 

97 Veiling, Brussel, 2-5 maart 1903 nr. 768. Doek, H 135 x L 108 cm. 
98 Veiling, Brussel 28 november 1882, nr. 109. Doek, H 44 x L 56 cm. 
99 T. LEJEUNE, Guide théorique et pratique de /'amateur de tableaux. Etudes sur les imita

teurs et les copistes de toutes les écoles dont les oeuvres farment la base ordinaire de galeries, 
dl. 3, Parijs, 1865, p. 258 . 

10° Catalogus Schilderkunst Oude Meesters. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Ant-
werpen, Antwerpen, 1988, p. 366-367, nrs. 352, 354, 355 en 356. 

101 ID., p. 429, nr. 17. 
102 ID., p. 366, nr. 350 en 351. 
103 Catalogue descriptif maîtres anciens, Musée Royal des Beaux-Arts Anvers, Antwerpen, 

1948, p. 252, nr. 353. 
104 Catalogue descriptif maîtres anciens, Musée Royal des Beaux-Arts Anvers, Antwerpen, 

1970, p. 216, nr. 353. 
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Fig. 5. Peter Thijs de Oude, Portret van Hendrik van Heurck, alexiaanbroeder, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. 
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Fig. 6. Peter Thijs de Oude, Heilige Alexius en de legende van de Brief, Bewaarplaats onbekend. 
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reden plotseling niet meer geciteerd. Wat ermee is gebeurd, wordt nergens 
meegedeeld 105 . 

Het tafereel met Sint-Rochus en de pestlijders in de Onze-Lieve-Vrouwe
kerk te Dendermonde heeft M. Rooses in 1879 verkeerdelijk aan Gijsbrecht 
Thijs toegekend 106• Rond dezelfde tijd heeft F.J. van den Branden het terecht 
op naam van Peter Thijs geplaatst107

• Ondanks die onmiddellijke rechtzetting 
bleven vele auteurs het aan Gijsbrecht Thijs, zoals J. Broeckaert108, maar 
vooral aan Gaspard de Crayer toeschrijven109. Nog in een recente publicatie 
van A. Stroobants wordt het schilderij opnieuw foutief op naam van deze laat
ste geplaatst110. 

Alles wijst erop dat Gijsbrecht Thijs een schilder van religieuze en mytho
logische taferelen is geweest, alsook van landschappen. Tot op heden hebben 
wij echter geen werk van zijn hand kunnen achterhalen. Een toevallige vondst 
van een gesigneerd of gedocumenteerd schilderij kan in de toekomst nieuwe 
perspectieven openen. In de catalogus van de tentoonstelling van de 'Werken 
van Barmhartigheid. 650 Jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden' wer
den twee schilderijen aan Peter Thijs toegeschreven 111

• Het ene is het portret 
van de alexiaan Hendrik van Reurek (t1673) (Fig. 5). Het andere is een 
altaarstuk met de Heilige Alexius en de legende van de Brief (Fig. 6), waarop 
bovengenoemde cellebroeder eveneens is weergegeven. Deze laatste was in 
Antwerpen geboren en vertoefde in het klooster in Leuven, alwaar ook Artus 
Thijs de Jongste, broer van Gijsbrecht, verbleef. Wellicht dankzij de familie
relatie heeft Peter Thijs, een volle neef van Artus Thijs, beide opdrachten 
gekregen. Het altaarstuk is een uitstekend voorbeeld van een 'portrait histo
rié', een genre dat in de 17de eeuw in de Nederlanden is ontstaan. De gepor
tretteerde personages werden er als bijbelse, mythologische of historische 

105 Voor al die kunstwerken zie ook de licentiaatsverhandeling van D. MAUFORT, De Ant
werpse kunstschilder Peeter Thijs de Oude (1624-1677). Een benadering aan de hand van zijn 
historiestukken, Leuven, 1987, p. 87, 103, 126, 174. 

106 M. RoosEs, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Gent, 1879, p. 510-511. 
107 F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883, 

p. 936. 
108 J. BROECKAERT, Graf- en gedenkschriften der stad Dendermonde (Oudheidkundige kring 

der stad en des voormaligen lands van Dendermonde, Buitengewone uitgave, 7), Dendermonde, 
1896, p. 218, nr. 377. 

109 In verband met die onderscheiden toewijzingen aan verschillende kunstenaars zie de ver
handeling van D. MAUFORT, op. cit., p. 80 en 118. -In de catalogus van het oeuvre van Gaspar 
de Crayer werd het werk niet opgenomen (H. VLIEGHE, Gaspar de Crayer, sa vie et ses oeuvres, 
Brussel, 1972). - E. DHANENS (Dendermonde (Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost
vlaanderen, 4), Gent, 1961 , p. 124, nr. 254) heeft het stuk zowel aan Gaspar de Crayer als aan 
Gijsbrecht Thijs toegekend. Ten onrechte heeft zij ook geschreven dat het verdwenen is (ID., 
p. 118, nr. GG 377). 

110 L. PEE en A. STROOBANTS, De 0.-L.-Vrouwekerk te Dendermonde anders bekeken, Den
dermonde, 1994, p. 24 en 26. 

111 Werken van Barmhartigheid. 650 Jaar Alexianen in de Zuidelijke Nederlanden (tentoon
stellingscatalogus), Leuven, 1985, p. 269 (nr. 186) en 292 (nr. 202). 
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figuren uitgebeeld 11 2. Het is duidelijk waarom Gijsbrecht Thijs de bestelling 
niet heeft verkregen. Hij was geen portretschilder. 

112 R.E.O. EKKART, Een 'portrait historié' door Lambert Doomer, in Nederlandse portretten. 
Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw (Leids Kunsthistorisch Jaarboek, VIII), 1989, p. 247. 



Leen Meganck 

HUIZENONDERZOEK HOOGPOORT 28, GENT: 
EEN MIDDELEEUWSE WONING 

ACHTER EEN 19DE-EEUWSE GEVEU 

In 1992 werd te Gent een nieuwe methode voor huizenonderzoek voorge
steld, ontwikkeld door M.C. Laleman (Dienst Stadsarcheologie van de Stad 
Gent) en D. Lievois (historicus), in samenwerking met L. Charles (Stadsar
chief) en R. Vanden Bilcke (Kadaster). De nieuwe aanpak is gebaseerd op de 
herontdekking van het functioneren van de administratie in de eeuwen die 
vooraf zijn gegaan aan het Belgische bewind. Hierdoor kan vrij snel een 
betrouwbaar overzicht van de eigenaars vanaf 1672 opgesteld worden, gekop
peld aan het huidige kadasternummer van het perceel. Dit overzicht vormt 
dan de basis voor verder archivalisch onderzoek in o.a. landboeken, staten 
van goederen, akten en contracten van Gedele, jaarregisters van de Keure en 
de Atlas Goetghebuer. Essentieel is dat de hierbij bereikte resultaten gekop
peld worden aan een grondig onderzoek van het gebouw zélf. Terwijl voor
heen deze verbinding tussen archivalische bronnen en de materiële realiteit 
dikwijls zeer moeilijk en in hoge mate hypothetisch was, biedt de nieuwe 
methode een grote zekerheid door de exacte localisatie a.d.h.v. het kadaster
nummer. 

Als testcase werd gekozen voor de woning aan de Hoogpoort nr. 28 te Gent 
(Gent, sectie C, 366b), een woning die in de inventaris Bouwen door de eeu
wen heen2 wordt beschreven als daterend uit het eerste kwartaal van de 19de 
eeuw. Het gaat om een vrij klassieke lijstgevel met als opvallend kenmerk een 
over twee bouwlagen doorlopend rondboogvenster. De onderste bouwlaag is 
omgebouwd tot winkelruimte (afb. 1). Toch doet louter het feit dat de woning 
gelegen is aan de Hoogpoort, één van de oudste straten in de Gentse binnen
stad, vermoeden dat het gebouw mogelijk teruggaat op een oudere kern. Met 
de nieuwe methode voor het huizenonderzoek werd dit vermoeden bevestigd. 
De oudste tot nu toe teruggevonden vermelding van de woning dateert uit 
1376 en handelt over de " herbergl die men heet de Helle en de Roesse up de 

1 Met oprechte dank aan Leen Charles en Daniel Lievois voor de begeleiding in het Gentse 
Stadsarchief en het nalezen van de tekst. 

2 Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 
4na: Stad Gent, De Kuip van Gent, Gent : Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, 
1976, p.158. 

3 Herberg = plaats of huis waar men overnachten kan, onderkomen, nachtverblijf; ook huis, 
woning (nl. met betrekking tot een vreemdeling), omdat men in de middeleeuwen bij particu
lieren een nachtverblijf vinden moest. (VERWIJS, E. ; V ERDAM, J., Middelnederlandsch woorden
boek, ' s Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1894.) 
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Afb. 1: Het huidige uitzicht van de gevel is het resultaat van een verbouwing in 1873. 
(SAG, Modem Archief, reeks Gl2: bouwvergunningen, 1873.H.2). 
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Hoogpoort" 4• Vanaf 1552 tot op heden kan de opeenvolging van eigenaars 
zonder noemenswaardige onderbreking gereconstrueerd worden. Het is deze 
eigenaarsreeks, met de bijhorende bouwaanvragen, die in deze eerste bijdrage 
behandeld zal worden. 

De landboeken (vroege 14de eeuw- eind Ancien Regime) 

Eigenaars van vrije stadsgrond, ook landheren of erfachtige lieden genoemd, 
vormden in het middeleeuwse Gent de hoogste sociale klasse. Deze landheren 
waren niemand verantwoording verschuldigd. Indien zij zelf op hun grond een 
woning optrokken, kreeg deze de titel "Vrij Huis, Vrij Erve". Zij konden het 
gebruik van de grond ook overlaten aan iemand anders, tegen een voor eeuwig 
vastgelegde en onveranderlijke jaarlijkse vergoeding, de landcijns. Zowel par
ticulieren als de Stad, kerken en gilden, enz., traden op als landheer. Elke juri
dische handeling betreffende het perceel moest gemeld worden aan de land
heer, die hiervan akte deed in het landboek. Om de transacties met betrekking 
tot de gronden in gebruik door de landheren zélf vast te leggen, werden deze 
opgetekend in het landboek "Vrij Huis, Vrij Erve". Deze landboeken, bewaard 
vanaf 1552, bleven in gebruik tot het einde van het Ancien Regime. 
Ook de onderzochte woning ressorteert onder het landboek Vrij Huis Vrij 
Erve5• Van 1552 , het jaar waarin het landboek opgesteld werd, tot 1781, het 
jaar waarin de laatste transactie genoteerd werd vóór de afschaffing van de 
landboeken, zijn de verschillende eigendomsovergangen goed te volgen (zie 
lijst in bijlage). De huisnaam van de woning blijkt "de Roose" te zijn. 

In het landboek vinden we verschillende interessante vermeldingen 
betreffende het gebouw. Zo maakt Steven Van Huyghevelde in 1584 twee 
nieuwe huizen op het erf achteraan de poort die uitkomt in de Donkersteeg. In 
1622 verkoopt Pieter Springales, de toenmalige eigenaar van de woning, drie 
stallen "beginnende van het midden van de voornoemde huyse [nl. de Roose} 
en alzo strekkende naer de Donckerstege". In 1663 vindt een opsplitsing van 
het huis in twee woningen plaats, waarbij het achterhuis en stallingen aan één 
deel gekoppeld blijven. Eveneens vanaf 1663 komen registraties voor in ver
band met drie huisjes op het terrein. In 1706 .voegt Antoon Soetaert de twee 
woonsteden samen tot één voorhuis, nl. de Roose. In 1707 koopt Pieter De 
Buck de twee woonsteden met achterhuis en stallingen (afb. 2). 

4 SAG, Oud Archief, reeks 330: Gedele, oude staten van goederen, akten en contracten, 
f. 46 r". 

5 SAG, Oud Archief, reeks 153: landboeken Vrij Huis Vrij Erve, Eersten grooten ouden 
boek, deel II, folio 123 r"- 265 v0

• 
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Afb. 2: Ligging van de woning op het primitief plan van ca. 1835. 
Let op de doorgang naar de Donkersteeg. (Provinciale Directie van het Kadaster, 

Archief, Oorspronkelijk of primitief plan: Gent, sectie C, eerste blad.). 

De prijsije en de registers van het huisgeld (eind 17 de eeuw - eind Ancien 
Regime) 

In de laatste drie eeuwen van het Ancien Regime werd van de Gentse inwo
ners huisgeld gevraagd, een stedelijke belasting van een 20ste penning of 5% 
op de huurwaarde van onroerende goederen. Hiertoe werd een "prijsije" of 
schatting van deze huurwaarde gemaakt. De oudste volledig bewaarde "prij
sije" dateert uit 1672. Hierin staat voor de woning aan de Hoogpoort de 
weduwe Springael opgenomen als eigenares6. Tevens komt de vermelding "in 

6 SAG, Oud Archief, reeks 153/2: kohieren van prijsijen van het huisgeld, nr. 56: Prijsije 
van 1672, f. 359 r". 
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3 woonsten" voor. In de oude registers van het huisgeld7 konden de eigenaars 
vanaf 1701 tot 1800 opgespoord worden, nl. achtereenvolgens8 : Jan Deur
brouck (1701-1706), Anthone Soetaert (1707), Pieter De Buck (tussen 1708 
en 1741), de erfgenamen van Pieter De Buck (vanaf 1742 tot 1744), de 
weduwe van Pieter De Buck, Norbertine Enen (1744-1752), de weduwe Ker
remans, Anna Norbertine De Buck, een dochter van Pieter (1753-1761), de 
erfgenamen van de weduwe van Pieter De Buck (1762-1772), opnieuw de 
weduwe Kerremans (1773-1781), en tot slot Barbara en Therese Theeus (vanaf 
1781 tot 1800). In de nieuwe registers van het huisgeld9 staan de "joffrauwen 
Barbara en Therese Theeus" als eigenaars én bewoners van het huis geregis
treerd voor de periode tussen ca. 1786 en 1793. Hier vinden we ook het land
cijnsboek waaronder de woning valt, het boek Vrij Huys Vrij Erve, folio 265 
verso. 

