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INLEIDING 

 
Status questionis 

Dat Frans Pourbus de Oudere tot de categorie van de minder bekende Vlaamse schilders 

behoort is een bizarre vaststelling. Hoe komt het dat hij, ondanks zijn groot talent, in een 

vergeethoekje geduwd werd terwijl zijn vader Pieter (1523/24-1584) en zoon Frans de 

Jongere (1569-1622) wél bekend zijn? Wellicht zijn er vele beschrijvingen en archivalia 

verloren gegaan, waardoor men generatie op generatie steeds meer is beginnen vergeten. 

Ook het feit dat er drie generaties lang Pourbussen bekend waren gooit roet in het eten. In 

talloze boedelbeschrijvingen en veilingcatalogi zijn er vermeldingen van een “portret van 

Pourbus”, maar hieruit kan onmogelijk afgeleid worden over welke van de drie Pourbussen 

het gaat. In deze thesis wordt niet uitgegaan van één enkele status questionis maar wordt 

gepoogd een zo goed mogelijk beeld weer te geven over het leven en werk van deze 

schitterende Vlaamse 16de-eeuwse kunstenaar. 

 

Methodologie 

Vooreerst wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste bronnen die gebruikt zijn 

voor dit onderzoek. Frans Pourbus de Oudere werd in de literatuur voor het eerst 

aangehaald door Karel Van Mander, die – zo getuige de woorden in zijn Schilder-boeck uit 

1604 – bevriend was met hem en zijn vader Pieter. Bij de inleiding van de beschrijving 

over de levens van beide kunstenaars werden volgende zinnen geschreven, die hij enkel 

voorbehield voor zijn vrienden:1 

 

“Dat ick, aengaende t'bescheyt van de levens der vermaerde Schilders, minder 

ghevanghen als nae gejaeght hebbe, soude my met medelijden geern vergheven 

wesen, als men maer en merckte, oft en wiste, wat vlijt en moeyte ick des halven heb 

ghedaen, nae mijn, oft schier boven mijn vermoghen: Doch wie isser die't al vatten 

oft t'zijnen wille can volbrengen, dat hy wel met goede meeninghe ernstigh 

voorneemt? Weynigh yemant. Evenwel soud' ick niet geern eenighe der besonderste 

verswijgen.” 2 

                                                 
1 HUVENNE P. (1984), p. 17. 
2 VAN MANDER K. (1969), fol. 275r. 
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Uit de lovenswaardige woorden die volgen blijkt dat Van Mander de werken van beide 

Pourbussen zeer waardeerde. Over Pieter schreef hij al “Noyt heb ick ghesien bequamer 

Schilder-winckel als hy hadde”3; maar bij de beschrijving van Frans I ging hij nog een 

stapje verder. Volgens Van Mander was hij zelfs “den Vader seer verre te boven ghegaen 

in de Const”.4 Over zijn kunst zei hij het volgende:  

 

“Hy heeft veel schoon en heerlijcke wercken ghedaen, en uytnemende goede 

Conterfeytsels, daer hy een besonder schoon en lieflijcke handelinghe en manier 

van hadde.”5 

 

Doch, op Van Manders’ beschrijvingen kan niet altijd vertrouwd worden, zo blijkt uit 

enkele foute data. Zowel het jaar wanneer Frans I vrijmeester zou geworden zijn te 

Antwerpen als de sterfdatum is fout vermeld. Een bron waar men wél op kan rekenen is de 

inventaris van Pourbus’ nalatenschap, hetgeen op 22 november 1581 werd opgesteld door 

de Weesmeester van Antwerpen.6 Dit archiefstuk vormt een belangrijke bron van 

informatie gezien het, naast de inkomsten en uitgaven, een lijst van schilderijen omvat die 

aanwezig waren in zijn sterfhuis. Grosso modo wordt er een onderverdeling gemaakt in 

zijn ‘proffyten ende ontffanghe’, de ‘vuytgeven ende lasten’, en ‘zyn zekere schilderyen 

ende wercken’.7 Het document is reeds bekend sinds Van den Branden’s Geschiedenis der 

Antwerpsche Schilderschool uit 1883 maar werd pas een kleine eeuw later door Van de 

Velde in zijn studie over Frans Pourbus de Oudere volledig onderworpen aan een 

comparatief onderzoek.8 Aangezien bepaalde schilderijen later ontdekt of geïdentificeerd 

zijn, was het voor de toenmalige Antwerpse archiefvorser niet mogelijk om verbanden te 

leggen met schilderijen.9 Na Van Mander was Kervyn de Volkaesbeke de eerstvolgende 

noemenswaardige auteur die rond Pourbus schreef. In 1870 publiceerde hij Les Pourbus; 

een uitgebreid artikel waarin een uiteenzetting wordt gegeven van alle leden van de 

schildersfamilie. Deze verdienste kan gezien worden als de eerste poging om een 

oeuvrecatalogus samen te stellen en was de basis voor latere overzichten zoals dat van 

Taurel (1881) of Hymans (1885), die er nog vele correcties op aanbrachten. Het recentste 

                                                 
3 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
4 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
5 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
6 Een zekere J. De Vos. 
7 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 1581, n.p. 
8 Zie: VAN DE VELDE (1979/80), pp. 124-157. 
9 VAN DE VELDE (1979/80), p. 129 en p.131. 
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geschreven artikel dat volledig gewijd is aan Frans Pourbus de Oudere is van Van de 

Velde. In 1979/80 schreef hij het artikel Nieuwe gegevens en inzichten over het werk van 

Frans Pourbus de Oudere, dat een eerste aanzet is tot een monografische studie omtrent de 

kunstenaar. Ook zijn latere publicatie over de verspreiding van Frans Floris’ stijl, daterend 

van 1994, bevat enkele interessante gegevens. 

 

Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat er nog steeds lacunes zijn over het leven en werk 

van Frans Pourbus de Oudere. Dit kan te wijten zijn aan zijn vrij onbekende status 

doorheen de geschiedenis en vooral ook aan de bekendheid van zijn vader en zoon, 

waardoor vele werken verkeerdelijk werden toegeschreven. Anderzijds is er ook de 

treffende gelijkenis met het oeuvre van zijn tijdgenoot Adriaen Thomasz. Key (ca. 1545 -

ca. 1589) en voorganger Anthonis Mor van Dashorst10 (ca. 1516/19-1576). Veel werken 

die heden ten dage aanzien worden als een sleutelwerk van Frans Pourbus de Oudere zijn 

in werkelijkheid ofwel van Key, ofwel van Mor. Dit vormde in dit onderzoek een grote 

hindernis, gezien daarmee een groot deel van het “vergelijkingsmateriaal” wegviel en er 

andere aanknopingspunten gezocht moesten worden om de authenticiteit van Frans 

Pourbus de Oudere te staven. Het leek mij dan ook noodzakelijk om het zwaartepunt van 

dit onderzoek te leggen op het opstellen van een catalogue raissoné van zijn schilderijen en 

grafisch werk. Het vergde heel wat opzoekings- en vergelijkingswerk om tot een zo juist 

mogelijke benadering te komen van zijn oeuvre. Verder poogt deze thesis met de weinige 

informatie die voorhanden is een beeld weer te geven van zijn korte leven. Grosso modo 

wordt er een onderverdeling gemaakt in twee grote delen. Deel I omvat een algemene 

omschrijving van enerzijds zijn leven en anderzijds zijn oeuvre. Bij dit laatste wordt er een 

opsplitsing gemaakt tussen zijn portretten en religieuze werken en wordt er gekeken naar 

zowel de opdrachtgevers, de samenwerking met zijn leermeesters als de invloeden van de 

religieuze conflicten uit zijn tijd. Er wordt ook een korte blik geworpen op zijn grafisch 

oeuvre. Deel II gaat dieper in op de werken zelf en bespreekt waar nodig en mogelijk de 

iconografie en geschiedenis van het werk. Wanneer een werk vermeld wordt in de tekst 

wordt dit telkens ondersteund door een catalogus- of figuurnummer, dat overeenkomt met 

het nummer in de catalogus en de bijgevoegde afbeeldingenbundel.11  

  

                                                 
10 Voor het gemak wordt er verder in de masterproef gesproken over ‘Anthonis Mor’. 
11 Er werd eveneens een cd-rom bijgevoegd voor het geval de afbeeldingen niet duidelijk genoeg zijn. 
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DEEL I:  

HET LEVEN EN OEUVRE  

VAN FRANS POURBUS DE OUDERE 
 

 

 

1. LEVEN 
 

In dit hoofdstuk wordt gepoogd een reconstructie weer te geven van de levensloop van 

Frans Pourbus de Oudere. Om een beter beeld te krijgen over zijn leven werd een 

comparatief onderzoek gedaan met de literatuur en archivalische documenten die 

voorhanden zijn. Hierbij dient vermeld te worden dat zijn naam niet altijd als ‘Pourbus’ 

gesignaleerd werd maar er ook soms sprake is van ‘Poerbus’, ‘Poorbus’, ‘Pouribus’, 

‘Poyerbus’, ‘Purebus’ of ‘Poederbusse’. 

 

Over de vroegste levensjaren van Frans Pourbus de Oudere is vrijwel niets gekend, zelfs 

over zijn exacte geboortedatum en -plaats blijft men in het ongewisse. Hij was de enige 

zoon – en ook het enige kind – van Pieter Pourbus (1523/24-1584) en Anna Blondeel (? - 

1587). Toch kan er een schatting gemaakt worden van het jaartal waarin hij geboren werd. 

In een notariële akte van 7 januari 1576 verklaart Pourbus namelijk dertig jaar oud te 

zijn,12 waaruit kan afgeleid worden dat hij hoogstwaarschijnlijk in het jaar 1545 geboren 

werd.13 Ook wat betreft de geboorteplaats zijn geen documenten gekend. Er kan wel van 

uitgegaan worden dat hij geboren werd te Brugge, gezien zijn vader van jongs af aan in 

deze toenmalige Vlaamse kunst- en handelsstad vertoefde.14 De carrière van Frans Pourbus 

de Oudere startte als leerling in de werkplaats van zijn vader te Brugge. Wanneer hij 

precies toetrad tot het atelier is niet gekend, er wordt wel gesteld dat hij in de vroege jaren 

1560, rond 15-jarige leeftijd, benoemd werd tot hoofdassistent.15 Het is hier dat de basis 

van Frans’ schilderscarrière gelegd werd en dit was, ondanks de latere invloed van Frans 
                                                 
12 Zie: Stadsarchief Antwerpen, Protocollen van notaris Dirk van den Bossche, 07-01-1576, fol. 2 v°; 

gepubliceerd in: VAN DE VELDE C. (1975), pp. 472-473, doc. 78. 
13 Aangezien het hier over het begin van het jaar 1576 gaat is het vrij waarschijnlijk dat hij in 1575 dertig 

jaar is geworden. 
14 Pieter Pourbus was oorspronkelijk afkomstig van Gouda. 
15 VAN DE VELDE C. (1994), p. 11. 
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Floris (1519/20-1570), de stijl die hem zijn hele leven is blijven typeren.16 Reeds vroeg 

verliet hij zijn vaders atelier om in Antwerpen bij Frans Floris de Vriendt in te wonen. 

Vermoedelijk gebeurde dit onder stimulans van zijn vader, die zich bewust werd dat er in 

Brugge niet veel meer te leren viel. Hij wou zijn zoon verder laten ontplooien in een 

andere stad bij één van de grootste italianisanten in de Nederlanden, die hij op een of 

andere manier moet gekend en gewaardeerd hebben.17 De exacte datum van zijn toetreding 

is niet geweten; waarschijnlijk gebeurde dit anno 1564,18 toen Frans amper twintig jaar oud 

was. Hier zijn echter geen bewaarde archiefdocumenten van gekend. Wellicht is de 

polyptiek van Hemelsdale (cat.nr. A48) uit 1564 het laatste werk uit het atelier van zijn 

vader waaraan hij heeft meegewerkt en kan dit beschouwd worden als de afronding van 

zijn leertijd in Brugge. Hoe dan ook moet zijn verhuis gebeurd zijn voor het jaar 1566 

aangezien hij toen in het huwelijk trad met de nicht van zijn volgende leermeester; 

Suzanna Floris (? – ca. 1574).19 Hij moet haar al een poosje gekend hebben waardoor het 

aannemelijk is dat hij tussen 1564 en 1566 reeds vertoefde in het Antwerpse. Algemeen 

wordt als absolute terminus ante quem het gesigneerde Portret van Jan van Hembyze 

(cat.nr. A2) genomen, dat vervaardigd werd in 1567 en duidelijke invloeden van Frans 

Floris verraadt.20 Het talent van Floris’ nieuwe leerjongen werd al snel opgemerkt; 

Pourbus werd gepromoveerd tot assistent21 en mocht zijn onafgewerkte schilderijen 

voltooien.22 Een samenwerkingsverband gebeurde wel vaker in diens atelier, daar hij bij 

voorkeur medewerkers in dienst nam die al een zekere bekwaamheid bezaten en elders een 

schildertechnische opleiding hadden genoten.23 Frans Floris’ bewondering voor zijn 

discipel was zelfs zo groot dat hij volgende uitspraak durfde doen: “Dit is mijn Meester”, 

of “daer gaet mijn Meester”.24 Ook Van Mander was onder de indruk en volgens hem was 

Pourbus dan ook “den besten die uyt den Winckel van Floris is voort gecomen”.25 Rond 

1566 besloot hij om een reis te maken naar Italië en daar, naar voorbeeld van vele andere 

beroemde Vlaamse schilders uit zijn tijd, zo veel mogelijk bij te leren op schilderkundig 
                                                 
16 HUVENNE P. (1984), p. 42. 
17 HUVENNE P. (1984), p. 42. 
18 VAN DE VELDE C. (1979/80), p. 126. Van den Branden vermeldt in zijn artikel 1562 als datum van 

vertrek maar dit lijkt vrij onwaarschijnlijk aangezien er twee werken gekend zijn uit 1564 die zowel de 
hand van Pieter als van Frans I verraden (cat.nrs. A48 en A54) 

19 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
20 HUVENNE P. (1984), p. 42. 
21 VAN DE VELDE C. (1994), p. 11. 
22 VAN DEN BRANDEN F.J. (1883), pp. 277 en 278. 
23 N.N. (1976), p. 432. Een uitgebreidere bespreking van deze werken wordt gegeven in het onderdeel ‘De 

impact van zijn leermeesters: een artistieke interactie met Pieter Pourbus en Frans Floris’, zie p. 19. 
24 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
25 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
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vlak.26 Al snel liet hij deze goede voornemens varen. Nadat hij in reisgewaad afscheid 

kwam nemen van zijn kunstvrienden in het werkhuis van Lucas de Heere (1534-1584) te 

Gent, ging hij nog even terug naar Antwerpen om zijn geliefde meester Frans Floris te 

begroeten. Daar kwam hij in contact met diens nichtje waardoor hij besloot om in 

Antwerpen te blijven en te trouwen.27 Van Mander, die als leerling van Lucas de Heere bij 

het afscheid vertegenwoordigd was,28 verhaalt in volgend fragment deze anekdote: 

 

“Hy heeft noyt ghereyst buyten s'Landts, dan ontrent het Iaer 1566. was hy van 

meeninge te reysen nae Italien, en hebbe hem gesien in zijn reys-cleeren, dat hy te 

Gent quam oorlof nemen aen Lucas de Heere, dan also hy t'Antwerpen in't oorlof 

nemen en adieu segghen was, werdt hy wederhouden, door dat zijn herte was 

ghebonden met de stricken der liefden, en hy eyndlinghe vast met den Houwlijcken 

bandt aen de dochter van Cornelis Floris, den broeder van Frans zijn Meester.” 29 

 

Uit deze passage kan eveneens afgeleid worden dat zijn huwelijk met Suzanna Floris, 

dochter van de Antwerpse architect Cornelis Floris (1513/14-1575) en nicht van Frans 

Floris, in datzelfde jaar plaatsvond. Drie jaar later, in de herfst van 1569, werd hun eerste 

zoon Frans II geboren, die later veel roem zou verwerven en zijn vader als portretschilder 

zelfs voorbij zou streven.30 Op 14 september 1569 werd Frans Pourbus de Oudere als 

vrijmeester ingeschreven in de registers van de corporatie Brugge.31 Het is in datzelfde 

jaar, anno 1569, dat hij zich vreemd genoeg ook als vrijmeester in Antwerpen liet 

registreren en dus over een dubbel vrijmeesterschap beschikte. In de Eerste Ligger van de 

Antwerpse Sint-Lucasgilde werd hij genoteerd als ‘Franciscus Pourbus, schilder’32 maar de 

datum dat hier vermeld wordt staat in contrast met hetgeen Van Mander schreef in zijn 

Schilder-boeck. Volgens hem was hij “ghecomen in't Schilder-Gildt t'Antwerpen, in't Iaer 

ons Heeren 1564”. 33 Van de Velde stelt in zijn studie naar Frans Pourbus de Oudere dat de 

datum die Van Mander vooropstelt naar alle waarschijnlijkheid een fout is; Frans I zou op 

                                                 
26 DE VOLKAERSBEKE K. (1870), p. 24. 
27 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 280. 
28 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 280. 
29 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
30 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 281. 
31 “Item ep den xiiij" ia septembere xv* Ixix, zoe looste sysen wyn Fransois Pourbus, ende Jan Malynis , 

ende Pietere van Hooeie, schilders en foleslagbers , ende coosen alle drye et let van de schilders”. Zie: 
VAN DEN HAUTE C. (1912), p. 91b. 

32 ROMBOUTS P. en VAN LERIUS T. (1864), p. 237. 
33 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
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dat moment 18 jaar moeten zijn, hetgeen te jong was om al meester te worden.34 Doch, het 

kan ook zijn dat hij niet verplicht was om in zijn eigen naam het meesterschap te kopen, 

gezien hij na de eerste leertijd bij een andere meester – in dit geval bij zijn vader – ook 

opgenomen kon worden als gezel bij Frans Floris.35 De datum dat door Van Mander 

vermeldt wordt, 1564, kan ook slaan op het jaar waarin Pourbus in het atelier van Floris 

kwam, maar dan zonder lid te worden van de gilde.36 Een andere mogelijkheid is dat er 

sprake is van een vergissing bij het inschrijven van de meester- en leerjongenslijsten voor 

die periode. Deze was men vergeten aanvullen en werden namelijk pas in 1590 

ingeschreven door Abraham Grapheus.37 Het is in dat jaar dat de registratie, met de 

goedkeuring van de Dekens, plaatsgevonden zou hebben. Dat de laatste verklaring vrij 

plausibel is, kan ondersteund worden doordat er reeds enkele werken gekend zijn van 

Frans Pourbus de Oudere die gesigneerd en gedateerd zijn vóór 1569. Een andere 

mogelijke interpretatie is dat hij, wanneer hij opgenomen werd als lid tot de Sint-

Lucasgilde, zich niet als leerling maar als meester uit het buitenland liet inschrijven en zich 

pas na zijn toelating tot de gilde van Brugge in 1569 in Antwerpen ging vestigen.38 Indien 

men erop vertrouwt dat de Liggeren van de Antwerpse Sint-Lucasgilde uit die periode 

correct ingevuld zijn, kan men stellen dat Frans Pourbus I meester geworden is te 

Antwerpen in het jaar 1569. Het is ook vanaf deze periode dat het merendeel van zijn 

werken gesigneerd en gedateerd zijn.39  

 

Ook over de latere periode in het leven en de schilderscarrière van Frans Pourbus de 

Oudere zijn de gegevens eerder schaars. In de Liggeren vinden we nog twee data terug 

over zijn leerjongens; anno 1572 zou Rochtus Gabrelius da Bresson in de leer gegaan zijn 

bij ‘Francois Poyerbus’40 en in het jaar 1575 behoorde Peeter Cobbe tot zijn leerjongens.41 

In 1572 zou hij ook contact gehad hebben met Anthonis Mor die toen op zoek was naar 

leerjongens in Antwerpen, wat Pourbus de mogelijkheid gaf om zijn werk beter te leren 

                                                 
34 VAN DE VELDE C. (1979/80), p. 126. 
35 Van deze situatie zijn wel meerdere gevallen bekend. Voor een uitgebreide uitleg hierover, zie: VAN DE 

VELDE C. (1975), p. 99-119. 
36 VAN DE VELDE C. (1969/70), vol. I, p. 192. 
37 “Dese syn eersten te boeck gestelt bij consente van de Dekens, in’t jaer 1590,. Want se vergeten waren”. 

Zie: ROMBOUTS P. en VAN LERIUS T. (1864), p. 239. De geboorte- en sterftedatum van deze man is 
niet gekend. 

38 Genootschap van Brugge. Handelingen (1866), p.348. 
39 Althans diegenen die bewaard zijn gebleven. 
40 ROMBOUTS P. en VAN LERIUS T. (1864), p. 249. 
41 ROMBOUTS P. en VAN LERIUS T. (1864), p. 261. Over beide mannen is geen verdere informatie 

gekend. 
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kennen.42 De ontmoeting met Mor’s schilderijen is duidelijk zichtbaar in zijn portretten die 

vanaf dan vervaardigd zijn en het is hierdoor dat vele werken later verkeerdelijk herkend 

werden als een werk van Mor. Tussen 1569 en 1574 kregen Frans I en Suzanna Floris drie 

kinderen: Frans de Jongere, Sara en Suzanna.43 Hun jongste telg moet waarschijnlijk iets 

voor deze uiterste datum geboren zijn, gezien hun moeder ca. 1574 het leven liet. In 1578 

was Frans I reeds hertrouwd met Anna Mahieu44 (? – 1582), dochter van meester Jan 

Mahieu (1502/03-1577), maar wanneer dit exact gebeurde is niet gekend.45 Uit dit tweede 

huwelijk kwam nog een zoon voort: Mozes.46 Op 33-jarige leeftijd werd hij benoemd tot 

vaandeldrager van de burgerlijke wacht van Antwerpen, dit “om zijn talent, zijn mannelijk 

voorkomen en tevens om zijn voorbeeldig karakter”.47 Het is door deze bezigheid dat hij 

drie jaar later een dodelijke ziekte op het lijf zou lopen. Bij het optrekken van de wacht had 

hij zich door het zwieren met de vaandel zo fel verhit dat hij moest uitrusten in een 

wachthuis. Deze rustplek lag niet ver van een vervuilde goot waardoor de onzuivere lucht 

in zijn longen terecht kwam.48 Deze onvoorzichtigheid – die hem enkele dagen later het 

leven kostte – werd beschreven door Van Mander: 

 

“Franciscus Pourbus was Vaendrager onder de Borghers van Antwerp: op eenen 

tijdt hadde hy hem seer verhit met t'vendel te swieren, op treckende ter wacht: daer 

nae in de Cortegaerde ligghende, en ontfanghende een quade locht uyt een 

gevaeghde vuyl stinckende gote, gingh t'huys, wert sieck, en sterf seer haestlijck, 

in't Iaer ons Heeren 1580.” 49 

 

Waar Van Mander zich in deze passage in vergist is de sterfdatum. Hij stelt dat Frans 

Pourbus de Oudere gestorven zou zijn anno 1580 maar de inventaris van de schilder 

bewijst het tegendeel; daarin wordt genoteerd dat “Franchoys deser werelt is overleden 

opden xixen Septembris anno xve ende eenentachtentich”.50 Dat we op deze datum – 19 

september 1581 – mogen vertrouwen bewijst ook een ander archivalisch document. Twee 

                                                 
42 FRIEDLÄNDER M.J. (1947), p. 65. 
43 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 281. 
44 In de oorkonden wordt haar naam ook wel als Mahieus of Mahuysen geschreven. 
45 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 281. 
46 Er werd gekozen voor deze naam door de godsdiensthervorming. Zie:VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), 

p. 281. 
47 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 281. 
48 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 281. 
49 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v en fol. 258r. 
50 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
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dagen eerder, op 17 september 1581, kwam de Antwerpse notaris Jan Dries in zijn huis 

“Sint Joris” in de Everdijstraat te Antwerpen nog zijn testament optekenen, omdat de 

schilder zijn levenseinde voelde naderen.51 Hierin wordt beschreven dat “Franchois cranck 

was inden lichame".52 Uit dit testament blijkt ook dat hij “elck van den armen van de 

gereformeerde religie alhier sesse carolus guldens eens tot xx stuivers tstuck” 53 schonk, 

wat een blijk is van zijn toewijding aan het geloof.54 Aan zijn twee zonen liet hij “sijnen 

papieren vanden consten”55 na. Dat de schilder er niet aan twijfelde dat zijn toen 12-jarige 

zoon Frans de Jongere schilder zou worden, is duidelijk: indien Mozes op latere leeftijd de 

kunst van het schilderen niet zou beheren, dan waren alle tekeningen voor Frans.56 

 

 

  

                                                 
51 Zie: Stadsarchief Antwerpen, Testament van Frans Pourbus en Anna Mahieu, 17-09-1581, fols. 106r-107v.  
52 IBIDEM.  
53 IBIDEM.  
54 Ook de naam van zoon Mozes is hier een voorbeeld van.  
55 Zie: Stadsarchief Antwerpen, Testament van Frans Pourbus en Anna Mahieu, 17-09-1581, fols. 106r-107v.  
56 VAN DEN BRANDEN J.F. (1883), p. 281 
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2. OEUVRE 
 

In dit hoofdstuk wordt er een algemeen beeld gegeven van de schilderijen en tekeningen 

van Frans Pourbus I. Het is geenszins de intentie om hier alle werken te bespreken – die 

komen uitvoerig aan bod in het volgende deel van de thesis – maar eerder om een licht te 

werpen op de omgeving waarin de kunstenaar actief was. Er wordt een onderverdeling 

gemaakt tussen drie genres: portretten, religieuze werken en grafisch werk. Het thema van 

de genretaferelen is bewust achterwege gelaten aangezien dit geen typerende stijl was voor 

Pourbus.57 Bij de portretten wordt vooral een analyse gedaan naar de opdrachtgevers en het 

milieu waarin de kunstenaar circuleerde. Het deeltje over de religieuze werken behandelt 

zowel de altaarstukken als de historische en devotionele werken; hier wordt enerzijds de 

samenwerking en invloed van zijn leermeesters bekeken en anderzijds de impact van de 

religieuze conflicten in die tijd. Tenslotte is er nog zijn grafisch werk, die zowel 

tekeningen als gravures omvat. Hier wordt een analyse gedaan naar de chronologie.  

 

2.1. Portretten 

 

Om een beter zicht te krijgen over het milieu waarin Frans Pourbus de Oudere actief was, 

is het nodig om stil te staan bij wie zich precies liet portretteren en wie bijgevolg de 

opdrachtgevers waren. Wat alvast geweten is, is dat portretten in de 16de eeuw gelieerd 

werden aan een sociale klasse met zekere status. Het was enkel voorbehouden aan 

diegenen die tot de hogere bevolkingslaag behoorden en zich dit konden permitteren. In de 

loop van de 16de eeuw werd die groep steeds meer gevormd door personen uit het 

burgerlijke milieu.58 Rijke kooplui zagen schilderijen als een ideaal medium om hun 

sociale opgang te visualiseren.59 Op een aantal portretten van Pourbus zijn wapenschilden 

aanwezig die zouden kunnen leiden tot de identificatie van de afgebeelde persoon. Doch, 

niet alle wapenschilden zijn traceerbaar en dit stoot op moeilijkheden. De portretten 

waarop een heraldisch wapen zichtbaar is zijn cat.nrs. A2, A15, A19, A20, A21, en A31. 

Van slechts één is er zekerheid wat betreft de identificatie; het Portret van Jan van 

                                                 
57 Er zijn slechts twee werken in deze stijl aan hem toegeschreven. Deze worden wel besproken in de 

catalogus, zie cat.nrs. A71 en A72. 
58 BRIELS J. (1997), p. 31.  
59 DE CLIPPEL C. (1999), p. 127. 
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Hembyze (cat.nr. A2), waarvan de naam in een gelatiniseerde versie op het schilderij 

geschilderd is als ‘Ionannes Ab Hempyze’. Jan van Hembyze (1513-1584) was afkomstig 

uit de Gentse lagere adel en werd gezien als één van de radicaalste voorstanders van een 

totalitair calvinisme. Hij was ook lid van het Eedverbond der Edelen, dat samen met de 

Beeldenstorm van 1566 het begin inluidde van de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden. 

In 1577 nam hij de macht in handen in Gent, dat nog t.e.m. 1584 onder een calvinistisch 

bewind zou staan, en in 1584 werd hij terechtgesteld wegens een geheim genootschap met 

de hertog van Parma.60 Frans Pourbus de Oudere, eveneens voorstander van het 

calvinisme, schilderde zijn portret tien jaar voor hij volksleider werd van de Gentse 

republiek. Vermoedelijk was hij toen reeds een bekende man, gezien hij zijn naam in het 

Latijns op zijn portret liet schilderen. 

 

Onderzoek naar de overige wapenschilden heeft geen resultaat opgeleverd. In het Portret 

van een man met jachthond (cat.nr. A19) wordt volgens veilingcatalogi weleens een lid 

van de familie Le Clerq gezien. Hierover bestaat echter geen zekerheid, al zou er wel nog 

een schilderij moeten bestaan hebben van het echtpaar Le Clerq.61 Verdere informatie over 

deze familie ontbreekt. Een ander punt dat zou kunnen leiden tot identificatie is de 

inscriptie, wat in het geval van Jan van Hembyze vruchtbaar was. Doch, hiernaast is er 

slechts één portret bekend die de identiteit zou kunnen verraden; nl. Het portret van een 

man, vermoedelijk de hertog van Alençon (cat.nr. A4). Het knelpunt in dit werk zit hem in 

de inscriptie, dat vermoedelijk een 18de-eeuwse toevoeging is van een Engelsman die het 

werk in zijn bezit had. Het opschrift komt namelijk niet overeen met de schrijfwijze van 

Pourbus en is bovendien in het Engels geschreven. Wel is zeker dat Pourbus deze hertog 

van Alençon (1555-1584) moet geschilderd hebben; in de inventaris van zijn nalatenschap 

is er namelijk sprake van een “tronie van den Cousmaecker van den Duc d’Alençon”62 en 

een “conterfeytsel, met colen gemaect, op pampier, van Duc d’Alençon”.63 Vermoedelijk 

zal laatstgenoemde tekening een voorstudie geweest zijn voor het schilderij van de hertog 

maar of het effectief over dit werk gaat blijft een raadsel. Hieruit blijkt wel dat hij moet 

vertoefd hebben in het milieu van de koninklijke familie. Deze man, ook wel Frans 

Hercules van Valois genoemd, was de jongste zoon van de Franse koning Henri II (1519-

1559) en Catharina de Medici (1519-1589). In 1574 nam hij de troon van broer Henri III 
                                                 
60 HUVENNE P. (1998), vol. II, p. 166. 
61 Dit schilderij is niet traceerbaar en wordt in de catalogus besproken onder cat.nr. C5. 
62 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
63 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
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(1551-1589) over en werd hij benoemd tot de Hertog van Anjou, alias Duc d’Alençon.64 

Deze gebeurtenis zou kunnen verklaren waarom er in 1574 een portret van hem 

vervaardigd werd. Ook van zijn zus Margaretha van Valois (1553-1599) – bijgenaamd 

Reine Margot – zou Pourbus een portret gemaakt hebben. Dit werk is echter niet 

traceerbaar.65 

 

Van de andere overgeleverde portretten is er geen spoor dat leidt tot identificatie. 

Doorheen de geschiedenis zijn er wel een aantal namen meegegeven in de titel die de 

vereenzelviging verraden. Zo is er bijvoorbeeld het Portret van Franciscus Sonnius (1507-

1576). Deze eerste bisschop van Antwerpen66 werd tweemaal afgebeeld door Pourbus; uit 

1575 is er een portret in medaillonvorm gekend (cat.nr. A18) en wat later werd er ook een 

groter schilderij van hem vervaardigd (cat.nr. A40). Vermoedelijk was eerstgenoemd 

portret een voorstudie voor het latere schilderij dat zich nu in het Klooster van de Zusters 

van de Stichting Terninck te Antwerpen bevindt. De rooms-katholieke theoloog was actief 

ten tijde van de Contrareformatie en nam deel aan het Concilie van Trente (1545-1563). 