Het kadaster (ca. 1800- heden) 

Met de afschaffing van het Ancien Regime onder de Franse overheersing, 
komt er een eind aan het systeem van het huisgeld. In plaats van deze stede
lijke belasting, komt er een gecentraliseerde staatsbelasting. Het bestaande 
systeem van de registratie van eigenaars en eigendommen wordt overgeno
men en aangepast, eerst door de Franse, later door de Hollandse en Belgische 
administratie. De centrale instelling die zich hiermee gaat bezighouden, is het 
kadaster. De kadastrale gegevens van vóór 1830 worden in het Gentse Stads
archief bewaard. V oor de Franse periode staat in het kadaster per soort van 
grondgebruik (opgemaakt rond 1802/1804) Barbe Theeuws als eigenaar opge
geven10. Tevens is het Oostenrijkse huisnummer van de woning opgenomen, 
nl. Q 273. In de mutatieregisters 11 vinden we dat in 1811 J. Clemmen-Poel
man, rentenier, de woning verkoopt aan Charles Louis Bouckaert, marchand 
de vin. Wanneer de overgang tussen Barbe Theeuws en J. Clemmen-Poelman 
plaatsvond, is nergens vermeld. Hiaten komen in deze beginperiode van het 
modem kadaster wel meer voor. In het Hollands kadaster (ca. 1828) vinden 
we zowel Marie Boekaert 12 als Carolus Bouckaert13 als eigenaar van de 
woning. In oktober 1831 verkoopt Carolus Bouckaert de woning aan P.F. 
Bemaeyge. 

7 SAG, Oud Archief, reeks 153/1: registers van het huisgeld, nrs. 122-123 f. 32 v0
, nrs. 124-

129 f. 33 ~-
8 De data tussen haakjes zijn de data waarop door hen het huisgeld werd betaald. 
9 SAG, Oud Archief, reeks 153/1, registers van het huisgeld, nr. 201, f. 257 ~-
10 SAG, Modem Archief, reeks DD : archief betreffende het kadaster, DD 1, f.13, volgnr.142. 
11 SAG, Modem Archief, reeks DD: archief betreffende het kadaster, DD 9, nr. 63. 
12 SAG, Modem Archief, reeks DD: archief betreffende het kadaster, DD 44. 
13 SAG, Modem Archief, reeks DD: archief betreffende het kadaster, DD 14, volgnr. 61. 
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Onderzoek in het archief van het Belgisch kadaster leverde een lijst op van 
vijf eigendomstoestanden tussen de in werking treding van het systeem (1835) 
en heden 14• Rond 1835 is de eigenaar Pieter Francis Bernaeyge, kruidenier. In 
1868 verkoopt deze de woning aan Auguste Jozef Dael, die als handelaar en 
later als rentenier staat ingeschreven. Om redenen van privacy zal niet worden 
ingegaan op de meer recente eigenaars. 

De oude bouwaanvragen (eind 17de eeuw- 1795) 

Op basis van de opeenvolging van eigenaars in het Ancien Regime werden 
de oude bouwaánvragen in het Stadsarchief doorgenomen. Deze dateren van 
tussen het eind van de 17de eeuw en 1795 en zijn geklasseerd per straat. Drie 
bouwaanvragen uit de bundel Hoogstraat kwamen op basis van een vlugge 
identificatie a.d.h.v. eigenaar en datum in aanmerking. In de oudste aanvraag, 
daterend van 1706, wordt de huisnaam "de Roose" expliciet vermeld. Bij de 
twee andere aanvragen werd nagegaan of de aanvragers op dat moment nog 
andere eigendommen aan de Hoogpoort bezaten. Daar dit niet het geval was, 
hebben de dossiers wel degelijk betrekking op de hier bestudeerde woning. 

In 1706 vraagt Anthone Soetaert "proprietaris van twee differente huysin
gen gestaen ende gelegen neffens elckander ten voorhoofde op de hoogpoorte 
van auts genaemt de roose" toestemming tot het optrekken van een nieuwe 
gevel 15• Uit het landboek Vrij Huis Vrij Erve weten we dat deze Soetaert 
slechts kort (nl. 7 juli 1706 - 1 maart 1707) eigenaar was van de woningen, en 
dat hij in 1706 de twee woonsteden samenvoegt tot één voorhuis (cfr. supra). 
Deze ingrijpende verbouwingen in 1706 worden dus door twee onafhankelijke 
bronnen, nl. het landboek en deze bouwaanvraag, bevestigd. Spijtig genoeg is 
de bijgevoegde tekening in de loop der tijden verloren gegaan. Interessant is 
de opmerking in margine waarin van stadswege geëist wordt dat de deur, op de 
tekening in arduin aangegeven, ook effectief in dit materiaal wordt uitgevoerd, 
en niet in careelsteen 16 of plakwerk. 

In 1775 dient de weduwe Kerremans een aanvraag in om het keldergat van 
haar woning te mogen aanpassen aan dat van de nieuwgebouwde woning van 
haar buurvrouw, weduwe De Meyer 17 • Een tekening werd niet toegevoegd. 
In 1781 tenslotte diende de heer N. Teeuws een aanvraag in, waarvan enkel de 
tekening bewaard bleef. Het gaat om een koetspoort in classicistische stijl, "8 
voet wijdt" en "14 voethoogeen drij en alf duijms", waarschijnlijk uitgevoerd 
in hardsteen 18

• Deze poort verdween bij een latere bouwcampagne (afb. 3). 

14 Provinciale Directie van het Kadaster, Archief, Kadastrale legger 212, art. 28. 
15 SAG, Oud Archief, reeks 535: bouwaanvragen, doos 101 : Hoogpoort, nr.8. 
16 Careelsteen = baksteen. (VERWIJS, E.; VERDAM, J., Middelnederlandsch woordenboek, 's 

Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1894.) 
17 SAG, Oud Archief, reeks 535 : bouwaanvragen, doos 101 : Hoogpoort, nr.62. 
18 SAG, Oud Archief, reeks 535 : bouwaanvragen, doos 101 : Hoogpoort, nr. 71. 
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Afb. 3: Koetspoort in classicistische stij l, geplaatst in 1781. (SAG, Oud Archief, reeks 535: 
bouwaanvragen, doos 101: Hoogpoort, nr. 71). 
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De moderne bouwvergunningen (1796- heden) 

In de moderne bouwaanvragen in het Gentse Stadsarchief worden drie dos
siers i.v.m. de woning bewaard. In 1833 verklaart Pieter Bernaeyge dat hij van 
plan is de gevel van zijn woonhuis "ter verbetering en versiering van zijnen 
eygendom (. . .) te doen afbreken en herbouwen." 19• Het bijgevoegde plan is 
getekend door J.B. Van de Cappelle. Het toont een zeer streng opgevatte lijst
gevel in neoclassicistische stijl waarvan de onderste bouwlaag in imitatieban
den is uitgevoerd. Opvallend is dat de koetspoort noch centraal, noch volledig 
excentrisch in de gevel is geplaatst (afb. 4). Mogelijk duidt dit op een aanpas
sing aan de bestaande toestand van het gebouw. In september 1867, dus nog 
vóór hij eigenaar wordt van het pand, vraagt August Joseph Dael de goedkeu
ring "voor het verplaetsen van een poorte en kasseyne van het huys op de 
Hoogpoorte n°20"20 • Op de tekening, opgemaakt door een onbekend bouw
meester, zien we dat de koetspoort naar uiterst links in de gevel wordt ver
schoven, en dat naast de poort een deuropening wordt voorzien (afb. 5). De 
linkertravee wordt door een licht risaliet en hoekkettingen benadrukt, terwijl 
de vensteropeningen wat verschoven worden om een meer regelmatig en har
monisch geheel te creëren. Dit plan werd door de Stad goedgekeurd, maar 
nooit uitgevoerd. In 1873 immers dient August Dael, nu eigenaar van het 
pand, nogmaals een aanvraag in tot verandering van de gevel2 1

• De bijhorende 
tekening vertrekt van hetzelfde basisschema als de gevel naar ontwerp van 
Van de Cappelle uit 1835. De koetspoort wordt hierbij op de oorspronkelijke 
plaats behouden, mogelijk om redenen van stabiliteit. De poorttravee wordt 
benadrukt door het hoge, halfronde venster dat tot op heden de gevel siert. 

Besluit 

De huidige gevel dateert dus effectief uit de eerste helft van de 19de eeuw 
(1833), met een aanpassing in 1873. Maar achter deze gevel gaat een kern 
schuil die men - op basis van een eerste onderzoek van de eigenaars - minstens 
omstreeks het midden van de 16de eeuw (1552) kan dateren. De bouwge
schiedenis van de Roose is echter nog verre van compleet, bevat nog vele hia
ten en onduidelijkheden. Naast verder archiefonderzoek in verband met de 
woning o.a. in staten van goederen, akten en contracten van Gedele, jaarregis
ters van de Keureen de Atlas Goetghebuer, dringt een gelijkaardig onderzoek 
van de omliggende gebouwen zich op om bepaalde vragen in verband met 
eigendomsstructuur en de bouwgeschiedenis op te helderen. Ook een grondige 

19 SAG, Modern Archief, reeks Gl2 : bouwvergunningen, nr. 3951. 
20 SAG, Modern Archief, reeks Gl2 : bouwvergunningen, nr. 10480. 
21 SAG, Modern Archief, reeks Gl2 : bouwvergunningen, nr.l873.H.2 
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Afb. 4: In 1833 werd de gevel heropgebouwd naar ontwerp van Jean-Baptiste Van de Cappelle. 
(SAG, Modem Archief, reeks G12 : bouwvergunningen, nr. 3951). 
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Afb. 5: Niet-gerealiseerd ontwerp uit 1867. In 1873 diende dezelfde eigenaar een nieuw 
ontwerp in (zie afb. 1), dat wél uitgevoerd werd. (SAG, Modem Archief, reeks G12: 

bouwvergunningen, nr. 10480). 

materiële studie van het gebouw zélf, door omstandigheden nog niet mogelijk, 
is een essentieel onderzoeksaspeet dat nog ontbreekt, en dat heel wat zal bij
dragen tot een completer en correcter beeld van de bouwgeschiedenis van de 
woning aan de Hoogpoort nr. 28. Deze aspecten zullen in verdere bijdragen 
behandeld worden. 
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BIJLAGE 1 

TRANSACTIES GENOTEERD IN HET LANDBOEK VRY HUIS, VRY ERVE, 
EERSTEN GROOTEN OUDEN BOEK, DEEL 11, FOLIO 123r0 -265v0 

1552: Verkoop van 3/4 + 1/16 van de Roose door Jan van Rulle aan Danneel vander 
Mulene. 

1575: Jherenimus vander Mulene erft 1/3 van zijn vader Danneel bij gift in huwelijk. 
Danneel vander Mulene houdt levenslang vruchtgebruik. 

1582: Verkoop van 1/16 van de Roose door Pieter De Keysere (de echtgenoot van 
weduwe Bemaert vander Mulene) aan Lievine Alaerts. 

? : Overgang van 3/4 + l/16 van de Roose naar Remeus van Boven. 

1583: Verkoop van een 16de deel door Lievine Alaerts aan Jan Thierins. 

1583: Verkoop bij decreet door Remeus van Boven aan Steven van Huyghevelde. 

1584: Steven van Huyghevelde bouwt op het erf achter aan de poort, uitkomende in de 
Donkersteeg, twee nieuwe huizen. 

1604: Verkoop van een 16de deel door Katelijne Ravestijn, moeder van de Zwarte 
Zusters te Onderbergen, aan Steven van Huyghevelde. 

1614: Verkoop bij decreet van "een aantal delen" door Steven van Huyghevelde aan 
Pieter d 'Hertoge. 

1620: Verkoop bij decreet van "dezelfde delen" aan Pieter Masureel, die optreedt in 
naam van Jacques vander Haeghen, die zorg heeft voorPieter van Huylenbroek 
en voor Jacques vander Heyden als curator van Frans Grenier/Geniets (?). 

1621: De weduwe van Steven van Huyghevelde doet iets (tekst slecht leesbaar). 

1621: Jan van Huyghevelde, de zoon van Steven, verkoopt een 16de deel van de 
Roose aan Pierre Espringales. 

1622: Pieter Springael, " eigenaar van de Roose en delen in de Donkersteeg" , ver
koopt drie stallen aan Adriaan de Rycke. 

1629: Pierre Espringales sterft. De helft van zijn deel van de Roose gaat naar zijn 
weduwe, Jehenne Barre, de helft wordt verdeeld onder zijn kinderen Robert Pie
ter, Marie, Janneken, Elisabethen Margriet. 

1651: Schenking van 1/6 van 1/2 deel door Gillis De Vijldere, de echtgenoot van 
Johanne van der Saere, de weduwe van Robert Espringales, aan Jehenne Barre, 
de weduwe van Pieter Springales. 

1656: Schenking van 8/12 van de Roose door Jan van Hecke, voogd van Jeanne Barre, 
weduwe van Pieter Springales, aan Margriet De Espringales, dochter van Pieter. 

1663 : Schenking van 1/12 van de Roose door Maria De Espringales, dochter van Pie
ter en weduwe van Pieter Pauwel de Coninck, aan Jan Duerbroeck. 

1663 : Opsplitsing in twee woonsteden, de ene toebehorend aan Jan de Langhe, de 
echtgenoot van Margriet De Espringales, dochter van Pieter en eigenares van 
10/12, de ander aan Jan Duerbroeck, de echtgenoot van Jehenne De Espringales, 
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dochter vanPieteren eigenares van 2/12. Achterhuis en stallingen horen bij het 
deel van Jan de Langhe. 

1690: Jan de Langhe sterft. De enige erfgenaam is Aurelius August de Langhe. 

? : Aurelius de Langhe sterft. De helft van zijn bezit gaat naar Marie Lippens, zijn 
echtgenote, de helft naar Marie de Langhe, zijn dochter. 

1706: Marie Lippens, moeder en voogd van Marie de Langhe, verkoopt hun beider 
delen aan Antoon Soetaert. 

1707: Antoon Soetaert voegt twee woonsteden samen tot één voorhuis, nl. de Roose, 
en verkoopt dit aan Pieter de Buck. In datzelfde jaar verkoopt hij ook het ach
terhuis met ·de stallingen aan Pieter de Buck. 

1741: Pieter de Buck sterft. De helft van zijn bezit gaat naar Norbertine Enen, zijn 
weduwe, de andere helft .naar zijn kinderen Johannes Henricus, Philippe, Coleta, 
en Anna Norbertine. 

1751: Coleta Johanna de Buck sterft. Haar deel wordt verdeeld onder Norbertine Enen, 
haar moeder, en Johannes Henricus, Philippe en Anna Norbertine, haar broers 
en zussen. In datzelfde jaar, amper twee maanden later, sterft ook Norbertine 
Enen, de weduwe van Pieter de Buck. Haar deel gaat naar Johannes Henricus, 
Philippe, en Anna NÓrbertine, haar kinderen. 