Deze raad voerde een hervorming van de kerk door en legde de katholieke leer opnieuw 

vast.67 Ook van Viglius Aytta van Zuichem68 (1507-1577), de gemijterde proost van Sint-

Bavo, werden een aantal portretten gemaakt die hoogstwaarschijnlijk voorstudies waren 

voor het altaarstuk in de Sint-Baafskathedraal te Gent.69 Vervolgens is er ook een portret 

gekend van de Spaanse clericus Don Iñigo López de Mendoza y Zuñiga (1511-1580) 

(cat.nr. A31). Buiten het feit dat hij lid zou geweest zijn van de Orde van Santiago is er 

niets over hem gekend. Een ander overgeleverd portret van Pourbus’ hand is dat van 

Abraham Grapheus, alias Abraham de Graeff. Het is deze man die in 1590 de meester- en 

leerjongenslijsten van de Antwerpse Sint-Lucasgilde uit het jaar 1569 had ingeschreven. 

Deze vereenzelviging lijkt vrij aannemelijk, gezien de fysionomie gelijkenissen vertoont 

met een aantal portretten van de ouder geworden Abraham Grapheus.70 Overigens zijn er 

nog twee portretten gekend waar in de titel een later toevoegsel is bijgeschreven omdat 

men er van uitging dat het deze personen voorstelde, maar hier is absoluut geen zekerheid 

                                                 
64 MIEDEMA H. (1994-1999), vol. IV, p. 168. 
65 Zie cat.nr. C4 in de catalogus. 
66 SCHUTJES L.H.C. (1870), vol. I, p. 104. 
67 SCHUTJES L.H.C. (1870), vol. I, p. 99. 
68 Zijn naam wordt eveneens vermeld als ‘Viglius van Aytta van Suichem’, ‘Viglius Aytta van Zwichem’, 

‘Viglius Aytta Zuichemius’ en ‘Viglius ab Aytta’. 
69 Deze opdrachtgever wordt uitvoeriger besproken onder de religieuze werken, zie p. 23. 
70 De bekendste portretten zijn die van de schilders Cornelis de Vos (1584-1651), Jacob Jordaens (1593-

1678) en Antoon Van Dyck (1599-1641). 
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over. Een eerste is dat van Sir Thomas Gresham (ca. 1519-1579) (cat.nr. A29), een 

Engelsman die ca. 1565/70 eveneens door Anthonis Mor werd afgebeeld (fig. 1).71 

Aangezien men – er is niet geweten door wie en wanneer deze naam is toegevoegd – 

waarschijnlijk sterke gelijkenissen zag in de fysionomie, werden de woorden 

“vermoedelijk Sir Thomas Gresham” aan de titel toegevoegd. Er zijn echter, afgezien van 

het identieke hoofddeksel, geen expliciete aanwijzingen die doen vermoeden dat het 

daadwerkelijk over deze man gaat.72 Desalniettemin is de mogelijkheid niet uitgesloten dat 

Pourbus hem geschilderd zou hebben, daar de Engelsman vaak in de Nederlanden 

vertoefde en gedurende een groot deel van zijn leven in Antwerpen woonde.73 Indien het 

toch dezelfde man betreft, kan men er van uitgaan dat Pourbus dit vóór 1565/70 

vervaardigd moet hebben, uitgaand op de vergrijzing in de beharing bij het portret van 

Mor. Een volgend figuur waarvan verondersteld wordt de identiteit te weten is man op het 

Portret van een ridder in de orde van Calatrava (cat.nr. A22). Er zijn vermoedens dat het 

hier over iemand van het geslacht Sorias, Soreau of Sorel zou gaan, maar ook hier kan dit 

niet als een garantie beschouwd worden. Verdere informatie over deze familie ontbreekt. 

 

Een belangrijke archivalische bron waaruit nog een aantal andere opdrachtgevers voor de 

portretten kunnen afgeleid worden is de inventaris van Frans Pourbus’ nalatenschap, dat 

een maand na zijn dood werd opgesteld. De meeste werken die hierin vermeld worden zijn 

jammerlijk genoeg niet overgeleverd. Het document stelt dat in zijn sterfhuis nog een 

portret zou gehangen hebben van ene Willem Dries, dat vervaardigd zou zijn na diens 

dood, en van de vrouw van Franchoys Spierinx. Ook is er sprake van een portret van een 

zekere heer Jaspar Sanders, van de Prins van Condé, van Monseigneur d’Amboise en van 

Balthazar Hoefnagel (1550-1608) en zijn vrouw. Vermoedelijk gaat het in laatstgenoemd 

werk over pendanten. Van de opdrachtgever Balthazar Hoefnagel is eveneens een 

familieportret gekend (cat.nr. A8), waar door de eeuwen heen grote misverstanden rond 

ontstaan zijn. Er werd van uitgegaan dat het een voorstelling was van de bruiloft van Joris 

Hoefnagel (1542-1601) maar Van de Velde stelde verschillende overtuigende argumenten 

voorop die deze veronderstelling ontkrachten. Volgens hem moet het werk negen jaar na 

zijn bruiloft, ca. 1580, vervaardigd zijn en lijkt het eerder aannemelijk dat het voor het 
                                                 
71 Anthonis Mor, ca. 1565/70, olie op doek (overgezet van paneel), 88 x 75.5 cm; Amsterdam, 

Rijksmuseum, inv.nr. SK-A-3188. Er zouden minstens drie portretten van Gresham moeten gemaakt zijn 
door Mor. Vermoedelijk waren de twee dan ook bevriend met elkaar. Voor meer informatie, zie: 
BURGON J.W. (1939), vol I, pp. 205-208. 

72 Een gedetailleerdere bespreking wordt gegeven in de catalogus onder cat.nr. A29. 
73 BURGON J.W. (1939), vol. I, p. 209. 
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huwelijk van Balthazar Hoefnagel en zijn vrouw Anna van Lieffelt geschilderd werd.74 Dit 

lijkt ook vrij logisch, gezien Balthazar zelf de opdrachtgever was. Een ander gekend 

overgeleverd familieportret is dat van George Seton, 7th Lord Seton (1531-1586) (cat.nr. 

A13). Hij werd, samen met zijn dochter en vier zonen, geportretteerd wanneer hij in de 

Nederlanden als ambassadeur optrad bij de hertog van Alva. De man was een trouwe 

aanhanger van Mary Queen of Scots en was betrokken bij haar ontsnapping.75 Dat hij een 

overtuigend katholiek was, verraadt de ketting aan zijn nek waaraan een kruis met Christus 

hangt. 

 

Uit de analyse van de portretten – althans diegenen waaruit men de identificatie kan 

afleiden – blijkt dat Frans Pourbus de Oudere veelal contacten had met de toplaag van de 

maatschappij. Aangezien hij leden van aanzienlijke families mocht portretteren en gekend 

was binnen het koninklijke milieu kan er gesteld worden dat hij, ondanks zijn korte 

carrière, in zijn tijd faam verworven had als portrettist. Bij het merendeel van de portretten 

blijft men echter in het ongewisse wat betreft de identiteit. Maar ook hier kan er van 

uitgegaan worden dat het eerder gaat over welgestelde mensen; de kledij en sierraden 

verraden veelal dat ze van een gegoede sociale klasse zijn. Wat de portrettypes zelf betreft, 

blijkt dat Pourbus alle soorten behandelde; zowel de enkelportretten als pendantportretten 

en groepsportretten komen aan bod. Hierbij werd steeds gebruik gemaakt van een buste- of 

kniestuk. Globaal gezien zijn er een aantal opvallende elementen die terugkomen. Bij de 

vrouwenportretten werd steeds een elegante blik neergezet met een licht glimlachende 

mond. Het is opvallend dat zijn modellen vooral bestonden uit jonge vrouwen die nog niet 

door het leven getekend waren. Het lijkt alsof hij hierin probeerde te streven naar een 

ideaal van puurheid en elegantie. De mannen gaf hij ietwat strenger weer, met een starre 

weemoedige blik die door de kijker heen dringt, maar toch getuigt van enige zachtheid. In 

elk van zijn portretten werd getracht om een zo levendig mogelijke indruk neer te zetten. 

Pourbus maakte gebruik van een subtiele, glacerende schildertechniek waarbij 

verschillende dunne lagen over elkaar gelegd werden, wat zorgt voor een lichte 

schaduwwerking en subtiele liniatuur.76 Algemeen kan gesteld worden dat hij in zijn 

portretten beïnvloed werd door drie andere meesters. Van zijn vader Pieter Pourbus nam 

hij de strengheid van de figuren en scherpe liniatuur over, die weliswaar vertaald werden in 

                                                 
74 Voor een uitgebreid relaas hierover, zie VAN DE VELDE C. (1979/80), pp. 135-144. 
75 SCHUTJES L.H.C. (1870), vol. I, p. 104. 
76 BRIELS J. (1997), p. 34.  
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een zachtere beeldvorming. De houdingen waren ontleend aan Anthonis Mor maar werden 

soepeler weergegeven. Daar waar Mor vasthield aan de afstandelijkheid, liet Pourbus een 

zekere gevoeligheid toe. De obsessie van de frontaliteit werd verminderd en maakte plaats 

voor meer dynamiek en aandacht voor de psychologie van de geportretteerde. Als laatste 

was er zijn leermeester Frans Floris, die hem zowel de aandacht voor textuur had 

bijgebracht als het zoeken naar de osmose met de omringende ruimte. Onder invloed van 

Mor en Floris maakte hij tevens gebruik van een warm coloriet, dit in tegenstelling tot de 

kilheid van zijn vader.77 

 

2.2 Religieuze werken 

 

Naast zijn faam als portrettist was Frans Pourbus de Oudere tevens bekend om zijn 

religieuze werken. Onder deze noemer vallen zowel de altaarstukken als zijn devotionele 

schilderijen en historiestukken. Vooreerst wordt een overzicht gegeven van de werken die 

vervaardigd werden in samenwerking met zijn leermeesters Pieter Pourbus en Frans Floris, 

waarna bekeken wordt welke invloeden van hen zichtbaar zijn in zijn ander werk. 

Vervolgens wordt er een analyse gedaan naar de invloed van de religieuze conflicten uit 

zijn tijd, die een duidelijke impact hadden op zijn oeuvre. Waar mogelijk wordt tevens een 

uitweiding gedaan naar de opdrachtgevers.  

 

De impact van zijn leermeesters: een artistieke interactie met Pieter Pourbus en 

Frans Floris 

Voor zijn religieuze taferelen heeft Frans Pourbus de Oudere een aantal keer 

samengewerkt met zijn leermeesters. Eerst en vooral was er vader Pieter Pourbus, waarbij 

hij zeker t.e.m. 1564 in de leer was. Uit dit jaar zijn er twee werken gekend waarvan men 

met zekerheid de hand van Frans I kan aantreffen: het Veelluik van Hemelsdale78 (cat.nr. 

A48) en de Aanbidding der Wijzen (cat.nr. A54). Eerstgenoemd werk is een altaarstuk 

waarrond men het niet unaniem eens is welke delen precies door Pieter en welke door 

Frans geschilderd zijn. Daar het monogram ‘F.P.’ op de predella met De Vlucht naar 

Egypte geschilderd is, is het vrij waarschijnlijk dat dit deel van de triptiek volledig door 

                                                 
77 PHILIPPOT P. (1965), pp. 175-179.  
78 Aangezien een groot deel van het middenpaneel geschilderd zou zijn door Frans Pourbus I werd dit 

opgenomen in de catalogus. Het moet echter wel benadrukt worden dat Pieter er het grootste aandeel in 
heeft gehad. 
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Frans geschilderd werd. Vermoedelijk zijn ook de andere landschappen op het centrale 

paneel van hem.79 De polyptiek werd vervaardigd voor het klooster van Hemelsdale te 

Werken. De stichtersportretten geven aan dat dit gebeurde op bestelling van Antoon 

Wydoot, de abt van ter Duinen, en Anna Stormers, de abdis van Hemelsdale. Het retabel 

moet waarschijnlijk gesitueerd worden binnen het kader van de herstellingswerken die de 

abdis liet uitvoeren aan de kloosterkerk.80 Een volgend werk, tevens daterend uit 1564, is 

de Aanbidding der Wijzen (cat.nr. A54) dat recentelijk op de markt kwam. De inscriptie 

draagt de signatuur van Frans Pourbus maar vermeldt enkel het woord ‘inventor’ achter 

zijn naam. Daar de ‘et pictor’ op dit paneel ontbreekt, kan men afleiden dat hij de 

compositie van het schilderij wel heeft uitgevonden maar daarom niet helemaal zelf 

geschilderd heeft. Recente tudies hebben dan ook de medewerking van Pieter Pourbus 

aangetoond.81 Wanneer dit werk vergeleken wordt met het centrale paneel van het Veelluik 

van Hemelsdale – meer bepaald de voorstelling van de Aanbidding van de Herders – is het 

opvallend dat de architecturale setting gelijkaardig is. De ruïnes die zich links op het 

centrale paneel bevinden komen bijna volledig overeen met de architectuur op de 

Aanbidding der Wijzen. Over de geschiedenis en opdrachtgever van laatstgenoemd werk is 

niets gekend. Er kan gesteld worden dat beide werken vervaardigd werden in het atelier 

van zijn vader en deze de leertijd bij hem afsloten.82 Het is pas twaalf jaar later dat er 

opnieuw een werk opduikt die de collaboratie tussen vader en zoon aantoont. Uit 1576 is er 

een Triptiek met de Brugse visverkopers83 (cat.nr. A53 en fig. 2a-c) bekend waaruit, zeker 

voor de buitenste luiken, de medewerking van Frans I af te lezen valt.84 Het retabel werd 

vervaardigd voor de gilde van de visverkopers, die op 28-03-1576 een contract lieten 

opstellen met daarin de overeenkomst van het onderwerp, de prijs, de betaalwijze en ook 

de plaats en datum van de levering. Het werk zou voltooid moeten zijn op kerstdag van 

datzelfde jaar en moest geleverd worden in de Sint-Kristoffelkapel te Brugge. Overigens 

liet het contract weten dat Pieter Pourbus het werk eigenhandig moest afwerken, ‘ten ware 

dat hy voor zyne mede hulpe naeme zyn zoone Franciscus Pourbusse die ’t Antwerpen als 

                                                 
79 Het gaat hier over de panelen met De Aanbidding van de Herders en De Aanbidding der Wijzen. 
80 HUVENNE P. (1984), p. 172. 
81 Veilingcatalogus Rafael Valls (2011), nr. 31. 
82 HUVENNE P. (1984), p. 44. 
83 Pieter Pourbus, olie op paneel, 1576, 117 x 175 cm (middenpaneel), 117 x 81 cm (zijluiken), Brussel, 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.nr. 7416. 
84 Enkel de buitenluiken worden opgenomen in de catalogus aangezien hier duidelijk Frans’ hand in te 

herkennen is. Rond de medewerking aan de binnenste luiken is er meer onzekerheid, waardoor deze 
gecatalogiseerd blijven onder Pieter Pourbus. 
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nu woont en niemant anders’.85 Deze aanwijzing bevestigt het vermoeden dat Frans I in dit 

werk zeker een aandeel moet gehad hebben. Een laatste werk waarover men vermoedens 

heeft van een samenwerking tussen beiden is de triptiek van Het Martelaarschap van de 

Heilige Joris uit 1577 (cat.nr. A51), al kan dit niet als een securiteit beschouwd worden. 

Het werk werd door Van Mander gespot in het huis van Frans’ ouders anno 1582 waardoor 

de kans vrij groot is dat het ook daar vervaardigd werd. Over de signatuur zijn een aantal 

onduidelijkheden opgedoken in de literatuur. De reden hiervoor zal vermoedelijk liggen in 

de onleesbaarheid van het laatste woord in de inscriptie. Hymans sprak in zijn artikel uit 

1883 over ‘FRANCISCUS POURBUS I[N]V[ENTOR] ET PIETER 1577’,86 terwijl hij 

het twee jaar later over ‘FRANCISCUS POURBUS IV, ET PICTOR 1577’87 had. 

Aangezien de woorden ‘PIETER’ en ‘PICTOR’ vrij gelijkend zijn is de verwarring 

begrijpelijk. Een ander element die op het aandeel van vader Pieter wijst is een zin uit Van 

Mander’s Schilder-boeck. Hij stelde dat het paneel “ghewislijck een heerlijck schoon en 

wel gheschildert werck was, en een genoechsaem ghetuyghnis van zijn uytnementheyt in 

der Const, al en saeghmen niet anders van zijn constighe handt meer”.88 De laatste 

woorden zouden dit vermoeden kunnen bevestigen. Een verdere analyse hiervan is 

onmogelijk gezien het centrale paneel, waarop de inscriptie geschreven stond, verwoest 

werd tijdens WOII. 

 

Ook uit de leertijd bij Frans Floris de Vriendt zijn er werken tot stand gekomen door een 

samenwerkingsverband tussen beiden. Dit is vrij logisch, daar Frans Pourbus I zijn meester 

vermoedelijk bijstond als gespecialiseerd medewerker.89 Er is echter maar één schilderij 

van Floris overgeleverd waar de hand van Pourbus echt duidelijk is; nl. het paneel van 

Adam en Eva met Kaïn en Abel (fig. 3). Wanneer er gekeken wordt naar het gelijknamig 

werk van Frans Pourbus I uit 1570 (cat.nr. A58), zijn er een aantal elementen die zijn 

medewerking aantonen. Enerzijds is er de vergelijkbare factuur van de dieren en anderzijds 

zijn de figuren zeer nauw verwant aan elkaar. Ook het coloriet dat op beide panelen 

gebruikt wordt zou hetzelfde zijn.90 Vermoedelijk nam hij in het werk van Floris zowel het 

                                                 
85 HUVENNE P. (1984), p. 59. 
86 HUVENNE P. (1984), p. 59, voetnoot 71. Het artikel in kwestie is nergens te bespeuren, het zou gaan 

over HENRY H., Les Pourbus, in: l’Art, vol III, 1883.  
87 HYMANS H. (1885), p. 23, voetnoot 5. 
88 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
89 VAN DE VELDE C. (1969/70), p. 184. 
90 Voor deze vergelijking wordt vertrouwd op het deskundig oordeel van Carl van de Velde, die als 

doctoraatsverhandeling een monografische studie rond Frans Floris heeft geschreven. Aangezien er enkel 
een zwart-wit reproductie voorhanden is, kan dit niet getoetst worden. 



22 
 

landschap als de dieren voor zijn rekening. Deze veronderstelling is vrij plausibel, gezien 

hij toen inderdaad in Floris’ atelier werkte.91 Na de dood van Frans Floris werd zijn 

kenmerkende stijl verspreid door diens leerlingen. Zij hadden zijn werk van dichtbij 

gekend en moesten er vaak zelfs kopieën van maken.92 Frans Pourbus de Oudere had hier 

het grootste aandeel in; hij nam zowel de composities als de figurentypes over en gebruikte 

dit in zijn grote opdrachten voor Gent, Doornik en Duinkerke (cat.nrs. A49a-e, A50a-j, 

A51a-e). Zo zijn de compositie en figuren van het paneel met De Kruisiging van Christus 

dat tot het altaarstuk van Doornik behoort (cat.nr. A50a) zeer vergelijkbaar met het 

centrale paneel van Floris’ Calvarietriptiek uit 1553/54 (fig. 4). Van dit middenpaneel is 

nog een tweede versie gekend (fig. 5). Een ander duidelijk voorbeeld is de Triptiek van de 

Aanbidding der Wijzen (cat.nr. A52a-e) dat ca. 1572/74 vervaardigd werd voor het klooster 

van de minnebroeders te Oudenaarde.93 Frans Floris schilderde hetzelfde thema in 1568 

(fig. 6) en het is niet onwaarschijnlijk dat Pourbus hem hierin geassisteerd had; 

vermoedelijk stond hij in voor het schilderen van de architecturale achtergrond.94 

 

De impact van de religieuze conflicten: een analyse naar de ontwikkeling op 

schilderkunstig vlak 

De omstandigheden van de periode waarin Frans Pourbus de Oudere actief was had een 

grote invloed op zijn oeuvre. De Beeldenstorm van 1566 bracht een turbulente periode 

teweeg in de Nederlanden en was de aanzet van de Tachtigjarige Oorlog, die nog tot 1648 

zou duren.95 In de jaren die volgden bleven de bestellingen van religieuze werken uit.96 

Met de jaren 1570 brak er een nieuw tijdperk aan; de oorlog, die met de Beeldenstorm 

begonnen was, escaleerde en was overal voelbaar. De calvinisten namen het voortouw en 

de beeldvraagstukken die tot de Beeldenstorm hadden geleid kwamen nog prominenter 

naar voren.97 Een opvallende paradox is dat Frans Pourbus de Oudere ondanks de 

Reformatie en zijn protestantse ideeën toch opdrachten bleef krijgen van katholieke 

personen en instanties. De religieuze conflicten tussen de calvinisten en de katholieken 

                                                 
91 VAN DE VELDE C. (1969/70), p. 166. 
92 VAN DE VELDE C. (1969/70), p. 184. Zo liet leerling Frans Francken bijvoorbeeld in een archivalisch 

document uit 1576 weten dat hij in opdracht van Floris een kopie had geschilderd naar Adam en Eva met 
Kaïn en Abel. 

93 Dit retabel staat vandaag de dag op naam van Otto van Veen maar kan zonder twijfel als een werk van 
Frans Pourbus de Oudere beschouwd worden. 

94 VAN DE VELDE C. (1994), p. 12. 
95 KOLDEWEIJ J., HERMESDORF A. en HUVENNE P. (2006), p. 156. 
96 Althans, uit deze periode zijn geen werken overgeleverd. 
97 KOLDEWEIJ J., HERMESDORF A. en HUVENNE P. (2006), p. 261. 
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hadden een duidelijke indruk nagelaten en werden dan ook zeer prominent weerspiegeld in 

zijn oeuvre. Een eerste voorbeeld hiervan was de Vigliustriptiek uit 1571 (cat.nr. A49a-e). 

Het altaarstuk werd vervaardigd in opdracht van één van de meest vooraanstaande juristen 

van zijn tijd: Viglius Aytta van Zuichem (1507-1577). Deze prelaat zette zich na de 

Beeldenstorm in voor het herstel van de materiële schade en liet allerlei kunstscheppingen 

maken voor Sint-Bavo.98 Hij was de tweede gemijterde proost van het Sint-Baafskapittel te 

Gent en wou hiermee zijn dank betuigen aan de soevereinen die hem trouw gediend 

hadden als voorzitter van de Raad van State.99 Eén van zijn vereisten was deze triptiek 

voor het altaar van zijn grafkapel.100 Wat dit werk zo bijzonder maakt is de weerspiegeling 

van de tijdsgeest in de Nederlanden. Hiernaast bevat het ook talloze waarheidsgetrouwe 

portretten van belangrijke personen, wat zijn bekwaamheid als portrettist nogmaals 

bevestigde. Het centrale paneel toont ons op het eerste zicht geen vreemde voorstelling; 

Christus wordt afgebeeld tussen de schriftgeleerden. Doch, Pourbus koos opzettelijk voor 

een getuigenis en laat de meningsverschillen tussen beide partijen duidelijk zien: aan de 

linkerzijde van het paneel bevinden zich de vertegenwoordigers van de katholieken, terwijl 

aan de rechterzijde hervormingsgezinden zitten. Opvallend is dat Viglius zelf in beide 

partijen vertegenwoordigd is en duidelijk geen kant kan kiezen.101 De man werd door 

Pourbus meermaals geportretteerd (cat.nrs. A32, A33, A34, A35, A36) en vermoedelijk 

werd ook de Historie van de H. Andreas (cat.nr. A59a-n) voor hem vervaardigd. De reeks 

werd een jaar later geschilderd is tevens te bewonderen in de Sint-Baafskathedraal te Gent. 

Een volgende opdrachtgever is Jean du Quesne (1536-1624). Naast het gegeven dat hij 

bisschop was en anno 1574 het retabel voor de Bisschoppelijke Seminarie te Doornik 

(cat.nr. A50a-j) bestelde is er van hem geen verdere informatie gekend. Ook de triptiek met 

De Aanbidding der Wijzen (cat.nr. A52a-e) werd besteld voor een katholieke instantie, in 

dit geval de franciscaanse minnebroeders. Vreemd genoeg is er slechts één opdrachtgever 

bekend waarvan geweten is dat hij calvinist was. De man in kwestie was Peter Panhuys, 

waarvoor Pourbus “een stuck schilderijen, wesende Sint Janspredicatie” had 

geschilderd.102 Hoewel het onderwerp van dit schilderij niet per se uiting geeft aan de 

hervormingsgezindheid van de besteller, mag dit wel als een vaststaand feit beschouwd 

                                                 
98 DHANENS E. (1964), p. 197. 
99 DE VOLKAERSBEKE K. (1870), p. 29. 
100 DHANENS E. (1964), p. 197. 
101 DECAVELE J. (2011), p. 11. 
102 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. Uit dit 

document blijkt dat Peter Panhuys hem nog geld verschuldigd was voor dit werk. 
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worden. In 1574 bestelde hij namelijk een calvinistisch getint werk bij Maarten de Vos en 

daarenboven stond hij reeds gekend als een notoir calvinist.103 

 

Naast de opdrachtgevers, die zowel katholiek als calvinistisch blijken te zijn, is er een 

andere tendens merkbaar in zijn religieus oeuvre. De heiligen werden, in tegenstelling tot 

de gebruikelijke ideale voorstellingen in de renaissance, steeds meer gedesacraliseerd. 

Pourbus begon hen opzettelijk zeer menselijk af te beelden en schilderde hen op blote 

voeten en met vuiligheid onder de nagels. Een zeer goed voorbeeld hiervan is de Inspiratie 

van de H. Mattheus uit 1573 (cat.nr. A60). Op het eerste zicht lijkt de heilige als ideaal 

voorgesteld te zijn maar bij nader inzien is een vuile teennagel zichtbaar, die dan weer 

zorgt voor een vermenselijking. Ook dit werk kan gezien worden als een getuigenis van de 

tijdsgeest; op een subtiele manier worden een aantal dogma’s van de katholieke kerk 

bekritiseerd. Het Evangelie dat door Mattheus wordt neergepend is hier namelijk 

geschilderd in een Arameense versie – de volkstaal ten tijde van Christus – in plaats van in 

het Hebreeuws. Dit verwijst naar de 16de-eeuwse discussie over wie de Bijbel mocht lezen. 

Volgens de katholieken moesten eigen interpretaties vermeden worden waardoor het Heilig 

Schrift uitsluitend in het Hebreeuws geschreven mocht zijn, de taal die enkel beheerst werd 

door de priesters. Door een Arameense versie weer te geven werd dit ook toegankelijk 

gemaakt voor het volk.104 Het is alsof hij hiermee een statement wil maken en indruist 

tegen de katholieke normen. Een ander werk is de H. Hiëronymus in gebed (cat.nr. A68), 

waarbij de Bijbelse figuur volledig gedesacraliseerd werd en als een oude, bijna 

meelijwekkende man wordt voorgesteld. Vervolgens is er ook het retabel met het 

Martelaarschap van de Heilige Joris (cat.nr. A51a-e), waarbij de religieuze conflicten 

onder het bewind van de hertog van Alva onmiskenbaar hun spoor hebben nagelaten. De 

serene heiligenvoorstellingen van weleer maakte plaats voor de atypische weergave van 

een gemartelde heilige.  

 

 

 

  

                                                 
103 VAN DE VELDE C. (1979/80), p. 133. 
104 “Beeldende kunst van de Nederlanden II” (Jonckheere, cursus 2009-2010, p. 6). 
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2.3 Grafisch werk 

 

Tekeningen van Frans Pourbus de Oudere zijn eerder een zeldzaamheid. Toch zijn er een 

aantal opgedoken waarvan met zekerheid kan gezegd worden dat ze van zijn hand zijn. Tot 

voor kort waren er slechts drie schetsen bekend die zijn attributie droegen: Vijf koppen 

(cat.nr. A77), De vloed (cat.nr. A78) en Al hooi (cat.nr. A79).105 Recentelijk zijn er echter 

nog tekeningen opgedoken waarop zijn signatuur te bespeuren is maar vroeger aan andere 

kunstenaars toegekend werd. Opvallend is dat de meeste tekeningen dateren uit 1580 en er 

van de jaren voorheen slechts twee gedateerde schetsen overgeleverd zijn. Ca. 1570 werd 

het Portret van Frans Floris (cat.nr. A73) gemaakt, dat pas sinds 2010 aan hem 

toegeschreven werd, en uit 1575 is Al hooi (cat.nr. A79) gekend. In 1579 zou ook een 

tekening van Humana Complexio moeten vervaardigd zijn, aangezien er uit datzelfde jaar 

twee gravures (cat.nr. A82 en A83) naar zijn ontwerp bekend zijn. Op basis van Al hooi 

(cat.nr. A79) situeerde Haverkamp-Begemann de ongedateerde De vloed (cat.nr. A78). 

Volgens hem zou dit vroeger gesitueerd moeten worden dan eerstgenoemd werk. Ondanks 

de gemeenschappelijke stilistische kenmerken, zoals de textuur van de lijnen en de eerder 

summiere behandeling van de objecten en figuren, leunt de stijl dichter aan bij die van 

Frans Floris.106 Vermoedelijk zou het dan ook rond het jaar 1570 vervaardigd zijn.107 Op 

basis van deze werken schreef Lugt nog een andere tekening aan hem toe, waarvan de 

authenticiteit te betwijfelen valt. Het betreft de schets Vrolijk genootschap (cat.nr. B13) 

met de voorstelling van muziek makende mensen die in de buitenlucht gezeten zijn rond 

een tafel en volop genieten van het eten en drinken. Enerzijds is er een invloed van Frans 

Floris te bespeuren en anderzijds bemerkt men ook een link met het werk van vader Pieter 

Pourbus, aan wie deze tekening eerder toegeschreven werd. Als men er van uitgaat dat er 

enige consistentie zit in zijn stilistische veranderingen, kan dit werk gesitueerd worden 

tussen De vloed (cat.nr. A78) en Al hooi (cat.nr. A79), die de basis vormden van onze 

kennis over Pourbus als tekenaar in pen en inkt.108 Het is opvallend dat hij, net zoals in zijn 

schilderijen, gebruik maakt van een sterke perspectiefwerking. Veelal wordt dit 

gesuggereerd door een gedetailleerde weergave op de voorgrond en een summier 

behandelde achtergrond. 
                                                 
105 HAVERKAMP-BEGEMANN E. (1969), p. 66. 
106 HAVERKAMP-BEGEMANN E. (1969), p. 66. 
107 Haverkamp-Begemann stelt dat de weergave van de figuren, bomen en beweging overeenkomt met een 

werk van Frans Verbeek dat vervaardigd werd in 1569: De gelovigen slagen in de wereld onder de 
genade van God. 

108 HAVERKAMP-BEGEMANN E. (1969), p. 66. 
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DEEL II:  

CATALOGUE RAISONNÉ  

VAN FRANS POURBUS DE OUDERE 
 

 

 

INLEIDING TOT DE CATALOGUS 

 

In dit hoofdstuk wordt een zo exhaustief mogelijke catalogus weergegeven van het oeuvre 

van Frans Pourbus de Oudere. Alle werken die hierin opgenomen zijn werden 

onderworpen aan een grondig kritisch onderzoek. De catalogus omvat zowel de 

betrouwbare gesigneerde schilderijen en tekeningen als de mogelijke terechte 

toeschrijvingen. Hiernaast zijn ook de werken vervat waarvan zeker is dat hij er aan heeft 

meegewerkt maar niet volledig van zijn hand zijn. Er wordt een onderverdeling gemaakt in 

de verschillende genres; met name portretten, altaarstukken, historische en devotionele 

werken, genretaferelen, tekeningen en tot slot de gravures naar zijn ontwerp. Bij deze 

laatste onderverdeling worden enkel de werken opgenomen waarbij de gravure een 

authentieke signering bevat. Enerzijds worden de werken besproken waarvan de 

authenticiteit niet betwijfeld kan worden, anderzijds komen ook de twijfelachtige 

toeschrijvingen aan bod en de werken die niet traceerbaar zijn. Bij de onzekere 

toeschrijvingen zijn niet alle werken opgenomen die doorheen dit onderzoek mijn pad 

gekruist zijn, die lijst zou onzinnig lang zijn. Enkel de werken waarvan ik denk dat ze door 

hem vervaardigd zijn maar waarvan de attributie toch ergens te betwijfelen valt, zijn 

opgenomen in deze catalogus. Voor elk werk wordt een letter met een nummer vermeld dat 

overeenkomt met de afbeelding in bijgevoegde bundel. A staat voor de toegeschreven 

werken, B voor de onzekere toeschrijvingen en C voor de niet traceerbare werken. 

Aangezien de geraadpleegde literatuur telkens vermeld wordt bij het werk op zich werden 

geen extra voetnoten gebruikt. Wanneer een idee van een bepaalde auteur gebruikt werd, 

wordt dit expliciet vermeld in de tekst.  
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A. CATALOGUS VAN TOEGESCHREVEN WERKEN 
 

 

A.1. PORTRETTEN 

 

A.1.1 Gesigneerde portretten 

 

A1. Portret van een man (1566)   (afb. 124) 

Olie op paneel, 43 x 31.2 cm 

Particuliere collectie. 

INSCRIPTIE: AN° DNI~1566~ (linksboven); ÆTATIS SVE ~32~ / F.P. (rechtsboven). 

PROVENANCE: Eerste helft van de 20ste eeuw bij Albéric Goethals, België; Jacmart 

collectie, Brussel; veiling Londen (Christie’s), 7-12-2011, lot 110. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Dit portret stelt een 32-jarige man voor in een zwarte wambuis met een hoog opstaande 

kraag en zwarte hoed. Aan zijn linkerhand draagt hij een handschoen en in hetzelfde hand 

houdt hij zijn andere handschoen vast. De wijze waarop de inscriptie is geschilderd doet 

veronderstellen dat dit misschien een werk van vader Pieter is maar de signering ‘F.P.’ 

bewijst het tegendeel. Het is duidelijk dat Frans hier nog steeds de basistechnieken 

beheerste van de opleiding in zijn vaders’ atelier. Zowel de statige pose, met één hand in 

de zij en een handschoen in de andere hand, als de strenge blik zijn duidelijk ontleend aan 

Pieter Pourbus. 

 

A2. Portret van Jan van Hembyze (1567)   (afb. 34) 

Olie op paneel, 45 x 33.4 cm. 

Wenen, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. 1041. 

INSCRIPTIE: D.IOANNES.AB.HEMPYZE.AE 50 / F. POVRBVS.F.1567. (linksboven); 

heraldisch wapen van de geportretteerde (rechtsboven); EXPENDITO (spreuk rechtsboven 

wapenschild). 

PROVENANCE: Sinds 1730 in het bezit van Kunsthistorisches Museum te Wenen. 
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LITERATUUR: Bergmans 1952, p. 47, afb. XV; Van Puyvelde 1962, pp. 281-282, afb. 34; 

Van de Velde 1979/80, p. 126; tent.cat. Wenen 1987, p. 263; Decavele 2011, p. 22. 

 

Dit werk wordt in de literatuur vaak bestempeld als Frans Pourbus’ vroegst gesigneerde en 

gedateerde portret. Het is één van de weinige overgeleverde portretten waarvan de 

identiteit op het werk zelf geschilderd werd. De geportretteerde in kwestie is Jan van 

Hembyze (1517-1584), een extremistische leider van de Gentse calvinistische republiek 

die afkomstig was uit de lagere adel . Het schildertechnische aspect van dit portret geeft 

een mooi beeld weer van de samenvloeiing tussen enerzijds de leertijd bij zijn vader Pieter 

Pourbus en anderzijds die bij Frans Floris. De purificatie doet denken aan de werkwijze 

van zijn vader, terwijl de uitgesproken picturale factuur een duidelijke invloed van Frans 

Floris verraadt. De strenge aanblik van de man wordt versterkt door de eenvoud van zijn 

kraag. Vier jaar later werd hij nog eens geportretteerd voor de Vigliustriptiek. Bergmans 

stelt in haar artikel verkeerdelijk voorop dat dit werk gedateerd is met ‘1563’. 

 

A3. Portret van een vrouw in een leunstoel met schoothondje in de arm (1568)  (afb.50)  

Olie op paneel, 79 x 54.5 cm. 

Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie, inv. nr. 833. 

INSCRIPTIE: F.P. 1568 (niet bekend waar). 

PROVENANCE: Veiling Keulen (Lempertz), 21-11-2009, lot 1018. 

LITERATUUR: Vgl provenance; Von Frimmel 1897, p. 70; cat. Dresden 1930; Van 

Puyvelde 1962, p. 280; cat. Dresden 1966, p. 57, nr. 833. 

 

De compositie van dit werk is ietwat vreemd voor Frans Pourbus I en doet herinneren aan 

de poses van Anthonis Mor en Adriaen Thomasz. Key, die ook vaak een leunstoel 

gebruikten in hun werk. De strengheid in het gelaat en de manier waarop het rechterhand is 

gemodelleerd laten dan weer de invloed van vader Pieter Pourbus zien. Doch, het 

monogram en de datum wijzen er onmiskenbaar op dat het een werk van Frans’ hand is. 

De vrouw is gezeten in een leunstoel met een schoothondje in de arm. De juwelen – twee 

ringen aan de linkerhand en één aan de rechterhand – verraden de rijke afkomst van de 

dame, zelfs het hondje heeft parels om de nek. Om haar middel hangt een ketting die ze 

subtiel tussen haar vingers houdt. Het portret zou volgens de literatuur verloren gegaan zijn 

in de Tweede Wereldoorlog, maar kwam in 2009 weer opduiken in de Duitse kunstmarkt. 
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A4. Portret van een man, vermoedelijk de hertog van Alençon (1574)   (afb. 15)  

Olie op paneel, 99.2 x 71.3 cm. 

Londen, The Wallace Collection, inv.nr. P 26. 

INSCRIPTIE: AN° DNI.1574. / D: of Alencon / 1574 (linksboven); IDEM (rechtsboven); 

F.POVRBVS / F.POURBUS (rechtsonder). 

PROVENANCE: Veiling Londen (Christie’s), 01-06-1801, lot 61; veiling Londen 

(Christie’s), 01-05-1802, lot 122; veiling Greenwood (Greenwood Auction), 05-05-1803, 

lot 48; particuliere collectie van Francis Charles Seymour-Conway, 3de markies van 

Hertford, tot de 19de eeuw; vermoedelijk sinds dan in The Wallace Collection, Londen. 

LITERATUUR: Van den Branden 1883, p. 283; Friedländer 1947, pp. 60-61, afb. 1; cat. 

Londen 1985; cat. Londen 1992, p. 269; cat. Londen 2004; Koldeweij, Hermesdorf en 

Huvenne 2006, p. 264, afb. 222. 

 

De man die hier afgebeeld wordt draagt een typisch Spaans kostuum dat in 

overeenstemming is met de adel uit de periode van de Spaanse overheersing en 

protestantse opstand in de turbulente Zuidelijke Nederlanden. In zijn linkerhand heeft hij 

een dolk vast en rond zijn middel op de rug hangt een zwaard; beiden typische wapens van 

de jaren 1570. Aan zijn linker duim draagt hij een ring met het motief van een bloem en 

rond zijn nek hangt een gouden ketting met een kruis, dat een juweel is en geen ordeteken 

zoals men lang gedacht heeft. Over de identificatie van de geportretteerde man is men het 

niet unaniem eens. Het opschrift linksboven, dat doet vermoeden dat het over de hertog 

van Alençon (1554-1584) gaat, komt niet overeen met de schrijfwijze van Pourbus en is 

pas achteraf aangebracht. Vermoedelijk gaat het over een 18de-eeuwse toevoeging van een 

Engelsman die het portret in zijn bezit had. Ingamells merkt de gelijkenis op van de 

inscriptie met dat van een ander werk dat eveneens in het bezit was van een Engelsman.109 

Er is geen enkele historische aanwijzing die de identificatie van de hertog van Alençon – 

de jongere broer van Karel IX (1550-1574) en Henri III (1551-1589) van Frankrijk – kan 

bewijzen. Vooreerst ziet men zeer weinig gelijkenis in de fysionomie en bovendien 

bezocht hij de Nederlanden voor het eerst in 1582. Aangezien Pourbus het jaar ervoor het 

leven liet is het onmogelijk dat hij hem dan zou geportretteerd hebben. Ook de leeftijd 

blijkt niet te kloppen; in 1574 was de hertog slechts 20 jaar en op dit portret lijkt hij veel 

ouder. Wat de verwarring zo groot maakt is dat er in Frans Pourbus’ boedelinventaris 

                                                 
109 Het gaat hier om een zogenaamd ‘Ewortportret’, verdere informatie is niet gekend.. 
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sprake is van zowel een “tronie van den Cousmaecker van den Duc d’Alençon” 110 als een 

“conterfeytsel, met colen gemaect, op pampier, von Ducq d’Alençon”.111 Hieruit blijkt dat 

de hertog hoe dan ook geportretteerd moet geweest zijn door de meester. Van Mander 

maakt de zaak nog ingewikkelder door in zijn Schilder-boeck te vermelden dat Pieter 

Pourbus deze hertog naar levende lijve geschilderd had te Antwerpen. Een vergelijkbaar 

Spaans kostuum komt ook voor op een portret van een man door vader Pieter, eveneens 

gedateerd 1574, dat zich in een particuliere collectie te Buenos Aires bevindt.112 De 

identiteit van de afgebeelde blijft onopgelost maar men kan aannemen dat dit een 

authentiek gesigneerd werk betreft van Frans Pourbus de Oudere en dat het kostuum juist 

is voor de datum 1574. Het portret bevond zich lange tijd in de collectie van de derde 

Markies van Hertford en belichaamde zijn voorkeur voor historische portretten.  

 

A5. Portret van een 33(?)-jarige vrouw (1579)   (afb. 42) 

Olie op paneel, 48 x 34.5 cm. 

Cologne, huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: POURBUS F. (links midden); Ano. 1579 (linksboven); ÆTATIS · SVÆ 3[5?] 

(rechtsboven). 

PROVENANCE: Veiling Keulen (Lempertz), 15-05-1999, lot 1128. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Hoewel er over dit portret van een onbekende vrouw vrijwel geen informatie gekend is, 

kan er met zekerheid gesteld worden dat dit een werk betreft van Frans Pourbus de Oudere; 

zowel de signatuur als de datum verraden zijn authenticiteit. Volgens de overgeleverde titel 

wordt de vrouw geacht 33 jaar oud te zijn maar de inscriptie toont eerder het cijfer ‘35’ of 

‘45’ aan. Een werkkracht bij de kunstgalerij Rafael Valls113 liet weten dat zij dit 

geïnterpreteerd hadden als ‘35’. Een typisch kenmerk dat de hand van Frans Pourbus I 

verraadt is de fysionomie, die zeer elegant, levendig en menselijk weergegeven wordt met 

een lichte glimlach. Verder is er ook de virtuoos geschilderde kraag die van een 

opmerkelijke kwaliteit is en typisch is voor Pourbus’ portretten. 

 

                                                 
110 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
111 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
112 Over welk portret het hier precies gaat heb ik niet kunnen achterhalen. 
113 Toby Campbell, correspondentie via e-mail.  
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A6. Portret van een echtpaar – man (1579)   (afb. 169)  

Olie op paneel, 45 x 32 cm (ovaal). 

Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv.nr. 683. 

INSCRIPTIE: F. Pourbus Fe. AnO 1579 (rechtsonder); F. POUVRBVS FECIT (achterzijde). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: : Cat. Berlijn 1996, afb. 838. 

 

A7. Portret van een echtpaar – vrouw (1580)   (afb. 170)   

Olie op paneel, 45 x 32 cm (ovaal). 

Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv.nr. 686. 

INSCRIPTIE: F. Pourbus Fe. AnO 1580 (rechtsonder). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: : Cat. Berlijn 1996, afb. 839. 

 

Over de portretten van dit echtpaar is niet veel geweten, nochtans zijn beide werken zowel 

gesigneerd als gedateerd. Vreemd genoeg werd het portret van de man in 1579 

vervaardigd, terwijl dat van zijn vrouw pas een jaar later, in 1580, tot stand kwam. De man 

zit lichtjes gedraaid en kijkt de toeschouwer star aan. De vrouw doet denken aan andere 

vrouwenportretten van Pourbus. 

 

A8. Portret van de familie Hoefnagel (vroegere titel: de bruiloft van Joris Hoefnagel (ca. 

1580)  (43) 

Olie op doek, 157 x 215 cm. 

Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.nr. 4435. 

INSCRIPTIE: F.F.: POVRB/g. (linksonder); HB / BH (links midden op virginaal). 

PROVENANCE: Particuliere collectie Balthazar Hoefnagel; particuliere collectie Karel-

Balthazar Hoefnagel, Brussel, tot 1696; particuliere collectie Constantijn II Huygens, Den 

Haag, 1696-1697; particuliere collectie Suzanna Louise Huygens, Den Haag, tot 1785; 

particuliere collectie Joseph Guillaume Jean Camberlyn, Brussel, tot 1861; particuliere 

collectie ridder Hyacinthe Camberlun d’Amougies, Brussel, vanaf 1861; sinds 1923 in de 

collectie van Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel (aangekocht met het Weber-

fonds van de familie Camberlyn d’Amougies, Brussel). 
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LITERATUUR: Moes 1896, pp. 177 en 181; Friedländer 1947, p. 62; Van Gelder 1957, p.7; 

Van de Velde 1979/80, pp. 137-144; cat. Brussel 1984, p. 230. 

 

Het portret van de familie Hoefnagel werd door Van de Velde gedateerd ca. 1580 en niet 

anno 1571, zoals lange tijd door vele auteurs geaccepteerd werd. Men veronderstelde dat 

het ging om het huwelijk van Joris Hoefnagel (1542-1600) dat plaatsvond in 1571 maar in 

de oude beschrijvingen van het schilderij is hier nergens sprake van. Het is pas sinds het 

einde van de 19de eeuw dat hier plots vermelding van gemaakt wordt, hoe dit komt blijft 

een raadsel. Van de Velde stelt in zijn relaas verscheidene argumenten voorop waaruit 

blijkt dat het tafereel ca. 1580 vervaardigd zou moeten zijn. Volgens hem is het vrij 

waarschijnlijk dat men de voornaam van de beroemdste telg uit het geslacht, schilder en 

miniaturist Joris Hoefnagel, eraan toegevoegd had, hetgeen leidde tot de veronderstelling 

dat het om zijn huwelijk ging. De datum die vooropgesteld wordt door Van de Velde kan 

gestaafd worden met enkele feiten. In het dagboek van Constantijn Huygens (1596-1687) – 

de neef van de latere generatie Hoefnagels – wordt een vermelding gemaakt van het meisje 

met de papegaai, dat zijn grootmoeder zou voorstellen op de leeftijd van vijftien à zestien 

jaar. Zij stelt aldus Suzanna Hoefnagel voor, de latere echtgenote van Constantijns 

grootvader Christiaan Huygens, die in 1565/66 geboren was en op het schilderij vijf à zes 

jaar zou moeten zijn, wat duidelijk niet het geval is. Ook lijkt de kledij van de dames 

merkwaardig goed op het uit 1579 daterende Portret van een vrouw (cat.nr. A25) en het 

Portret van een jonge vrouw (cat.nr. A10) uit 1581. Een volgend argument om de datering 

van ca. 1580 te bekrachtigen is de voorgestelde leeftijd van de kunstenaar zelf, die zich 

achteraan links geportretteerd zou hebben met een luit in de hand.114 Hij lijkt hier eerder 

rond de vijfendertig dan rond de vijfenveertig jaar oud te zijn. Het schilderij werd 

vervaardigd in opdracht van Balthazar Hoefnagel (voor 1554-1608), wat de initialen ‘BH’ 

tussen de rankwerkversieringen van het spinet115 op de tafel verklaart.116 Het is 

aannemelijk dat het familieportret wel verband houdt met een huwelijk maar dan dat van 

Balthazar en Anna van Lieffelt, die links op het paneel herkend kunnen worden als het 

bruidspaar. Naast dit schilderij liet hij nog twee andere portretten maken van hemzelf en 

zijn vrouw die nog moesten betaald worden aan het sterfhuis, zo blijkt uit Pourbus’ 

nalatenschap. Deze zouden eveneens besteld zijn voor hun huwelijk maar zijn echter niet 

                                                 
114 De identificatie gebeurde op basis van een gravure dat Hondius van hem maakte, zie titelpagina.. 
115 Een snaarinstrument dat behoort tot de clavecimbels maar een andere plaatsing van de snaren heeft.  
116 Vroeger werden deze gelinkt aan de clavecimbelbouwer Hans Bos. 
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overgeleverd waardoor er geen verificatie mogelijk is. Het tafereel beeldt twintig mensen 

af in een genreachtige samenstelling die geschaard zijn rond een tafel. De aanwezigen, 

waarvan niet zeker is of ze allen familieleden zijn, werden door Van de Velde 

onderworpen aan een analyse. Achteraan rechts kan men een oudere vrouw ontwaren met 

een stuk kaas in de hand; zij zou moeder Elizabeth Veseleers voorstellen. Naast haar staat 

een man met een schaal artisjokken; dit zou vader Jacob Hoefnagel de Oudere kunnen zijn, 

ware het niet dat hij in 1579 overleed en de voorgestelde man er veel jonger uitziet. Indien 

men ervan uitgaat dat het effectief om de vader gaat kan deze datum als terminus ante 

quem genomen worden. Indien het echter niet de vader is maar de oudste zoon, kan dit als 

terminus post quem gezien worden. Deze laatste stelling lijkt het meest aannemelijk. Voor 

zover de gezinssamenstelling kan bepaald worden op het moment dat het schilderij 

vervaardigd werd, kan men afleiden dat Balthazar nog drie broers – Joris, Melchior en 

Daniël – en vier zussen – Elizabeth, Margareta, Suzanna en Catharina – had. Van de broers 

was vermoedelijk enkel Joris gehuwd117 en bij de zussen zowel Elizabeth118 als 

Margareta.119 Vervolgens is er ook nog Suzanna, het eerder besproken meisje met de 

papegaai en het jongetje op de schoot (dat vermoedelijk een kind was van haar broers of 

zussen), en Catharina. Niet alle kinderen van de familie Hoefnagel zijn aanwezig maar het 

is niet duidelijk wie er precies afgebeeld werd. De personages zijn elegant gekleed en laten 

ons een glimp zien van hun sociale afkomst. Het tafereel werd vervaardigd met een zachte 

schilderstijl – wat de invloed van Frans Floris laat zien – en straalt een soort warme 

genegenheid uit. 

 

A9. Portret van een man met rosse baard (1580)   (afb. 2)  

Olie op paneel, 46.9 x 33.8 cm. 

Parijs, particuliere collectie. 

INSCRIPTIE: F. POURBUS Ft / 1580 (rechts midden). 

PROVENANCE: Veiling New York City (Haboldt & Co); veiling Londen (Sotheby’s), 03-

07-1997, lot 166; getoond op TEFAF, Maastricht, in 1999 en daar verkocht aan particulier. 

LITERATUUR: Van de Velde 1979/80, p. 155; tent.cat. Brugge 1998, vol. II, p. 167. 

 

                                                 
117 Hij trouwde in 1571 met Szanna van Oncen. 
118 Haar huwelijk met Jacob Alewijns vond plaats in 1573. 
119 Zij huwde anno 1575 met Lodewijk Blommaert. 
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De herziening van de toeschrijving van dit werk – voorheen toegeschreven aan zoon Frans 

II – blijkt terecht. Naast de schildertechnische gelijkenissen aan Frans Pourbus de Oudere’s 

andere portretten rond deze periode, verraadt de inscriptie ‘1580’ dat het onmogelijk van 

zijn zoon zou kunnen zijn, die op dat moment slechts 11 jaar oud was. Typische 

kenmerken zijn de levendige schilderwijze van de fysionomie en de virtuoze behandeling 

van de molenkraag. Tot op heden is de identiteit van deze man met rosse baard onbekend, 

wel kan geponeerd worden dat dit portret misschien te vereenzelvigen valt met een werk 

dat in Pourbus’ nalatenschap omschreven wordt als “Item een tronie paneel met eenen 

royen baert, onbekent”,120 al is hier geen zekerheid omtrent. 

 

A10. Portret van een jonge vrouw (1581)   (afb. 65) 

Olie op paneel, 40.5 x 32.4 cm. 

Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. 1907-E. 

INSCRIPTIE: F. POURBUS fe (rechts boven de schouder) / ANN° DNI 1581 (linksboven). 

PROVENANCE: Particuliere collectie van Joseph Monchen; veiling Amsterdam (Frederik 

Muller & Co.), 30-04-1907 – 2-05-1907, lot 154; daar aangekocht door De Vrienden van 

het Museum. 

LITERATUUR: Cat. Gent 1909, p. 62; cat. Gent 1938, pp. 108-109; Friedländer 1947, p. 62, 

afb. 2; Van de Velde 1979/80, p. 128, afb. 11; Wilenski 1960, vol. I, p. 625. 

 

Het busteportret van deze jonge burgervrouw is in driekwartprofiel weergegeven tegen een 

donkere achtergrond. Het werk dateert uit 1581 en is het laatst gekende werk dat 

gesigneerd en gedateerd werd door Frans Pourbus de Oudere. De identiteit van de vrouw is 

niet gekend maar haar kledij verraadt dat ze tot de rijke burgerij behoorde; ze draagt een 

zwart fluwelen kostuum versierd met parels, dat verlevendigd wordt door de witte zijden 

pofmouwen met roze ruitjes en gouddraad. Rond haar nek hangt een gouden ketting dat 

bezet is met rode stenen en parels. Het lichtbruine haar wordt bijna volledig bedekt door de 

witte vleugelmuts en haar elegante gelaat wordt omringd door een fijne pijpkraag. Ze heeft 

een heldere blik en houdt een aristocratische houding aan. Het schilderij is vervaardigd met 

een uitzonderlijk verfijnde penseelvoering en wordt gezien als hét top portret van Frans 

Pourbus de Oudere. Door een ondeskundige restauratie vormen de lichte partijen een iets te 

sterk contrast met de donkere en door de vergeelde vernis heeft het werk wat van zijn 
                                                 
120 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
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frisheid verloren. Desalniettemin kan dit portret beschouwd worden als het voorbeeld bij 

uitstek dat Pourbus’ gevoeligheid, ingetogenheid en zuiverheid laat zien. 

 

A.1.2. Ongesigneerde, gedateerde portretten 

 

A11. Portret van een man met litteken op zijn voorhoofd  (1564)  (afb. 113)   

Olie op paneel, 45 x 36 cm. 

Wenen, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. nr. 1044. 

INSCRIPTIE: A° · 1564 · (linksboven). 

PROVENANCE: Particuliere collectie van aartshertog Leopold-Guillaume Wilhelm; sinds 

1659 in het Kunsthistorisches Museum. 

LITERATUUR: Bergmans 1952, p. 47, afb. XVI; tent.cat. Wenen 1987, p. 263. 

 

Over de identiteit van deze geportretteerde man is niets gekend. Dat er sprake is van een 

getrouwe weergave in plaats van een idealisering getuigt het grote litteken op zijn 

voorhoofd. De man draagt een hoog opstaande kraag en uit zijn kostuum kan afgeleid 

worden dat hij afkomstig was uit de hogere bevolkingslaag. Het portret werd eerder 

toegeschreven aan Anthonis Mor maar de schildertechniek wijst duidelijk op de hand van 

Frans Pourbus de Oudere. Daarenboven is ook de invloed van vader Pieter Pourbus te 

bemerken; het coloriet van zijn gezicht is eerder kil roze in vergelijking met zijn latere 

portretten. 

 

A12. Portret van een man met blond haar op 26-jarige leeftijd (1569) (afb. 32 + 155) 

Olie op paneel, 47 x 35.5 cm. 

Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal, inv. nr. 920. 

INSCRIPTIE: 1569 (linksboven); ÆTA 26 (rechtsboven). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Cat. Sibiu 1964, afb. 7. 

 

Dit portret uit het museum te Sibiu getuigt van een sterke realistische representatie, een 

kenmerk dat typisch is voor de stijl van Frans Pourbus I. De pose doet denken aan het 

portret dat vijf jaar eerder geschilderd werd (cat.nr. A11) maar hier is de invloed van Frans 
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Floris duidelijk zichtbaar. Uit de kledij, waaruit men de maatschappelijke positie kan 

afleiden, blijkt dat het om een man van hogere afkomst gaat. De kijker wordt aangestaard 

met een doordringende blik, die bekrachtigd wordt door de opstaande witte kraag. Een 

opmerkelijk verschil met zijn andere portretten is de achtergrond, die hier opgedeeld is in 

een donker en lichter gedeelte. Uit een brief van het museum aan prof. R.A. d’Hulst , de 

toenmalige conservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Van België, blijkt 

dat men gelijkenissen zag met een man op het schilderij van De familie Hoefnagel (cat.nr. 

A8).121 Het zou hier gaan om de man met gitaar aan de linkerkant van het paneel. De 

identificatie werd echter ontkracht en tot op heden is die nog steeds onbekend. 

 

A13. Familieportret van George Seton, 7th Lord Seton (1572)  (afb. 181) 

Olie op paneel, 109 x 79 cm. 

Edinburgh, National Galleries Scotland, inv.nr. 2275. 

INSCRIPTIE: 1572 (niet bekend waar). 

PROVENANCE: Nalatenschap van Sir Theophilus Biddulph, 1948; sinds 1965 in National 

Galleries Scotland. 

LITERATUUR: www.nationalgalleries.org. 

 

Op dit familieportret is George Seton, 7th Lord Seton122 (1531-1584) afgebeeld, omringd 

door zijn dochter en vier zonen. Dochter Margaret wordt achteraan rechts afgebeeld. Onder 

de zonen bevinden zich Robert Seton, 1st Earl of Winton; Alexander Seton, 1st Earl of 

Dunfermline; Sir John Seton of Barns en Sir William Seton. Hiernaast had hij nog een 

andere zoon; George Seton, Master of Seton, die tien jaar voor het portret stierf. De 

geportretteerde man was een trouwe aanhanger van Mary Queen of Scotts. Na haar 

ontsnapping – waarbij hij betrokken was – trad hij op als haar ambassadeur bij de hertog 

van Alva in de Spaanse Nederlanden. Het was tijdens deze aankondiging in 1572 dat dit 

portret geschilderd werd. De inscriptie boven de hoofden van de figuren omvat de leeftijd 

en initialen, enkel bij de twee jongsten is dit niet het geval. Er is niet geweten of Pourbus 

deze al dan niet zelf heeft aangebracht. Vermoedelijk gaat het om een latere toevoeging, 

gezien de leeftijd van George Seton niet klopt. Het portret werd in 1572 vervaardigd dus 

zou hij hier 41 jaar moeten zijn, terwijl de inscriptie ‘39’ vermeldt. 

                                                 
121 Briefwisseling tussen T. Ionesco en R.A. d’Hulst, 02-08-1963 – 14-08-1963, Antwerpen: Rubenianum. 
122 In het museum wordt de man verkeerdelijk als ‘5th Lord Seton’ geïdentificeerd. 
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A14. Portret van een 18-jarige vrouw (1573)     (afb. 27)  

Olie op paneel, 47.5 x 37 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: 1573 . ÆTATIS . 18 . (linksboven). 

PROVENANCE: Nalatenschap van Friëdlander, Amsterdam; veiling Amsterdam (Paul 

Brandt), 17-03-1959, lot niet gekend; in 1969 ontleend aan het KMSKB te Brussel. 

LITERATUUR: Vgl. provenance; tent.cat. Den Haag 1945, p. 52, nr. 78; tent.cat. Brugge 

1953, p. 75, afb. 121; tent.cat. Brussel 1969, nr. 11. 

 

Uit de inscriptie kan afgeleid worden dat deze onbekende jongedame 18 jaar oud was. Het 

gelaat is op een zachte wijze gemodelleerd en de eenvoud van de kleren en de ketting 

benadrukken de jeugdigheid van het model. Het werk werd door Friedländer terecht 

toegeschreven aan Frans Pourbus de Oudere en kan vergeleken worden met zijn andere 

vrouwenportretten. 

 

A15. Portret van een jonge vrouw (1573)    (afb. 196) 

Olie op paneel, 48 x 38 cm. 

Parijs, particuliere collectie Markiezin d’Aoust. 

INSCRIPTIE: 1573 (niet bekend waar). 

PROVENANCE: Galerie R. Finck, Brussel, 21-11-1969 – 14-12-1969. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Het portret van deze niet geïdentificeerde vrouw kan gezien worden als een voorloper van 

het Portret van een vrouw die zich in het Museum voor Schone Kunsten te Gent bevindt 

(cat.nr. A10). Zowel het haar, de wenkbrauwen, de oogleden als de mond zijn op een 

gelijkaardige manier uitgevoerd en getuigen van een zeer waarheidsgetrouwe neerzetting. 

Met een virtuoze techniek werd ze gemodelleerd in fijne tinten die variëren van lichtroze 

tot oranjeroze.123 Haar hoofd wordt benadrukt door de uiterst verfijnde uitvoering van de 

kraag. In de gouden ketting rond de nek en parels op haar kostuum zijn reflecties van het 

licht subtiel zichtbaar. De kledij van de vrouw oogt aristocratisch, wat suggereert dat ze 

waarschijnlijk behoorde tot de entourage van het hof van de Zuidelijke Nederlanden. Er 

                                                 
123 Voor deze beschrijving werd er vertrouwd op de beschrijving van Galerie R. Finck. Er werd geen 

gekleurde reproductie gevonden waardoor dit niet geverifieerd kan worden. 
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werd onderzoek gedaan naar het heraldisch wapen maar tot op heden is de identiteit niet 

gekend. In het RKD wordt dit portret fout gecatalogiseerd onder ‘omgeving van Anonio 

Moro’. 

 

A16. Portret van een meisje (1573)   (afb. 203)    

Olie op paneel, 17.5 cm diameter. 

Overveen, particuliere collectie Smidt van Gelder. 

INSCRIPTIE: ANN° DNI 1573 (links midden rond de rand); ÆTATIS SVÆ 5 (rechts 

midden rond rand). 

PROVENANCE: Werd in 1953 ontleend voor een tentoonstelling te Brugge. 

LITERATUUR: Tent.cat. Brugge 1953, p. 75, cat. 123. 

 

A17. Portret van een klein jongetje (1573)   (afb. 204)  

Olie op paneel, 17.5 cm diameter. 

Overveen, particuliere collectie Smidt van Gelder. 

INSCRIPTIE: ANN° DNI 1573 (links midden rond de rand); ÆTATIS SVÆ 3 (rechts 

midden rond de rand). 

PROVENANCE: Werd in 1953 geleend voor een tentoonstelling te Brugge. 

LITERATUUR: Tent.cat. Brugge 1953, p. 75, cat. 122. 

 

Deze twee medaillonvormige kinderportretjes zijn pendanten die respectievelijk een 

vijfjarig meisje en driejarig jongetje voorstellen. De gelaten zijn zacht gemodelleerd en 

vooral het meisjesportret lijkt overeen te komen met andere vrouwenportretten van 

Pourbus’ hand. De kledij is verrassend; het valt op dat bij jonge kinderen de kraag 

eveneens deel uitmaakt van het kostuum. Ook het kapsel met bijpassend kapje bij het 

meisje is gelijkaardig aan dat van jongedames of vrouwen, dat hier vergeleken kan worden 

met de haartooi op het Portret van een jonge vrouw (cat.nr. A15) uit datzelfde jaar. Beide 

kinderen zijn rijkelijk gekleed, waaruit afgeleid kan worden dat ze tot een hogere 

bevolkingslaag behoorden. 
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A18. Portret van Franciscus Sonnius (1575)   (afb. 46) 

Olie op paneel, 16.8 x 16.5 cm (ovaal). 

Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. 547. 