1769: Philippe de Buck sterft. Zijn zus Anna Norbertine, en zijn broer Johannes Hen
ricus erven. Johannes Henricus staat echter zijn deel af aan Anna. 

1779: Anna Norbertine De ·Buck, de weduwe van Jacobus Kerremans, sterft. Haar 
bezit wordt verdeeld onder Carolus Norbertus Philippus De Buisson, de echtge
noot van Marie Judoka Noiret de Saint-Antoine, een dochter uit haar eerste 
huwelijk met Ondaer (?) Noiret, Catharina Petronelia Kerremans, en Carolus 
Kerremans. 

1779: Catharina Petronelia Kerremans en Carolus Norbertus Philippus De Buisson 
verkopen hun deel aan Carolus Kerremans. 

1781: Carolus Jacobus Kerremans verkoopt aan Barbara en Catherina Teeuws. 
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Koen Vedaeekt 

ANTONIUS CHICHI ROMANUS FECIT: 
EEN OPMERKELIJKE KURKMAQUETTE UIT DE ARCHEOLOGISCHE 

VERZAMELINGEN VAN DE UNIVERSITEIT GENT 

Alle Träume meiner Jugend seh' ich nun lebendig; 
die ersten Kupferbilder deren ich mich erinnere, 

seh ich nun in Wahrheit, und alles, was ich in 
Gemälden und Zeichnungen, Kupfern und Holzschnitten, 

in Gips und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen 
vor mir: wohin ich ge he fi.nde ich eine Bekanntschaft in einer 

neuen Welt; es ist alles wie ich mirs dachte und alles neu. 

J.W. Goethe, 1 november 17861 

Beschrijving en historiek 

De archeologische verzameling van de Universiteit Gent herbergt sinds 
jaar en dag een merkwaardige, in kurk uitgevoerde maquette van de Pan
theon-tempel in Rome (fig. 1-7). Het stuk bestaat uit 2 perfect symmetrische 
helften en is opgebouwd op een houten grondvlak (114.5 x 75 cm). De lin
kerhelft is vast bevestigd, terwijl de rechterhelft door middel van een schar
nier kan worden geopend, zodat de volledige doorsnede van het gebouw 
zichtbaar wordt2. De puntgevel van het toegangsportaal is 36 cm hoog, de 
totale hoogte van de maquette bedraagt 66.9 cm, de interne koepeldiameter 
55.6 cm. De zuilen in het toegangsportaal zijn 17.4 cm hoog, deze in de koe
pelzaal 13.2 cm, wat impliceert dat de Gentse maquette werd uitgevoerd op 
een schaal van ongeveer 1:65. Het model is vervaardigd in kurk, maar naar 
analogie met de in het buitenland bewaarde modellen van dezelfde ontwerper 
kunnen we aannemen dat sommige kleinere onderdelen, zoals kapitelen en 
friezen, in gips zijn vervaardigd3• Het is niet uitgesloten dat voor de kern hout 
werd gebruikt. 

Boven het portaal van de rechterhelft is aan de binnenzijde de inscriptie 
ANTONIUS CHICHI ROMANUS FECIT aangebracht (fig. 6),' wat ons toelaat 

1 Dit citaat komt uit Goethe 's Tagebuch der Italienischen Reise, en beschrijft de impressies 
van zijn bezoek aan Rome op 1 november 1786. De bedoelde kurkmodellen zijn zonder twijfel 
deze van Antonio Chichi. 

2 Het scharniersysteem is ongetwijfeld een latere toevoeging. In de zijkant van de bodem van 
elke maquettehelft zijn immers twee gleuven aangebracht (fig. 5), waarin oorspronkelijk houten 
latten werden gestoken, die fungeerden als geleiders om beide helften uiteen te laten schuiven. 
Een gelijkaardig systeem werd gehanteerd bij een Pantheon-maquette van dezelfde ontwerper, 
thans bewaard in Kassei: zie GERCKE 1986b, pp. 89-91 (cat. 10), pl. II-ill . 

3 KocKEL 1993a, p. 15. 
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Fig. 1. Maquette van Gent : vooraanzicht in gesloten toestand. 

de maker ondubbelzinnig te identificeren als de befaamde 18de-eeuwse Itali
aanse ontwerper Antonio Chichi4• 

De wandindeling van de koepelzaal (linkerhelft; fig. 5) bestaat - van links 
naar rechts - uit een altaar met driehoekig fronton, een rechthoekige exedra 
met 5 nissen, een altaar met boogfronton, een semi-circulaire exedra met 3 nis
sen, een altaar met boogfronton, een rechthoekige exedra van het reeds 
beschreven type, en een altaar met driehoekig fronton (zie ook fig . 7). 

De bewaringstoestand van de maquette laat helaas heel wat te wensen over. 
De buitenkant is vrij sterk beschadigd (fig. 4). Het kurk is aangetast door een 

4 Deze inscriptie lijkt één van de meest uitvoerige te zijn, die we van de door Chichi gesig
neerde maquettes kennen. De inscriptie op de in Kassei bewaarde modellen varieert van CHICHI 
(GERCKE 1986b, cat. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 32, 33) tot DA ANTON/0 
CHICHI (cat. 12), CH/CHI ARCHITEITO (cat. 16, 24), ANTON/0 CHICHI (cat. 18), CHICHI 
F. (cat. 26) en ANTON/0 CHICHI ARCHITEITO ROMAN (cat. 10, i.e. het Pantheon). 
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Fig. 2. De maquette in gedeeltelijk geopende toestand. 

langdurige bewaring in onaangepaste omstandigheden, de natuurlijke degene
ratie van de grondstof en de invloed van knaagdieren5. Uit het portaalgedeelte 
zijn twee zuilen losgeraakt, waarvan er slechts één bewaard is gebleven. Ook 
een gedeelte van de toegangstrap ontbreekt (fig. 1). Aan de binnenzijde zijn de 
details minutieus uitgewerkt, gaande van de verdiepte marmeren cassettes in 
het koepelgewelf tot de beschildering van de vloer en van de panelen (tussen 
de nissen) op de eerste "verdieping", die de in het originele Pantheon 
gebruikte marmerplaten evoceren. De kleuren aan de binnenzijde zitten onder 
een laag vastgekoekt stof, maar blijken, afgaande op een eerste inspectie, goed 
bewaard te zijn. Diverse bouwelementen, zoals de zuiltjes langsheen de altaren 
op het gelijkvloers, zijn afgebroken en moeten worden gereconstrueerd en/of 
geretoucheerd. Verschillende altaren en nissen op de eerste "verdieping" ver
tonen kleefresten, die doen vermoeden dat deze ooit beeldjes hebben bevat. 
Het is onduidelijk of deze een secundaire toevoeging vertegenwoordigen 
of niet, aangezien geen enkele andere maquette van dezelfde ontwerper 
- althans voor zover ons bekend - met deze details is uitgerust. 

5 In het voorjaar van 1994 werd bij het Fonds Roerend Cultureel Erfgoed van de Koning Bou
dewijnstichting een aanvraag tot restauratie ingediend, doch dit kon omwille van andere priori
teiten en fmanciële overwegingen niet worden gehonoreerd. De restauratie van kurkmodellen 
vereist overigens een zeer specifieke expertise, die enkel in het buitenland aanwezig is. Zie THoM 
1993. 
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Fig. 3. Buitenzijde van de linkerhelft 

Hoe deze maquette in de universitaire verzamelingen is aanbeland, valt niet 
meer met zekerheid te achterhalen. Beide (onvolledige) handgeschreven 
museumcatalogi uit de 19de eeuw zwijgen immers in alle talen over het Pan
theon6, wat ook geldt voor de gedrukte inventaris van 19387. Aangezien de 
perikelen van de Eerste Wereldoorlog het museum en het archief niet onbe
roerd lieten, hoeft het ons niet te verwonderen dat enige informatie - als die 
al tot 1914 bewaard bleef- omtrent de herkomst van deze maquette precies 
in deze woelige periode is verloren gegaan. Volledigheidshalve zouden we 
toch willen wijzen op een mogelijk spoor, dat de herkomst van het stuk zou 
kunnen helpen ophelderen. De oorsprong van de Gentse archeologische col
lectie gaat terug tot ca. 1822, toen Willem I een reeks belangwekkende arcbeo
logica verdeelde tussen de Rijksuniversiteit van Leiden en de pas opgerichte 
Rijksuniversiteit van Gent8. Mogelijk bestaat er een verband met de drie 
maquettes van Chichi, die omstreeks 1786 voor het latere Rijksmuseum voor 
Oudheden te Leiden werden aangekocht. Verder archiefonderzoek kan hier 
misschien uitsluitsel brengen. 

6 DEN DUYTS 1835 ; DE CEULENEER s.d. 
7 MAERTENS DE NOORDHOUT 1938. 
8 VERLAECKT 1992. 
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Fig. 4. Detailopname van de beschadiging aan de buitenzijde. 

Modelbouwer op bestelling 

Antonio Chichi werd geboren op 7 januari 1743 te Rome en overleed er op 
30 september 18169• Hij staat bekend als de beroemdste en meest bedreven 
kurkmodelleur van de 18de eeuw, die door J.W. Goethe in zijn ltalienische 
Reise terecht wordt geprezen om zijn artistiek talent. Een bewaard gebleven 
verkaapscatalogus van kunsthandel Rost uit Leipzig (1786) leert ons dat zijn 
répertoire minstens 36 verschillende maquettes omvatte, die blijkbaar alleen 
op bestelling werden geleverd (zie bijlage). Naast theaters, bouwwerken van 
publiek nut (bijv. bruggen, sluizen), grafmonumenten en triomfbogen zijn 
vooral tempels hierin ruim vertegenwoordigd. In hun geheel vertegenwoordi
gen ze het summum van de klassiek-Romeinse architectuur in Rome en om
streken. Sommige maquettes, zoals deze van de Porta Maggiare en de Ponte 
Salaro, zijn thans de enige overgeleverde driedimensionele afbeeldingen van 
deze bouwwerken. 

De populariteit van kurkmaquettes in de 18de en 19de eeuw kan multi-cau
saal worden verklaard10

• Als driedimensionele ansichtkaarten boden ze de 
gefortuneerde Italië-reiziger of adorant van de klassieke oudheid een luxueus 
en relatief eenvoudig te vervoeren souvenir, dat helemaal kadert in de roman
tisch-intellectuele sfeer van het tijdperk. Het is niet toevallig dat in de 18de 

9 De biografische gegevens zijn hoofdzakelijk ontleend aan BOTINER 1986. 
10 LUNSINGH SCHEURLEER 1938; FORSSMAN 1993, pp. 53-54; KOCKEL 1993a, p. 24. 
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eeuw ook een reeks belangwekkende archeologische ontdekkingen en/of 
opgravingen werden uitgevoerd, die de aantrekkingskracht van de oude 
Romeinse beschaving op het Europese netvlies prentten: schoolvoorbeelden 
zijn Pompeji en het tempelcomplex van Phaestum. Daarnaast had de kurkma
quette ongetwijfeld ook een didactische waarde, zowel naar een publiek van 
architecten als naar andere kunstenaars toe, bijvoorbeeld als achtergrond bij 
schilderijen. Het praktisch gebruik voor onderwijsdoeleinden is geattesteerd 
voor de Franse verzameling van Louis François Cassas 11

• 

Chichi leverde minstens drie volledige reeksen af. Een eerste serie van 36 
modellen, vervaardigd tussen 1776 en 1785, werd aangekocht door landgraaf 
Frederik II van Hessen-Kassei. Hiervan bleven er 33 bewaard in de Staatliche 
Kunstsammlungen te Kassel 12

• Een tweede serie, waarvan thans nog 26 exem
plaren bestaan in het museum van Darmstadt, werd besteld in opdracht van 
prins August von Sachsen-Gotha, vermoedelijk kort na diens Italiëreis van 
1777/1778 13 . Ook Catharina de Grote bestelde een volledige reeks voor de kei
zerlijke verzamelingen. Deze werd tussen 1769 en 1778 geleverd en berust 
thans in de Academie voor Schone Kunsten te Sint-Petersburg 14

• Naast deze 
drie series beschikken verschillende Europese musea over één of meerdere 
door Chichi gesigneerde modellen. We kennen ze ondermeer in het Rijksmu
seum voor Oudheden te Leiden 15 , het Allard-Pierson museum te Amsterdam 16, 

de Kunstacademie van Berlijn 17, Schloss Arolsen 18, het Medelhavmuseet te 
Stockholm19, het Musée des Antiquités Nationales te Saint-Germain-en-Laye20 

en Schloss Friedenstein te Gotha21
• 

11 LUNSINGH SCHEURLEER 1938, p. 144, pp. 151-152. 
12 BüTINER 1974; ÜERCKE 1986. 
13 BüTINER 1969. 
14 BüTINER 1986, p. 12. 
15 In 1786 kocht Leiden de modellen van de tempel van Fortuna Virilis, de ronde tempel van 

Tivoli en de tempel van MinervaMedica (BüTINER 1986, p. 13). 
16 Het model van de tempel van Minerva Medica werd waarschijnlijk aangekocht rond het

zelfde tijdstip als de transactie naar Leiden (BASTET 1984; BÜTINER 1986, p. 13). 
17 In 1798 werden in de Akademie van Berlijn zeven modellen van Chichi tentoongesteld; daar

van blijft op heden enkel nog de triomfboog van Septirnius Severus over (BÜTINER 1986, p. 13). 
18 Het model van de triomfboog van Titus werd omstreeks 1782 aangekocht (BÜTINER 1986, 

p. 12). 
19 Model van de Poseidon-tempel te Phaestum. Deze maquette is een latere aanvulling op 

Chichi's klassieke reeks van 36 en werd geïnspireerd door de archeologische ontdekking van 
deze tempels. Mogelijk gaat het om de maquette, die in 1798 in de Akademie van Berlijn werd 
tentoongesteld. Zie ÜERCKE 1986a, p. 47; FORSSMAN 1993, p. 51 , fig. 47-48. 

20 De door Chichi gesigneerde maquette is deze van de tempel van Fortuna Virilis. Andere 
modellen in de collectie zijn mogelijk van zijn hand: de Vesta-tempel (Tivoli), de Neptunus-tem
pel (Phaestum) en de triomfboog van Constantijn (Rome). Zie DURAND 1983. 