INSCRIPTIE: 1575 (rechtsboven); ÆTATIS.SVE.68 (bovenaan). 

PROVENANCE: Legaat van de verzameling van Florent van Ertborn, Antwerpen; sinds 1841 

in het museum te Antwerpen. 

LITERATUUR: Cat. Antwerpen 1988, p. 291, afb. 145. 

 

Dit portret stelt Franciscus Sonnius (1507-1576) voor, de eerste bisschop van Antwerpen. 

Tot 1948 stond het portret op naam van een ‘meester uit de Zuidelijke Nederlanden’, 

waarna het wellicht door W. Cohen toegeschreven werd aan Frans Pourbus de Oudere. Dat 

het zo lang duurde eer het aan hem toegekend werd is niet verwonderlijk; het is geen 

typisch portret van Pourbus. De contouren van de man zijn ietwat vaag en het getuigt niet 

van de verfijning die men gewoon is van de kunstenaar. Vermoedelijk gaat het hier dan 

ook om een voorstudie voor de grotere versie van zijn portret, die zich in het Terninc-

instituut te Antwerpen bevindt (cat.nr. A40). De bisschop wordt hier in profiel voorgesteld 

– een zeldzame pose voor Pourbus – en draagt een bonnet met oorkleppen, een typisch 

hoofddeksel van een katholieke geestelijke. Om zijn schouders hangt een schoudermantel. 

Philips Galle maakte een gravure naar dit portret (fig. 7) en er bestaat ook een 19de-eeuwse 

kopie124 van (fig. 8). 

 

A19. Portret van een man met jachthond (1576)    (afb. 18) 

Olie op paneel, 115 x 75.5 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: AN°. DNI 1576 / ÆTATIS.SVÆ.31 (rechtsboven); heraldisch wapen 

(linksboven). 

PROVENANCE: Veiling Amsterdam (Frederik Muller & Co.), 15-12-1908 – 16-12-1908, lot 

114; kunsthandel The Ehrich Galleries, New York City, 1924; sinds 1924 deel van de 

particuliere collectie van Leicester Busch Faust, New York; donatie van Faust in 1941 aan 

het Dallas Museum of Art; op 19-11-1983 werd het verwijderd uit de collectie; veiling 

Dallas (Dallas Auction Gallery), 12-10-2005, lot 228 (als omgeving van Frans Pourbus de 

                                                 
124 Anoniem, olie op doek, 56 x 47 cm, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
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Oudere); veiling Dallas (Dallas Auction Gallery), 25-04-2012, lot 77 (als omgeving van 

Frans Pourbus de Oudere). 

LITERATUUR: Vgl. provenance; Friedländer 1947, p. 64-65, afb. 5. 

 
A20. Portret van een vrouw met schoothondje (1576)    (afb. 19) 

Olie op paneel, 108 x 76 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: DNI 1576 (linksboven); ÆTATIS SVÆ 17 / heraldisch wapen (rechtsboven). 

PROVENANCE: Particuliere collectie van weduwe Camille Lelong, tot 1902; veiling Parijs 

(Galerie George Petit), 08-12-1902 – 10-12-1902, lot 6 (verkocht aan Sedelmeyer); 

kunsthandel Charles Sedelmeyer, Parijs, van 1902 tot 1905 (als Antonio Moro); private 

collectie E.R. Bacon, vanaf 1905; veiling Londen (Christie’s), 14-03-1924, lot 39 (als 

Antonio Moro); particuliere collectie Marie-Thérèse, gravin van Béraudière, Parijs; veiling 

New York City (American Art Association), 11-12-1930 – 13-12-1930, lot 303 (verkocht 

aan J.J. Bodell); particuliere collectie, Providence (Rhode Island); veiling New York City 

(American Art Association), 23-01-1936, lot 72; veiling New York (William Doyle 

Galleries), 20-09-1978, lot 134. 

LITERATUUR: Tent.cat. Parijs 1905 (als Antonio Moro); Friedländer 1947, 66, afb. 7. 

 

Beide personen in deze portretten worden afgebeeld met een hond; de man met een 

jachthond en de vrouw met een schoothondje. Op de twee schilderijen is het wapenschild 

duidelijk zichtbaar. De heer, die volgens de veilingnota’s een lid zou zijn van de familie Le 

Clerq, is al staand afgebeeld tot op kniehoogte en steunt met de linkerarm op zijn middel 

terwijl de andere hand rust op de kop van de hond. Hij is gekleed in een zwarte fluwelen 

wambuis en heeft een dolk rond zijn middel. Zijn nek en polsen worden omringd door een 

geribbelde kraag. Aan de rechterkant is een tafel te bespeuren met een groene bekleding. 

Dit portret werd lange tijd herkend als een werk van Anthonis Mor maar is wel degelijk 

van Frans Pourbus I. Er kan inderdaad een gelijkenis gezien worden met het vermeende 

zelfportret van Mor125 (fig. 9) – zowel de compositie als de jachthond zijn gelijkaardig – 

maar dit valt te verklaren door het feit dat Pourbus het werk van Mor eerder gezien had te 

Antwerpen. Friedländer wees op de verschillen wat betreft de psychologische 

scherpzinnigheid, dat in het portret van Mor meer aanwezig is dan in dat van Pourbus, en 

                                                 
125 Anthonis Mor, 1568; olie op doek, 119.7 x 88.3 cm, Washington, National Gallery of Art 
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stelt dat het individu hier niet zo scherp gekarakteriseerd wordt als bij Mor. Het 

vrouwenportret laat duidelijke kenmerken zien die typerend zijn aan Frans Pourbus’ stijl; 

het gelaat getuigt van een vrouwelijke gratie en zekere intellectualiteit. Dit staat in contrast 

met de vrouwenportretten van Mor, die eerder minder zachtaardig worden weergegeven, 

waaruit men kan afleiden dat deze pendanten onmiskenbaar van Frans Pourbus’ hand zijn. 

De dame is, net zoals de man, al staand weergegeven. In haar ene hand heeft ze de leuning 

van een stoel vast terwijl ze in de andere een hondje draagt. De dieren bevestigen Van 

Mander’s beschrijving van zijn vermogen om dieren te portretteren. Door de jaren heen 

zijn de pendanten gescheiden geraakt en in verschillende collecties terecht gekomen. Van 

dit koppel zou, indien ze effectief tot de familie Le Clerq behoren, nog een werk gemaakt 

zijn dat niet traceerbaar is (cat.nr. C5). 

 

A21. Portret van een 61-jarige man (1576)    (afb. 90) 

Olie op paneel, 46.5 x 37 cm. 

Rijsel, Palais des Beaux-Arts, inv.nr. P 836. 

INSCRIPTIE: AETATIS : 61 : / : 1576 : (linksboven); wapenschild (rechtsboven). 

PROVENANCE: Verworven door het museum in 1868.  

 

Dit portret van een 61-jarige man werd in 1875 toegeschreven aan Maarten De Vos en in 

1893 aan Cornelis De Vos. De juiste toekenning is echter aan Frans Pourbus de Oudere. 

Ondanks het wapenschild in de rechter bovenhoek is de identiteit van deze man tot op 

heden onbekend. De starre blik en de manier waarop de ogen en baard geschilderd zijn 

tonen duidelijk de hand van Pourbus aan. Het schilderij wordt op de reproductie iets te 

scherp en te fel weergegeven en oogt in werkelijkheid veel zachter. 

  

A22. Portret van een vrouw in zwart kostuum (1576)    (afb. 129) 

Olie op paneel, 45.4 x 35.6 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: AETA 24 (linksboven); A° 1576 (linksboven). 

PROVENANCE: Veiling Londen (Bonhams), 12-12-2001, lot 322. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 
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De vrouw in dit busteportret draagt een zwart kostuum met open kraag en is getooid met 

een kapje en vleugelmuts dat vergelijkbaar is met dat op het Portret van een 18-jarige 

vrouw (cat.nr. A14). Ze kijkt, net zoals in Pourbus’ andere vrouwenportretten, de 

toeschouwer met een lichte glimlach aan. Doch, het gelaat is minder elegant en getuigt van 

een minder vrouwelijke gratie dan we gewoon zijn van de kunstenaar. Het coloriet oogt 

meer roze en de ogen zijn geprononceerder geschilderd. 

 

A23. Portret van een jongen (1577)   (afb. 195) 

Olie op doek, afmetingen niet gekend. 

Bremen, Kunsthalle, inv.nr. niet gekend. 

INSCRIPTIE: 1577 (linksboven); ÆTATIS [9?] (rechtsboven). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

 

Over dit kinderportretje is geen informatie gekend, toch is het vrij waarschijnlijk dat dit 

een werk van Frans Pourbus de Oudere is. Het gelaat is op een gelijkaardige zachte manier 

gemodelleerd als zijn andere kinderportretjes uit 1573 (cat.nrs. A16 en A17) en de manier 

waarop de inscriptie geschreven is komt overeen met andere inscripties van zijn hand.  

 

A24. Portret van een man (1579?)  (afb. 16) 

Olie op paneel, 114 x 65 cm. 

Detroit, Institute of Arts Museum, inv.nr. niet gekend. 

PROVENANCE: Collectie Alfred Thieme, Leipzig ; Eugene Glaenzer & Co., tot 16-02-1922; 

veiling New York City (American Art Association), 16-02-1922, lot 77 (als Antonio 

Moro); veiling New York City (Parke-Bernet), 25-05-1928 – 27-05-1928, lot 523; 

particuliere collectie van graaf Francis Ralston Welsh, Devon, tot 25-05-1938; sinds 1944 

deel van de collectie van Detroit Institute of Arts. 

LITERATUUR: Cat. Detroit 1967, p. 81 (als Antonio Moro). 

 

A25. Portret van een vrouw (1579)  (afb. 17) 

Olie op paneel, 113.6 x 65.1 cm. 

Spanje, particuliere collectie. 

INSCRIPTIE: [15]79 (niet bekend waar). 
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PROVENANCE: Collectie van F. Bohler, Munchen; Eugene Glaenzer & Co., tot 16-02-1922; 

Veiling New York City (American Art Association), 16-02-1922, lot 76 (als Antonio 

Moro). 

LITERATUUR: Valls 2007, p. 28. 

 

Deze pendanten van een onbekende man en vrouw werden vroeger toegeschreven aan 

Anhonis Mor maar zijn hoogstwaarschijnlijk van Frans Pourbus I. Zowel de compositie, 

met de rechterhand leunend op een tafel, als de houding en gelaatsuitdrukking in het 

mannenportret doen denken aan het Portret van een man, vermoedelijk de hertog van 

Alençon (cat.nr. A4). De toeschouwer wordt met een starre aristocratische blik 

aangestaard, dat bekrachtigd wordt door de hoog opstaande kraag. Lugt schreef dit werk 

toe aan Adriaen Thomasz. Key maar dit lijkt vrij onwaarschijnlijk. Op het vrouwenportret 

wordt de vrouw eveneens in driekwart lengte afgebeeld, in een zwarte lederen tuniek met 

lange witte mouwen. Rafael Valls vergelijkt dit met een uit 1576 daterend vrouwenportret 

van Frans Pourbus I uit de collectie in Studley Royal te Yorkshire (cat.nr. C2). Hierin zou 

eenzelfde gouden ketting te bemerken zijn en dezelfde pose aangenomen worden. Als enig 

verschil zag hij dat de vrouw in dit schilderij een miniatuur vasthoudt in haar rechterhand. 

Verdere gegevens over het portret waar Valls het over heeft zijn onbekend waardoor een 

verificatie onmogelijk is. Het vrouwenportret werd teruggevonden in het fotografisch 

archief van Friëdlander en had op de achterkant het opschrift ‘Frans Pourbus’ staan, 

waaruit men kan afleiden dat ook hij dit zag als een werk van hem. Op dit schilderij werd 

een vage inscriptie van de letters ‘79’ gevonden, waaruit blijkt dat het vrouwenportret – en 

vermoedelijk dus ook het mannenportret – vervaardigd is anno 1579. 

 

A26. Portret van een dame (1581)     (afb. 21 + 101)   

Olie op paneel, 142.9 x 78.4 cm. 

Boston, Museum of Fine Arts, inv.nr. 27.176. 

INSCRIPTIE: ÆTA 19 (rechtsboven); 1581 (linksboven). 

PROVENANCE: Collectie van de Prins van Liechtenstein, Wenen, Oostenrijk en Vaduz; 

collectie van William Sturgis Bigelow; schenking van William Bigelow aan het Museum 

of Fine Arts op 22-03-1927.  

LITERATUUR: Cat. Boston 1927, p. 43 (als Frans Pourbus de Jonge); Thieme-Becker 1933, 

vol. 27, p. 318 (als Frans Pourbus de Jonge). 
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Dit portret van een 19-jarige vrouw stond lange tijd op naam van Frans Pourbus de Jonge. 

De juiste toeschrijving moet echter gegeven worden aan zijn vader; het is vrij 

onwaarschijnlijk dat zijn zoon op 12-jarige leeftijd zo’n gesofisticeerd portret zou 

geschilderd hebben. De vrouw is gekleed in een uiterst verfijnd kostuum en versierd met 

vele juwelen, waaruit kan afgeleid worden dat ze afkomstig was van de adel. Voorzichtig 

durf ik dan ook te stellen dat het hier misschien om hetzelfde model zou kunnen gaan als in 

het Busteportret van een jonge vrouw, prinses Anna van Nassau?126 (fig. 10), dat een jaar 

eerder vervaardigd werd. Het laatstgenoemde portret werd recentelijk door Jonckheere 

toegeschreven aan Adriaen Thomasz. Key maar staat in het Hermitage Museum te Sint-

Petersburg nog steeds op naam van Frans Pourbus I. Het gelaat, met de volle onderlip en 

de smalle kin, zijn zeer gelijkend en ook de leeftijd lijkt te kloppen; Anna van Nassau 

(1563-1583) zou inderdaad anno 1581 19 jaar oud kunnen geweest zijn. Naast de treffende 

gelijkenis in de fysionomie zijn ook de haartooi, het oorijzer en kraag soortgelijk.  

 

A.1.3. Ongesigneerde en ongedateerde portretten 

 

A27. Portret van een man  (afb. 164) 

Olie op paneel, 36 x 30 cm. 

Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv.nr. 685. 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Cat. Berlijn 1996, afb. 840. 

 

Hoewel dit portret op het eerste zicht misschien lijkt op een werk van Pieter Pourbus, kan 

men toch stellen dat dit door zijn zoon geschilderd is. Het getuigt namelijk van een grotere 

verfijndheid in zowel de fysionomie als de manier waarop de baard en snor behandeld zijn. 

Het hoofddeksel verraadt dat dit in zijn vroege periode geschilderd moet zijn, vermoedelijk 

in de eerste jaren als leerjongen bij zijn vader te Brugge. 

 

  

                                                 
126 Adriaen Thomasz. Key, 1580, olie op paneel, 45 x 34 cm, Sint-Petersburg, Hermitage Museum, inv.nr. 

5698. 
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A28. Portret van een ridder in de orde van Calatrava, vermoedelijk van het geslacht 

Sorias of Soreau (Sorel)    (afb. 22) 

Olie op paneel, 44 x 34.5 cm. 

Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. SK-A-3065. 

PROVENANCE: Augusteum, Oldenburg; geleend door M.P. Voûte, Amsterdam, in 1922; 

werd in november 1928 geschonken aan het Rijksmuseum te Amsterdam (aankoop met 

steun van de Vereniging Rembrandt). 

LITERATUUR: Von Bode 1888, pp. 67-68 (als school van Anthonio Moro); Hymans 1920, 

p. 176 (als Mor); Von Baldass 1930, p. 82 (als Mor); Philippot 1964, p. 61; Philippot 1965, 

pp. 174-75, afb. 7 (als Frans Pourbus I, ca. 1560); cat. Amsterdam 1976, p. 456. 

 

De man in dit busteportret stelt een ridder uit de orde van Calatrava voor en zit met zijn 

hoofd lichtjes gedraaid. Hij is gekleed in een gestreepte wambuis en heeft een ketting met 

een ordeteken om de hals. Vroeger werd dit paneel toegeschreven aan Anthonis Mor maar 

dit werd herzien, al zijn er sommige auteurs – zoals Baldass – die dit nog steeds aan hem 

toekennen. Niet verwonderlijk, gezien de kledij verraadt dat het ca. 1560 geschilderd zou 

moeten zijn, en Pourbus dan nog een leek was op schilderkunstig vlak. Mijns inziens moet 

dit werk wel degelijk toegeschreven worden aan Frans Pourbus I, maar dateert het van een 

latere periode dan de datum die vooropgesteld werd door Philippot. Als men dit werk 

vergelijkt met het vroegst gekende portret van hem, dat in 1566 – dus zes jaar later – 

geschilderd werd, is er toch een duidelijk verschil qua verfijndheid. Het is ook het enigste 

gekende portret dat een ridder voorstelt, hetgeen misschien enige twijfel heeft opgewekt 

omtrent de toeschrijving. De ogen en beharing zijn op eenzelfde manier gemodelleerd als 

Pourbus’ andere mannenportretten. Op de achterzijde van het paneel staan de woorden 

‘Jean Prince de Soreau, Prieur de Cosne’, wat doet vermoeden dat het om deze man gaat. 

 

A29. Portret van een nobele man, vermoedelijk Sir Thomas Gresham  (afb. 38) 

Olie op doek, 57 x 45 cm. 

Antwerpen, huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: [AETA]TIS / SVE (links van het hoofd). 

PROVENANCE: Collectie van Chesham; veiling Antwerpen (Bernaerts), 22-06-2009, lot 35; 

veiling Antwerpen (Bernaerts), 10-05-2010, lot 118; veiling Munchen (Hampel Fine Art 

Auctions), 25-03-2011, lot 250. 
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LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Dit portret van een edelman kan vermoedelijk geïdentificeerd worden met Sir Thomas 

Gresham (1519-1579). Qua fysionomie worden er volgens Friedländer sterke gelijkenissen 

gezien met het werk van Anthonis Mor127 (fig. 1) maar mijns inziens zijn er toch een aantal 

opvallende elementen die doen vermoeden dat het om een andere persoon gaat. Een eerste 

duidelijk verschil is het soort neus; bij Mor wordt een bult weergegeven terwijl dit bij 

Pourbus niet het geval is. Een volgend aspect is de haargroei rond de mond. Zowel de 

inplanting van de snor onder de neus als de beharing vlak onder de lip zijn verschillend. 

Een derde discrepantie is de kleur van de ogen, die bij Mor helblauw weergegeven worden 

en bij Pourbus eerder bruin. Het hoofddeksel is echter net hetzelfde, wat doet vermoeden 

dat de identificatie op basis van dit gebeurd is. Friedländer omschreef dit schilderij als een 

karakteristiek werk van Frans Pourbus de Oudere, dat vervaardigd werd in zijn vroege 

periode. De groene achtergrond is gedeeltelijk overschilderd en er is slechts een deel van 

de inscripties zichtbaar, waardoor de leeftijd niet achterhaalbaar is. 

 

A30. Portret van een man (afb. 112) 

Olie op paneel, 44 x 35 cm. 

Wenen, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. nr. 2643. 

PROVENANCE: Belvederedepot; sinds 1833 in het bezit van het Kunsthistorisches Museum 

te Wenen. 

 

Over dit werk is geen informatie gekend maar er kan wel van uitgegaan worden dat dit een 

werk betreft van Frans Pourbus de Oudere. De typerende manier waarop de fysionomie 

wordt weergegeven is eveneens te bemerken in zijn andere mannenportretten. De houding, 

het coloriet van het gelaat en schilderstijl vertonen gelijkenissen met het uit 1564 daterende 

Portret van een man met litteken op het voorhoofd (cat.nr. A11). Beiden dragen ook 

eenzelfde soort kraag, al is die van dit portret net iets verfijnder geschilderd, wat doet 

vermoeden dat het na 1564 geschilderd moet zijn. 

 

 

                                                 
127 Anthonis Mor, ca. 1580, olie op paneel, 45 x 34 cm, Sint-Petersburg, Hermitage Museum, inv.nr. 5698. 
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A31. Portret van Don Iñigo López de Mendoza y Zuñiga (1511 – 1580)   (afb. 110)  

Olie op paneel, 102 x 73 cm. 

Wenen, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. nr. 1029. 

INSCRIPTIE: QVAE. VTILITAS./ IN. SANGVINU. MEO./ SI. DESCENDO./ IN. 

CORVPTIONEM. (spreuk linksboven onder het wapenschild, herhaling in de pijler 

rechtsboven). 

PROVENANCE: Sinds 1720 in het bezit van het Kunsthistorisches Museum te Wenen. 

LITERATUUR: Tent.cat. Wenen 1987, p. 263. 

 

Dit portret stelt de Spaanse clericus Don Iñigo López de Mendoza y Zuñiga voor, een lid 

van de Orde van Santiago. Het wordt gedateerd ca. 1570 maar mijns inziens moet dit 

eerder geplaatst worden; de leeftijd van de geportretteerde lijkt niet overeen te komen met 

de werkelijke leeftijd van 59 jaar die hij anno 1570 zou moeten zijn. Ofwel werd de man 

jonger voorgesteld dan hij was, ofwel moet dit eerder vervaardigd zijn. In de linker 

bovenhoek is zijn wapenschild zichtbaar. Daaronder werd zijn devies geschilderd, dat nog 

eens herhaald werd in de pijler rechtsboven. Uit zijn kostuum kan men afleiden dat hij 

afkomstig was uit de hogere bevolkingslaag. In zijn ene hand houdt hij zijn handschoenen 

vast, in zijn ander een zwaard. 

 

A32. Portret van Viglius Aytta van Zuichem (ca. 1566/67)   (afb. 161) 

Olie op doek, 47 x 34 cm. 

Genua, Palazzo Museale, Palazzo Rosso, inv.nr. PR 68. 

PROVENANCE: Particuliere collectie van de hertogin van Galliera; werd door haar in 1874 

geschonken aan het Palazzo Museale. 

LITERATUUR: Wescher 1927 , pp. 115-119, afb. 3. 

 

A33. Portret van Viglius Aytta van Zuichem (ca. 1566/67)   (afb. 162) 

Olie op paneel, 49 x 36 cm. 

Firenze, Galleria degli Uffizi, inv.nr. 1108. 

PROVENANCE: Particuliere collectie van Leopold di Medici, 1675; Galleria degli Uffizi, 

Palazzo degli Uffizi, Firenze, sinds 1890 ; Palazzo Pitti, Museo degli Argenti, Firenze; 

kasteel van Poppi, vanaf 19-12-1942; kasteel Giovo, Bolzano, San Leonardo; Palazzo Pitti, 
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Museo degli Argenti, Florence, vanaf 22-07-1945; Galleria degli Uffizi, Palazzo degli 

Uffizi, Firenze, sinds 03-02-1951 tot heden. 

 

A34. Portret van Viglius Aytta van Zuichem (ca. 1570)   (afb. 26) 

Olie op paneel, 48 x 37 cm. 

Stuttgart, kunsthandel Wiesner. 

PROVENANCE: Sinds 1950 in de kunsthandel Wiesner. 

LITERATUUR: Tent.cat. Gent 1955, nr. 103. 

 

A35. Portret van Viglius Aytta van Zuichem   (afb. 48) 

Olie op paneel, 47.8 x 36.8 cm. 

Düsseldorf, Kunstakademie Düsseldorf, inv.nr. 1092. 

PROVENANCE: Tot 1827 in de collectie van Leopold Bettendorff, Aken; voor 1860 

verworven door de Kunstakademie Düsseldorf; in 1932 bruikleen aan de Koninklijke 

Pruisische Academie voor Beeldende Kunsten. 

LITERATUUR: Tent.cat. Düsseldorf 2005, p. 182. 

 

Deze vier schilderijen stellen allen Viglius Aytta van Zuichem (1507-1577) voor, een 

belangrijke jurist die afkomstig was van Friesland. De man was een diplomaat van Keizer 

Karel V (1500-1558) en, na de troonafstand van laatstgenoemde, adviseur van Filips II van 

Spanje (1527-1598). Ook kreeg hij diplomatieke opdrachten van Margretha van Parma 

(1522-1586), die sinds 1559 regentes was van Vlaanderen, en stond hij aan de zijde van 

Don Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), de derde hertog van Alva. Een belangrijke 

man dus, die meermaals afgebeeld werd door de kunstenaar. In 1568 trok hij zich terug in 

de prestigieuze abdij van Sint-Bavo te Gent, alwaar hij Frans Pourbus de Oudere de 

opdracht gaf voor zijn Vigliustriptiek (cat.nr. A49a-e). Het is dan ook vrij waarschijnlijk 

dat Pourbus deze portretten als voorbeeld gebruikte voor Viglius’ portretten in de triptiek 

zelf. Vermoedelijk werd het portret in Firenze, dat door de eeuwen heen aan verschillende 

kunstenaars toegekend werd, als voorbeeld genomen voor de andere varianten. Doorheen 

de geschiedenis is er heel wat verwarring ontstaan rond zowel de kunstenaar als de 

geportretteerde man. In de inventaris van 1675 wordt een portret vermeld van abt 

Domenico Grimani (1461-1523), dat geschilderd zou zijn door Antonio da Corregio (1489-

1534), en in de inventaris van 1696 sprak men over een portret van Huldrych Zwingli 
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(1484-1531), waarvan men dacht dat Hans Holbein (1497/98-1543) het geschilderd had. Er 

is echter geen twijfel mogelijk dat het hier gaat om Viglius Aytta van Zuichem. 

Hoogenwerff wees voor het eerst op de opmerkelijke overeenkomsten met een gravure van 

Philips Galle uit de serie “Virorum doctorum effigies” (fig. 11)128, dat ondertekend was 

door Pourbus en waarvan de eerste editie uitkwam in 1572. 

 

A36. Portret van Viglius Aytta van Zuichem   (afb. 92) 

Olie op paneel, 108 x 84 cm. 

Louvre, Musée du Louvre, inv.nr. RF 3049. 

PROVENANCE: Waarschijnlijk in de collectie van A. Lebeau, waarvan de portretten 

tentoongesteld werden in het museum te Brussel, 1897 (onder Nicolas Neufchâtel); 

particuliere collectie van Isidore-Ferdinand Chevreau, baron van Christiani, Parijs; veiling 

Drouot (Parijs), 20-12-1913, lot 59 (als Neufchâtel), maar niet verkocht; sinds 1929 in het 

Musée du Louvre, Parijs, door de erfenis van baron Christiani (als Neufchâtel). 

LITERATUUR: Wescher 1933, p. 314; cat. Parijs 2009, p. 68. 

 

Dit portret, dat gedateerd wordt tussen 1570 en 1577, werd vroeger toegeschreven aan 

Nicolas Neufchâtel maar is onmiskenbaar van Frans Pourbus de Oudere. Vermoedelijk 

werden de voorgaande vier voorstudies gebruikt om dit portret te maken. 

 

A37. Studie van hoofden (1571?)     (afb. 180) 

Olie op paneel, 35 x 45 cm. 

Brussel, particuliere collectie Van den Heuvel. 

PROVENANCE: Werd in 1998 ontleend voor de tentoonstelling te Brugge. 

LITERATUUR: Bergmans 1952, p. 50; tent. cat. Brugge 1998, p. 166, afb. 142. 

 

Dit schilderij van acht hoofden is duidelijk een voorstudie voor de Vigliustriptiek die in 

1571 besteld werd door Viglius Aytta van Zuichem voor zijn altaar in de Sint-

Baafskathedraal te Gent (cat.nr. A49a-e). Er zijn verschillende personages terug te vinden 

in dit werk uit de omgeving van Frans Pourbus de Oudere, die ook terugkomen in de 

triptiek: leermeester Frans Floris, Cornelis Floris, Cornelis Jansen en Lancelot Blondeel. 
                                                 
128 Philips Galle, gravure op papier, 13.5 x 11.5 cm, Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, inv.nr. 

BdH 10660 (PK). 
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Voor de Heilige Anna heeft hij vermoedelijk het portret van zijn grootmoeder Anna 

Blondeel gebruikt. Het paneeltje is een unieke voorstudie in olieverf en het geeft ons een 

kijk op hoe hij de atelierpraktijk van Frans Floris assimileerde in zijn realisatieproces. Er 

werden vooral sepiatinten gebruikt. 

 

A38. Portret van een oude dame   (afb. 96) 

Olie op paneel, 41.7 x 34 cm. 

Grenoble, Musée de Grenoble, inv.nr. MG 765. 

PROVENANCE: Particuliere collectie van Don L. Mesnard (als Antonio Moro), 1885; sinds 

1885 in het museum te Grenoble. 

LITERATUUR: Roman 1892, pp. 92-93; cat. Parijs 1994, p. 132. 

 

Dit busteportret werd vroeger toegekend aan Anthonis Mor. Het was Jacques Foucart die, 

op basis van de factuur, het schilderij correct toewees aan Frans Pourbus de Oudere. Het 

kostuum doet vermoeden dat het in de jaren 1570 moet vervaardigd zijn. Aan de achterkant 

van het paneel hangt een etiket met ‘Porbus’ op; er is niet gekend wanneer en door wie dit 

erop gekleefd is. De oude vrouw kijkt de toeschouwer star aan en heeft, in tegenstelling tot 

zijn andere vrouwenportretten, een eerder koele blik. Het werk verkeert momenteel in 

slechte conditie en is dringend toe aan een restauratie.  

 

A39. Portret van een oude vrouw (ca. 1570)   afb. 176) 

Olie op doek, 52 x 46 cm. 

Venetië, Ca d’Oro, Galleria Franchetti. 

INSCRIPTIE: IR (ineen, linksonder). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Friedländer 1947, p. 64. 

 

Dit schilderij werd in 1947 door Friedländer terecht toegeschreven aan Frans Pourbus de 

Oudere maar staat vandaag de dag nog steeds op naam van Anthonis Mor. De vrouw lijkt 

qua fysionomie zeer sterk op de vrouw in voorgaand portret (cat.nr. 138) – dat tevens aan 

Mor toegekend werd – maar wordt hier al staand weergegeven en al leunend op een tafel.  
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A40. Portret van Franciscus Sonnius (1575 of later)    (afb. 47) 

Olie op paneel, 50 x 40 cm. 

Antwerpen, Klooster van de Zusters van de Stichting Terninck. 

PROVENANCE: Werd in 1955 ontleend voor de tentoonstelling ‘Antwerpens Gouden Eeuw. 

Kunst en cultuur ten tijde van Plantin’, 13-08-1955 – 02-10-1955.  

LITERATUUR: Tent.cat. Antwerpen 1955, p. 191, nr. 430; cat. Antwerpen 1988, p. 291, afb. 

647. 

 

Op dit portret wordt Franciscus Sonnius (1507-1576) afgebeeld met op zijn hoofd een 

bonnet met oorkleppen. Om de schouders hangt een mozetta met knoopjes en kap; een 

typisch ceremonieel schouderstuk dat gedragen werd door katholieke prelaten. 

Vermoedelijk werd dit paneel geschilderd naar de voorstudie die Pourbus anno 1575 

vervaardigd had (cat.nr. 18). Later werd ook een gravure gemaakt naar dit portret door 

Pilips Galle, maar dan in spiegelbeeld (fig. 7). Ook is er een 19de-eeuwse kopie gekend 

(fig. 8). 

 

A41. Portret van een jonge vrouw (afb. 5) 

Olie op paneel, 31 x 21.5 cm. 

Vierhouten, particuliere collectie Daniel George van Beuningen. 

PROVENANCE: Particuliere collectie van Stefan von Auspitz, Wenen; kunsthandel K.W. 

Bachstitz, Den Haag, inv.nr. V/872 (als Frans Pourbus II); sinds 1949 in de particuliere 

collectie van Daniël George van Beuningen, Vierhouten. 

LITERATUUR: Tent. cat. Rotterdam 1938, p. 36, afb. 48, cat. 19 (als Pieter Pourbus); 

tent.cat. Den Haag 1945, nr. 79. 