21 Het gaat om modellen van de boog van Constantijn, de tempel van Venus en Roma, de por
ticus van Octavia, de Portunustempel, de tempel van Minerva Medica, de boog van de Aqua 
Antoniniana, de piramide van Cestius, het nymphaeum van de Egeria, het grafmonument van de 
Plautii, de twee ronde tempels van Tivoli en het grafmonument van de Horatii en Curatii. Zie 
HELMBERGER & KOCKEL 1993, cat. 2, 6, 20, 26-28, 32-35, 38, 42-47, 49 en 52. 
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Het Pantheon vormde samen met het Colosseum het pronkstuk van Chichi's 
oeuvre, wat zich ook vertaalt in de verkoopprijs. Deze werd bepaald door de 
geïnvesteerde arbeid, de hoge transportkosten en - niet in het minst - de 
winstmarge van de Westeuropese verkopers, die vooral- en met succes
mikten op een adellijk en koninklijk cliënteeF2• Zo zijn de modellen van het 
Colosseum en Pantheon in 1786 bij de Duitse kunsthandel Rost te koop voor 
een individuele prijs, die schommelt tussen 150 en 168 dukaten, terwijl die 
voor de overige maquettes varieert van 15 tot 58 dukaten. 

Antonio Chichi was zeker niet de eerste, noch de laatste, die de kunst van de 
kurkmaquettebouw of "phelloplastiek" ("phellos" : kurk) beheerste23

. Als uit
vinder van deze techniek wordt herhaaldelijk Chichi's tijdgenoot Agostino 
Rosa genoemd (1738-1784), doch de traditie van kurkmodellen gaat minstens 
terug tot de 16de eeuw, waar we een nauwe symbiose vaststellen met de krib
benkunst Een prachtig voorbeeld is een Napolitaanse kribbe uit de vroege 
18de eeuw, thans bewaard in het Bayerisches Nationalmuseum te München: 
het kersttafereel is gesitueerd in het decor van een antieke ruïne24• 

Van de hand vanRosazijn nauwelijks gesigneerde modellen gekend. Onder 
de schaarse voorbeelden vermelden we de Poseidon-tempel te Phaestum25

, ter
wijl archiefbronnen ook melding maken van zijn werk aan forumtempels en 
het Colosseum. Niet onbelangrijk is dat Rosa een regelmatige metgezel was op 
de tochten van Giovanni Battista Piranesi en diens zoon Francesco. Hun 
befaamde gravures van monumenten uit de klassieke oudheid vormden onge
twijfeld een belangrijke inspiratiebron voor zowel Rosa als Chichi. Hierbij 
dient opgemerkt dat de kurkbouwers zeker geen slaafse kopiïsten van Piranesi 
waren. De specifieke aard van de bewerkte materie en de artistieke vrijheid 
boden voldoende ruimte voor een eigen interpretatie en soms afwijkende 
vormgeving26. In deze context moeten we de vraag stellen of kunstenaars als 
Chichi in staat waren om enkel op basis van bijvoorbeeld Piranesi's gravures 
een driedimensionele maquette te realiseren. V. Koekei citeert een tweetal 
argumenten om deze hypothese te ontkrachten27 • Enerzijds bestaat de moge
lijkheid dat de modelleur zelf opmetingen deed in functie van zijn ontwerp; dit 
wordt ondermeer gestaafd door Chichi's zelf-toegewezen titel van architetto, 
die we meermaals op zijn realisaties terugvinden. Hij kreeg trouwens de 
opdracht om de Vaticaanse Loggia van Rafaël op te meten en op ware grootte 
na te bouwen aan het hof van de Russische keizerin Catharina de Grote. Naast 
deze eigen inbreng stonden ongetwijfeld ook de bestaande bouwplannen van 

22 KOCKEL 1993a, p. 12, p. 24. 
23 Een inleiding tot deze kunstvorm is ARNoLD 1804. 
24 KOCKEL 1993a, fig. 5. 
25 KOCKEL 1993a, fig. 2; BÜTINER 1986, pp. 13-14. 
26 REINECK 1986. 
27 KOCKEL 1993a, pp. 17-18. 
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Fig. 5. Binnenzijde van de linkerhelft De twee gaten van het oorspronkelijke sluitsysteem 
zijn duidelijk zichtbaar in de bodemplaat. 

verschillende monumenten, ondermeer uitgegeven door Piranesi en A. Desgo
detz, ter beschikking. 

Tot de eerste generatie28 van commerciële kurkmaquettebouwers behoorde 
naast Rosa en Chichi ook de Napolitaan Giovanni Altieri (gedocumenteerd ca. 
1767-1790). Hij is vooral bekend om een reeks modellen van gebouwen uit het 
toen pas ontdekte Pompeji, waanronder de Isis-tempel29. De vaandeldragers 
van de tweede generatie waren Richard Dubourg in Londen, Carl Joseph May 
in Mainz (1747-1822)30 en Stephane Stamati in Parijs. Hun realisaties omvat
ten enerzijds overwegend hetzelfde klassieke canon van antieke gebouwen uit 
Italië en Griekenland als dat van hun voorgangers. Anderzijds worden ze aan
gevuld met een originele inbreng uit eigen streek. Dubourg bijvoorbeeld stelde 
tussen 1776 en 1785 de door hem vervaardigde collectie tentoon in Londen, 
met een model van Stonehenge en een werkende Vesuvius als blikvangers. 
Deze laatste had trouwens nefaste gevolgen, want Dubourg's verzameling ging 
in 1785 in vlammen op door een uit de hand gelopen "uitbarsting". Carl May 
was vooral een kopiïst, die de originele voorbeelden van Chichi herhaalde 

28 Dit overzicht is vooral geïnspireerd op KocKEL 1993a. 
29 KOCKEL 1993a, fig. 4. 
30 Zie ook HELMBERGER 1993. 
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Fig. 6. Deze inscriptie boven de rechterhelft van het portaalgedeelte identificeert de ontwerper 
van de Gentse maquette. 

voor keurvorst Carl Theodor von Dalberg in Aschaffenburg. Stamati tenslotte 
breidde het klassieke corpus uit met verschillende schaalmodellen van 
Romeinse ruïnes en gebouwen uit Zuid-Frankrijk. 

Met de derde generatie belanden we in de 19de eeuw, een tijdperk waarin de 
phelloplastiek zich kenmerkt door een meer systematische produktie, grotere 
afmetingen van de modellen en vooral een meer archeologisch geïnspireerde 
inslag. Onder deze maquettisten noemen we Carlo Lucangeli (1747-1812), 
bouwer van een gigantisch en natuurgetrouw model van het Colosseum, 
Domenico Padiglione (gedocumenteerd ca. 1802-1830), ontwerper van een
grotendeels verloren gegane - maquette van Pompeji (schaal I :48), Auguste 
Pelet uit Nîmes (1785-1865) en Georg Heinrich May (1790-1853) 31 uit Mün
chen. Deze laatste werkte in opdracht van het hof van Ladewijk I van Beieren. 

Historische waarde van de Gentse maquette 

Het Pantheon-model van Gent is vanuit historisch en kunsthistorisch oog
punt bijzonder waardevol. In de eerste plaats is het aantal door Chichi ver
vaardigde en nog bewaarde Pantheon-maquettes zeer beperkt. Op dit ogenblik 

31 Zie ook KOCKEL 1993b. 
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Fig. 7. Detailopname van de binnenzijde van de koepelzaaL Een altaar met boogfronton wordt 
geflankeerd door een semi-circulaire (links) en een rechthoekige exedra. 

kennen we alleen deze van Kassei, Darmstadt en Sint-Petersburg32 : Gent 
wordt dus nummer vier. 

De literatuur leert dat het originele Pantheon, dat tot op heden nagenoeg 
perfect bewaard is gebleven, één van de meest verbouwde constructies aller 
tijden is (fig. 8). Begonnen in 27 v.Chr. in opdracht van consul Marcus 
Agrippa, werd het gebouw door brand verwoest en in 80-81 AD vervangen 
door een nieuwe tempel op last van keizer Domitianus (81-96). Het Pantheon 
werd in 110 opnieuw vernield, ditmaal door een zwaar onweer. Een derde ver
sie werd op last van keizer Hadrianus opgetrokken in de periode 118-128. Hij 
liet ook het opschrift boven het toegangsportaal aanbrengen: M. AGRIPPA L. 
F. COS. TERTIUM. FECIT. Het gebouw onderging een eerste restauratie in 
202 onder Septimius Severus en Caracalla en werd in 608-609 omgevormd tot 
de kerk Santa Maria ad Martyres. Wellicht daardoor bleef het Pantheon tot op 
heden zo goed bewaard. Ook na de 7de eeuw werden heel wat wijzigingen 
aangebracht aan het interieur. Deze zijn relatief goed gedocumenteerd, onder
meer door archiefbronnen, iconografische documenten (o.a. plannen en door
sneden van Piranesi) en uitvoerig architectonisch onderzoek33• 

32 Het bestaan van een Pantheon in Sint-Petersburg danken we aan een schriftelijke medede
ling van Dr. P. Gercke (12 oktober 1993). Overigens zijn de Russische modellen, voor zover ons 
bekend, nooit uitvoerig gepubliceerd. 

33 DE FiNE LICHT 1966; HENSLEY 1985 ; RUGGIERI 1990. 
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Fig. 8. Dwarsdoorsnede van het Pantheon in Rome (naar de Fine Licht 1966, fig. 105) 
(ca. 1: 800). 
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De gecompliceerde geschiedenis van het bouwwerk en de bedenking dat de 
kurkmodelbouwers vaak details aanpasten om een ideale versie van het monu
ment weer te geven - die vaak niet strookte met wat in hun tijd zichtbaar was 
- maken iedere maquette tot een waardevolle bron, die weliswaar met de 
nodige kritische zin moet worden geëvalueerd. Voor het Gentse model stelt 
zich bovendien de extra-dimensie van mogelijke secundaire toevoegingen, die 
naar alle waarschijnlijkheid niet van de hand van Chichi zijn: we denken hier 
aan het scharnier en de verdwenen beeldjes. Het Pantheon van Gent strookt 
zeker niet met de zichtbare realiteit uit Chichi's tijd (1743-1816). Op dat ogen
blik was het gebouw immers voorzien van twee klokkentorens, aangebracht op 
last van paus Urbanus VIII (1623-1644) en pas verwijderd in 188334• 

De Gentse maquette vertoont de meeste overeenkomst met Chichi' s model 
uit Kassei, en meer bepaald de linkerhelft35 • Deze maquette is uniek, aangezien 
iedere helft een ander interieur weergeeft. Voor de linkerhelft is dit de situatie 
vóór 17 4 7, zoals die ondermeer wordt afgebeeld op een schilderij van G .P. 
PaninP6, voor de rechterhelft de situatie na 17 4 7. Ondanks de grote gelijkenis
sen zijn er ook verschilpunten met Gent: hier lopen de gewelfcassettes door 

34 Een model van het Pantheon met torens werd door Georg May in I 845 ontworpen en 
bevindt zich thans in de verzameling van Asehaffenburg (HELMBERGER & KocKEL 1993, cat. 17). 

35 GERCKE 1986, cat. 10, pp. 89-91, pl. II-III. Deze maquette is uitgevoerd op schaal 1:79 en 
gedateerd in I 782. Hetzelfde interieur vinden we ook terug bij een latere maquette, in navolging 
van Chichi gerealiseerd door Carl May tussen 1792 en 1811 (HELMBERGER & KocKEL 1993, cal. 
16). 

36 DE FINE LICHT 1966, fig. 115. Het schilderij dateert van 1749. Hetzelfde beeld, doch zon
der zicht op het interieur van het portaalgedeelte, vinden we bij een oudere doorkijktekening van 
Blaeu uit 1704 (geïllustreerd bij RUGGIERJ 1990, fig. 6). 
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over de gehele diepte van het portaal, terwijl dit in Kassei beperkt blijft tot één 
rij. Kassei vertoont dan weer afwijkende patronen in de inkleuring van de mar
mervlakken ter hoogte van de altaarfrontons in de koepelzaaL Het exterieur 
van beide maquettes is nagenoeg identiek, met uitzondering van het aantal 
vensters op de zijkant van de portaalbovenbouw. 

Verbazend is de gelijkenis tussen Gent en een voorstel tot ideale recon
structie van A. Leclére in 181337

. We zien op zijn doorsnedetekening -niet 
onbelangrijk- een portaal met 5 rijen gewelfcassettes én een reeks beelden in 
de altaren, de exedra-nissen en de rij nissen op de eerste verdieping. De moge
lijkheid bestaat dat dit ontwerp een belangrijke invloed heeft gespeeld op de 
uiteindelijke vormgeving van het Gentse model, zij het primair door Chichi 
zelf, zij het door secundaire toevoegingen. Indien onze eerste veronderstelling 
juist is, impliceert een en ander dat de Gentse maquette één van Chichi's laat
ste realisaties moet zijn geweest (t 1816). Verder onderzoek zal dit moeten uit
wijzen. 

Dankwoord 

Het is mij een aangename plicht iedereen te danken, die heeft bijgedragen 
tot de praktische realisatie van dit artikel. Voor een eerste bibliografische inlei
ding in het mij voorheen onbekende thema van de kurkmaquettes ben ik zeer 
veel dank verschuldigd aan Dr. Peter Gercke (Staatliche Kunstsammlungen, 
Kassei), Dr. W. Helmberger (Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlös
ser, Gärten und Seen, München) en Drs. R.B. Halbertsma (Rijksmuseum voor 
Oudheden, Leiden). Bijkomende inlichtingen en bibliografische adviezen 
mocht ik ontvangen van Prof. Dr. R. Lunsingh Scheurleer (Allard-Pierson 
Museum, Amsterdam en Universiteit Gent), Prof. Dr. Klavs Randsborg (Uni
versiteit van Kopenhagen), Dr. Kjeld de Fine Licht (Nationalmuseet, Kopen
hagen), Dr. A. Kruglov en Dr. I. Saverkina (Hermitage, Sint-Petersburg). 
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Bijlage: voorlopige catalogus van de door Antonio Chichi gerealiseerde 
klassieke kurkmaquettes 

Deze catalogus is in de eerste plaats gebaseerd op de originele verkooplijst van de 
Duitse kunsthandel Rost, die de maquettes van Chichi in 1786 te koop aanbood38• Aan
vullingen zijr vooral ontleend aan de catalogi van GERCKE (1986) en HELMBERGER & 
KocKEL (1993). Een belangrijke lancune is onze gebrekkige kennis van de ongepubli
ceerde Chichi-collectie in Sint-Petersburg, die oorspronkelijk uit de klassieke reeks 
van 36 maquettes bestond. 

Musea 

-Amsterdam: Museum Allard-Pierson 
- Arolsen: Schloss Arolsen 
- Berlijn: Akademie voor Schone Kunsten 
- Darmstadt: Hessisches Landesmuseum 
- Gent: Archeologisch Museum van de Universiteit Gent 
- Gotha: Schloss Friedenstein 
-Kassei : Staatliche Kunstsammlungen 
- Leiden: Rijksmuseum voor Oudheden 
- Saint-Germain-en-Laye: Musées des Antiquités Nationales 
- Stockholm: Medelhavmuseet 

Modellen 

1. Arco di Constantino: triomfboog van Constantijn, gelegen tegenover het Colos
seum (Rome). 
Modellen in Darmstadt, Gotha, Kassei en mogelijk ook Saint-Germain-en-Laye 
(?). 

2. Arco di Druso: boog van de Aqua Antoniniana, gebouwd over de Via Appia 
(Rome). 
Modellen in Gotha en Kassei. 

3. Arco di Giano: Janusboog, gelegen nabij het Forum Boarium (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

4. Arco di Settimo Severo: triomfboog van Septimius Severus, gelegen op het Forum 
Romanurn (Rome). 
Modellen in Berlijn, Darmstadt en Kassei. 

5. Arco di Severo piccolo: Arcus Argentariorum of boog van de geldwisselaars, gele
gen aan het Forum Boarium (Rome). 
Model in Kassei. 

6. Arco di Tito: triomfboog van Titus, gelegen op het Forum Romanurn (Rome). 
Modellen in Arolsen en Kassei. 

7. Basilica d'Antonino: tempel van Divus Hadrianus, gelegen aan de Piazza di Pietra 
(Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

38 Büttner 1986, pp. 10-11. 
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8. Capo di Bove: mausoleum van Cecilia Metella, gelegen langs de Via Appia (Rome). 
Model in Kassei. 

9. Castello dell Aqua Claudia: zogenaamde Porta Maggiore of Porta Praenestina 
(Rome). 
Model in Darmstadt. 

10. Castello dell Acqua Marsia: nymphaeum van de Aqua Iulia, gelegen op de Piazza 
Vittorio Emanuele II (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

11. Colisseo: Colosseum (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

12. Emissario del Lago di Castello: sluizencomplex aan het meer van Albano (Castel
gandolfo). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

13. Foro di Nerva: tempel van Mars Ultor, gelegen op het forum van Augustus 
(Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

14. Foro di Pallade: forum van Nerva (deel van de omheiningsmuur) nabij de tempel 
van Minerva (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

15. Grotte della Ninfa Egeria: nymphaeum van de Egeria, gelegen langs de Via Appia 
(Rome). 
Modellen in Darmstadt en Gotha. 

16. Palazzo di Mecenate: noordelijk terras van de tempel van Hercules Victor (Tivoli). 
Model in Kassei. 

17. Pantheon: Pantheon (Rome). 
Modellen in Darmstadt, Gent, Kassei en Sint-Petersburg. 

18. Piramide di Cestio: grafmonument van C. Cestius, gelegen aan de Porta San Paolo 
(Rome). 
Modellen in Darmstadt, Gotha en Kassei. 

19. Ponte Lugano: grafmonument van de Plautii (Tivoli). 
Modellen in Gotha en Kassei. 

20. Ponte Salara: brug van de Via Salaria over de Teverone (ten noorden van Rome). 
Model in Kassei. 

21. Portico d'Ottavia: porticus van Octavia, gelegen nabij de kerk San Angelo in 
Pescheria (Rome). 
Modellen in Darmstadt, Gotha en Kassei. 

22. Sepolcro degl'Orazii: grafmonument van de Horatii en Curiatii (Albano, i.e. ten 
zuiden van Rome). 
Modellen in Gotha en Kassei. 

23. Tempio d' Antonino e Faustina: tempel van Antoninus Pius en Faustina (Rome). 
Model in Kassei. 

24. Tempio della Concordia: tempel van Concordia, gelegen op het Forum Romanurn 
(Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

25. Tempio della Fortuna muliebre: zogenaamde tempel van Deus Rediculus, grafmo
nument van Annia Regilla (?),gelegen langs de Via Appia (Rome). 
Model in Kassei. 

26. Tempio della Fortuna virile: tempel van Portunus, gelegen op het Forum Boarium 
(Rome). 
Modellen in Darmstadt, Gotha, Kassei, Leiden en Saint-Germain-en-Laye. 
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27. Tempio della Minerva Medica: koepelzaal in de tuinen van Licinius, aangelegd op 
de Esquilinus (Rome). 
Modellen in Amsterdam, Darmstadt, Gotha, Kassei en Leiden. 

28. Tempio della Pace: basiliek van Maxentius en Constantijn, gelegen op het Forum 
Romanurn (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

29. Tempio della Salute: grafmonument, zogenaamde Salustempel, gelegen langs de 
Via Appia (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

30. Tempio della Sibilla: ronde tempel, ook wel tempel van de Sibylle of tempel van 
Vesta genoemd (Tivoli). 
Modellen in Darmstadt, Gotha, Kassei, Leiden en mogelijk ook Saint-Germain-en
Laye (?). 

31. Tempio della Toste: ronde tempel (Tivoli). 
Modellen in Gotha en Kassei. 

32. Tempio del Sole e della Luna: tempel van Venus en Roma, gelegen aan het ooste
lijk uiteinde van het Forum Romanurn (Rome). 
Modellen in Darmstadt, Gotha en Kassei. 

33. Tempio di Giove Statore: tempel van Castor en Pollux, gelegen op het Forum 
Romanurn (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

34. Tempio di Giove Tonante: tempel van Vespasianus en Titus, gelegen op het 
Forum Romanurn (Rome). 
Modellen in Darmstadt en Kassei. 

35. Tempio di Vesta: tempel van Hercules Victor, gelegen op het Forum Boarium 
(Rome). 
Model in Kassei. 

36. Theatro di Marcello: theater van Marcellus (Rome). 
Model in Darmstadt. 

37. Tempel van Poseidon (Phaestum): 
Modellen in Stockholm en mogelijk ook Saint-Germain-en-Laye (?). 

Summary 

The aim of this paper is to present the reader with a new and formerly unknown 
cork model of the Roman Pantheon, realized by the famous ltalian modellist Antonio 
Chichi ( 17 43-1816) and at present in the Archaeological Collection of the U niversity 
of Ghent (Belgium). The technica! description is foliowed by a short survey of Chi
chi's activities. Finally, the historica! value of the Ghent model is analyzed. Apart from 
obvious construction and decorative similarities with another Chichi model, preserved 
in the Staatliche Kunstsammlungen (Kassei), we stress the unique character of the Pan
theon in Ghent. Future studies, accompanying a thorough consolidation and restoration 
of the model, should focus on the unique character of the inscription, the original pre
senee of small statues in the niches and the obvious similarities with an ideal recon
struction drawing by Leclére (1813). 



Kaat Matthys 

BETE SCULPTURE: UNDUL Y UNKNOWN 

Introduetion 

When some years ago we travelled through Cöte d'Ivoire, we could not 
imagine that one day we would study one of the many peoples in that country. 1 

We became fascinated with the art and culture of the Baule, Senufo, Dan, 
Agni, Guro ... but did not hear the name Bete once throughout our trip. Yet the 
Bete are one of the most numerous population groups in Cöte d 'lvoire, 
although exact figures about their number are unknown.2 

When we started searching for information on the Bete as part of our licen
tiate's thesis, we got the impression that they are an almost unstudied people, 
at least with regard totheir art. Numerous hooks on Cöte d'Ivoire may be con
sulted without finding even one reference to the Bete. The rare existing publi
cations, in addition, are full of contradictions, and the image of the Bete and 
their art is often very subjective. A brief introduetion therefore appears suit
able. 

The Bete 

The Bete territory is situated in the soutb-west of central Cöte d'Ivoire, 
around the cities of Daloa (D), Gagnoa (G), Soubré (S) and Issia (G) (see 
map). It covers approximately 30 000 square kilometres (Ladurantie 1943: 
94). The area used to be covered by primary equatorial forest, referred to as 
'forêt noire', as the sun does not penetrate it (Paulme 1962: 12). That forêt 
noire bas completely disappeared nowadays. Due to the agricultural exploita
tion of the soil and the desertion of the exhausted land, low vegetation could 
develop and a 'forêt dense', or secondary equatorial forest bas come into exis
tence (Ladurantie 1943: 98). This dense forest bas rendered access to the 
region difficult and bas caused a long-lasting isolation of the Bete population 
(Rood 1969: 76). 

The Bete traditionally had no coordinating politica! organization above the 
village level (Köbben 1971: 155). Within the village politica! power was 

1 We later stuclied Bete sculpture for our licentiate' thesis in Art History at the University of 
Ghent: ' Houtsculptuur bij de Bete, Ivoorkust' (Wood Sculpture of the Bete, Cöte d'Ivoire) 
(1996). 

2 Augé ( 1989: 46) speaks of 250 000 Bete, others suggest there should be at least 370 000 of 
them (Kercharche 1988: 524). 



280 K. MATIHYS 

BURKINA 

n 

OCEAN 

Map: Cöte d'lvoire and the Bete territory. 
D: Daloa, 1: Issia, S: Soubré, G: Gagnoa 

exerted by the heads of family (grigbefw ite), who were elected among the 
family elders (Dozon 1985: 88; Dunglas 1939: 374). The social position of 
every individual in society was determined by his qualities and personal 
virtues. In this very competitive society the strongest, most valiant and gener
ous man was most honoured (Bony 1967: 8). As with other forest peoples, 
among the Bete war between villages was one of the dominant factors in soci
ety (Dozon 1985: 172). 

The family eldermen had great power since they administered all family 
belongings. Junior family memhers were supposed to work for them (Köbben 
1955: 40). The eldermen's duties, on the other hand, included collecting the 
bride-price for each man in the family. They were also supposed to pay for the 
funeral expenses and for the penalties the family incurred (Köbben 1971: 87-
88). 

The Bete territory was colonized late in comparison to the rest of Cöte 
d'Ivoire. Although the French founded a first administrative post at Soubré in 
1901 (Skotnicki 1965 : 35), the whole area was not brought under their control 
until1913. The 'pacification' was very painful as inhabitants left their villages 
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and retreated in the dense forest in small groups (Ladurantie 1943: 108). 
Befare the arrival of colonists the Bete mainly gained a living hunting and 
gathering, although precolonial cola nut trade did exist (Skotnicki 1965: 35; 
Zadi Zaourou 1974: 94-95). Because of the favourable climate, the French 
readily introduced coffee and cocoa in this part of Cöte d'Ivoire. As the Bete 
population did not immediately cooperate however, those cultures were made 
compulsory at an early date (Köbben 1955: 14,17). 

Changing economie circumstances at the introduetion of a plantation econ
omy and the coming into existence of private property have led to the disinte
gration of traditional family structures. The young opposed to traditional suc
cession rules, according to which the family eldest would inherit all (Köbben 
1971: 80-81 ). Another major effect of the introduetion of cash-eraps was that 
many foreigners, Baule and Dyula, settled in Bete territories (Do zon 1977: 
470). They bought land from the Bete, aften at giveaway prices, since the Bete 
mistakenly assumed that this was kind of a loan (Paulme 1962: 117). 

Despite all that, the Bete quickly adapted to the new politica! and economie 
situation. Parents systematically sent their children to school and many went to 
study at Abidjan or Paris (Dozon 1985: 331). 

Yet at independenee (1960) and the origin of the new state, they stood aside 
of the politica! system and did not take important positions. According to 
Dozon (1985: 322), the cause is to be found in the systematic negative conno
tations of the name 'Bete ' during the colonisation period. Georges Thomann 
(1905: 161), the first French colonial agent to penetrate Bete territories, writes 
that the Bete are less intelligent, less friendly and particularly less vigorous 
than their neighbours, the Bakwe. C. Hallouin (1947: 22-23) calls the Bete sly 
and treacherous. The relatively late colonisation of the Bete people and their 
heiligerenee have probably been the basis of stories going around about them. 

Moreover, along with their land the Bete had lost their autonomy, mostly to 
the Baule. According to Dozon (1985: 322), they are hardly if at all repre
sented in the Syndicat Agricole Africain, since this agriculture union only 
admits plantation farmers owning more than five hectares of land, which is 
very rare among the Bete (Dozon 1985: 22). He also describes the way in 
which the Bete almast automatically ended up in the opposition after indepen
denee (Dozon 1985: 337; 343-344). 

It is in this period as well that Dozon situates the origin of a common Bete 
consciousness ('Bétéitude') and therefore of the Bete as a people. Whereas the 
Bete used to live in separate villages and could not really be considered one 
people, they more and more became aware of the inequalities arisen during 
colonisation. That consciousness crystallized in the formation of a people and 
a territory (namely 'pays Bete', Bete land). In the most recent decades many 
Bete set themselves up as mouthpieces for their ethnic group (Dozon 1985: 
22). 
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Of course the name 'Bete' plays an important part in this ethnic conscious
ness. Almost all authors agree that this is not an authentic name. It would have 
been introduced by the French troops (e.g. Louhoy Téty Gauzé 1969: 22). 

Art 

Dozon's theory offers an interesting approach to the study of Bete artistic 
production, especially their wood sculpture. At frrst glance the masks and stat
ues of the Bete people appear to be characterized by great diversity. Not only 
stylistic variants are concemed but, at least for the masks, completely different 
styles are present. 

As mentioned before, Bete art has hardly been stuclied so far. If their art is 
discussed in literature, it is frequently described in very negative terms. 
Georges Thomann (1905: 173) wrote for instance: 'Quant aux arts, presque 
inutile d'en parler' (As far as art is concemed, this is hardly worth mention
ing). Denise Paulme's appreciation (1962: 8) is even more negative. She sim
ply states that the Bete have developed no art forms at all, neither sculpture 
nor painting nor weaving, except for some basketry and some undecorated 
pottery.3 

Such an image has not encouraged further study. Nevertheless, some papers 
were later publisbed that are more deeply concemed with Bete art, such as A. 
Rood's description of a mask performance in the Daloa area in 1969, and a 
paper by E. Herold (1985), which mainly discusses the Bete coneetion of the 
Náprstek Museum in Prague. 