 

Dit portret van een onbekende jonge vrouw werd in de tentoonstelling van Rotterdam 

gecatalogiseerd onder Pieter Pourbus. De juiste toeschrijving is echter aan Frans Pourbus 

de Oudere. Er zijn duidelijke invloeden van zijn vader te bemerken, zoals de vloeiende 

scherpe lijnen, maar het gelaat is veel verfijnder en serener gemodelleerd, wat wijst op de 

hand van zijn zoon. 
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A42. Portret van een man in harnas (ca. 1575-1580)  (afb. 122) 

Olie op paneel, 48.2 x 37.4 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Private collectie van Don Gaspar de Haro y Guzmán (volgens zijn 

inventaris van 1682); William Merritt Chase, New York; veiling New York (Christie’s), 

26-01-2011, lot 6 (als toegeschreven aan Moro). 

LITERATUUR: Vgl provenance; Burke en Cherry 1997, vol. I, p. 750, nr. 375; 

www.christies.com. 

 

De identiteit van deze man met gouden ketting om de hals is tot op heden onbekend. Zijn 

sierlijke gorget – de gepantserde kraag ter bescherming van de nek – is van Italiaanse 

makelij en staat toe het werk te dateren ca. 1575-1580. Het is vrij waarschijnlijk dat de 

geportretteerde wel van Vlaamse origine was, gezien de Italiaanse modellen populair 

waren in het hof van de Nederlanden. Rond het midden van de 17de eeuw verhuisde het 

paneel naar Spanje, alwaar het verworven werd door de bekende Don Gaspar de Haro y 

Guzmán (1629-1687), één van de belangrijkste kunstverzamelaars uit die tijd. Dit wordt 

bevestigd door het monogram ‘DGH’, dat op de achterzijde van het paneel staat, en de 

inventaris die opgemaakt werd bij zijn verhuis naar Napels in 1682. De notaris was toen 

echter niet in staat om een geschikte toeschrijving te geven, wat vermoedelijk kwam door 

de Vlaamse oorsprong van dit portret. Alles wijst er nochtans op dat dit een werk van 

Frans Pourbus de Oudere is. Zowel zijn gelaat als het kostuum zijn uiterst verfijnd 

geschilderd en tonen zijn kunde als vrijmeester aan. 

 

A43. Portret van een bebaarde man in harnas   (afb. 149) 

Olie op paneel, 29.2 x 34.3 cm. 

Bath, The Holburne Museum of Art, inv. nr. A348. 

PROVENANCE: Collectie van Mr. C.N. Knight; schenking van hem in 1943 aan The 

Holburne Museum of Art. 

LITERATUUR: www.vads.ac.uk. 

 

Dit portret stelt een ros met grijs behaarde man voor in harnas met een zware gouden 

ketting en witte molenkraag rond de nek, wat suggereert dat hij een hoge sociale status 

had. Vroeger werd dit werk toegeschreven aan de school van Frans Pourbus de Jongere 
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maar recentelijk kende Alban Chaine het terecht toe aan vader Frans Pourbus de Oudere. 

De baard en snor zijn keurig getrimd en doen denken aan de beharing van de eveneens 

rosse man uit 1580 (cat.nr. A9). Zoals ook bij het laatstgenoemde schilderij gesuggereerd 

wordt, zou dit portret misschien geïdentificeerd kunnen worden met het ‘Item een tronie 

paneel met eenen royen baert, onbekent’129 uit Pourbus’ nalatenschap. 

 

A44. Portret van Abraham Grapheus    (afb. 111) 

Olie op paneel, 42.9 x 34.3 cm. 

San Francisco, Fine Arts Museum, inv.nr. 1957.159. 

PROVENANCE: Schenking van Mr. en Mevr. Arnold H. Bruner op 27-05-1957 aan het Fine 

Arts Museum. 

LITERATUUR: Cat. San Francisco 1960, p. 29.  

 

Dit schilderij stelt Abraham Grapheus voor, de bode van de Antwerpse Sint-Lucasgilde. In 

tegenstelling tot de gebruikelijke driekwartpose die Pourbus vrijwel altijd toepaste, is de 

man hier bijna volledig gedraaid met de schouder naar de kijker gericht. De manier waarop 

het gelaat geschilderd is toont duidelijk de hand van Frans Pourbus I aan. De virtuoos 

geschilderde kraag en de aandacht voor textuur in dit portret bevestigt dit vermoeden. 

 

A45. Portret van een jongedame     (afb. 123) 

Olie op paneel, 36 x 30.5 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Kunsthandel Leonard Koetser, Londen, 1964; collectie van Theresa Schartz; 

veiling Londen (Bonham’s), 6-07-2005, lot 71. 

LITERATUUR: Vgl provenance. 

 

Dat Frans Pourbus de Oudere dit portret geschilderd heeft is onmiskenbaar. Het werk 

vertoont namelijk veel gelijkenissen met het alom bekende Portret van een jonge vrouw uit 

1581 (cat.nr. A10). De dame is gekleed in een zwart kostuum en draagt een witte kap, 

waaronder een deel van haar lichtbruin haar tevoorschijn komt. Samen met de uitstekend 

                                                 
129 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
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uitgevoerde witte kraag omsluit dit haar elegante gelaat. De verfijndheid waarmee dit 

paneel geschilderd is doet vermoeden dat dit gedateerd moet worden in zijn latere jaren. 

 

A46. Portret van een vrouw (afb. 8) 

Olie op paneel, 43 x 37.5 cm. 

Londen, particuliere collectie Dr. F. Springell. 

PROVENANCE: Tentoonstelling Manchester, City Art Gallery, 1960 (als Frans Floris); 

veiling Londen (Sotheby’s), 09-03-1983, lot 9 (als Frans Pourbus de Oudere). 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Het portret van deze onbekende vrouw wordt zowel aan Frans Pourbus de Oudere als aan 

Frans Floris toegeschreven. Aan de gemoedelijkheid en typerende lichte glimlach op het 

gelaat kan afgeleid worden dat het hoogstwaarschijnlijk een werk betreft van Pourbus. Dat 

er twijfel rond bestaat is niet verwonderlijk; Frans Floris had een duidelijke invloed op zijn 

oeuvre. Haar rijkelijk versierde kostuum en vleugelmuts verraden dat de vrouw van rijke 

afkomst was.  

 

A47. Portret van een vrouw (afb. 173) 

Olie op paneel, afmetingen niet gekend. 

Zagreb, Strossmayer Gallery of Old Masters, inv.nr. niet gekend. 

PROVENANCE: Niet gekend. 

 

Over dit paneel is vrijwel niets gekend. Het hangt in het museum te Zagreb onder Frans 

Pourbus I en dit lijkt zeer aannemelijk. De vrouw draagt een met kant versierde 

vleugelmuts en heeft een hoog opstaande kraag dat vanonder haar zwart kostuum uitkomt. 

Net zoals bij de andere vrouwenportretten ontwaart men een lichte glimlach en is het gelaat 

verfijnd geschilderd.  
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A.2. ALTAARSTUKKEN 

 

A.2.1. Gesigneerde altaarstukken 

 

A48. Veelluik van Hemelsdale (middenpaneel)130 (1564) 

Olie op paneel, 127 x 69 cm (centraal paneel); 87 x 57 cm (link van centraal paneel); 87.5 

x 57 (rechts van centraal paneel); 33.5 x 69 cm (predella). 

Brugge, Sint-Gilliskerk. 

INSCRIPTIE: F.P. / 1564 (op predella). 

PROVENANCE: In het klooster van Hemelsdale van 1564 tot dit gesloopt werd in 1578; in 

1578 vermoedelijk overgebracht naar Brugge; in 1671 naar het klooster in de St.-

Clarastraat te Brugge; kort na 1828 overgedragen aan de Sint-Gilliskerk te Brugge. 

LITERATUUR: Couvez 1852, pp. 56-57 (als Frans Pourbus I); De Volkaersbeke 1870, pp. 

52-53 (als Frans Pourbus I); Taurel 1889, p. 143; Wilenski 1960, p. 626 ; Huvenne 

1970/71, pp. 42-45; tent.cat. Brugge 1984, pp. 170-176 . 

 

Dit veelluik is het vroegst gekende altaarstuk waarvan gezegd kan worden dat Frans I er 

een bijdrage aan heeft geleverd. Deze religieuze polyptiek werd vervaardigd in het atelier 

van Pieter Pourbus en getuigt van een samenwerking tussen vader en zoon. Traditioneel 

werd het hele werk, dat in het begin van de 19de eeuw opdook als bezit van de Sint-

Gilliskerk te Brugge, aan Frans I toegeschreven. In zijn poging tot een reconstructie van 

het oeuvre van de Pourbusgeneraties kende ook Kervyn de Volkaersbeke dit werk toe aan 

hem. De verwarring hierrond is niet verwonderlijk, gezien de schilderstijl van Frans I in 

1564 nog schatplichtig was aan die van zijn vader en de gelijkenissen op dat moment zeer 

treffend waren. Doch, de grootste confusie is ontstaan door het monogram op de predella 

dat De Vlucht naar Egypte voorstelt. Op dit paneeltje, het enige uit het hele retabel dat 

gedateerd en gemonogrammeerd werd, valt ‘F.P.’ te lezen. Huvenne poneert echter dat dit 

eveneens gelezen kan worden als ‘P.P.’. Als ondersteunend argument stelt hij dat er sprake 

zou zijn van slijtage maar toch ontkent hij het aandeel van zijn zoon niet, of de 

mogelijkheid dat Frans I dit effectief zelf geschilderd heeft maar dan in de sfeer van zijn 

vaders atelier. Volgens Van de Velde zit de bijdrage van Frans hem in de drie centrale 
                                                 
130 Een volledige bespreking van dit werk doet hier niet ter zake, er wordt uitsluitend een focus gelegd op de 

medewerking van Frans I. Er wordt dan ook enkel een afbeelding weergegeven van deze panelen. Voor 
meer informatie over de iconografie, zie: HUVENNE P. (1984), pp. 170-176. 
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panelen, waar hij waarschijnlijk de landschappen heeft geschilderd, en de predella. Van 

Puyvelde daarentegen zag het gehele werk als zijnde van Frans. Rond dit altaarstuk 

circuleren dus heel wat speculaties maar globaal kan gesteld worden dat het ontstaan is in 

het atelier van Pieter Pourbus, dat Frans er een groot aandeel in heeft gehad en hij hiermee 

waarschijnlijk de leertijd bij zijn vader afrondde. 

 

A49. Christus onder de schriftgeleerden (Vigliustriptiek) (1571)   (afb. 40) 

Olie op paneel, 216 x 183 cm (middenpaneel), 230 x 86 cm (zijpanelen). 

Gent, Sint-Baafskathedraal, altaar nr. 75 van kapel VIII. 

INSCRIPTIE: F. POVRBVS INVENTOR ET PICTOR / 1571 (onder middenpaneel). 

PROVENANCE: Sint-Baafskathedraal, Gent, van 1571 tot 1794; Parijs, van 1794 tot 1815; 

Sint-Baafskathedraal, Gent, van 1815 tot heden. 

LITERATUUR: Taurel 1889, pp. 145-146; Hymans 1902, p. 16; Dhanens 1964, pp. 197-204; 

Dhanens 1965, pp. 193-194, nr. 440; Bergmans 1967, pp. 3-16; Van de Velde 1979/80, p. 

127; Decavele 2011, p. 11. 

 

Dit retabel werd besteld door Viglius Aytta van Zuichem (1507-1577) voor het altaar van 

zijn grafkapel in de Sint-Baafskathedraal te Gent. Het paneel werd in 1794 weggevoerd 

naar Parijs maar in 1815 gerestitueerd. In 1859 begon men aan een restauratie maar dit 

werd wegens bezwaren stopgezet. In het begin van de 20ste eeuw was er sprake van een 

noodzakelijke restauratie en ca. 1954/59 werd het nogmaals grondig gereinigd. Het werk 

getuigt van een uitzonderlijke finesse en wordt gezien als hét meesterwerk van Frans 

Pourbus de Oudere. De kleurenharmonie en delicate transparante toetsen zijn opmerkelijk. 

De expressies zijn zeer waarheidsgetrouw weergegeven en men kan er dan ook 

verschillende tijdgenoten in terugvinden. 

 

A49a. De Besnijdenis (linker zijluik van open paneel) 

Deze scène speelt zich af in een klassieke hal, vermoedelijk dezelfde tempel als dat 

op het middenpaneel. De heilige plaats waar de besnijdenis van Christus doorgaat 

wordt gevuld door een menigte. Links op het voorplan is de hogepriester te zien 

met een lange grijze baard, die mogelijks geïdentificeerd kan worden met kardinaal 

Granvelle (1517-1586). De oudere vrouwen stellen hem Christus als baby voor, in 

strijd met de wet die vrouwen verbood om de synagoge te betreden. Tussen de vele 
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personages die de plechtigheid bijwonen kan men enkele tijdgenoten herkennen; 

zowel Cornelis Floris, Lancelot Blondeel, Joris Hoefnagel als Pieter Bruegel zijn te 

vereenzelvigen.  

 

A49b. Christus onder de schriftgeleerden (middenpaneel) 

De jonge Christus bevindt zich centraal in het paneel en wordt omringd door een 

menigte die lijkt te luisteren naar zijn wijze woorden. In zijn linkerhand houdt hij 

de heilige teksten vast, waarover hij vertelt aan de schriftgeleerden. De achtergrond, 

bestaande uit een klassiek gebouw met twee doorgangen en uitzicht op de stad, 

werd geschilderd met correcte proporties en draagt bij tot het overdonderend effect 

dat opgeroepen wordt door het perspectief. Onderzoek wees uit dat in dit tafereel 

veel personen vereenzelvigd kunnen worden. Aan de linkerkant bevinden zich 

enkele vertegenwoordigers van de katholieke orthodoxie: keizer Karel V, koning 

Filips II, de Hertog van Alva en diens bastaardzoon Hernando van Toledo131, de 

eerste Gentse bisschop Cornelius Jansenius (met een Hebreeuws opschrift op zijn 

voorhoofd), proost van Sint-Pieters Everard Back, Viglius’ neef Jacob Hessels, en 

zeer prominent aanwezig ook de zittende Viglius zelf. Aan de overkant, rechts van 

Christus, staan vertegenwoordigers van de hervormingsgezinden: Calvijn, de 

Gentse calvinistische volksleider Jan van Hembyze, en enkele anderen waarvan de 

identificatie niet zeker is. Ook aan deze kant blijkt Viglius te zitten, die 

klaarblijkelijk geen partij kan kiezen. Vooraan staat een jongen die een zware 

Bijbel in de hand houdt. Achter Jezus zit de hogepriester op een troon -

waarschijnlijk Nicolas Perrenot de Granvelle, een belangrijk staatsman onder Karel 

V en vader van de bekende kardinaal Granvelle -, die als het ware radeloos de 

handen uitsteekt over zoveel ideologische strijd. Dat Frans Pourbus I uitblonk in het 

schilderen van dieren blijkt nogmaals; de trouwe hond vooraan links is ook in dit 

paneel verfijnd gemodelleerd. 

 

A49c. Het Doopsel van Christus (rechter zijluik van open paneel) 

In dit tafereel schilderde Pourbus zijn interpretatie van het Evangelie van de Heilige 

Lucas. In een landschap staat een groepje toeschouwers aan elke oever van de 

Jordaan; centraal is Johannes de Doper te bemerken met Christus. Terwijl hij het 

                                                 
131 Van deze man is tevens een portret gekend dat toegeschreven wordt aan Frans Pourbus de Oudere maar 

waarvan de authenticiteit valt te betwijfelen (cat.nr. B1). 
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doopsel volbrengt, klaart de hemel in de verte op. Op het voorplan heeft een man 

zijn schoenen uitgedaan, klaar om als volgende gedoopt te worden. Links is er een 

engel te zien die Christus’ kleren vasthoudt. In de menigte achter haar zijn de 

portretten van de schilder zelf en zijn vrouw Suzanna Floris te ontwaren. 

 

A49d. Christus als Salvator Mundi (linker luik van gesloten paneel) 

Christus wordt in deze voorstelling afgebeeld als Salvator Mundi; de Zoon van God 

die een man werd om de mensheid te verlossen van de slavernij en zonden. Hij 

bevindt zich in een ondiepe nis van zwart marmer en wordt uiterst zachtmoedig en 

goddelijk voorgesteld. De plooien van de draperieën getuigen van zijn kunde op 

schildertechnisch vlak en zijn zeer elegant uitgevoerd. 

 

A49e. Stichtersportret van Viglius Aytta (rechter luik van gesloten paneel) 

De opdrachtgever, Viglius Aytta van Zuichem, wordt knielend weergegeven op een 

bidbankje met wapenschild voor een ondiepe nis van zwart marmer. Om zijn 

lichaam hangt een met goud geborduurde koorkap met daarop de legende van de 

Heilige Catharina, patrones van de wijsgeren. Zijn geestelijke kleren en sieraden 

zijn tot in de kleinste details behandeld. Voor hem op de grond staat zijn mijter en 

achter hem tegen de nis leunt zijn staf; beiden herinneren aan de juwelen van de 

beroemde Vlaamse goudsmeden van de 15de eeuw. Zijn gezicht is als het ware 

ascetisch verlicht en werd zeer gedetailleerd en in transparante kleuren geschilderd.  

 

A50. Altaarstuk Doornik: Kruisiging van Christus, Passietaferelen en Scènes uit het 

leven van de H. Martinus (1574)    (afb. 69-84) 

Olie op paneel, 125 x 92 cm.  

Doornik, Bisschoppelijk Seminarie. 

INSCRIPTIE: F.POVRBVS INVEN. ET PICTOR 1574. (linksonder op paneel A); EX TE 

NOSTRA SALVS IN TE SPES TOTA RECVMBIT VINDE MORI LVCRVM VIVERE 

CHRISTE MIHI ES. (rechtsonder op paneel A). 

PROVENANCE: Kerk van de Sint-Martinusabdij, Doornik, 1574 t.e.m. 1797; vermoedelijk 

particuliere collectie tot het begin van de 19de eeuw; kerk van het bisschoppelijk 

Seminarie, Doornik, voor 1866 tot op heden. 

LITERATUUR: Maillard-Luypaert 2008, pp. 163-177. 
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Dit altaarstuk, bestaande uit zeventien panelen, wordt onderverdeeld in enerzijds een 

calvariestuk en anderzijds een reeks van acht Passietaferelen en acht scènes uit het leven 

van de Heilige Martinus. Het werk werd ca. 1574 geschilderd voor de benedictijnse Sint-

Martinusabdij te Doornik. In 1797, na de onderdrukking van de abdij, werden ze 

weggehaald en kwamen ze vermoedelijk terecht in een particuliere collectie. Een eerste 

vermelding van de schilderijen wordt pas gedaan in 1866, wanneer ze zich reeds in de 

Bisschoppelijke Seminarie bevonden. Er wordt gespeculeerd dat de panelen deel 

uitmaakten van het meubilair van de instelling sinds haar oprichting in 1808 maar dit is 

geen securiteit. Anno 1870 werden de Passietaferelen geëxposeerd in de kerk en de scènes 

uit het leven van de H. Martinus in de refectorium van de Bisschoppelijke Seminarie. 

Beide reeksen worden vandaag de dag gescheiden getoond maar dit komt niet overeen met 

hun oorspronkelijke situatie in de kerk van de Sint-Martinusabdij; vermoedelijk waren de 

panelen aan beide zijden beschilderd en zijn die later ontkoppeld. Het grootste paneel, dat 

van de Kruisiging van Christus, had zijn standplaats bij het hoofdaltaar terwijl de 

Passietaferelen het koorgedeelte versierden. Op de achterzijden waren de grisailles van de 

H. Martinus te zien, die enkel zichtbaar waren vanuit het ambulatorium. Wanneer de 

werken precies gescheiden werden van elkaar is niet geweten. Gezien ze in de Sint-

Martinusabdij deel uitmaakten van het decor is het vrij waarschijnlijk dat dit pas gebeurde 

na hun verhuis, rond 1800. Een 17de-eeuws manuscript vertelt ons dat het altaar gemaakt 

zou zijn in opdracht van bisschop Jean du Quesne (1536-1624), die de abdij regeerde van 

1557 tot 1582. De keuze van deze pater om zijn bestelling door Pourbus te laten schilderen 

was niet verwonderlijk. Vooreerst had de kunstenaar reeds faam genoten als schilder van 

altaarstukken door zijn Vilgliustriptiek drie jaar eerder en anderzijds was er ook de 

schoonvader van Pourbus, Cornelis Floris, die er mede voor gezorgd had dat deze opdracht 

aan hem toevertrouwd werd. Hij was namelijk de architect van het grote doksaal in de 

kathedraal in 1572 waardoor er vermoedelijk reeds contacten waren. Aan de authenticiteit 

van deze werken kan niet getwijfeld worden; het paneel met de Kruisiging van Christus 

draagt immers de signatuur van Frans Pourbus de Oudere en laat weten dat hij dit heeft 

ontworpen en uitgevoerd. In zijn composities, personages en kleuren kan men een 

duidelijke invloed herkennen van zijn leermeester Frans Floris. Het is opmerkelijk dat 

Pourbus voor deze werken personages gebruikte die hij eerder geschilderd had en ook in 

zijn later werk figuren opneemt die hij voor deze panelen heeft gebruikt. Zo is de knielende 

dame links op de Miraculeuze mis van de Heilige Martinus (p) ontleend aan de vrouw die 

zich rechts bevindt in de Opwekking van Lazarus uit 1573 (cat.nr. A61). De man links op 
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het voorplan van De Hemelvaart (i) komt dan weer terug op het linker zijluik van de 

Triptiek van het Martelaarschap van de H. Joris uit 1577 (cat.nr. A51c), maar dan in 

spiegelbeeld. De Passietaferelen kunnen onderverdeeld worden in vier panelen die het 

leven van Christus voorstellen en vier panelen van na zijn dood. Ook in het leven van de 

H. Martinus is er een onderscheid te bemerken; vier taferelen hebben betrekking tot zijn 

bekering en jeugdige heldendaden, terwijl de andere vier scènes zijn waardigheid als 

bisschop tonen. Zoals eerder vermeld werden de grisailles geschilderd op de achterkant 

van de Passietaferelen. Wanneer men de afmetingen van de panelen bekijkt, kunnen de 

volgende aan elkaar gekoppeld worden: A50b en A50k, A50c en A50j, A50d en A50n, 

A50e en A50o, A50f en A50m, A50g en A50l, A50h en A50q, A50i en A50p.  

 

A50a. Kruisiging van Christus, 186.5 x 133 cm. 

Dit paneel wordt beschouwd als topstuk van de reeks en was bedoeld om boven het 

hoofdaltaar te hangen. Het stelt drie kruisen voor met centraal het lichaam van 

Christus, dat opvallend bleek is, en naast hem dat van twee dieven. Aan de voet van 

het kruis is de bezweken Maagd te zien die ondersteund wordt door een heilige 

vrouw en de H. Johannes. Naast haar zit een knielende Maria Magdalena, die met 

beide handen het kruis stevig omhelst. Op de achtergrond is een vluchtende soldaat 

met speer te bespeuren en een Romeinse officier op zijn paard. De opdrachtgever, 

abt Jean de Quesne, is vertegenwoordigd in de rechter benedenhoek, knielend voor 

zijn bidstoel. Hij kan geïdentificeerd worden door zijn wapenschild op de gesp van 

de mantel en zijn devies, dat op de rand van het blauwe laken rond zijn bidstoel te 

zien is. Tussen zijn armen houdt hij zijn staf vast en naast hem op de grond staat 

zijn mijter. Het paneel vertoont sterke invloeden met het centrale paneel van de 

Calvarietriptiek van Frans Floris uit 1553/54 voor het hoofdaltaar van de Nieuwe 

Kerk in Delft, dat zich nu in de Oberkirche te Arnstadt bevindt (fig. 4). Van 

laatstgenoemd werk werd een ook kopie gemaakt door Floris zelf (fig. 5). 

 

A50b. Christus in de olijftuin, 107.5 x 74 cm. 

Centraal op het middenplan is Christus te zien in een paarse tuniek, al knielend 

voor de kelk en het kruis dat hem gepresenteerd wordt door een engel. Rond hem 

liggen drie leerlingen op de grond, waaronder de H. Johannes en H. Petrus. In de 

verte is een vallei te bemerken. 
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A50c. Christus verschijnt voor Caïphas, 107.5 x 74.5 cm. 

Christus, die dezelfde paarse tuniek draagt als in het vorig schilderij, wordt naar de 

hogepriester Caïphas gebracht door twee beulen. De ene trekt hem voort aan een 

ceintuur terwijl de ander, een Romeinse soldaat, hem dreigt te slaan. Caïphas is 

gezeten op een troon onder een baldakijn en scheurt zijn kleren. Om hen heen staan 

verschillende personages, waaronder een man met een tulband aan de rechterkant. 

 

A50d. Ecce Homo, 107.5 x 74.5 cm. 

Op het stenen podium wordt Pontius Pilatus afgebeeld in een blauw gewaad met 

rode sluier om de schouders. Aan zijn zijde staat Jezus, die in een krampachtige 

houding wordt getoond aan het Joodse volk. Hij wordt door hen uitgejouwd met 

agressieve gebaren en Barabas, half naakt op het voorplan met de handen op de rug 

gebonden, kijkt boven zijn schouder heen om de toeschouwer als getuige te hebben. 

 

A50e. Kruisdraging van Christus, 107.5 x 74 cm. 

Op dit tafereel is de processie naar Golgotha te zien die door de poorten van 

Jeruzalem vertrekt. Terwijl Christus bezwijkt onder het gewicht van het kruis, staat 

een Romeinse soldaat achter hem op het punt hem met een zweep te slaan. Op het 

voorplan is een jonge beul te zien in zijn half blote torso die het verloop van de 

processie volgt. Voor Christus zit de H. Veronica geknield, die een sluier vasthoudt 

waarmee ze zijn gezichtsafdruk gaat opnemen. 

 

A50f. Kruisafname van Christus, 107.5 x 74.5 cm. 

Het lichaam van Christus is van het kruis gehaald en neergelegd bij zijn moeder. 

Links is een knielende Maria Magdalena te zien en achter haar verbergt de H. 

Johannes zijn gezicht. Aan de rechterkant van het tafereel zijn Jozef van Arimathea 

te zien, staand met een vaas in de handen, en Nicodemus, die zich buigt om het 

bloed met een spons op te nemen. 

 

A50g. Graflegging van Christus, 107.5 x 74.5 cm. 

Jozef van Arimathea en Nicodemus, beiden op dezelfde manier gekleed als op 

vorig tafereel, dragen het lichaam van Christus in de graftombe. De ene ondersteunt 

hem onder de schouders terwijl de ander zijn benen opheft. De doornen kroon is 

verwijderd en neergelegd op de vloer voor het graf. De Maagd leunt over het 
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levenloze lichaam van haar zoon heen en heeft zijn linkerhand vast. Achter het graf 

staat de H. Johannes en links op het voorplan is een huilende Maria Magdalena te 

ontwaren. 

 

A50h. Verrijzenis van Christus, 107.5 x 74 cm. 

Op dit tafereel is de verrijzenis van Christus voorgesteld; hij verschijnt vanuit zijn 

graf met een lichtgevende wolk rondom hem. De Romeinse soldaat op het voorplan 

verschuilt zich achter zijn schild en wil vluchten, terwijl er links nog een soldaat 

ligt te slapen en er rechts één aan het ontwaken is. Op de achtergrond is nog een 

vluchtende soldaat aanwezig. 

 

A50i. De Hemelvaart, 108 x 74.5 cm. 

Rondom een heuvel zijn de apostelen en de Maagd geknield voor Christus, die uit 

een donkere wolk oprijst. Enkel zijn voeten en de rand van zijn purperen tuniek zijn 

zichtbaar. De man links vooraan werd overgenomen voor het zijluik van de Sint-

Joristriptiek uit 1577 (cat.nr. A51c). 

 

A50j. H. Martinus deelt zijn mantel met een arme, 107.5 x 74.5 cm. 

Dit tafereel is de eerste scène uit het leven van de H. Martinus en vormt de 

introductie van zijn bekering. Hij is gezeten op een paard en verdeelt zijn mantel 

met zijn zwaard in tweeën om de helft aan de jonge kreupele te geven die hem, 

halfnaakt, benadert. In de verte links zijn de poorten van de stad Amiens zichtbaar, 

waar volgens de legende zijn daad van liefdadigheid plaatsvond. Aan de 

rechterkant zijn twee mannen te zien; de ene knielt voor de ander die hem zegent. 

Deze scène zorgt voor verwarring. Enerzijds kan ze geïnterpreteerd worden als de 

inwijding van de H. Martinus als volgeling van de H. Hilarius van Poitiers, 

anderzijds ziet men er ook een discrete allusie in naar zijn doop. Dat laatste lijkt 

echter niet aannemelijk; in het ander paneel worden de referenties naar de doop op 

de voorgrond geplaatst. Anderen denken dan weer dat de twee personages een 

allusie zijn op de gesproken woorden van Christus tijdens zijn verschijning (cat.nr. 

A50k), wanneer hij Martinus een catechumeen noemt. 
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A50k. Christus verschijnt aan de H. Martinus, 107.5 x 74.5 cm. 

Deze scène speelt zich af in de nacht na zijn weldadigheidsgebaar. H. Martinus ligt 

in een diepe slaap wanneer Christus aan hem verschijnt, vergezeld door twee 

engelen die de helft van zijn mantel dragen, dat hij in het vorige tafereel aan de 

bedelaar geschonken heeft. Tijdens zijn verschijning spreekt hij volgende woorden 

uit: “Martinus, nog steeds catechumeen, heeft mij gekleed”. 

 

A50l. Doop van de H. Martinus, 107.5 x 74.5 cm. 

De H. Martinus knielt nederig voor een geestelijke die rechts afgebeeld wordt met 

een mijter op zijn hoofd. De priester steunt met zijn ene hand op de sokkel, terwijl 

hij met zijn rechterhand het heilige water over Martinus’ hoofd giet. Achter hen 

staan enkele mannen te keuvelen over het spektakel. 

 

A50m. H. Martinus wordt aangevallen door rovers, 107.5 x 74 cm. 

Op dit paneel wordt een jeugdfragment van de H. Martinus weergegeven. Hij is 

gekleed als reiziger en wordt aangevallen door twee rovers. Eén van hen probeert 

hem met een bijl te slaan terwijl de ander hem bedwingt met zijn arm. In de verte 

rechts is hij eveneens te bemerken, maar dan al knielend voor een heilige.  

 

A50n. H. Martinus wordt tot bisschop gewijd, 107.5 x 74 cm. 

De H. Martinus is in dit tafereel duidelijk veel ouder dan op de vorige vier scènes. 

Hij is gezeten op zijn bisschoppelijke troon met baldakijn, terwijl hij al biddend in 

een boek kijkt dat een jonge volgeling hem presenteert. Twee ander bisschoppen 

houden de mijter boven zijn hoofd. Aan de linkerkant is een derde dignitaris te zien 

die de voorstelling assisteert, rechts in de verte zijn er nog twee mannen die een 

kruis dragen. Dit tafereel is de eerste scène uit het leven van de H. Martinus die 

zich laat zien in zijn hoedanigheid als bisschop. 

 

A50o. H. Martinus doet de doden herrijzen, 107.5 x 74 cm. 

In deze scène is de H. Martinus gekleed als bisschop, met mijter op zijn hoofd. 

Tussen de armen houdt hij een staf terwijl hij, al knielend, zijn twee handen naar de 

hemel heft om te bidden. Naast hem ligt het naakte levenloze lichaam van een 

jongeman, waarvoor hij smeekt om verrijzenis. Wat verderop zijn er twee mannen 

te zien die het lichaam van een andere naakte man dragen. Om zijn nek hangt nog 
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steeds het touw waarmee hij zich heeft opgehangen. Achteraan links is een kapel op 

een rots te zien, dat een allusie is op de vele religieuze stichtingen van de H. 

Martinus.  

 

A50p. Miraculeuze mis van de H. Martinus, 107.5 x 74.5 cm. 