In the course of our study on the presence of Bete sculpture in collections 
and publications, we not only observed that quite some Bete works of art are 
known, but also that some of them are of exceptional craftsmanship. We may 
assume that what we have listed is only a small part of overall sculptural pro
duction of the Bete, the more so as Bete art can very probably boast on a long 
tradition. From pictures and video recordings of a mask performance in the 
Soubré area in November 1995, it is shown that the mask traditions are bon
oured to these days.4 

On the basis of our research we have distinguished several types of masks 
that may be roughly localized geographically. This classification, however, is 
very provisional, as in situ investigations and extension of the materials stucl
ied are essential to definite conclusions. 

3 Yet she refers to masks and stalues in the same text, albeit in a rather negative way (Paulme 
1962: 134, 158). 

4 We wish to thank Frank Michie1s and Dieter Dedecker for the photo and video materials 
they kindly put at our disposal. 
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Fig. I. Bete mask, western style region. Wood, nails. H: 33 cm. Col!. Lucien Van de Velde, 
Antwerp. Photo: H. Dubois, Brussels. 

Herold (1985: 112-148) too has established a geographical classification. 
He based his analysis on the scarce data of origin that accompany some 
objects, mainly in the Náprstek Museum collection. He distinguished several 
styles and substyles. Herold, however, did not have the necessary geographic 
information to be able to localize the objects correctly. It has tumed out possi
bie to refute part of Herold 's theory with the help of a map in Ladurantie 
(1943: 95), on which the different tribes of the eastem Bete territory are indi
cated as they were localised in the period when the 'Náprstek' objects were 
collected (1933-34). In our opinion, however, a basic classification in an east
ern and a western stylistic region, as can also be found roughly in Herold 's 
text, remains useful, at any rate temporarily for the masks. 

In the western stylistic region, clear characteristics may be distinguished 
that are also found in Niabwa and Wé masks. Western Bete, however, have 
developed their own style, which is generally more stylized than what is 
known from their western neighbours. In those facial masks we can notice a 
mixture of zoomorphic and antropomorphic elements. Very characteristic of 
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Fig. 2. Bete mask, eastem style region. Wood, skin. H : 39,4 cm. Coll. The Metropolitan 
Museum of Art, The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Bequest of Nelson A. 

Rockefeller, 1979 (1979.206.217). Photo : The Metropolitan Museum of Art, neg. no. 222838ff. 

western Bete masks and distinctive from Niabwa and Wé masks is the pres
enee of two frontal planes: the plane of the face itself and the one in which all 
protruding parts (front, nose, mouth, hooks .. . ) end (fig. 1). The masks are 
generally well-balanced and symmetrical. Very typical is the use of nails for 
the decoration of all protruding parts, and the narrow nose that ends in very 
wide nostrils that run out towards the mask edge, where they curl up. They 
therefore sometimes resembie enormous moustaches or tusks. 

Apart from masks displaying these typical characteristics, there is quite a 
spectrum of masks in which the mix with the Niabwa and Wé style is more 
important. Some pieces are difficult to classify according to any of these 
styles. 

In the eastem style region a strong mutual influence between the Bete and 
their eastem Guro neighbours is present. Here again it is hard to clearly estab
lish a line between them. Y et here too we can discover masks of a distinct 
Bete-style: antropomorphic facial masks with a smooth and shining surface 
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and a marked spherical shape (fig. 2). They are sometimes painted in different 
colours. The forehead is especially big: sometimes more than half the total 
mask area. It always shows a clearly visible front vein. The hair-style is usu
ally summarily represented; some masks have a kind of comb on the top. A 
considerable number of these masks show an arcbed scarification on the 
cheeks. At the bottorn a small reetangolar mouth slightly protrudes ; the chin is 
hardly represented. Here again numerous variants can be found that more 
closely resembie Guro style. 

There is, however, far less stylistic conformity between eastern and western 
masks, in such a way that we can speak of a vertical division, more or less run
ning through the Bete territory. This might point to the fact that the Bete were 
not one homogeneous people originally, as Dozon had already stated. In the 
beginning of the colonial period the name 'Bete' indeed applied only to popu
lations along the line Daloa-Issia-Soubré : the western Bete-territory. For the 
eastern area the name Tshien (Shien, Shyenne) was common.5 In 1938 Ladu
rantie (1943: 100) strictly distinguished 'Shiens ' and 'Bete', and he also men
tioned physical distinctions between both populations. We should immediately 
add that also within the eastern or western subregion - although there are 
shared features - there is no homogeneity in artistic production. 

After stylistic analysis, we have been able to classify some masks of 
unknown origin as belonging to the Bete style. They were formerly attributed 
to Wé or Guro.6 Many objects appear to have been erroneously attributed. This 
is not surprising, consictering that the Bete are unknown to many. It is of 
course also possible that these masks in Bete-style were collected among 
neighbouring populations, or that e.g. a Guro sculptor has made masks in Bete 
style. The region is indeed characterised by mutual influence and stylistic mix. 
It may be better to classify those masks as 'Bete style', without stating that 
they were certainly made or used by Bete. 

Anyway, data concerning the use or meaning of the masks are very rare.The 
writings of various authors are contradictory and it is obvious that elements 
which apply to one part of the Bete territory, should not be extrapolated to the 
whole region. 

In literature the design of Bete masks is often described as 'monstrous' or 
'terrifying' (e.g. Camp i977: 26; Samaltanos-Stenström 1988: 198). Yet only 
a part of the Bete masks, namely those of the western region, comply to that 
subjective 'European' description. Moreover, the shape of the masks is very 

5 Dozon (1985: 267-268) distinguishes 'Tshien du Nord' and 'Tshien du Sud'. He also men
tions the name 'Yokolo' fora population group to the west of Issia. Denise Paulme (1962: 9) 
thinks 'Bete' is the way people call themselves, whereas the Guro call them 'Shyenne'. The 
French would have mistaken these Shien for a separate group, as well as the Y okolo. The latter 
name was later given toa district in the 'subdivision' Issia. 

6 The basis of these former attributions is unknown to us. 
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Fig. 3. Bete statue. Wood ; H: 83 cm. Col!. Lucien Van de Velde, Antwerp. Photo: 
F. Herrebrugh, Amstelveen. 
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probably not experienced as 'terrifying' by the Bete themselves. Vincent 
Dally, a Bete percussionist from the village of Tagboguhe in the Soubré 
region, informed us that any mask evokes some respect, which is also related 
to fear, but that this is independent of the mask's morphological characteris
tics. Besides, the Bete themselves do not classify their masks according to 
morphological characteristics, but rather to functional categories, not related to 
any morphological aspect in the strict sense of the word. The overall context, 
the mask costume, the dance steps, and many more elements are of crucial 
importance here.7 

As for the Bete statues: even less information is available. There are fewer 
statues than masks, and data on origin suggest that they mainly originate from 
eastem Bete land. There appears to be some more uniformity than in masks, but 
also here we cannot speak of one style. The general pose of the statues is very 
static and stiff, the hands reaching somewhat forewards and the palrus tumed 
up (fig. 3). Typical of the Bete statues is a long, well proportioned neck and an 
elongated torso. In quite a few statues vigorous arms and calves and large 
shoulders are striking, which give the statues a sturdy and rather unnatural 
aspect. Not all statues, however, have that characteristic. Almast all statues 
show elaborate scarifications, such as a V -shaped scarification on the throat. 

Nothing is known about the meaning or use of those statues, as these have 
never been researched. It is not clear if statues are still being made or used in 
Bete territories. 

As for the sculptor and the sculpting process: nothing is known with any 
certainty. According to Vincent Dally, the sculptor always works in isolation. 
He should not be observed by anybody during his sculpting activity, noteven 
by initiated men like Dally himself. The sculptor has high social status in the 
Bete community, ju st like the percussion player (Grekou & Dedy 1978: 51). 
This leads us to believe that also the works of art themselves are not unimpor
tant in Bete society. Our informant has confirmed this. The works of art, which 
frequently show great craftsmanship and which are not seldom finished with 
extreme care, illustrate the same conviction. 

Condusion 

From our research''it appears that there is indeed &n 'art of the Bete', but that 
it is of great stylistic variety. Their sculpture seems to confirm Dozon's thesis 
that the Bete are a very fragmented people, that was 'unified' by the colonial 
authorities. 

7 We interviewed Vincent Dally in Brussels on 16 May 1996. We are very grateful for his 
clarifications. Rood ( 1969) confirms that the Bete classify their masks in functional categories, at 
least in the Daloa region. 
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Their wood sculpture is often of high quality, and it appears to occupy an 
important position in society, which may be evidence of a long tradition. 

As for the masks: it is clear that the tradition is honoured to these days, at 
least in part of the territory. The question if the Bete still use or create other 
sculptures, remains open. 

We intend to further study Bete art, both in European collections and in the 
Bete region. Hopefully this will enable us to clarify some of the persisting 
obscurities and contradictions conceming the Bete and their artistic produc
tion. In our apinion Bete art is unduly unknown. 
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MISCELLANEA 

1. Une déclaration faite par Lieven van Lathem au sujet de peintres fla
mands au Portugal en 1490 

A. de Schryver et J. Duverger se sant chacun de leur cóté intéressé au 
miniaturiste1 et peintre de cour2 gantois et anversois Lieven van Lathem. Lors 
de nos recherches dans les archiv es d 'Anvers nous avons trouvé une déclara
tion déposée par 1' artiste le 28 février 1492. A la requête de Diago (Die go) 
Femandes (Correia), facteur de Dom Joäo II, roi de Portugal, il apporte son 
témoignage concemant des personnes qui, en 1490 résidaient à Anvers et à qui 
on avait demandé d'aller travailler au Portugal au service d'Emrnanuel, le fils 
du roi. Il cite le nom de trois peintres qui ont été engagés, ainsi que quelques 
cuisiniers et patissiers au sujet desquels il ne donne pas de renseignements. Il 
fut convenu que le voyage aller et retour de chacun d'eux serait payé. Toutes 
les dépenses que les trois peintres auraient à supporter sur place concemant 
leur nourriture, leur boisson et leur logement seraient remboursées; les autres, 
par contre, devraient eux-mêmes subvenir à leur entretien. 

Le document est important pour plusieurs motifs. En premier lieu il nous 
donne la date de naissance approximative de Lieven van Lathem, laquelle jus
qu'à présent était inconnue. En 1492 il devait avoir environ cinquante-quatre 
ans. On peut donc en déduire qu'il naquit vers 1438. L'artiste ne mourut pro
babiement pasentrele 14 février et le 14 mars 1493, comme l'a supposé A. de 
Schryver3• Le 26 juin 1492 en effet il est question de "Meester Lievyn van 
Lathem, meester Loenis ' sone wilen" qui avait vendu une rente perpétuelle sur 
sa nouvelle maison " de Pennen gestaen in de Predickerenstrate"4• 

La déclaration du 28 février 1492 démontre eosuite que le roi du Portugal 
avait déjà avant 1498 un facteur anversois à son service. Il se nommait Diego 

1 A. DE SCHRYVER, Etude de l'enluminure, dans Gebetbuch Karls des Kühnen vel potius 
Stundenbuch der Maria von Burgund, Codex Vindobonensis 1857 der österreichischen National
bibliothek, Graz, 1969, p. 42-45. 

2 J. DUVERGER, Hofschilder Lieven van Lathem (ca. 1430-1493), dans Jaarboek van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1969, p. 97-104. Symon van Lathem, filius 
Louis, né à Latem, est enrégistré Ie 4 novembre 1477 comme bourgeois de la ville de Gand 
(J. DECA VELE, Poorters en buitenpoorters van Gent: 1477-1492 I 1542-1796, Gand, 1986, p. 33 
nr. 277). Nous pensons pouvoir déduire de cette donnée que Lieven van Lathem naquit égale
ment à Latem, ainsi que J. OVVERGER (Hofschilder ... loc. cit., p. 97) l'avait déjà supposé. 

3 A. DE SCHRYVER, Etude ... op. cit., p. 45. 
4 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Schepenregister, SR 102 (1492), F 70v0

• Jacob van 
Lathem, peintre, vendit sa part de la maison à son frère Lieven van Lathem junior, orfèvre, Ie 29 
mai 1510. Ce dernier s'en défit Ie 29 octobre de la même année. Elias Boudans, mercenaire mali
nois en fut Ie nouveau propriétaire (IBID., SR 138 (1510), F 170). 
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Femandes et était probablement parent de son successeur Rudrigo Femandes 
de Almada. Ce dernier était, de 1512 à 1527, successivement trésorier et secré
taire et, de 1527 à 1529, consul et facteur de la Nation portugaise. Albrecht 
Dürer a fait son portrait durant son voyage aux Pays-Bas (Berlin, Staatliche 
Museen PreuBischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett) et a peint pour son 
compte un Saint-Jéröme (Lisbonne, Museu de Arte Antiga)5. 

Le document, enfm, cite le nom de trois peintres. Nous parierons de Jacob 
van Lathem, fils de Lieven, à une autre occasion6. Nous pouvons toutefois dire 
dès maintenant qu'il était bel et bien artiste, ce que A. Pinchart7 a contesté. Un 
second peintre, Jan Casens, aussi nommé Casys ou Casijn, aurait, en 1468, 
collaboré à la décoration de la ville de Bruges lors du somptueux mariage de 
Charles le Téméraire avec Marguerite d'York. Son salaire journalier se chif
frait à 11 schilling, un montant bien supérieur à la moyenne8• D'après F.J. van 
den Branden il aurait été doyen de la gilde de Saint-Luc à Anvers9• 

Certains auteurs ont attribué à Jan Casens les six tableaux de la prédelle du 
retable représentant la Vie de la Vierge dans la cathédrale d'Evora10. Ils font 
erreur, car l'artiste ne resta que peu de temps au Portugal. Il quitta le pays en 
1490 et non en 1491 comme certains l'ont prétendu 11 et est déjà de retour à 
Anvers le 3 février 1491. Ce jour-là les échevins avaient prononcé un arrêt au 
sujet du litige entre Diego Femandes et Jan Casens au sujet des frais de voyage 
de ce dernier. Gräce à des intermédiaires il avait été convenu que l'artiste 
aurait obtenu pour ce déplacement 14 florins au total, mais plus tard il avait 
contesté cette décision. Les échevins décidèrent toutefois que la somme ne 
pouvait être augmentée. 

5 H. PoHL, De Portugezen in Antwerpen, dans Vlaanderen en Portugal. Op de golfslag van 
twee culturen, sous la rédaction de J. EVERAERT et E. STOLS, Anvers, 1991, p. 53. 

6 Les données de B. BRINKMANN (The Dictionary of Art edited by Jane Turner, sub verbum 
Lieven van Lathem, Londres, 1996, t. 19, p. 350) comme quoi Jacob van Lathem serail un frère 
du peintre et miniaturiste Lieven van Lathem sont erronnées. Concernani ces deux artistes voyez 
1'article de E. DUVERGER, Testament, uitvaart en grafmonument van Maria van Bourgondië, dans 
Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, t. XXX (1995), p. 39. 

7 A. PINCHART, Archives des arts, sciences et lettres, Gand, 1881 , t. 3, p. 195. 
8 A. DE LABORDE, Les ducs de Bourgogne. Etudes sur les lettres, les arts et /'industrie pen

dant Ie XVe siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et Ie duché de Bourgogne, Paris, 
1851 , t. IJ, p. 338. 

9 F.J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Anvers 1883, p. 29. 
L'auteur l'a identifié à Jan Wenckaert Casyn (PH. ROMBOUTSet TH. VAN LERIUS, De liggeren en 
andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, Anvers, 1872, t. I, p. 17), à Jan 
Casus Wenckart (ID., p. 24) ou à Jan Casus, écrivain (ID., p. 38 et 44). 

10 N. DACOS-ÜRIFO, De Vlaamse kunstenaars en hun invloed in Portugal tijdens de renais
sance, dans Vlaanderen en Portugal... op. cit., p. 143. 

11 V oir à ce sujet e.a. J.A. GoRis, Etude sur les colonies marchandes méridionales (portugais, 
espagnoles, italiens) à Anvers de 1488 à 1567. Contribution à l'histoire des débuts du capita
/isme moderne, Louvain, 1925, p. 281; - L. REIS-SANTOS, Obras-primas da pintura Flamenga 
dos séculos XV e XVI em Portugal, Lisbonne, 1953, p. 30. 
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La déclaration de Lieven van Lathem nous révèle également le nom d'un 
troisième artiste. TI s'agit de Willem de Hollandere. Nous connaissons un 
peintre de patrons (cartons) brugeois portant le même nom, mais nous n'osons 
pas affmner qu'il s'agisse du même personnage12. Plusieurs fois il est question 
d 'un certain Antonio de Holando, miniaturiste qu 'on prétend d 'origine hollan
daise, qui serait arrivé à Lisbonne avant 1495. Il aurait travaillé pour l'épouse du 
roi Dom Joäo II. Quelques miniatures de sa main 13, qui illustrent la Généalogie 
de /'Infant Dom Fernando du Portugal, frère du roi Dom Joäo II, démontrent 
qu'il travaillait dans le style dit gantois ou brugeois14. Le Livre d 'heures de la 
reine Eléonore (Lisbonne, Bibliothèque Nationale) lui est également attribué 15. 

Son fils Franciscode Holanda est né vers 1515-1517 dans la capitale portu
gaise. Il a écrit un traité sur la peinture qui, malheureusement, n'a jamais été 
publié 16. Il y relate que son père Antonio de Holanda est resté fidèle à la tradi
tion artistique flamande et qu ' il possédait une technique très raffinée 17. De 
toutes ces données nous croyons pouvoir déduire que Antonio de Holanda a 
joui d'une formation artistique en Flandres et que de là il s'est rendu au Por
tugal1 8. Willem de Hollandere doit probablement avoir fait partie du même 

12 Willem de Hollandere a peint en 1625 un paysage et des fleurs pour une verdure avec 
armoiries du Franc de Bruges (Bruges, Stedelijke Musea) (G. DELMARCEL et E. DUVERGER, 
Brugge en de tapijtkunst, Bruges, 1987, p. 82 et 181 -185). Boudinde Hollandre, ftls de Willem 
de Hollandre, fut déjà inscrit comme bourgeois de Bruges Ie 31 mai 1466 (R.A. PARMENTIER, 
Indices op de Brugsche poorterboeken, Bruges, 1938, t. II, p. 592). Vu Ie grand äge decedernier 
-au moins septante ans- il est exclu de l'identifier au peintre du même nom. En 1521-1548 
Guillén de Olanda, probablement originaire de Hollande, travaille comme sculpteur en Espagne 
(A.L. MAYER dans U. THIEME et F. BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leip
zig 1922, t. 15, p. 312-313 sub verbum Guillén, Diego). 

13 Voyez Ie cata1ogue de 1'exposition Circa 1492. Art in the Age of Exploration, Washington, 
National Gallery of Art, 1991, p. 146-147; - voyez aussi: A. DE AGUIAR, A genealogia ilumi
nada do Infante Dom Femando por Antonio de Holanda e Simáo Bening: estudo histórico e cri
tico, Lisbonne, 1962. 

14 N. DAcos-GRJFo, De Vlaamse kunstenaars ... op. cit., p. 143. 
15 Voyez à ce sujet Ie catalogue de l'exposition Hendrik de Zeevaarder, Huis Osterrieth-Ant

werpen, 1960, nr. 39. 
16 J. SEGURADO, Francisco d'Ollanda, Lisbonne 1970; - voyez également S. DESWARTE

RosA, Zintuiglijkheiden essentie. Franciscode Holanda, dans Ie catalogue de l'exposition Por
tugal en Vlaanderen . Europa in het verschiet (1550-1680), Bruxelles, Koninklijk Musea voor 
Schone Kunsten van België, 1991 , p. 159-171 et 176; - ainsi que Ie catalogue de l 'exposition 
Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550, Anvers, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, 1997, p. 39. . 

17 Voyez à ce sujet U. THIEME et F. BECKER, Allgemeines ... op. cit., Leipzig 1921, t. 12, 
p. 231-233. Dans un addendum du même dictionnaire un auteur anonyme suggère que Antonio 
et Francisco de Holanda (ou plutót de Flandes) seraient des descendants du sculpteur flamand 
Anequin de Egas (van den Eycken, de Louvain), qui travaillait à Tolède. Dans un document du 
13 mars 1583 on suppose que Francisco Vanegas, cité comme peintre de Philippe II, pourrait être 
identifié à Franciscode Hollanda (ID., p. 614). Cette hypothèse n'est plus reprise dans la bio
graphie récente sur Antonio de Holanda ([SAUER], Allgemeines Künstlerlexikon, Leipzig, 1990, 
t. 3, p. 589-590). 

18 V oir au sujet de ces deux artistes S. DESWARTE in The Dictionary of Art, Londres 1996, 
t. 14, p. 659-662 sub verbum Holanda. 
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entourage et aurait accompagné Antonio au Portugal. Le document de 1492 
nous révèle enfin que le conflit au sujet des dépenses concernant les frais de 
voyage et de séjour n 'était pas encore solutionné à cette date, maïs nous 
n' avons pas encore trouvé jusqu' à présent de plus amples renseignements sur 
le déroulement de cette affaire. 

Erik DUVERGER 

DOCUMENTS 

1 

1491, 3 FÉVRIER.- SENTENCE CONCERNANT LE LITIGE ENTRE JAN CASYS, PEINTRE, 

ET DIEGO FERNANDES. 

Tusschen Jan Casys scildere ex una ende Diego Fernando ex altra. 
Op den eysch dien Jan Casys, scildere, voer borgmeesters ende scepenen 

der stad van Antwerpen gedaen heeft [tegen] Diego Fernando als van sekeren 
scaden oft verliese die hem deselve Jan seide gehadt hebbende in't wederco
men van de rysen vut Portegale, daer hem de voors. Diego vanwegen ende tot 
behoef des coninx van Portegale toe gehuert hadde ende hem gelooft, soe hy 
seide, costeloes ende scadeloes te houdene gaens ende keeres. Gehoirt daertegen 
d'antwoorde des voers. Diego verweerders seggende onder d'andere, dat tusschen 
hem ende den voirs. Janne, aenleggere, by sekere goede manne die sy daertoe 
genomen hadden, eene vutsprake gedaen is, soedat hy verweerdere hem geven 
soude Xliii Rynsguldene, dewelke hy pretenteerde. Den aenleggere meynende 
hem by deze vutsprake te zeer ghegraveert synde ende alsoe 't recht begherde. 
Met meer woorden ende redenen in deser substantiën te beiden siden ghalle
geert, soe is by de vors. wethouderen op al des in desen voir hen comen was 
ripelic ghelet hebbende, vutgesproken ende ghetermineert, dat de voers. aenleg
gere navolgende der voergeroerde vutspraken van den goeden mannen nemen 
ende aenveerden sal de voirs . XIIII Rynsguldene ende dat daermede verlyct 
syn ende bliven selen alle questiën ende ghescillen tusschen hen partiën vut
staende. Aldus gedaen des vridachs drie daghe in febrnario XIIIIc eenennegen
tich jaer na styl 's hoofs van Brabant. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Fonds Vierschaar nr. 1231 Vonnisboek 
1488-1513, fO 154; - publié par L. REIS-SANTOS, Obras-primas ... op. cit., 
p. 43. 
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2 

1492 [N.S.], 28 FÉVRIER.- DECLARATION FAITE PAR LIEVEN VAN LATHEM AU SUJET 

DE PEINTRES FLAMANDS AU PORTUGAL EN 1490. 

Ten versucke van Diago Femandes, facteur van den coninck van Portingale. 
Meester Lievijn van Lathem, oppidamus, out omtrent LIIII jair, juravit dat 

in de rnaent van augusto anno XC lestleden hij dier tuycht daerby ende mede 
was alhier in de stad van Antwerpen, aldaer de voors. Diago huerde sekere 
diverse persoonen van schilders, cokè ende pasteybackers, omme te reysene in 
Portingale voors. in den dienst van des voors. conincx van Portingale sone, 
ende dat vorwerde was dat elck van den voors. persoonen den cost hebben 
soude in't reysen ende wederomme comen van Portingale voors., maer in Por
tingale souden sij haers selfs cost doen, dan alleeolie drie van den schilders te 
wetene Jan Casens, Jacop van Lathem ende Willem de Hollandere die souden 
in Portingale wesende oec hueren cost aldaer hebben. XXVIII die february. 

STADSARCHIEF ANTWERPEN, Certificatieboek 2 (1488-1494), f" 103v0
• 

2. Een vroeg-zestiende-eeuws schilderij met de Engel en koning David in 
het Museum voor Schone Kunsten te Gent 

In het fraaie kasteel van Heeswijk in Noord-Brabant (Nederland) prijkte in 
de tweede helft van de 19de eeuw de omvangrijke collectie van baron Van den 
Bogaerde. Terecht noemde men ze een waar museum. In 1901 kwamen de 
kunstwerken evenwel onder de hamer. Van 7 tot 9 en van 9 tot 11 mei werden 
handschriften en boeken samen met stukken uit het bezit van jonkheer dr. J.P. 
Six uit Amsterdam, van M.L. Hardenberg uit 's-Gravenhage en van A.J. 
Lamme, oud-directeur van het Boymansmuseum te Rotterdam, verkocht 19• Op 
19 juni en volgende dagen werden in 's-Hertogenbosch de portretgalerij en 
andere schilderijen van oude meesters uit de verzameling van Van den 
Bogaerde openbaar geveild20. Op 20 juni kwamen de meubelen, het beeld
houwwerk, het porselein en het edelsmeedwerk aan de beurt21 • Op 24 septem-

19 Catalogue de manuscrits et de livres provenant des collections baron Van den Bogaerde de 
Heeswijk, Jhr. Dr. J.P. Six à Amsterdam, M.L. Hardenberg à La Haye, AJ. Lamme, ancien 
directeur du Musée Boymans à Rotterdam, Amsterdam, première partie, 7-9 mei 1901; -
Amsterdam, seconde partie, 9-11 mei 1901. 

2° Catalogue des collections d 'antiquités au chtîteau de Heeswijk, Musée "Baron van den 
Bogaerde, I! Galerie de portrails et autres tableaux anciens, 's-Hertogenbosch, 19 juni 1901 en 
volgende dagen. Op het titelblad van het boek staat verkeerdelijk dat de veiling in 1900 plaatsvond. 

21 Catalogue des collections d'antiquités au chtîteau de Heeswijk, Musée "Baron van den 
Bogaerde, lil Meubles, bronzes, marbres, porcelaines, argenterie, objets en or, etc., 's-Herto
genbosch, 20 juni 1901 en volgende dagen. Op het titelblad van het boek staat opnieuw verkeer
delijk dat de veiling in 1900 plaatsvond. 
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Fig. l. Koning David en de Engel, Antwerpse school begin 16de eeuw, 
Gent, Museum voor Schone Kunsten. 
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Fig. 2. De engel geeft opdracht aan koning David om de drie bomen naar Jeruzalem te 
brengen, uit het Boec van den Houte, Brussel, 1483. 
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her van dat jaar werden allerlei religieuze voorwerpen en het metaalwerk uit 
dat museum22 en nadien op 2 oktober werden verscheidene antiquiteiten bij 
opbod verkocht23. 

De Vrienden van het Museum voor Schone Kunsten te Gent verwierven op 
de veiling van 24 september24 een paneeltje dat in de catalogus als een werk 
van Jacob Comelisz. van Oostsanen werd beschreven25• Het werd aan het 
museum gelegateerd en in de catalogus van 1905 als een schilderij naar Henri 
met de Bles vermeld26

• Thans wordt het als een paneeltje uit de Antwerpse 
school uit het begin van de 16de eeuw beschouwd (fig. 1). 

Tot op heden slaagde men er niet in de juiste voorstelling ervan te achter
halen. In een rijk uitgedost gotisch interieur, zo lezen wij in de veilingcatalo
gus van 1901, ligt een zieke koning uitgestrekt op een bed. Hij heeft een 
onderhoud met een engel, die hem een boodschap overhandigt. Het bed is 
gedrapeerd met scharlaken, waaraan een prachtige spiegel is opgehangen. De 
engel met een staf in de hand is gehuld in een rijk gewaad. Hij is gekopieerd 
uit een Boodschap aan Maria en heeft nu eens een lelie, dan een scepter in de 
hand. Op een tafeltje op de voorgrond prijken een scepter en een kroon. Op de 
achtergrond nabij het venster staat een gotisch dressoir waarop twee tinnen 
borden staan uitgestald. Men was ervan overtuigd dat het schilderij een bijbels 
onderwerp in beeld bracht, een titel die trouwens in de catalogus van het 
museum te Gent werd overgenomen27

• 

Gerdi Krebber, conservator van de afdeling iconografie van het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie in 's-Gravenhage, heeft in een schrijven 
aan het museum de hypothese geuit dat de voorstelling misschien verband 
houdt met "een moment uit het verhaal van de Drie Wijzen (koningen) uit het 
Oosten, wanneer een engel de koningen aanraadt niet opnieuw Herodes te 
bezoeken, doch direct naar hun vaderland terug te keren, opdat de verblijfplaats 
van de pasgeboren Jezus niet bekend wordt". Die veronderstelling is onjuist. 