Dit mirakel is één van de meest gekende voorbeelden van de onderdanigheid van de 

H. Martinus. Hij had zijn eigen tuniek aan een arme gegeven en had ter vervanging 

enkel nog een sjofel kleed dat nauwelijks zijn armen en benen bedekte. Tijdens de 

dienst verscheen er een vuurbal boven het altaar en bracht een engel rijk versierde 

armbanden om zijn blote armen te bedekken. In dit tafereel is de H. Martinus te 

zien in achteraanzicht, staand voor het altaar. Hij heft zijn blote armen naar de 

hemel en wordt verblind door het hemels licht dat tevoorschijn komt. Rond hem 

zijn meerdere figuren te zien, waaronder een vrouw en drie monniken, die hun 

verbazing uiten voor het spektakel. 

 

A50q. Dood van de H. Martinus, 107.5 x 74.5 cm. 

De H. Martinus is ook in dit paneel gekleed in zijn bisschoppelijke uitrusting. 

Terwijl hij op zijn sterfbed naar de hemel ligt te staren, verschijnt er boven zijn 

hoofd een licht door de donkere wolken heen. Rondom hem zijn monniken 

geknield die hun verdriet uiten en aan het bidden zijn. Onderaan rechts ziet men de 

duivel, die hem volgens de Legenda Aurea nog zou aanvallen.  

 

A51. Het Martelaarschap van de Heilige Joris (Sint-Joristriptiek) (1577)  (afb. 41) 

Olie op paneel, 340 x 270 cm (verloren gegane middenpaneel); 340 x 121 cm (zijluiken). 

Duinkerke, Muséé des Beaux-Arts, inv.nr. P.213. 

A51a. Marteling van de H. Joris (linker zijluik van open paneel) 

A51b. Onthoofding van de H. Joris (middenpaneel) 

A51c. Vernietiging van de afgodsbeelden die de H. Joris weigerde te aanbidden 

(rechter zijluik van open paneel) 

A51d. H. Joris voor de rechters (linker zijluik van gesloten paneel) 

A51e. H. Joris voor de rechters (rechter zijluik van gesloten paneel) 
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INSCRIPTIE: FRANCISCUSS POURBUS IV ET PI[C?/E?]T[O?/E?]R 1577 (middenpaneel, 

niet bekend waar). 

PROVENANCE: Vermoedelijk tot 1588 in het huis van vader Pieter Pourbus te Brugge; 

Belfort van Duinkerke, tot 1852; zijluiken sinds 1852 in het museum van Duinkerke; 

middenpaneel in het kantoor van de burgemeester van Duinkerke, tot de brand in 1940. 

LITERATUUR: Descamps 1769, pp. 312-313; Hymans 1885, p. 23; Van Mander 1969, fol. 

257v; Foucart 1972, pp. 285-286, afb. 5; cat. Duinkerke 1976, p. 53; Van de Velde 

1979/80, p. 128, afb 8; tent.cat. Brugge 1984, p. 59; cat. Duinkerke 1985, n.p. 

 

Deze triptiek over het martelaarschap van de H. Joris werd vervaardigd in opdracht van de 

Sint-Jorisgilde te Duinkerke. Het gesigneerde en gedateerde centrale paneel werd tijdens 

WOII, in 1940, door een brand vernietigd waardoor een analyse ervan onmogelijk is. De 

zijluiken bevinden zich vandaag de dag in het museum te Duinkerke maar het 

middenpaneel werd vervangen door een repliek. De voorstellingen van de H. Joris in dit 

werk waren ongebruikelijk voor altaarstukken en vertonen een duidelijke impact van de 

Beeldenstorm (1566). Door de religieuze conflicten onder het bewind van de hertog van 

Alva werden frequent martelingen van heiligen afgebeeld. Het linker zijluik stelt de 

marteling voor, het middenpaneel de onthoofding en het rechter zijluik de vernietiging van 

de afgodsbeelden die de H. Joris weigerde te aanbidden. De gesloten zijluiken zijn in 

grisaille geschilderd en stellen de H. Joris voor de rechters voor. Volgens Hymans zou 

Frans Pourbus de Oudere in één van deze taferelen vertegenwoordigd zijn maar waar 

precies is niet geweten. Dat deze triptiek een grote indruk naliet getuigen de beschrijvingen 

van Van Mander en Descamps. Beide auteurs vermelden dat de panelen vervaardigd 

werden bij zijn vader te Brugge. Aangezien Van Mander het retabel wellicht in 1582 

gezien had – na zijn vlucht uit Kortrijk had hij een onderkomen gevonden bij de Brugse 

schilder Paul Weyts – kan men er uit afleiden dat de panelen, die in 1577 vervaardigd 

werden, nog niet op hun bestemming hingen. De vermoedelijke reden hiervoor was de 

oorlog die toen heerste. Het werk zou nog tot 1588 blijven staan in het huis van zijn vader, 

tot na de dood van moeder Anna Blondeel. Rond de signering van het middenpaneel is 

men het niet unaniem eens. Toen Descamps de triptiek zag – we spreken hier over de derde 

kwart van de 18de eeuw – uitte hij zijn ongenoegen over het feit dat Pieter Pourbus zoveel 

zelfvertrouwen had dat hij zijn naam onderaan het paneel had geschreven, maar het in 

werkelijkheid door zijn zoon geschilderd werd. Volgens Paul Huvenne zou Hymans deze 

misvatting een eeuw later rechtgezet hebben door de signatuur als ‘FRANCISCUS 
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POURBUS IV ET PIETER 1577’ te lezen. Vreemd genoeg spreekt Hymans twee jaar 

later, in zijn commentaar omtrent Van Mander’s Schilder-boeck, over ‘FRANCISCUS 

POURBUS IV ET PICTOR 1577’. Aangezien het paneel vernietigd is kan er geen verder 

onderzoek gedaan worden naar de signering. Er kan wel algemeen aangenomen worden dat 

Frans Pourbus I dit retabel waarschijnlijk in het atelier van zijn vader heeft geschilderd. 

Tijdens de reis van Descamps in Vlaanderen, vóór het jaar 1769, zou een Engelsman reeds 

een restauratie hebben doorgevoerd op het middenpaneel. Twee hoofden in het midden van 

de compositie werden verwijderd en herschilderd waardoor een duidelijk verschil in 

kwaliteit zichtbaar werd.  

 

A.2.2. Ongesigneerde altaarstukken 

 

A52. Triptiek van de Aanbidding der Wijzen (ca. 1572/74)  (afb. 121)  

Olie op paneel, 195 x 180 cm (middenpaneel); 195 x 83 cm (zijluiken). 

Wezemaal, Sint-Martinuskerk. 

PROVENANCE: Klooster van de minderbroeders te Oudenaarde, van ca. 1572/74 tot 

vermoedelijk 07-01-1797; particuliere collectie van de familie Audoor; sinds 1851 in de 

Sint-Martinuskerk te Wezemaal. 

LITERATUUR: De Muynck 1935, p. 44; Van Mander 1969, fol. 257v; De Smet 1973, pp. 

105-106; Van de Velde 1994, p. 12-13. 

 

Deze triptiek staat heden ten dage op naam van Otto van Veen (1557-1629) maar is 

onmiskenbaar van Frans Pourbus de Oudere. De toeschrijving aan eerstgenoemde 

kunstenaar wordt reeds aanvaard sinds minimum 1777. Uit dat jaar is namelijk een bron 

gekend waarin een opsomming gegeven wordt van de belangrijke schilderijen die zich in 

het klooster van Oudenaarde bevonden. De beschrijving wordt afgesloten met de woorden 

“schynt te syn van Ottoveins”.132 Het is pas in 1994 dat het werk de toeschrijving verwierf 

aan Frans Pourbus de Oudere. Van de Velde wees in zijn artikel op de duidelijke 

gelijkenissen met zijn ander werk. Zowel de manier waarop de figuren in de architecturale 

setting geplaatst zijn als het decor op zich zijn vergelijkbaar met de Opwekking van 

Lazarus uit 1573 (cat.nr. A61). Ook de wijze waarop de figuren geschilderd zijn om diepte 

                                                 
132 DE MUYNCK P. (1935), p. 44. 
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te creëren, omvangrijk en repoussoir, en hun poses en gebaren zijn gelijkaardig. Sommige 

figuren kunnen zelfs teruggevonden worden in zijn ander taferelen uit dezelfde periode. Zo 

is er bijvoorbeeld de engel uit De Annunciatie in dit retabel (cat.nr. A52e), die tevens terug 

te vinden is in De Inspiratie van de H. Mattheus uit 1573 (cat.nr. A60). Een ander 

voorbeeld is de kleine jongen op het voorplan van De Presentatie in de Tempel (cat.nr. 

52a), dat een gelijkaardige houding in de benen aanneemt als de jongen op het centrale 

paneel van de Vigliustriptiek uit 1571 (cat.nr. A49b). Deze vergelijkingen wijzen erop dat 

het werk in de vroege jaren 1570 moet vervaardigd zijn. Een volgend argument dat de 

authenticiteit bewijst is de invloed van Frans Floris. Pourbus’ paneel met De Aanbidding 

van de Herders (cat.nr. A52c) is duidelijk schatplichtig aan de gelijknamige versie die zijn 

leermeester anno 1568 vervaardigd had (fig. 6). Ook de figuur van Maria lijkt zo 

overgenomen te zijn.133 Een volgend argument die de toekenning aan Frans Pourbus de 

Oudere staaft is een beschrijving van Van Mander. In zijn Schilder-boeck is er namelijk 

sprake van een “Tafel van een dry Coningen met Kerstnacht, en yet anders, dat al seer wel 

gehandelt was”.134 Hij had dit gezien in een klooster te Oudenaarde maar had er blijkbaar 

slechts een vage herinnering van. De geschiedenis toont aan dat dit werk inderdaad 

geschilderd werd voor het klooster te Oudenaarde, in opdracht van de Franciscaanse 

minnebroeders. Aangezien het retabel rond 1572/74 vervaardigd zou moeten zijn is het 

onmogelijk dat Otto van Veen, toen vijftien à zeventien jaar oud, dit geschilderd kan 

hebben. Opmerkelijk is dat de vijf taferelen in hun huidige opstelling een vreemde 

anomalie vertonen wat betreft de volgorde van de onderwerpen; De Aanbidding van de 

Herders (cat.nr. A52b) zou moeten voorafgaan op De Presentatie in de Tempel (cat.nr. 

A52a) en De Aanbidding van de Koningen (cat.nr. A52c); terwijl De Annunciatie (cat.nr. 

A52e) noodzakelijkerwijs voor De Visitatie (cat.nr. A52d) zou moeten komen. Sporen van 

het slotje die de buitenluiken moeten sluiten tonen aan dat de panelen origineel wél in de 

juiste positie stonden; deze zijn te vinden aan zowel de linkerkant van het linker zijluik als 

de rechterkant van het rechter zijluik en niet, zoals zou moeten, aan de zijden die elkaar nu 

raken. De triptiek werd vermoedelijk verwijderd uit de kerk in januari 1797 wanneer de 

laatste monniken verjaagd werden door het Franse leger en de inhoud van de kerk verkocht 

werd. Daarna werd het op een ongekend moment aangekocht door een zekere familie 

Audoor, die het in 1851 schonk aan de Sint-Martinuskerk van Wezemaal. Waar de panelen 

                                                 
133 Het is dan ook niet uitgesloten dat Pourbus hem bij het schilderen geassisteerd had. Vermoedelijk stond 

hij voor Floris’ schilderij in voor het schilderen van de achtergrond. 
134 VAN MANDER K. (1969), fol. 257v. 
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oorspronkelijk hingen in de kerk van Oudenaarde is niet gekend. Vermoedelijk werd het 

ingericht boven het hoofdaltaar maar dit kan niet bewezen worden. Later, waarschijnlijk 

tijdens de verbouwing van de kerk, werden de panelen verhangen naar de muur tegenover 

de ingang. Wat betreft de datum van de bestelling kan als terminus post quem eind 1572 

genomen worden, wanneer er door de bezetting van de Spaanse troepen een periode van 

rust heerste. Voorheen werden de kerken in Oudenaarde, waaronder de Franciscaanse, 

geplunderd en werden vele kunstwerken vernietigd. De absolute terminus ante quem is 

1576; in dat jaar kwamen de calvinisten aan de macht en moet het paneel zich reeds in de 

kerk bevonden hebben. Gezien de historische omstandigheden en de stilistische 

vergelijkingen kan men aannemen dat het retabel tussen ca. 1572 en 1574 vervaardigd 

werd. 

 

A52a. De Presentatie in de Tempel (linker zijluik van open paneel) 

Op dit tafereel wordt het verhaal van Simeon uit het Lucasevangelie afgebeeld. 

Centraal wordt de Maagd voorgesteld, die kindje Jezus over het altaar heen 

overhandigt aan Simeon. Jozef staat achter hen. Op het voorplan zijn twee vrouwen 

te zien met elk een kind in de hand.  

 

A52b. De Aanbidding van de Koningen (middenpaneel) 

Centraal in dit paneel wordt de Maagd voorgesteld met op haar schoot kindje Jezus. 

Voor hen knielt de oudste Koning neer, intens naar Jezus kijkend. Zijn twee 

gezellen bevinden zich ietwat meer op de achtergrond, met elk hun geschenk in de 

handen. Op het voorplan links is Jozef gezeten met een wandelstok in de hand. 

 

A52c. De Aanbidding van de Herders (rechter zijluik van open paneel) 

Deze voorstelling toont ons het moment waarop de Maagd het doek van kindje 

Jezus haalt zodat de herders hem kunnen aanschouwen. Op het voorplan is één van 

hen geknield met een mand vol fruit naast hem. Links houdt een andere herder zijn 

hoofddeksel vast. De andere herders zijn achter de Maagd weergegeven; de ene 

houdt een staf over zijn schouder terwijl een ander een doedelzak bespeelt. 

Helemaal achteraan wordt een vierde herder weergegeven. Rechts achter Maria 

bevindt zich Jozef, die aandachtig het tafereel bekijkt. In de verte is een landschap 

met dieren en een gebouw te zien. 
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A52d. De Visitatie (linker luik van gesloten paneel) 

De scène toont ons de ontmoeting van Maria met haar nicht Elisabeth, dat 

beschreven wordt in het Evangelie volgens Lucas. Op het moment van bezoek is 

Maria zwanger van Jezus en Elisabeth van Johannes de Doper. 

 

A52e. De Annunciatie (rechter luik van gesloten paneel) 

Dit tafereel stelt de annunciatie voor; de aartsengel Gabriël komt Maria bezoeken 

en meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden. De 

figuur van de engel wordt eveneens gebruikt voor het schilderij met de Inspiratie 

van de H. Mattheus uit 1573 (cat.nr. A60). 

 

A53. Triptiek van de Brugse visverkopers (gesloten zijluiken)135 (1576) 

Olie op paneel, 117 x 81 cm (zijluiken). 

Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.nr. 7416. 

 A53a. De H. Johannes de Evangelist (gesloten linkerluik) 

 A53b. De H. Andreas (gesloten rechterluik) 

PROVENANCE: Gekocht van de erfgenamen van dhr. Léo van Puyvelde, Brussel, 1967. 

LITERATUUR: Tent.cat. Brugge 1984, pp. 58-59, afb. 29-30. 

 

Deze triptiek is het resultaat van een collaboratie tussen Frans Pourbus de Oudere en zijn 

vader. Daar waar de open panelen geschilderd zijn door Pieter Pourbus, nam Frans I de 

buitenste luiken voor zijn rekening. De heiligen stellen Johannes de Evangelist en Andreas 

voor, die elk in een nis geplaatst zijn. De invloed van Frans Floris is duidelijk aanwezig in 

de behandeling van de draperieën.  

                                                 
135 Aangezien alleen de buitenluiken volledig van Frans Pourbus’ hand zijn, worden enkel deze panelen 

besproken. De medewerking aan het middenpaneel en de open zijluiken (fig. 2a-c) is niet helemaal 
duidelijk. Vermoedelijk stond hij in voor een deel van het landschap. 
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A.3. DEVOTIONELE SCHILDERIJEN EN HISTORIESTUKKEN 

 

A.3.1. Gesigneerde devotionele schilderijen en historiestukken 

 

A54. Aanbidding der Wijzen (1564)    (afb. 51) 

Olie op paneel, 50.8 x 66.7 cm. 

Londen, particuliere collectie van John Appleby. 

INSCRIPTIE: F. POURBUS INVENTOR / 1564 (centraal onderaan). 

PROVENANCE: Veiling Londen (Christie’s), 4/11/2010, lot 2. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

De signatuur op dit paneel – recent opgedoken in de Vlaamse kunstmarkt – verraadt dat dit 

een werk betreft van Frans Pourbus de Oudere. Doch, studies hebben ook de medewerking 

van vader Pieter aangetoond. Het paneel vertoont namelijk gelijkaardige elementen en 

details als het Veelluik van Hemelsdale (cat.nr. A48). Aangezien Pourbus in 1564 nog 

leerling en woonachtig was bij zijn vader te Brugge lijkt deze theorie aannemelijk. 

Bovendien liet hij in zijn signering ‘et pictor’ achterwege, waardoor dit vermoeden 

ondersteund kan worden. Indien het werk toch enkel van Frans I is, geeft dit een goed 

beeld weer van de werking van het atelier en de invloed van zijn vader. Over de 

geschiedenis en opdrachtgever van dit werk is niets gekend. 

 

A55. Paradijslandschap met zondeval (1565)    (afb. 53) 

Olie op paneel, 14 x 22.8 cm. 

Cologne, huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: F.P. / 1565 (niet bekend waar). 

PROVENANCE: Gurdon familie, Assing ton Hall, Suffolk; Graham Baron, Wingfield Castle, 

Nofolk; veiling Londen (Christie’s), 04-10-1967, lot 152 (verkocht aan Noel Turner Esq.); 

veiling Londen (Christie’s), 26-11-1976, lot 47. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 
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In dit tafereel is een paradijslandschap voorgesteld waarin talloze dieren te onderscheiden 

zijn. Op de achtergrond, vrij centraal in beeld, zijn Adam en Eva afgebeeld. De scène stelt 

de zondeval voor; het verhaal uit Genesis 3 waarin Eva verleid wordt door een slang om 

een vrucht van de boom te eten terwijl God dit verboden had. Van dit schilderij is een 

kopie bekend dat in de veilingen circuleert als ‘Studio van Frans Pourbus de Oudere’ (fig. 

12). Het verschil in kwaliteit, bijvoorbeeld in de tijger en leeuwenkop, bevestigt de 

toeschrijving van dit paneel aan Pourbus. 

 

A56. Het Aards Paradijs (1566) 

Olie op paneel, 55 x 71.5 cm. 

Parijs, Jean-Max Tassel, inv. nr. niet gekend. 

INSCRIPTIE: F.POURBUS FE INV / 1566 (niet bekend waar). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Briels 1997, p. 147, afb. 215. 

 

Op dit paneel wordt Pourbus’ talent wat betreft het schilderen van dieren en landschappen 

bevestigd. Er zijn verscheidene dieren te bemerken die zich rondom Adam en Eva hebben 

geschaard. Centraal in beeld is een duidelijke voorstelling van de zondeval te bemerken: 

Eva plukt de verboden vrucht van de boom. Net zoals op het Paradijslandschap met 

zondeval (cat.nr. A55) dat een jaar eerder geschilderd werd, wordt op de achtergrond aan 

de rechterkant een olifant voorgesteld.  

 

A57. Orpheus temidden van de dieren (1570)   (afb. 118)  

Olie op paneel, 129 x 188 cm. 

Florence, Palazzo Pitti, Galleria Palatina ed Appartamenti Reali, inv.nr. 5409. 

INSCRIPTIE: FR.POURBUS 1570 (niet bekend waar). 

PROVENANCE: Villa La Ferdinanda, Florence, Artimino; Galleria degli Uffizi, Florence; 

Corridoio Vasariano, Palazzo degli Uffizi, Galleria degli Uffizi, Corriodoio Vasariano, 

Deposito Archibusieri, Florence; Palazzo Pitti, Galeria Palatina e Appartamenti, 

Magazzino Occhi, Florence; Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti, Florence, 

verwerving in 1928; Villa medicea di Poggio a Caiano, Poggio a Caiano, Florence, 
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verwerving op 15-06-1940; Palazzo Pitti, Museo degli Argenti, Florence, verwerving op 

14-12-1944; Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti, Florence. 

LITERATUUR: Tent.cat. Florence 1947, p. 110, nr. 7; Faggin 1968, p. 63, afb. 164; Van de 

Velde 1979/80, p. 127; Van de Velde 1994, p. 11. 

 

Over dit werk is vrijwel geen informatie gekend. Orpheus is in het midden van het paneel 

gezeten met een rood doek om zich heen. In het landschap zijn allerlei dieren te ontwaren 

die stuk voor stuk vervaardigd zijn met een uiterst scherpzinnig oog voor detail. Net zoals 

op zijn andere landschappen met dieren is er een olifant en een leeuw te bemerken. De 

signering bevestigt de authenticiteit van Frans Pourbus I. 

 

A58. Adam en Eva met Kain en Abel (157[0?])   (afb. 116)  

Olie op paneel, 33.4 x 46.5 cm. 

Salzburg, Residenzgalerie, inv.nr. 237. 

INSCRIPTIE: F.P. 157[0?] (onderaan, rechts van de boomstronk). 

PROVENANCE: Aankoop door Konrad Welwert op 15-05-1964 in Kitzbühel. 

LITERATUUR: Van de Velde 1969/70, p. 166; Van de Velde 1994, p. 11; cat. Salzburg 

2010, p. 184. 

 

Dit schilderij werd lang beschouwd als Frans Pourbus’ vroegste historische werk. 

Oorspronkelijk werd dit verworven als een mythologische scène met een naakte man en 

vrouw maar in werkelijkheid stelt dit Adam en Eva voor met hun kinderen Kain en Abel. 

Naast de centraal geplaatste geit, dat gemolken wordt door Eva, bevinden zich nog enkele 

andere dieren op het schilderij. Typerend voor Pourbus is de olifant, die in elk 

dierentafereel terugkomt. Dezelfde iconografie en een soortgelijke compositie is terug te 

vinden op het gelijknamig paneel van leermeester Frans Floris, dat vier jaar eerder 

vervaardigd werd (fig. 3).136 De figuren lijken zo getransponeerd te zijn naar dit paneel.  

 

  

                                                 
136 Hiervan wordt geopperd dat Pourbus de dieren en het landschap geschilderd zou hebben. 
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A59. Historie van de H. Andreas (1572)   (afb. 62)  

Olie op paneel, allen ongeveer 70 x 57 cm. 

Gent, Sint-Baafskathedraal, noordelijke transeptarm. 

INSCRIPTIE: F. POVRBVS IV ET PICTOR / 1572 (onderaan op cat.nr. A59c). 

PROVENANCE: Sinds 1572 in de Sint-Baafskathedraal te Gent. 

LITERATUUR: Dhanens 1965, pp. 194-197, nr. 441, afb. 174-76. 

 

De historie van de H. Andreas is een groep van veertien panelen dat verzameld is in drie 

reeksen van respectievelijk vijf, vijf en vier schilderijen. Oorspronkelijk werd het 

geschilderd voor het koorgestoelte van de Gentse Sint-Baafskathedraal, waar het in 1734 

nog ter plaatse vermeld werd. Rond 1760/70 werden ze, met het oog op het oprichten van 

het huidig doksaal en koorgestoelte, overgebracht naar de kapittelzaal en ingewerkt in 

houten kaders. In 1777 werden ze daar gespot en vermeld door P.L. Spruyt. Waarschijnlijk 

werden toen een aantal panelen verkleind, gezien er sommige opschriften onvolledig zijn. 

Kort voor 1906 werden ze overgebracht naar de noordelijke transeptarm en in 1953 

gebeurde een restauratie. Opmerkelijk is dat er slechts drie panelen (cat.nrs. A59a, A59b 

en A59e) teruggaan op het Evangelie; op de andere voorstellingen worden legendes 

afgebeeld. De volgorde van de werken is verwarrend; De vermenigvuldiging van de broden 

(cat.nr. A59e) zou moeten ingeschakeld worden tussen De roeping van Andreas (cat.nr. 

A59b) en De prediking van de H. Andreas (cat.nr. A59c). Op schildertechnisch en 

compositorisch vlak bemerkt men typische maniëristische kenmerken. Zowel de 

samenstelling als kleurschakeringen herinneren aan de Italiaanse inspiratie. Er zijn sterke 

tegenstellingen te zien tussen het voor- en achterplan en er is gebruik gemaakt van een 

vluchtperspectief en karakteristieke bewegingsmotieven. Onder elk afzonderlijk schilderij 

is een Latijnse tekst opgetekend. Een kort overzicht van de verschillende panelen: 

 

A59a. De prediking van Sint-Jan de Doper, 70.5 x 52 cm. 

Sint-Jan de Doper wordt omringd door zijn leerlingen, waaronder Andreas, en 

predikt voor een gezeten menigte in een berglandschap. Zijn rechterarm is 

uitgestrekt en wijst naar Christus, die hier niet is afgebeeld.  
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A59b. De roeping van Andreas, 70.5 x 57 cm. 

Christus bevindt zich links op het voorplan, aan de oever van het meer van Galilea. 

Hij roept Petrus en Andreas toe, die in hun vissersboot naderen. Op het achterplan 

is een tweede boot met vissers te zien.  

 

A59c. De prediking van de H. Andreas, 70.5 x 57 cm. 

Op het middenplan staat de apostel Andreas te prediken voor de aandachtig 

luisterende heidenen. Aan de linkerkant staat een man van Afrikaans origine die, 

doordat hij op de voorgrond geplaatst is, benadrukt wordt.  

 

A59d. De H. Andreas celebreert de Heilige Mis, 70 x 57 cm. 

Andreas knielt voor het altaar en verheft een hostie, terwijl een jongen zijn gewaad 

omhoog houdt. Op de achtergrond bevindt zich een tweede altaar, waar een priester 

de Heilig Communie uitdeelt. Aan de rechterkant zit een geknielde vrouw die aan 

het bidden is. 

 

A59e. De vermenigvuldiging van de broden, 70 x 57 cm. 

Centraal staat Christus die, in aanwezigheid van Petrus en Andreas, bezig is met het 

brood te zegenen. Bij hen staat een jongen die de korf met brood en vis heeft 

gebracht. Op de achtergrond bevindt zich een menigte die gezeten is in het dal van 

een rotsachtig landschap. 

 

A59f. Andreas weigert aan de afgoden te offeren, 70 x 57 cm. 

De links gezeten consul Egeas wijst naar het centraal afgebeelde afgodsbeeld op de 

sokkel. Terwijl een dienaar bezig is met het tellen van de beschuldigingen op zijn 

vingers, keert Andreas zich af van het beeld. 

 

A59g. Andreas predikt vanuit zijn gevangenis, 70 x 57 cm. 

Door de tralies heen is Andreas bezig met het prediken aan het volk dat buiten 

gezeten is. Links van de gevangenis wordt een stadsbeeld afgebeeld dat Patras zou 

suggereren.  
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A59h. De geseling van Andreas, 70 x 57 cm. 

Deze scène wordt afgebeeld naar voorbeeld van een geseling Christi. Andreas staat 

centraal in beeld vastgebonden aan een pijler terwijl twee beulen hem aan het 

geselen zijn. Rechts wordt een tiran afgebeeld op zijn troon. 

 

A59i. De kruisiging van Andreas, 70 x 57 cm. 

Centraal in beeld ontwaren we de H. Andreas, gebonden aan een X-vormig kruis. 

Rond hem heen staat een menigte die vol medeleven maar hulpeloos aan het 

toekijken is. Voor hem wordt een knielende vrouw afgebeeld, die waarschijnlijk 

geïdentificeerd kan worden als Maximilla, de vrouw van Egeas. Links op de 

achtergrond is de proconsul te zien op een paard, samen met zijn gevolg. 

  

A59j. De kruisafneming en begrafenis, 70 x 57 cm. 

Links vooraan wordt de H. Andreas van zijn kruis gehaald door een leerling en de 

knielende Maximilla. Op de achtergrond rechts wordt hij door drie mensen bij de 

grot in een graftombe neergelegd. 

 

A59k. De dood van Egeas, 70 x 52 cm. 

In een ietwat vreemde houding vinden we vooraan op het paneel een liggende 

Egeas, die door twee duivels gewurgd en op de grond gegooid werd. Hij wordt 

omringd door zijn dignitarissen en een hondje. Op de achtergrond staan nog enkele 

mensen en in de verte ontluikt een stadsgezicht met brug. 

 

A59l. Overbrenging van de relieken, 70 x 57 cm. 

De persoon die met zijn rug naar de toeschouwer gericht is maar zijn hoofd 

omwendt, moet keizer Constantijn voorstellen. Met een brede stap volgt hij de twee 

bisschoppen die het reliekschrijn op hun schouders wegdragen. Links achter de 

boom zijn nog enkele volgelingen te zien. 

 

A59m. De relieken van de Heilige worden uit een brandende kapel gered, 70 x 57 

cm. 

Centraal op het achterplan komt een man met het reliekschrijn op zijn schouder uit 

een brandend gebouw. Aan de linker- en rechterkant worden mensen afgebeeld die 

aan het bidden zijn. 
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A59n. De Schotten overwinnen dankzij het Andreaskruis, 70 x 49 cm. 

Vooraan wordt een vaandrig afgebeeld, die met zijn vaandel in de lucht aan het 

lopen is. Achter hem volgt een ruiter en het vluchtende leger. In de verte links is de 

overwinnaar te paard afgebeeld, samen met zijn lansknechten. In de hemel wordt 

aan de linkerzijde het Sint-Andreaskruis afgebeeld. 

 

A60. Inspiratie van de H. Mattheus (1573)    (afb. 89) 

Olie op paneel, 187 x 133 cm. 

Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv.nr. 1483. 

INSCRIPTIE: F. POVRBVS INV. ET PICTO / 1573 (midden links). 

PROVENANCE: Collectie Baillie, Antwerpen; veiling Antwerpen (Baillie), 22-04-1862 en 

volgende dagen, lot 48.  

LITERATUUR: Vgl. provenance; Taurel 1889, p. 146; Lavin 1980, pp. 113-114, afb. 1; Van 

de Velde 1979/80, p. 128. 

 

In dit tafereel is een zittende H. Mattheus te zien die bezig is met het neerschrijven van zijn 

Evangelie in de Bijbel. Naast hem is een engel verschenen die hem de inspiratie van God 

influistert. Opvallend is dat de tekst Hebreeuwse letters bevat maar wel in het Arameens 

geschreven is. Dit was een voorloper van het Syrisch ten tijde van Christus en werd 

gebruikt als dialect van het Heilig Land. Er is geen twijfel mogelijk dat Pourbus voor dit 

schilderij de Syrische versie van het Nieuwe Testament heeft gevolgd. In deze ‘Peschitta’ 

werd namelijk gebruik gemaakt van Syrische karakters maar dan in een Hebreeuwse vorm. 

In 1571 werd deze tekst herdrukt in een polyglotte Bijbel dat circuleerde in het Antwerpse; 

het is dus vrij waarschijnlijk dat Pourbus deze tekst gezien had. Aangezien geacht werd dat 

dit de vroegste versie van het Nieuwe Testament was, dacht Pourbus vermoedelijk dat dit 

authentieker was dan de Hebreeuwse teksten, die gebaseerd waren op latere manuscripten. 

Onderzoek van Lavin wees uit dat zowel de eerste als de tweede vers van het Evangelie 

neergepend zijn, en de H. Mattheus pauzeert tussen de woorden ‘Judas’ en ‘en zijn broers’. 

Een gelijkaardige voorstelling werd geschilderd door Caravaggio (1571-1610). 

Opmerkelijk is dat in zijn schilderij twee dezelfde elementen voorkomen die in Pourbus’ 

werk ook te zien zijn. Zowel de engel als de verzen in hetzelfde geschrift komen overeen. 