In eerste instantie dachten wij dat misschien een scène uit de Middelneder
landse ridderroman Care! ende Elegast in beeld was gebracht. Keizer Karel de 

22 Catalogue des collections d'antiquités au chateau de Heeswijk, Musée "Baron van den 
Bogaerde, IV Art religieux: tableaux, sculptures, broderie, oifèvrerie etc.; V Arts du métal: fer
ronnerie, serrurerie, dinanderie, étain, 's-Hertogenbosch, 24 september 1901 en volgende dagen. 

23 Catalogue des collections d'antiquités au chiiteau de Heeswijk, Musée "Baron van den 
Bogaerde, VI Antiquités diverses ... etc., 's-Hertogenbosch, 2 oktober 1901 en volgende dag. 

24 In de catalogus Museum van Schoone Kunsten, catalogus oude meesters: schilderstukken, 
tekeningen, plaatsneden, Gent 1938, p. 145, wordt verkeerdelijk gesuggereerd dat het schilderij 
op de veiling van 9-11 mei werd aangekocht. Het stuk kwam ook niet uit de verzameling van 
baron van den Bogaerde, J.P. Six, M.L. Hardenberg en A.J Lamme. 

25 Catalogue ... op. cit., 's-Hertogenbosch, 24 september 1901, p. 2 m. 2. 
26 L. MAETERLINCK, Villede Gand, Musée des Beaux-Arts, Catalogue, Gent 1905, m. 9. 
27 In een brief van 1 december 1977 schreef R. van Straten van het Prentenkabinet te Leiden 

aan het Museum voor Schone Kunsten in Gent dat het schilderij geen bijbels onderwerp voor
stelde. Hij verstrekte evenwel geen nadere inlichtingen. 
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Grote werd immers in de nacht door een engel tot driemaal toe aangemaand te 
gaan stelen, daardoor wist hij aan een smadelijke dood te ontsnappen: 

Daer die coninc lach ende sliep, 
Een heilich inghel an hem riep, 
So dat die coninc ontbrac 
Bi den woerden die dinghel sprac. 
Hi seide: "Staet op, edel man, 
Doet haestelicke u cleder an, 
Wapent u ende vaert stelen, 
(God die hiet mi u bevelen 
Die in hemelrike es he re) 
Oft ghi verliest lijf ende ere28• 

In de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel bevindt zich een incunabel 
uit 1483, bekend als het Boec van ·den Haute, met de legende van het heilig 
kruis29. Adam had zijn zoon Seth naar de hemel gezonden. Deze laatste kwam· 
terug met drie zaadjes, die hij onder de tong van zijn inmiddels overleden 
vader legde. Daaruit groeiden drie bomen. Een engel gaf opdracht aan Mozes 
om die weg te nemen en daarmee het bittere water zoet te maken. Naderhand 
werden de scheuten in het land van Moab geplant. Op zekere nacht gaf de 
engel bevel aan koning David om de drie bomen naar· Jeruzalem te brengen. 
Onder de tiende illustratie in het boek staat volgend vierregelig versje: 

Hier coemt die enghel wilt my verstaen 
Tot den coninck dauid ghegaen 
Ende hi heeft hem binnen dyen daghen 
Die roeden tot iherusalem doendraghen (fig. 2). 

De compositie van de houtsnede is zeer nauw verwant met die van het 
paneeltje te Gent. Het is duidelijk dat de schilder die heeft gekend. Links staat 
de engel, rechts ligt koning David op een bed. Op de voorgrond bemerken wij 
de kroon op een koffertje, op de achtergrond hangt de harp, het attribuut van 
de vorst. Het muziekinstrument ontbreekt op het schilderij. Of dienen wij te 
veronderstellen dat de harp oorspronkelijk tussen de bovenarm van de koning 
en het bedgordijn was opgesteld, zoals wij uit de fotografische reproductie, 
waarover wij beschikken, enigszins kunnen besluiten? Misschien werd het ins
trument bij de restauratie van het schilderij verkeerd geïnterpreteerd en weer
gegeven. Er is dus geen reden om de identificatie van de voorstelling met 
koning David en de engel af te wijzen. 

28 R . RoEMANS, Care/ ende Elegast, Middelnederlandsche ridderroman met aanteekeningen 
en bibliographie, Antwerpen 1945, p. 10-11. 

29 Zie B. BAERT, Het "Boec van den Haute", Brussel 1995. 
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Het attribuut is trouwens in de compositie niet onontbeerlijk. Op het paneel 
van Hans Memling met Koning David bespiedt de badende Bathseba komt 
eveneens geen harp voor30 . Daarenboven dienen wij rekening te houden met 
het feit dat het schilderij in Gent oorspronkelijk misschien deel uitmaakte van 
een triptiek met de Legende van het heilig Kruis. In het centrum was wellicht 
de Kruisiging voorgesteld, uiterst rechts Seth begraaft zijn vader Adam en 
links de Engel geeft opdracht aan koning David om de drie bomen naar Jeru
zalem te brengen. 

Erik: DUVERGER 

3. Jacobus Thuys (1620- na 1675) een onbekend Antwerpse kunstschilder 

Het Antwerpse echtpaar Peter Thuys en Anna Speeek is geen onbekende in 
de kunsthistorische wereld. Op 5 april 1616 was hun zoon Peter Thuys de 
Jonge in de Sint-Joriskerk boven de doopvont gehouden31

• Ph. Romboots en 
Th. van Lerius hebben hem verkeerdelijk met de portret- en historieschilder 
Peter Thijs (1624-1677) vereenzelvigd32. Die misstap heeft F. J. van den Bran
den vlug hersteld33• 

Op 24 juli 1620 werd een andere zoon in dezelfde kerk gedoopt, namelijk 
Jacobus Thuys34• Peter en meter waren Jean Bulteaux en Joanna Coene. Vader 
Thuys de Oude is amper een jaar nadien op 8 november 1621 overleden. Op 
11 januari 1624 werd de staat van goederen van het sterfhuis opgemaakt, 
waaruit blijkt dat enerzijds Peter Thuys de Jonge toen reeds was gestorven en 
dat anderzijds de weduwe Anna Speeek met drie kinderen is achtergebleven, 
namelijk met Jan Baptist, Maria en de reeds genoemde Jacobus Thuys35 • 

Tijdens het dekenschap van David Teniers de Jonge in 1645-1646 wordt 
Jacobus Thuys onder de naam van Jacobus Thys als vrij meester in de schil
derkunst in de liggers geregistreerd36• Wie zijn leermeester is geweest, is voor-

30 ZieD. DE Vos, Hans Memling, Het volledige oeuvre, Antwerpen 1994, p. 270-274. 
31 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint-Joriskerk, PR 134, sub dato. 
32 Ph. RoMBoUTs en Th. VAN LERIUS, De liggeren en andere historische archieven der Ant

werpsche Sint Lucasgilde, onder zinspreuk: 'Wt Ionsten Versaemt', Antwerpen-Den Haag, 1864-
1876, reprint, Amsterdam, 1961, dl. Il, p. 73 , voetnootnr. 4. Wij lezen daar het volgende : " Pee
ter Thys, zoon van· Peeter en van Anna Speeck, geboren te Antwerpen en aldaer in St-Joriskerk 
gedoopt den 5 april 1616, trouwde in Ste-Wa1burgiskerk, den 19 maert 1648, Constantia van der 
Beken. Hij overleed tusschen 1677 en 1679" . Zie ook Catalogue du Musée d 'Anvers, Antwerpen, 
1874, p. 397. 

33 F . J. VAN DEN BRANDEN, Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool, Antwerpen, 1883, 
p. 934. 

34 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Doopregister Sint-Joriskerk, PR 135, sub dato. 
35 IBID. , Weeskamer, W 515, f" 159. 
36 Ph. ROMBOUTS en TH. VAN LERIUS, op. cit., dl. 11, p. 167 en 172. 
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alsnog niet geweten. Hij is voor de Antwerpse kunsthandelaars werkzaam 
geweest. Uit de Kunstinventarissen van E. Duverger vernemen wij dat hij op 9 
augustus 1650 aan Peter Goetkint de Jonge een partij schilderijen heeft ver
kocht. Deze laatste heeft de kunstenaar betaald met het deel van de nalaten
schap, dat hij van zijn overleden zus had geërfd37 • De gebroeders Antoon en 
Peter Goetkint de Jonge behoren tot de bekende familie die een invoerrecht 
bezaten om Vlaamse wandtapijten in Frankrijk te mogen verkopen38

• Antoon 
Goetkint resideerde te Parijs, waar hij volgens Picart de beste en mooiste win
kel van de jaarmarkt bezat39• Naast wandtapijten dreef hij ook handel in schil
derijen en kunstkabinetten. Uit dat alles kunnen wij afleiden dat Jacobus 
Thuys wellicht geen portrettist was, maar eerder een genre heeft geschilderd, 
dat door de Franse liefhebbers en verzamelaars geambieerd werd. 

Op 8 augustus 1664 heeft de kunstschilder voor notaris J. Lucas een testa
ment verleden, waarbij hij zijn moeder Anna Speeek als enige erfgename heeft 
aangeduid. Uit het document komen wij ook te weten dat hij jonkman is geble
ven en samen met haar in het huis De Zoete Naam Jezus40 in de Sint-Anto
niusstraat heeft gewoond41 • Tien jaar later werd de erflater erfgenaam van zijn 
moeder Anna Speeck, die hem een paar schilderijen heeft nagelaten42• Of die 
kunstwerken van zijn hand zijn, weten wij niet. De dekens van de Sint-Lucas
gilde hebben de doodschuld van Jacobus Thuys in de liggers niet genoteerd. 
Of misschien hebben zij de som nooit ontvangen. Jammer dat enkele overlij
densregisters van de Sint-Joriskerk verloren zijn gegaan, zodat wij de sterfda
tum van de kunstenaar vooralsnog niet hebben kunnen achterhalen. 

Danielle MAUFORT 

37 E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, vol. 6: 1649-1653, 
Brussel, 1992, p. 140-141. 

38 Over de familie Goetkint alias Bonenfant zie E. DUVERGER, op. cit., vol. 1-6, Brussel, 
1984-1992. De cijfers dieR. BAETENS (De nazomer van Antwerpens welvaart. De diaspora en 
het handelshuis De Groote tijdens de eerste helft der 17de eeuw (Gemeentekrediet van België. 
Historische Uitgaven Pro Civitate), reeks in-8°, nr. 45, dl. I, z.p., 1976, p. 124) heeft verstrekt in 
verband met de uitvoer van tapijten naar Frankrijk in de jaren 1640-1643 zijn onnauwkeurig. Hij 
heeft het daarenboven verkeerd voor wanneer hij over de gebroeders Goetkint spreekt. In werke
lijkheid gaat het om Antoon Goetkint die in Parijs heeft gewoond en zijn zoon Peter die in Ant
werpen heeft vertoefd. 

39 J. DENUCE, Na Peter Pauwel Rubens. Documenten uit den Kunsthandel te Antwerpen in de 
XY/le Eeuw van Marthijs Musson (Bronnen voor de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, V), 
Antwerpen, 1949, p. XLVII. 

40 STADSARCHIEF ANTWERPEN, Notaris J. Lucas, N 2554, CO 88. 
41 IBID. , Rekenkamer, R 1847, katern 20. 
42 E. DUVERGER, op. cit., vol. 9, doe. 3075 (ter perse). 
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4. En co re une tapisserie brugeoise à sujet de L' Astrée 

Des mises au jour successives de tapisseries peu connues incitent à croire 
que le célèbre roman du chevalier Honoré d'Urfé a inspiré aux ateliers bru
geois, à l'affût de sujets en vogue aisés à écouler, un plus grand nombre de 
tentures que ce que nous pouvions imaginer il y a une dizaine d' années. 

La collection Blondeel comprend une tapisserie, brugeoise à coup sûr, 
datant approximativement des années 1640, (337 x 320 cm.) ou l'on peut vair 
Céladon se promenant dans les jardins du palais d 'lsoure en compagnie de 
Léonide et de Silvie, les deux suivantes que la princesse Galathée a chargées 
de prendre soin du berger, très affaibli après sa tentative de noyade (ill .). 

Fig. Céladon se promenant dans les jardins du palais d'/soure en compagnie de Léonide 
et de Silvie , Bruges, ca. 1640, Collection Blondeel. 



MISCELLANEA 303 

Une des gravures de Daniel Rabel placées en tête de chacun des chapitres 
dans l'édition illustrée en cinq volumes (1632, reprise en 1647), montre Céla
don entre les deux Nymphes, debout devant un parterre, un chäteau de style 
Renaissance flanqué de tours anciennes à poivrières occupant Ie fond vers la 
gauche. Les trois personnages principaux sont figurés de manière statique et en 
position frontale . 

Cette gravure a pu inspirer au cartonnier Ie sujet et !'ensemble de la com
position, maïs l'interprétation en apparaît fort libre par rapport au modèle. 
Dans la tapisserie, les trois personnages principaux marchent allègrement de 
gauche à droite tout en devisant, Ie chäteau situé au fond sur la droite, délimite 
avec deux ailes basses un parterre au dessin élaboré. L'espace est comblé par 
un couple de promeneurs au second plan, un chien, ainsi qu'un dieu-fleuve 
destiné à rappeler le Lignon. 

La similitude des bordures, le dessin dentelé que contient leur lisière, le cos
tume de Céladon (tunique rougeätre boutonnée de passementerie, col de che
mise rond dépourvu d 'omements) fait rapprocher cette tapisserie de celle qui 
se trouve aux Musées communaux de Bruges, et qui représente Léonide déro
bant les lettres à Céladon endormi (inv. 86.73.XVII). Il faut toutefois remar
quer que Ie costume de la Nymphe Léonide est différent de ceux que portent 
les deux promeneuses figurées dans la tapisserie de la collection Blondeel. 
Leurs visages sont également traités avec plus de netteté et de finesse que dans 
la tapisserie conservée au musée de Bruges. Il s ' agit vraisemblablement d'une 
autre série. 

Anne DESPRECHINS DE GAESEBEKE 



PRINTED ON PERMANENT PAPER • IMPRIME SUR PAPIER PERMANENT • GEDRUKT OP DUURZAAM PAPIER - ISO 9706 

ORIENTALISTE, KLEIN DALENSTRAAT 42, B-3020 HERENT 