Lavin poneert dat Caravaggio daarmee het werk van Pourbus op één of andere manier 

moet gekend hebben maar deze veronderstelling wordt ontkracht door Van de Velde. Hij 
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stelt dat het werk mogelijks identiek is met een schilderij dat in 1621 en 1663 tot een 

Antwerpse verzameling behoorde. In de nalatenschap van Nicolaas Cheeus (?-1621) 

bevond zich namelijk ‘een groot stuc schilderye in vergulde lyste, figure van den 

Evangelist Sint Matheus, gedaen by Francisco Pourbus, geestimeert op vyf hondert 

gulden’.137 Bij het sterven van Cheeus’ weduwe in 1663 werd het werk toebedeeld aan 

zoon Nicolaas Cheeus de Jongere onder de noemer ‘Sint Matheus van Purebus’. 138 Dat dit 

te identificeren valt met het werk uit Brussel blijkt uit het onderwerp en de signatuur die 

het draagt. Lavin’s veronderstelling dat Caravaggio dit schilderij gezien zou kunnen 

hebben moet dan ook ten sterkste in twijfel getrokken worden. 

 

A61. Opwekking van Lazarus (1573)     (afb. 68)  

Olie op paneel, 101 x 89 cm. 

Doornik, Notre-Dame kathedraal. 

INSCRIPTIE: F. POVRBVS. IVE. ET PINXIT / 1573 (linksonder). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: De Volkaersbeke 1870, p. 57; Hymans 1902, p. 112; Van de Velde 1979/80, 

pp. 127-128. 

 

Buiten de inscriptie, die duidelijk aantoont dat Frans Pourbus de Oudere dit werk heeft 

uitgevonden en geschilderd, zijn er nog een aantal typische elementen te bemerken die zijn 

hand verraden. Er is namelijk nog een werk gekend met dezelfde voorstelling, dat 

vermoedelijk iets vroeger vervaardigd werd en opvallende gelijkenissen vertoont (cat.nr. 

A65). Op beide panelen worden de figuren op een gelijkaardige manier in een 

architecturale setting geplaatst en is er gebruik gemaakt van de repoussoirtechniek. Ook 

worden dezelfde poses en gebaren gebruikt. Opvallend is dat de knielende dame aan de 

rechterkant tevens gebruikt werd voor het paneel met de Miraculeuze mis van de H. 

Martinus (cat.nr. A50p), dat zich eveneens in de kathedraal van Doornik bevindt. De 

Volkaersbeke las de signering verkeerdelijk als ‘1575’, de juiste datering is echter 1573. 

 

  

                                                 
137 DENUCÉ J. (1932), p. 33. 
138 DENUCÉ J. (1932), p. 237. 



78 
 

A62. De Calvarieberg (1576)   (afb. 64) 

Olie op paneel, 93.3 x 75.7 cm. 

Gent, Museum voor Schone Kunsten, inv.nr. S-93. 

INSCRIPTIE: F. POVRBVS (midden onderaan tussen Maria’s voet en de doodskop); 1576 

(onder het kruis). 

PROVENANCE: Niet gekend; eerste vermelding in Notice, 1836, nr. 77. 

LITERATUUR: De Volkaersbeke 1870, p. 56; cat. Gent 1938, p. 109; Wilenski 1960, p. 625. 

 

Dit gesigneerde werk werd vervaardigd in 1576 en toont een duidelijke invloed van 

leermeester Frans Floris. Zowel het streven naar de elegantie als de retoriek van Johannes’ 

gebaar en de klassieke gelaatstypes zijn vermoedelijk overgenomen van Floris; allen 

elementen die hij tijdens zijn reis naar Italië had leren kennen. De scène stelt Christus aan 

het kruis voor, met aan zijn voeten de geknielde Maria Magdalena die het kruis al rouwend 

vasthoudt. Links is de Heilige Maagd te zien en rechts Johannes de Evangelist. Aan de 

voet van het kruis ligt een doodshoofd, verwijzend naar de berg Golgotha 

(‘Schedelplaats’). In de verte kan men Jeruzalem ontwaren. De compositie vertoont 

opvallende gelijkenissen met de Kruisiging die Pourbus twee jaar eerder schilderde voor 

het retabel te Doornik (cat.nr. A50a). Zowel de Christusfiguur, met dezelfde houding en 

lendendoek, als Maria Magdalena lijken quasi identiek. Rond de herkomst van dit 

schilderij zijn heel wat onduidelijkheden. Het zou voor het eerst opgedoken zijn in 1836. 

Het werk verkeert heden ten dage in slechte staat en vertoont talrijke sporen van 

restauraties. Desalniettemin blijft dit historisch belangrijk als een gesigneerd en gedateerd 

werk van Frans Pourbus de Oudere. 

 

A63. Orpheus speelt voor de dieren (1584?)  (afb. 25) 

Olie op paneel, 75 x 108 cm. 

Parijs, kunsthandel Galerie Virginie Pitchal. 

INSCRIPTIE: P. Porbus F. (linksonder); 15[84?] (linksonder). 

PROVENANCE: Veiling Wenen (Dorotheum), 07-10-1998, lot 68; collectie P. de Boer, 

Amsterdam, vanaf 2001; sinds 2003 in het bezit van de kunsthandel Galerie Virginie 

Pitchal, Parijs. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 
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Daar de inscriptie niet goed leesbaar is heerst er heel wat onduidelijkheid rond dit werk. 

Het RKD vermeldt dat de datering opgehaald werd als ‘1534’ maar het waarschijnlijk 

gelezen moet worden als ‘1584’, terwijl Pourbus op dat moment reeds drie jaar gestorven 

was. Mijns inziens zijn er twee mogelijkheden. De eerste hypothese is dat ook de ‘4’ 

verkeerdelijk gelezen werd en in werkelijkheid een ‘1’ moet voorstellen. De tweede 

veronderstelling is dat het schilderij op het moment van sterfte nog niet voltooid was en 

vader Pieter Pourbus dit verder heeft afgewerkt. Dit zou ook de ‘P’ verklaren in de 

signatuur en lijkt het meest plausibel. Dat dit paneel niet opgenomen werd in de inventaris 

van zijn nalatenschap kan verklaard worden doordat hij dit misschien in het atelier van zijn 

vader vervaardigd had en het dus niet aanwezig was in zijn sterfhuis te Antwerpen. 

 

A64. Het Laatste Avondmaal      (afb. 98) 

Olie op doek (overgezet van wit papier), 41.3 x 56 cm. 

Caen, Musée des Beaux-Arts, inv.nr. 66.1.1. 

INSCRIPTIE: F. POURBVS INV. 15[..] (linksonder, op de achterzijde van het bankje). 

PROVENANCE: In 1966 verworven door het museum; in 2008 uitgeleend voor een 

tentoonstelling in Musée des Augustins, Toulouse.  

LITERATUUR: Foucart 1968, pp. 182-184, afb. 4-5; cat. Caen 1994, nr. 145, pp. 270-71 ; 

tent.cat. Toulouse 2008, p. 50. 

 

Dit tafereel stelt het Laatste Avondmaal voor. Oorspronkelijk werd dit vervaardigd in olie 

op papier maar later werd het overgezet op doek, vermoedelijk ter conservering.. Het is het 

enigste gekende werk van Frans Pourbus de Oudere dat een combinatie van deze 

materialen omvat. Qua compositie wordt er veel aandacht geschonken aan de 

vernieuwende technieken van de Venetiaanse schilderkunst, zoals het gebruik van de 

schuine tafel ter opwekking van het perspectief. Ook het interieur van het paleis met de 

niches en balustrade is een Vlaamse adaptatie van de Venetiaanse modellen. Christus is in 

het midden van de tafel gezeten terwijl de apostelen rond hem in kleine groepjes aan het 

praten zijn. Op de voorgrond ziet men een eenzame Judas, die lijkt op te staan als reactie 

op de prediking van Christus. De realistische en nauwkeurige weergave van dit werk wordt 

versterkt door het licht- en schaduwspel, dat bijvoorbeeld goed te zien is bij de schaduw 

van Judas op het tafellaken. De beharing van de apostelen werd zacht behandeld en doet 

denken aan de Italiaanse sfumato techniek. Hoewel de gezichten geschetst werden is er 
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toch gepoogd om te variëren tussen de fysieke types en houdingen. Christus wordt, als 

belangrijkste figuur in het tafereel, omhuld door een lichtgevende aureool. Vermoedelijk is 

dit werk een geprepareerde schets voor een gravure maar hier is geen zekerheid omtrent. 

De inscriptie ‘invenit’ indiceert alleszins wel dat Pourbus de bedenker is van deze 

compositie. Foucart merkte de afwezigheid van de gebruikelijke vermelding ‘et pinxit’ op, 

hetgeen vermoedens doet opwekken dat Pourbus niet de materiële uitvoerder was. De 

schets, die zeer verduisterd was geworden, werd voor de tentoonstelling te Toulouse in 

2008 gerestaureerd. 

 

A.3.2. Ongesigneerde historische en devotionele schilderijen 

 

A65. Triptiek: Opwekking van Lazarus (1570?)  (afb. 24) 

Olie op paneel, 102.2 x 73.2 cm (middenpaneel); 104 x 33.5 cm (zijluiken). 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

 A65a. H. Jacobus met stichters (linker zijluik)  

 A65b. Opwekking van Lazarus (middenpaneel) 

 A65c. H. Catharina met stichtsters (rechter zijluik) 

INSCRIPTIE: Wapenschilden van de donor (zijluiken). 

PROVENANCE: Veiling Amsterdam (Christie’s), 6-05-1998, lot 99. 

LITERATUUR: Vgl. provenance, www.christies.com. 

 

Deze triptiek omvat centraal een voorstelling van de opwekking van Lazarus en aan beide 

zijden een afbeelding van de stichtersfamilie. Aan de linkerkant wordt de knielende 

opdrachtgever bijgestaan door zijn drie zonen en de H. Jacobus; aan de rechterkant 

omringen de negen dochters zijn vrouw, die bijgestaan wordt door de H. Catharina. Er zijn 

een aantal elementen die erop wijzen dat de triptiek later samengesteld moet zijn. 

Vooreerst zijn er de afmetingen van de zijluiken, die niet overeen komen met het centraal 

paneel, en bovendien zijn er ook enkele stilistische verschillen te bemerken. Het centraal 

compartiment is vrijwel zeker geschilderd door Frans Pourbus de Oudere, daar hetzelfde 

onderwerp in 1573 reeds door hem geschilderd werd voor de kathedraal te Doornik (cat.nr. 

A61) en sterke gelijkenissen vertoont. Op beide werken is een zeer vergelijkbare 

architecturale achtergrond te bemerken en staan de figuren op de voorgrond om de illusie 

van diepte te vergroten, wat in het verlengde ligt van de stijl van Frans Floris. 
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Vermoedelijk is er een stuk afgesneden van het centrale paneel wanneer de zijluiken 

toegevoegd werden. Dit gebeurde in dezelfde vorm als de Triptiek van het Martelaarschap 

van de H. Joris (cat.nr. A51). De zijluiken moeten iets vroeger gedateerd worden dan het 

middenpaneel en zijn waarschijnlijk afkomstig van een drieluik voor private devotie. 

 

A66. Christus tussen de schriftgeleerden (ca. 1571) (afb. 45) 

Olie op paneel, 112 x 137 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Particuliere collectie M. Ghinet, Luik, sinds 1905; veiling München 

(Weinmüller), 26-06-1963, lot 1149 (als Willem Key); kunsthandel Bodan, Konstanz, 

sinds 1968; galerie Jan de Maere, tot 10-12-1999; veiling Londen (Christie’s), 14-12-2001, 

lot 8 (als omgeving van Frans Pourbus I). 

LITERATUUR: Bergmans 1967, pp. 3-16, afb. VI; www.christies.com. 

 

Over dit werk bestonden heel wat onduidelijkheden; vroeger werd het toegeschreven aan 

Willem Key en later stond het op naam van Lambert Lombard. De sterke gelijkenissen met 

het centrale paneel van Pourbus’ Vigliustriptiek (cat.nr. A49) spreken deze toewijzingen 

echter tegen. Zowel het thema van Christus onder de schriftgeleerden als de compositie en 

afgebeelde figuren verraden de analogie met het altaarstuk. Volgens Bergmans zou dit een 

eerste versie zijn voor het retabel, waaraan nog enkele wijzigingen werden aangebracht. 

Daar waar in dit paneel aan de linker- en rechterkant van de hogepriester telkens dertien 

personages afgebeeld zijn, dreef hij dit aantal in het altaarstuk op naar achttien. Ook zijn er 

enkele figuren die vervangen zijn op het retabel. In deze versie ziet men links van de 

hogepriester een kardinaal met baret en rood gewaad. De man werd, op basis van een 

portret van Georges Boba,139 geïdentificeerd als kardinaal Karel van Lotharingen (1524-

1574), de aartsbisschop van Reims. Hij verdedigde de rechten van de Gallicaanse kerk 

maar viel in 1567 wel de calvinisten aan. De aanwezigheid van deze man, die Viglius anno 

1550 zou ontmoet hebben, is een weerspiegeling van de dogma’s tussen de katholieken en 

de protestanten. Dit wordt bekrachtigd door Christus, die duidelijk op zijn vingers aan het 

tellen is. In deze versie worden de partijen samen afgebeeld, terwijl deze in het retabel 

gescheiden werden. Er werden nieuwe personages toegevoegd, zoals Viglius’ neef Jacob 

Hessels, en anderen, zoals de kardinaal, verwijderd zodat er een strikte tegenstelling 
                                                 
139 George Boba, 1572, olie op paneel, Reims, Reims, Museum voor Schone Kunsten.  



82 
 

ontstond tussen beide partijen. In 1999 werd het werk verkocht met een certificaat van Jan 

De Maere, die poneerde dat dit een autograaf werk is van Pourbus maar dat het incompleet 

achtergelaten werd na zijn dood. Volgens hem zou het afgewerkt zijn in Pourbus’ atelier 

door iemand uit zijn omgeving. In 2000 werd het paneel nogmaals onderzocht en werd de 

visie van Bergmans bevestigd door Dr. Van den Brink, conservator van het 

Bonnefantenmuseum te Maastricht. Hij baseerde zich op de verschillende pentimenti in het 

werk, waaronder de positie van de staande figuur aan de linkerkant en de personages rechts 

op de achtergrond. 

 

A67. David en Abigaïl (ca. 1570/80)    (afb. 114) 

Paneel, 158 x 208 cm. 

Wenen, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. nr. 1096. 

PROVENANCE: Collectie aartshertog Leopold Wilhelm (als Maarten de Vos); 

Kunsthistorisches Museum, Wenen, van 1659 tot heden. 

LITERATUUR:  Tent.cat. Wenen 1987, p. 264; Van de Velde 1979/80, pp. 147-148. 

 

Dit werk werd voormalig toegeschreven aan Maarten de Vos en later aan Adam Van Noort 

maar kan beschouwd worden als een laat werk van Frans Pourbus de Oudere. Bepaalde 

elementen zijn namelijk gelijkaardig aan de Triptiek van het Martelaarschap van de H. 

Joris uit 1577 (cat.nr. A51). Zo is de figuur van David vergelijkbaar met de heilige op de 

buitenzijde van het rechter zijluik (cat.nr. A51e); de fysionomie, houding en gebarentaal 

komen duidelijk overeen. Ook met het centrale paneel (cat.nr.A51b) zijn er gelijkenissen te 

bemerken; zowel de gelaatsuitdrukkingen, met een half geopende mond, als de paardenkop 

en het landschap zijn soortgelijk. De voorgestelde scène toont ons de ontmoeting van 

David en Abigaïl. Abigaïl knielt voor hem neer terwijl ze hem eten en drinken aanbiedt; 

rond hen staan Davids soldaten en andere toeschouwers geschaard. Tussen de soldaten aan 

de linkerkant zou Pourbus’ zelfportret geschilderd zijn maar hier is geen zekerheid over. 

Uit zijn nalatenschap blijkt dat dit werk nog niet voltooid was op het moment dat hij stierf, 

er zou namelijk een “onvolmaect taffereel, wesende de historie van Abigael”140 

achtergebleven zijn in zijn atelier. Naast dit paneel komt eveneens een onvoltooide kopie 

voor op de lijst. Waarschijnlijk was het een onafgewerkte versie van dit tafereel (fig. 13), 

dat na zijn dood door een andere schilder afgewerkt werd om alsnog verkocht te kunnen 
                                                 
140 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 
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worden. Van de Velde maakt hierbij de hypothese dat het eventueel om Hans Jordaens 

(1555-1630) kan gaan, met wie Pourbus’ weduwe hertrouwde. Naar dit werk is in 1583 

eveneens een kopie gemaakt door Christiaen Jansz van Bieselingen (1558-1600) (fig. 14). 

 

A68. H. Hiëronymus in gebed (afb. 94) 

Olie op paneel, 60 x 47 cm. 

Montauban, Musée Ingres, inv.nr. MI.885.11.12. 

PROVENANCE: Collectie van Don Armand Cambon, voor 1885; in 1885 verworven door 

het museum. 

LITERATUUR: Cat. Montauban 1959, p. 9 (als Vlaamsche school, 16de eeuw); tent.cat. 

Montauban 1985, afb. 203 (als Frans Pourbus II); cat. Montauban 1993, nr. 136. 

 

De man in dit paneel stelt de H. Hiëronymus voor. In tegenstelling tot de gebruikelijke 

weergave van een heilige in zijn tijd, koos Pourbus opzettelijk voor een desacralisering. 

Dit alles had te maken met de religieuze conflicten die toen gaande waren. Hij wordt 

voorgesteld als een oude man die als het ware hopeloos aan het bidden is. Op de 

achtergrond is een stadje te bemerken. 

 

A69. Prediking van Johannes de Doper (voor 1577)  (afb. 95) 

Olie op paneel, 125.2 x 180 cm. 

Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, inv.nr. 69.3. 

PROVENANCE: collectie van Lord Iveagh; veiling Londen (Christie’s), 12-07-1963, lot 124 

(als Maarten de Vos); aankoop in 1969 door Julius H. Weitzner van het museum van 

Valenciennes. 

LITERATUUR: Foucart 1972, pp. 285-286, afb. 4; Van de Velde 1979/80, pp. 133-134, afb. 

12. 

 

Johannes de Doper wordt blootvoets voorgesteld, al predikend tegen een aandachtig 

luisterende menigte. Het paneel heeft niet altijd op naam van Frans Pourbus de Oudere 

gestaan; anno 1969 kocht het museum van Valenciennes dit op de Londense kunstmarkt 

aan als een werk van Maarten de Vos. Foucart wees toen op de opmerkelijke gelijkenissen 

met Pourbus’ Triptiek van het Martelaarschap van de H. Joris (cat.nr. A51). Zo is de 
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soldaat rechts in dit paneel zeer vergelijkbaar met de houding die de man met het boek 

aanneemt op het gesloten linker zijluik van de Sint-Joristriptiek (cat.nr. A51d). De man 

links van Johannes zou dezelfde zijn als de gehelmde soldaat op het centrale paneel (cat.nr. 

A51b). Ook zijn er duidelijke invloeden te bemerken van leermeester Frans Floris, zoals de 

uitvoering van de draperieën en de afgeronde contouren, wat Pourbus’ hand bevestigt. 

Volgens Foucart moet dit werk gesitueerd worden voor de Triptiek van het Martelaarschap 

van de H. Joris (cat.nr. A51), dus voor 1577. 

 

A70. Prediking van Johannes de Doper (ca. 1581?)  (afb. 95) 

Olie op paneel, 119 x 118 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Veiling Londen (Sotheby’s), 25-07-1973, lot 92 (als Adam van Noordt). 

LITERATUUR: Van de Velde 1979/80, pp. 133-135, afb. 13; Zondervan 1982, pp. 74-116. 

 

De predikende Johannes wordt ook in dit paneel blootvoets in een menigte voorgesteld, 

maar dan in een meer beboste omgeving en een compactere compositie. Dit werk werd, net 

als voorgaand paneel, vroeger verkeerdelijk toegeschreven. In 1973 werd het geveild in 

Londen als een werk van Adam van Noort maar Van de Velde schreef dit terecht toe aan 

Frans Pourbus de Oudere. Zowel de manier waarop de figuren geschilderd zijn – groot en 

repoussoir – als de soort personages komen overeen met de Triptiek van het 

Martelaarschap van de H. Joris (cat.nr. A51). Zo is er bijvoorbeeld het hoofd van de oude 

vrouw rechts van Johannes en boven de herder, die eveneens te bemerken is op het linker 

luik van het retabel (cat.nr. A51a). Ook Johannes’ armgebaren en de kenmerkende lange 

vingers zijn terug te vinden bij verschillende figuren aan de buitenzijde van 

laatstgenoemde triptiek (A51d-e). Het werk moet iets later gesitueerd worden dan de 

gelijknamige versie uit het museum van Valenciennes (cat.nr. A69). Vermoedelijk kan dit 

schilderij vereenzelvigd worden met de “St. Jans predicatie”141 dat beschreven staat in de 

inventaris van Pourbus’ nalatenschap. Het werd vervaardigd in opdracht van Peter Panhuys 

en was waarschijnlijk  

                                                 
141 Stadsarchief Antwerpen, Inventaris van de nalatenschap van Frans Pourbus, 19-09-1581, n.p. 



85 
 

een belangrijk werk, zo getuige de hoge prijs die ervoor betaald moest worden.142 

Aangezien het paneel nog niet betaald was kan verondersteld worden dat het niet lang voor 

Pourbus’ dood voltooid werd. In zijn sterfhuis was eveneens een onafgewerkte kopie 

aanwezig van dit schilderij, dat geïdentificeerd kan worden met een gelijknamig paneel uit 

het Rockoxhuis te Antwerpen (fig. 15). Ook dit werk werd belast met een verkeerde 

toeschrijving aan Adam van Noort. Door de opvallende kwaliteitsverschillen in de 

uitvoering kan gesteld worden dat laatstgenoemd schilderij mogelijks de atelierrepliek is 

dat in de inventaris vermeld wordt. Aangezien een soortgelijk werk afgebeeld werd in 

Willem van Haecht’s Kunstkamer van Cornelis van der Geest,143 is het zeker dat één van 

beide versies anno 1628 zeker in het Antwerpse circuleerde. 

  

                                                 
142 Bij de lijst van profijten wordt het volgende vermeld: ‘Item noch soe competeert den sterffhuyse van een 

stuck schilderyen, wesende St. Jans predicatie, dwelck de overledene gemaect hadde Peeter Panhuys, 
weraff men alhier ontfanck maect, compt icxiiij gulden.’, Hieruit blijkt dat hij het sterfhuis nog 114 
gulden schuldig was, wat in vergelijking met de andere werken een hoog bedrag was. Zie: Stadsarchief 
Antwerpen, Weesmeesterkamer, 33, stuk 18, n.p. 

143 Willem van Haecht, 1628, olie op paneel, 99 x 129.5 cm, Antwerpen, Rubenshuis 
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A.4. GENRETAFERELEN 

 

A71. De gelijkenis van de Verloren Zoon (afb. 23) 

Olie op paneel, 61.5 x 98.2 cm. 

Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv.nr. niet gekend. 

 

PROVENANCE: Particuliere collectie van Héris, Brussel; veiling van de verzameling van 

Lannoy, Parijs, 23-10-1899, lot 27 (als ‘Henri II en partie de campagne’); sindsdien in het 

Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen. 

LITERATUUR: Cat. Antwerpen 1978, pp.146-148. 

 

In dit genreschilderij wordt de parabel van de Verloren Zoon weergegeven. In tegenstelling 

tot zijn tijdgenoten, die deze scènes veelal lokaliseerden in een bordeel, koos Pourbus voor 

een musicerend tafelgezelschap waarin de verschillende episodes van het Bijbelverhaal 

behandeld werden. Een eerste maal wordt de Verloren Zoon op het voorplan aan tafel 

afgebeeld, languit gezeten met in zijn rechterhand een geldbuidel en in zijn linkerhand wat 

geld. Een tweede keer is hij opnieuw aan tafel te bemerken, maar dan verkleed als 

zwijnenhoeder achter het liefdespaar. Verder wordt op de achtergrond links de scène 

afgebeeld waarbij hij hardhandig de herberg wordt uitgezet, terwijl hij aan de rechterkant, 

op een brug in de verte, knielt voor zijn vader en berouw toont. Laatstgenoemde scène 

wordt door Renger geïnterpreteerd als een zinnebeeld van het heil voor de rouwmoedige 

zondaar. Tenslotte is er de scène die zich uiterst rechts afspeelt, waarbij de Verloren Zoon 

het ouderlijke huis verlaat. Vreemd genoeg werd dit paneel in de veilingcatalogus van 

1899 verworven als ‘Henri II en partie de campagne’. Dit kan verklaard worden doordat de 

voorgestelde figuren portretten zouden kunnen zijn. 

 

A72. Elegante buitenpartij   (afb. 49) 

Olie op paneel, 81.5 x 113 cm. 

Leuven, Museum M, inv.nr. niet gekend. 

PROVENANCE: Veiling Cologne (Lempertz), 21-11-2009, lot 1018; langdurige bruikleen 

aan het Museum M van Leuven, sinds 2009. 

LITERATUUR: Vgl. provenance; www.kunstmarkt.com. 
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Het tafereel beeldt een groep plezier makende mensen af in open lucht. Rond de tafel zijn 

een aantal koppeltjes geschaard die bezig zijn met muziek te maken. Een opmerkelijk 

element in het schilderij is de zwarte jongen vooraan, die tevens gekleed is naar de rijkere 

normen en een gevuld glas in zijn hand houdt. Ondanks de beschaafde representatie draagt 

het werk toch een sociaalkritische connotatie. Het is een verwijzing naar de hogere sociale 

klasse die niets anders te doen heeft en hun tijd op die manier kan doorbrengen. De 

inspiratie voor deze voorstelling kwam vermoedelijk van zijn vader, die ca. 1547 De 

allegorie van de getrouwe liefde144 (fig. 16) vervaardigd had. Laatstgenoemd schilderij laat 

een vergelijkbare compositie zien van een amusant gezelschap in de buitenlucht, met 

eveneens een landschap in de verte. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat Frans zijn 

werk vervaardigd had tijdens de leertijd bij Pieter Pourbus. Ondanks de uitstekende 

kwaliteit zijn de gezichten toch ietwat robuuster weergegeven, wat dit vermoeden kan 

bevestigen.  

                                                 
144 Pieter Pourbus, ca. 1547, olie op paneel, 134 x 207 cm, Londen, Wallace Collection.. 



88 
 

A.5. TEKENINGEN 

 

A.5.1. Gesigneerde tekeningen 

 

A73. Portret van Frans Floris (ca. 1570)  (afb. 208) 

Pen op papier, 15 x 12.9 cm. 

Sint-Petersburg, The State Hermitage Museum, inv.nr. OP 23810. 

INSCRIPTIE: F. POVRBVS F (rechtsonder). 

PROVENANCE: Sinds 1923 in het museum. 

LITERATUUR: Tent.cat. Sint-Petersburg 2010, afb. 63, pp. 362-363. 

 

Deze tekening behoorde tot een verzamelbundel van verschillende schetsen dat na de 

Russische Revolutie in het Hermitage Museum terecht kwam. Pas recentelijk trok het de 

aandacht van geleerden en zag men er de grote waarde van in. Het is namelijk de enigste 

gekende portrettekening dat de signatuur van Frans Pourbus de Oudere draagt. Het stelt 

zijn meester Frans Floris voor en was een voorbereidende studie voor een gravure van 

Hieronymus Wierix145 (fig. 17), dat deel uitmaakt van een serie kunstenaarsportretten uit 

de Nederlanden. Aangezien de meeste werken in deze reeks gebaseerd waren op een eerder 

geschilderd zelfportret werd het auteurschap nooit onderzocht. Het is pas met de 

tentoonstelling in 2010 dat de schets voor het eerst gepubliceerd werd. Onderaan rechts 

valt duidelijk Pourbus’ signatuur af te lezen. 

 

A74. Koning Nebukadnezar belegert Jeruzalem (1580)   (afb. 119) 

Pen, zwarte inkt, rood-bruin gewassen en gedeeltelijk geoxideerde witte gouache op 

lichtbruin papier, omkaderd in bruine inkt, 31 x 25.2 cm. 

Harvard, Harvard University, Fogg Art Museum, inv.nr. 1994.141. 

INSCRIPTIE: FP (linksonder in de helm); 1580 (centraal onderaan). 

PROVENANCE: Particuliere collectie van Charles F.J. Libert de Beaumont, Rijsel; veiling 

New York (Richard Collins), verkocht aan Vermeer Associates Inc., Bramptin, Ontario, 

1983; in 1994 verkocht aan Harvard University of Art Museums. 

                                                 
145 Hieronymus Wierix, gravure op papier, 15.1 x 13 cm. Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, 

inv.nr. BdH 14964 (PK). 
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LITERATUUR: Tent.cat. Amsterdam 1972, nr. 38. 

 

Over deze pentekening is geen informatie gekend. Het stelt de belegering van Jeruzalem 

voor, een scène uit het Oude Testament (Daniël 1: 1-3) dat in januari 589 BC zou 

plaatsgevonden hebben. De nadruk wordt vooral gelegd op het lichaam van koning 

Nebukadnezar en de torso naast hem. Door het gebruik van witte gouache slaagde Pourbus 

er in om het werk zeer volumineus te laten ogen. Terwijl bepaalde delen zeer sterk 

uitgewerkt zijn, zoals de draperieën en de spieren, werd de achtergrond slechts vaag 

aangehaald. 

 

A75. Portret van een dame (1580)   (afb. 201) 

Zwart en rood krijt op papier, 23.6 x 20.4 cm. 

Parijs, Institut Néerlandais, collectie van Frits Lugt, inv.nr. 422. 

INSCRIPTIE: Fr. Poeribus 1580 (rechtsonder). 

PROVENANCE: Collectie J.G. Baron Verstolk van Soelen; collectie van J. de Vos; collectie 

van J.P. Heseltine; particuliere collectie van Frits Lugt, Den Haag; Institut Néerlandais, 

Parijs tot op heden. 

LITERATUUR: Tent.cat. Rotterdam 1938, p. 153, afb. 237, cat. 456 (als school van Clouet). 

 

Dit werk stelt een subtiel getekende dame in profiel voor met een kapje op haar hoofd. In 

de tentoonstellingscatalogus van Rotterdam werd dit gecatalogiseerd onder ‘Franse 

Meester 16de eeuw, School van Clouet’ maar de echte toewijzing behoort aan Frans 

Pourbus de Oudere. De verwarring is begrijpelijk aangezien de signatuur niet in blokletters 

maar in zijn handschrift opgetekend werd, waardoor niet alles even goed leesbaar is. Doch, 

zowel zijn naam, die hier als ‘Poeribus’ geschreven werd, als de datering kunnen duidelijk 

afgelezen worden. De tekening werd zeer verfijnd uitgevoerd en vertoont de typische 

glimlach, wat de toeschrijving aan Pourbus ondersteunt. 
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A76. Christus zegent de kinderen (1580)   (afb. 206) 

Bister op papier, 22.9 x 22.3 cm. 

Sint-Petersburg, The State Hermitage Museum, inv.nr. 5060. 

INSCRIPTIE: FP 1580 (linksonder in de tegel). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Tent.cat. Sint-Petersburg 2010, pp. 311-312, afb. 62. 

 

Deze tekening draagt Frans Pourbus’ monogram en werd gedateerd in een tegel linksonder. 

Zowel de datum ‘1580’ als de tekenstijl en de figuren, die duidelijke invloeden vertonen 

van Frans Floris, wijzen er op dat het effectief over Frans I gaat. Opvallend is dat hij in de 

planvorming gewerkt heeft van een gedetailleerde naar eerder vage weergave, hetgeen de 

perspectiefwerking ten goede komt. De vrouw en het kind links op het voorplan werden 

het meest verfijnd uitgevoerd, terwijl Christus en de mensen rond hem iets grover getekend 

zijn. De menigte achteraan werd eerder schetsmatig weergegeven en de stad op de 

achtergrond reduceerde hij tot slechts enkele lijnen.  

 

A77. Vijf koppen   (afb. 1)  

Rood en wit krijt op lichtbruin papier, 18.3 x 32 cm. 

Wenen, Graphische Sammlung Albertina, inv.nr. 7967. 

INSCRIPTIE: Francois Poŭrbŭs van brugge (middenonder, in bister). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Cat. Wenen 1928, p. 19, afb. 130. 

 

Op deze tekening worden vijf hoofden afgebeeld. Het is het enige gekende werk dat hij 

signeerde met ‘Francois Pourbus van brugge’, waarmee hij zijn afkomst duidelijk maakt. 

De hoofden overlappen elkaar en zijn op een snelle virtuoze manier op papier gezet, 

hetgeen wijst op de invloed van Frans Floris. In de catalogus van Wenen wordt hij 

bestempeld als de Nederlandse opvolger van Parmigianino. 
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A78. De vloed (afb. 207) 

Pen en bruine inkt op blauw papier, gewassen met blauwe inkt en licht gehoogd met wit, 

28.3 x 25.8 cm (ovaal). 

Londen, British Museum, inv.nr. Sloane 5237-59. 

INSCRIPTIE: F. Pourbus Fe[cit] (onderaan). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Cat. Londen 1932, p. 176, afb. 67; Haverkamp-Begemann 1969, p. 65, afb. 

1. 

 

Deze pentekening stelt een drijvende ark voor op het water, waarboven een duif vliegt met 

een olijftak in de bek. Op de voorgrond is de aarde te zien die blootgesteld werd door de 

vloed en waarop lichamen liggen van mannen, vrouwen en een kind. Er zijn een aantal 

aspecten die erop wijzen dat dit werk getekend moet zijn na de leerperiode bij Frans Floris. 

De invloed van zijn meester is duidelijk zichtbaar in zowel het type figuren en de 

fysionomie van de verdronken vrouw vooraan, als het karakter van de in pen getekende 

lijnen. Zelfs de techniek met de blauwe was en het blauw papier zijn overgenomen van 

hem. Aangezien een deel van het woord ‘Fecit’ is afgesneden, is het waarschijnlijk dat de 

tekening oorspronkelijk iets groter was. Volgens de catalogus van Londen was dit 

vermoedelijk een voorstudie voor een glasraam. 

 

A.5.2. Ongesigneerde, gedateerde tekeningen 

 

A79. Al hooi (1575)   (afb. 205) 

Pen en bruine inkt over zwart krijt, bruin gewassen, 25.9 x 23.6 cm. 

New Haven, Yale University Art Gallery, inv.nr. 1961.65.9. 

INSCRIPTIE: francisco pourbus / fecit in antwen / 1575 (linksboven); 1575 / […] on 

[t?/f?]a[l?/c?] (rechtsonder). 

PROVENANCE: Collectie van John Percival (1683-1748), eerste graaf van Egmont; collectie 

van John T. Graves; collectie van Robert Hoe; veiling New York (Anderson), 1912; sinds 

1960 in de Yale University. 

LITERATUUR: Tent.cat. Amsterdam 1972, nr. 38. 

 



92 
 

Deze pentekening representeert letterlijk het Nederlands spreekwoord “de wereld is een 

hooiberg; elk plukt ervan wat hij kan krijgen”.146 Op het tafereel wordt een grote hooiberg 

afgebeeld met daarrond narren die het hooi, symbool voor vergankelijkheid en hebzucht, 

aan het uitdelen zijn. De soldaat en de monnik op het voorplan zijn uitvoerig uitgewerkt 

terwijl de andere personages eerder schetsmatig behandeld werden. De authentieke 

signatuur bevindt zich rechtsonder op het paneel; de inscriptie linksboven is een latere 

toevoeging dat laat weten dat Pourbus het in Antwerpen vervaardigd had. Vermoedelijk is 

dit een herhaling van Pourbus’ signatuur dat deels van de tekening afgesneden werd. 

 

A.6.3. Ongesigneerde, ongedateerde tekeningen 

 

A80. Portret van de drie broers Coligny  (afb. 168) 

Potlood op papier, afmetingen niet gekend. 

Parijs, Bibliotheque Nationale, inv.nr. niet gekend. 

PROVENANCE: Niet gekend. 

 

Deze tekening beeldt de drie gebroeders Coligny uit; kardinaal Odet Coligny (1517-1571), 

admiraal van Frankrijk Gaspard Coligny (1519-1572) en de heer van Andelot Francois 

Coligny (1521-1569). Ze staan naast elkaar in een bijna identiek kostuum en twee ervan 

kijken de toeschouwer aan. De gezichten vertonen opvallende gelijkenissen met Frans 

Pourbus’ andere mannenportretten, waardoor de toeschrijving aan hem bekrachtigd wordt. 

Aangezien één van de broers reeds stierf in 1569, kan deze datum als terminus ante quem 

genomen worden. 

 

A81. Portret van een onbekende oudere vrouw (ca. 1580)   (afb. 159) 

Zwart en rood krijt op papier met een beetje gele was, 19.9 x 17.6 cm. 

Londen, British Museum, inv.nr. Oo,9.6. 

PROVENANCE: In 1824 door Richard Payne Knight geschonken aan het museum. 

LITERATUUR: Cat. Londen 1932, afb. 60. 

 

                                                 
146 Dit spreekwoord werd al eerder afgebeeld door Bosch (1450-1516). 
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De toeschrijving van deze portrettekening aan Frans Pourbus de Oudere verscheen voor het 

eerst in een inventaris uit 1837. Anno 1850 viel het in een catalogus van het British 

Museum onder de naam van zoon Frans Pourbus de Jongere maar zowel de datum als de 

stijl verwijzen naar zijn vader. De verwarring kan misschien ontstaan zijn door de 

blikrichting van de vrouw, dat ongebruikelijk is voor Pourbus’ portretten. Afgaand van het 

kostuum zou dit werk ca. 1580 kunnen gedateerd worden. Heden ten dage wordt het weer 

juist toegekend aan Frans Pourbus I. 
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A.7. GRAVURES NAAR ONTWERP VAN FRANS POURBUS DE OUDERE 

 

A82. Humana Complexio (Allegorie van het menselijk leven) (1579)  (afb. 148) 

Gravure op papier, 22.9 x 18.5 cm. 

Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen, inv. Nr. BdH 9665 (PK). 

INSCRIPTIE: WIL GODEF {V. HAECHT} COMA EXCV / 1579 / · F · POEVRBVS · 

(rechtsonder). 

PROVENANCE: Legaat van Dr. Bierens, De Haan; sinds 1951 in het museum Boijmans. 

LITERATUUR: Alvin 1866, p. 183; Hollstein 1949; Verheyen 1971, pp 360-362. 

 

A83. Humana Complexio (Allegorie van het menselijk leven) (1579)   

Gravure op papier, afmetingen niet gekend. 

Amsterdam, Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-OB-67.026. 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Verheyen 1971, pp 360-362; www.rijksmuseum.nl. 

 

Van dit ontwerp zijn er twee verschillende versies gekend. Vooreerst is er de prent die 

enkel de naakte jongeling laat zien en vervolgens is er ook de gravure die een groter 

tafereel afbeeldt. Het ontwerp werd bedacht door Frans Pourbus de Oudere en de uitgevers 

waren Willem en Godefried van Haecht.147 De graficus, Johannes Wierix, wordt niet 

vermeld op het werk. Er wordt een allegorische voorstelling weergegeven van het 

menselijk leven met centraal een naakt kind, rustend tegen een boom en steunend op een 

schedel, dat omringd wordt door een leeuw, lam, vos, slang en pauw.148 Zijn hand steunt 

op een zandloper en met zijn wijsvinger wijst hij naar de naam ‘Christus’ in de hemel. Op 

de tweede versie is hetzelfde tafereel afgebeeld maar dan omgeven door een ornamentele 

omlijsting. In de vier hoeken bevinden zich cirkels waarin de verschillende levensfasen 

van de mens wordt afgebeeld. Linksboven wordt een kraamkamer met geboorte 

weergegeven; rechtsboven zijn er jonge mensen te zien die bezig zijn met hun studie; 

linksonder een gezin in gebed voor de maaltijd; en rechtsonder het doodsbed. Tussen de 

afbeeldingen worden Bijbelse teksten weergegeven in cartouches. Ook de attributen die bij 

de activiteiten van de verschillende levensfasen behoren worden afgebeeld: speelgoed, 

                                                 
147 Zie de inscriptie: ‘WIL GODEF {V. HAECHT}’. 
148 De dieren worden zeer waarheidsgetrouw weergegeven en tonen zijn talent duidelijk aan.  
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muziekinstrumenten, een geldbuidel, wapens en een doodskist. De zandloper en schedel, 

beiden symbolen voor de dood, laten toe Cupido te identificeren met de genius van de 

dood. Deze representatie was reeds een eeuw gekend in Italië maar kwam pas tijdens 1550-

1570 overgewaaid naar de Nederlanden. Daar waar de Italiaanse kunstenaars Cupido een 

passieve rol gaven, krijgt hij hier een actieve rol aangemeten waardoor de nadruk op de 

moraliserende functie komt te liggen. In het British Museum bevindt zich een kopie naar 

de grootste versie (fig. 18), dat vervaardigd werd in 1859 maar dan met een onafgewerkte 

medaillon rechtsboven.149 Frans Pourbus de Jongere maakte tevens een schets naar het 

ontwerp van zijn vader (fig. 19).150 Dit werd gesigneerd en gedateerd anno 1591 maar zou 

vervaardigd zijn wanneer Frans II slechts tien jaar oud was, zo blijkt uit de inscriptie.151 

 

A84. Decollatio Pauli (Geschiedenis van de H. Paulus) (1580)  (afb. 154) 

Gravure op papier (bevestigd op paneel), 29.7 x 20 cm. 

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, inv. nr. graph-a1-2385f. 

INSCRIPTIE: Paulus Apost : Romae ... gladio percussus est. (onderaan) ; F. Pourbus invē. / 

Io : Sadeler :sculp : (rechtsonder) / 1580 (linksonder). 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Hollstein 1949, p. 140, nr. 335. 

 

Het ontwerp van deze gravure werd in 1580 uitgevonden door Frans Pourbus de Oudere - 

zo blijkt uit de inscriptie – en de uitgever was Johann Sadeler I. Het tafereel stelt de 

onthoofding van de Heilige Paulus voor; het lichaam bevindt zich centraal in beeld met 

naast hem zijn hoofd. Het papier ziet er vandaag de dag veel bruiner uit dan het was en is 

bevestigd op een paneel. 

  

                                                 
149 Hieronymus Wierix, gravure op papier, 43 x 34.5 cm, Londen, British Museum. 
150 Olie op paneel, 25.1 x 17.6 cm, Verenigde Staten, particuliere collectie.  
151 “Dit Was Ghemaeckt int Jaer 1508 van My Fransken Povrbvs als ick ovt Was 10 Jaer”. Vermoedelijk 

werd er een foute transcriptie gemaakt van de datum in deze zin. Aangezien Frans II 10 jaar was anno 
1579, wanneer zijn vader het werk ook zelf vervaardigd had, moet het waarschijnlijk deze datum zijn. 
Doch, zijn eigen signering met ‘1591’ op het portret zorgt voor verwarring. 
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B. CATALOGUS VAN ONZEKERE TOESCHRIJVINGEN 

 
 

B.1. PORTRETTEN 

 

B1. Portret van een man, geïdentificeerd als Hernando van Toledo (ca. 1560) (afb. 115) 

Olie op paneel, 36 x 26 cm. 

Brussel, collectie van Baron R. Gendebien. 

PROVENANCE: Kunsthandel van Guy Stein, Parijs, sinds september 1937; daarna in de 

collectie van Baron R.Gendebien, Brussel. 

LITERATUUR: Bergmans 1952, afb. XIII. 

 

Dit portret zou Hernando van Toledo voorstellen, alias Don Fernando Álvarez de Toledo 

(1507-1582), de derde hertog van Alva en bastaardzoon van Filips II. In 1560 woonde hij 

het huwelijk van zijn vader met Isabella van Valois bij. Aangezien het portret ca. 1560 

gedateerd wordt, is het aannemelijk dat dit huwelijk de gelegenheid was om zich te laten 

portretteren. Doch, indien het effectief in dat jaar vervaardigd werd, is het onmogelijk dat 

Frans Pourbus de Oudere dit geschilderd heeft; hij was toen te jong om reeds zo’n prestatie 

neer te zetten. Het kan ook zijn dat het portret vervaardigd werd wanneer Hernando van 

Toledo in 1566 generaal werd van de Spaanse cavalerie in de Nederlanden, en dan is het 

wel plausibel dat het door hem geschilderd werd. Gezien er geen degelijke reproductie 

voorhanden is, is het moeilijk om uitspraken te doen over de authenticiteit ervan. Het RKD 

schrijft dit werk eveneens toe aan ‘mogelijk Pieter Pourbus’. Dezelfde man werd ook 

geïdentificeerd op het centrale paneel van de Vigliustriptiek (cat.nr. A49b). 

 

B2. Portret van een 29-jarige man (1571)   (afb. 193) 

Olie op paneel, 44.4 x 39.3 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: AN° · 1571 · (linksboven); 29 (rechtsboven). 

PROVENANCE: Veiling Londen (Christie’s), 13-07-1962, lot 37. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 
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Dit busteportret beeldt een onbekende man uit die, zo blijkt uit de inscriptie, op dat 

moment 29 jaar oud was. Hij is gekleed in een zwart kostuum met een hoog opstaande 

kraag. Het portret werd in 1962 geveild als een werk van Frans Pourbus de Oudere maar 

verder zijn er geen gegevens over gekend. De starheid van de blik en de manier waarop de 

ogen geschilderd zijn doen vermoeden dat het werk van zijn hand is maar dit is geen 

securiteit. 

 

B3. Portret van een vrouw met een witte kap   (afb. 205) 

Olie op paneel, 69 x 54.5 cm. 

Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen, inv.nr. 834. 

PROVENANCE: Niet gekend. 

 

Dit werk wordt in het museum van Dresden gecatalogiseerd onder ‘navolger van Pieter 

Pourbus’ maar betreft mijns inziens een portret van Frans Pourbus de Oudere. Naast de 

duidelijke invloeden van zijn vader zijn er nog een aantal karakteristieke kenmerken 

zichtbaar van Frans I. Zowel de mond als de manier waarop de ogen behandeld zijn, is 

vergelijkbaar met zijn andere vrouwenportretten. Doch, ze heeft niet dezelfde elegante 

uitstraling zoals men gewoon is van hem, waardoor de twijfel terecht is. De sierlijke 

opstaande kraag en het kanten vleugelkapje zijn zeer verfijnd weergegeven en tonen aan 

dat het gaat om een rijke burgervrouw.  

 

B4. Portret van een man 

Olie op paneel, afmetingen niet gekend. 

Den Haag, Kunsthandel J. Gans. 

PROVENANCE: Kunsthandel J. Gans, sinds februari 1943. 

 

B5. Portret van een edelman met donkere kleren   (afb. 125) 

Olie op paneel, 39.7 x 31.1 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Veiling Rome (Bloomsbury Auctions Italia), 22-11-2011, lot 24. 

LITERATUUR: www.liveauctioneers.com. 
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Dat het in beide portretten om dezelfde persoon gaat is een securiteit. De vraag is echter of 

ze allebei door Frans Pourbus de Oudere geschilderd zijn. Het eerste werk staat in het RKD 

gecatalogiseerd onder ‘Anoniem, Zuidelijke Nederlanden, tweede helft 16de eeuw’ en 

‘mogelijk Frans Pourbus I’. Gezien er geen kwaliteitsvolle reproductie voorhanden is, is 

het niet mogelijk om echt uitsluitsel te geven over de authenticiteit. Het lijkt alleszins vrij 

aannemelijk dat het een werk van Pourbus’ hand is. Het tweede schilderij werd eerder 

toegeschreven aan Jan Stephan van Calcar (1499-1546) maar werd herzien op basis van de 

aanzienlijke gelijkenissen met het andere portret. Met uitzondering van een aantal kleine 

details, zoals de hoed en de achtergrond, zijn de werken bijna identiek. In de veiling werd 

dit dan ook verkocht als een werk van Frans Pourbus de Oudere. Mijns inziens is de kans 

groot dat het eerste portret van Pourbus is, maar het tweede een kopie is van een andere 

kunstenaar. Het is namelijk niet van Pourbus’ gewoonte om de achtergrond niet egaal te 

schilderen en het gezicht oogt iets te gepolijst.  

 

B6. Portret van een Poolse edelman   (afb. 134) 

Olie op doek, 57.5 x 47.5 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

 

INSCRIPTIE: A.M. 15[?]5 / ÆTATIS 37 / Pools embleem (linksboven). 

PROVENANCE: Veiling Versailles (Perrin-Royère-Lajeunesse-Vergez Honta), 29-03-1998, 

lot 57. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Over het portret van deze onbekende Poolse edelman is niets gekend. Het doek werd in de 

veiling van Versailles verkocht onder Frans Pourbus de Oudere maar is te donker om er 

een degelijke analyse van te maken. De kraag is zeer verfijnd weergegeven en de manier 

waarop de ogen geschilderd zijn doen vermoeden dat de toeschrijving terecht is. 
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B7. Portret van een vrouw in witte kap (ca. 1575-1581)  (afb. 157) 

Olie op paneel, 40.2 x 30.5 cm. 

Stoke-on-Trent, Potteries Museum and Art Gallery, inv.nr. STKMG:FA.1957.FA.15. 

 

PROVENANCE:. Lady Limerick; Lord Eldon; veiling van G.E. Dering in Christie’s 

(Londen), 16-12-1911, lot 77 (gekocht door Colnaghi); veiling Salisbury (Wooley and 

Wallis), 05-04-1956, lot 94 (gekocht door Agnew’s); veiling Londen (Agnew’s), 10-08-

1956 (gekocht door Dr.W.B. Wilkins); in 1957 door Dr. W.D. Wilkins geschonken aan het 

museum. 

LITERATUUR: www.vads.ac.uk. 

 

Het busteportret van deze onbekende vrouw werd vroeger toegeschreven aan Frans 

Pourbus de Jongere maar in 1957 schreef dr. W.D. Wilkins dit toe aan zijn vader. Enerzijds 

valt deze toekenning te betwijfelen aangezien de blik niet typerend is voor Frans I; de 

vrouw kijkt eerder sip. Anderzijds lijkt de vooropgestelde vervaardigingsdata – tussen 

1575 en 1581 – wel te kloppen en is er een zekere verfijndheid te bemerken. De vrouw 

wordt in driekwart profiel weergegeven tegen een kale achtergrond. Ze draagt een zwarte 

jurk met hoge pofmouwen en een stijve, witte kraag. Dit laatste zorgt eveneens voor twijfel 

aan de toekenning, aangezien Frans Pourbus de Oudere bekend stond om de virtuoos 

geschilderde molenkragen. 

 

B8. Portret van een man in ridderkostuum (ca. 1580)   (afb. 192) 

Olie op paneel, 46 x 35 cm. 

Oslo, Nasjonalgalleriet, inv.nr. NG.M.18. 

INSCRIPTIE: ·B· (bovenaan) 

PROVENANCE: Franse collectie; werd tijdens de Franse Revolutie eind 18de-eeuw 

overgebracht naar Denemarken, waar het in 1837 geveild werd in Kopenhagen; sinds 1837 

in de Nasjonalgalleriet te Oslo. 

LITERATUUR : Tent.cat. Oslo 1998. 

 

Volgens het restauratierapport is dit paneel sterk beschadigd aan zowel de boven- als 

onderkant, waardoor de leesbaarheid van de signering bovenaan bemoeilijkt wordt. Er zou 

enkel nog maar ‘·B·’ te zien zijn, waaruit de authenticiteit niet afgeleid kan worden. Het 
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paneel stelt een man voor van middelbare leeftijd en werd vermoedelijk geschilderd rond 

1580. Gezien er enkel een slechte reproductie voorhanden is en er slechts één 

catalogustekst van gekend is, is het zeer moeilijk om een uitspraak te doen of dit al dan niet 

een werk van Frans Pourbus de Oudere betreft. Naar het schijnt zou het uitgevoerd zijn met 

een fijne penseel en een mooi coloriet. 

 

B9. Portret van een jonge man met baard en een donzige witte kraag   (afb. 52) 

Olie op paneel, 26.5 x 19.5 cm 

München, huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Veiling München (Hampel), 04-07-2008, lot 272; Veiling München 

(Hampel), 5-12-2008, lot 352; veiling München (Hampel), 19-06-2012, lot 279 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Dit portret werd in de veilingen te München gecatalogiseerd onder Frans Pourbus de 

Oudere. Het gelaat mist echter de subtiliteit die in zijn andere werken aanwezig is, 

waardoor de authenticiteit te betwijfelen valt. Indien dit toch een werk van hem is, moet 

het in zijn vroegste periode vervaardigd zijn aangezien het enige verfijndheid mist en alles 

iets te gelinieerd werd. Zeer recentelijk dook het in de veiling van München op als 

toegeschreven aan Pieter Pourbus, hetgeen mijn twijfel bevestigt.  
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B.2. DEVOTIONELE SCHILDERIJEN EN HISTORISCHE 

 

B10. Portret van een schenker en zijn vrouw omringd door familie (ca. 1580)  (afb. 133) 

Olie op paneel, elk 129.5 x 55 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Veiling Parijs (Coutau-Bégarie), 22-06-1998, lot 133. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Deze schilderijen stellen vermoedelijk de zijpanelen voor van een drieluik dat niet nader 

traceerbaar is. De schenker, vooraan op het linkse paneel, wordt omringd door de 

mannelijke familieleden terwijl zijn vrouw, centraal op het rechterpaneel, bijgestaan wordt 

door een vrouwelijk lid. Op de achtergrond zijn vermoedelijk heiligen afgebeeld. Het 

paneel werd in de veiling verkocht als een werk van Frans Pourbus de Oudere en dit lijkt 

vrij aannemelijk; de gezichten vertonen dezelfde karakteristieken als op zijn portretten. 

Vooral in het gelaat van de jongedame rechts is de gelijkenis te bemerken. 

 

B11. Elias wordt gevoed door de raaf, met Elias en de weduwe van Zarfath 

Olie op paneel, 81.3 x 106 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Particuliere collectie, Bazel; veiling Londen (Christie’s), 04-07-2012, lot 

133. 

LITERATUUR: Vgl. provenance. 

 

Dit paneel dook recentelijk op in de kunstmarkt onder de naam van Frans Pourbus de 

Oudere. Er zijn een aantal elementen die deze toewijzing kunnen staven. Vooreerst zijn er 

de draperieën, waarvan zowel de uitvoering als het coloriet gelijkaardig is aan andere 

religieuze werken van Pourbus. Ook de houding van de man en de manier waarop de 

vingers geschilderd zijn vertonen gelijkenissen. Een opvallend detail zijn de teennagels 

die, net zoals op de Inspiratie van de H. Matheus (cat.nr. A60), vuiligheid vertonen en 

zorgen voor een desacralisering. Op het voorplan brengt een raaf voedsel naar Elias, die 

tegen een boom leunt en onder zijn arm een boek vastheeft. Links in het landschap werd 

hij nogmaals afgebeeld, met voor hem de knielende weduwe van Zarfath. 
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B.3. TEKENINGEN 

 

B12. H. Joris, de draak dodend     (afb. 3) 

Pen met bruine inkt op groen papier en met wit gehoogd, 41.3 x 27.3 cm. 

Wenen, Graphische Sammlung Albertina, inv. nr. 7966. 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Cat. Wenen 1928, p. 19, afb 131; Haverkamp-Begemann p. 65. 

 

De toeschrijving van deze pentekening gebeurde op basis van een oude inventaris, waar het 

toegeschreven werd aan ‘Francis Pourbus’. Toch bestaat er twijfel rond de authenticiteit. 

De tekenstijl van de figuren is hier eerder maniëristisch en lijkt niet in overeenstemming 

met andere gekende tekeningen van hem, zoals De vloed (cat.nr. A78) en Al hooi (cat.nr. 

A79). De reden voor de attributie aan Frans Pourbus de Oudere kwam vermoedelijk door 

zijn bekende Sint-Joristriptiek te Duinkerke (cat.nr. afb. A51). In dezelfde inventaris stond 

tevens geschreven dat het een voorontwerp zou zijn voor een altaarstuk, waardoor de 

toeschrijving vanzelfsprekend leek. Nochtans zijn zowel de compositie als het type figuren 

niet gelijkaardig en zijn er geen overtuigende elementen die wijzen op een werk van zijn 

hand. 

 

B13. Vrolijk genootschap   

Inkt op papier, afmetingen niet gekend. 

Parijs, Institut Néerlandais, collectie Frits Lugt, inv.nr. niet gekend. 

PROVENANCE: Niet gekend. 

LITERATUUR: Cat. Londen 1928, nr. 531; Friedlander 1934, vol. XI, p. 114 (als Pieter 

Pourbus). 

 

Deze tekening werd vroeger gecatalogiseerd onder de noemer ‘Anonieme Vlaamse 

kunstenaar, omstreeks 1560’ en later door Friedländer toegeschreven aan Pieter Pourbus. 

Doch, volgens Lugt moet het toegekend worden aan Frans Pourbus de Oudere. De 

attributie aan vader Pieter kan verklaard worden daar hij omstreeks 1547 een Allegorie van 

de getrouwe liefde152 (fig. 16) had geschilderd, één van de eerste representaties van een  

                                                 
152 Pieter Pourbus, ca. 1547, olie op paneel, 134 x 207 cm, Londen, Wallace Collection. 
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feestelijke maaltijd in openlucht, en dit een voorstudie was. De tekening is echter veel 

minder allegorisch geladen en kan gedateerd worden omstreeks 1560, waardoor het 

onmogelijk een voorstudie van Pieter Pourbus kan zijn. Vermoedelijk zal Frans dit in zijn 

atelier gezien hebben en er in de leerperiode bij zijn vader een eigen interpretatie aan 

hebben gegeven. Hier is echter geen zekerheid over. Aan de tekening werden fikse 

restauraties gedaan; de onderste linkerhoek was volledig weg en werd gereconstrueerd. Om 

tot een unificatie te komen werd de hele schets gewassen en werden zware accenten 

toegevoegd aan het origineel, hetgeen heeft geleid tot storende elementen zoals de bomen 

aan de linker-, boven- en rechterkant. 
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C. CATALOGUS VAN NIET TRACEERBARE WERKEN 
 

 

C.1. PORTRETTEN 

 

C1. Maria van Swaanenburgh (1570) 

Olie op paneel, 92 x 69 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: Aetatis suae 22 / anno 1570 (niet gekend waar). 

PROVENANCE: Veiling van de collectie van Graaf Despinoy, Versailles, 14-01-1850, lot 

235; veiling Versailles, 1873, lot niet gekend. 

LITERATUUR: Kramm 1857-1864, p.1312; Taurel 1889, p. 14; Van de Velde 1975, p. 11. 

 

Volgens de overgeleverde beschrijvingen moet dit portret, dat in 1570 te Antwerpen 

vervaardigd zou zijn, Maria van Swanenburgh (1547-1621) voorstellen. In haar linkerhand 

heeft ze een gouden ketting die om haar middel hangt en in haar rechterhand een zakdoek. 

Ze draagt een zwarte jurk met brede epauletten en haar hoofd is bedekt met een effen witte 

bonnet. De achtergrond zou groen geschilderd zijn. In 1873 kwam het schilderij voor in de 

verzameling van graaf Despinoy, dat toen geveild werd te Versailles. De echte naam van 

de geportretteerde was Maria Joostdochter Dedel, die trouwde met Isaac Claeszoon van 

Swaanenburgh (1537-1614) en zo haar andere naam kreeg. 

 

C2. Portret van een vrouw (1576) 

Materiaal niet gekend, afmetingen niet gekend. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

INSCRIPTIE: 1576 (niet gekend waar). 

PROVENANCE: Studley Royal House, Yorkshire, tot vernietiging in 1946. 

LITERATUUR: Valls 2007, n.p. 

 

Dit portret zou zich in het Studley Royal House te Yorkshire bevonden hebben, althans tot 

de vernietiging van het huis in 1946. Dat er over dit werk weinig bronnen te vinden zijn is 
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te wijten aan de plaats waar het hing; de private vertrekken. Er zijn, volgens National 

Trust’s regional archaeological consultant Mark Newman, slechts twee bronnen gekend die 

de schilderijen in het gebouw vermeld hebben: “History of Ripon” van William Farrer uit 

1801 en een veilingcatalogus uit 1925. De eerste bron betreft een reeks besprekingen van 

de schilderijen maar helaas is er geen enkele die voldoet aan een beschrijving van het werk 

van Frans Pourbus I. De tweede bron werd opgemaakt voor de nalatenschap van de tweede 

markies van Ripon. Uit deze catalogus kan men afleiden dat er enkele werken van het 

Studley Royal House naar Londen gebracht werden maar ook hier kan er niet opgemaakt 

worden of dit werk bij de collectie zat.153 Valls maakt echter een vergelijking van dit 

portret met een ander portret van een vrouw (cat.nr. A25). In deze nota stelt hij dat de 

vrouwen op beide schilderijen treffende gelijkenissen vertonen. 

 

C3. Ridder van Sint-Michiel 

Materiaal niet gekend, afmetingen niet gekend. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

LITERATUUR: Kramm 1857-1864, p.1312. 

 

Dit werk behoorde in het midden van de 19de eeuw tot de collectie van Kasteel Howard. 

Volgens Kramm zou dit één van de beste portretten moeten zijn dat Frans Pourbus I 

geschilderd heeft. Helaas ontbreekt enige verdere informatie waardoor niet geverifieerd 

kan worden. 

 

C4. Portret van Margaretha van Valois 

Materiaal niet gekend, 64 x 50 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Veiling van wijlen Graaf Despinoy, Versaille, januari 1850. 

LITERATUUR: Kramm 1857-1864, p.1312; Taurel 1889 p. 146. 

 

Dit busteportret zou Margaretha van Valois moeten voorstellen met bruin opgestoken haar 

en getooid met een parelkroon. Volgens de beschrijving van Kramm droeg ze een zwarte, 

zilver gestreepte jurk met mouwen en een kraag. Rond haar nek zou een gouden ketting 

                                                 
153 Mark Newman, correspondentie via e-mail. 
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moeten hangen. Taurel vermelde dat dit werk anno 1873 in de veiling van de collectie van 

graaf Despinoy voorkwam, hetgeen plaatsvond in Versailles. 

 

C5. Portret van meneer en mevrouw Le Clerq 

Olie op paneel, 43 x 48 cm. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

PROVENANCE: Veiling Brussel (galerie Horta), 1996, lot 144. 

 

Over dit paneel is, naast een veilinglot, niets gekend. Pourbus zou deze familie wel 

meermaals afgebeeld hebben. Dit kan kloppen, gezien men in het Portret van een man met 

jachthond (cat.nr. A19) weleens een lid van de familie Le Clerq ziet. Dat het hier over een 

ander schilderij gaat is duidelijk; de afmetingen zijn niet gelijkaardig. 

 

C6. Portret van George Buchanan 

Materiaal niet gekend, afmetingen niet gekend. 

Huidige bewaarplaats onbekend. 

 

Aangezien er van George Buchanan (1506-1582) een portret gekend is dat naar Frans 

Pourbus de Oudere geschilderd is (fig. 20), lijkt het aannemelijk dat Pourbus hem ook zelf 

geportretteerd heeft. De man, ook wel Georgius Buchanus genoemd, was een Schots 

historicus en dichter. 
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CONCLUSIE 
 

 

Uit bovenstaand onderzoek is gebleken dat er heel wat misvattingen zijn over zowel het 

leven als het oeuvre van Frans Pourbus de Oudere. In het eerste deel werd er ingegaan op 

zijn leven en een algemeen beeld weergegeven van zijn werken, die uitvoerig geanalyseerd 

zijn in deel twee. Wanneer deze twee delen samen bekeken worden kan er besloten worden 

dat hij, ondanks zijn korte levensloop, een succesvolle schilder was die in de fleur van zijn 

carrière zat toen hij stierf. Buiten zijn overgeleverd oeuvre, dat door de geschiedenis heen 

door verschillende kenners verkeerdelijk toegeschreven werd, zijn er weinig bronnen die 

naar hem leiden. Het was dan ook noodzakelijk om een kritisch onderzoek te verrichten 

naar zijn werken om zo tot een beter beeld te komen over wie hij als persoon was. Naast de 

vele verwarringen met zijn zoon Frans II, die vooral bekend stond als schilder van het hof, 

is het opvallend dat er ook veel werken toegeschreven werden aan Anthonis Mor. 

Nochtans moet Pourbus net iets later gesitueerd worden en getuigen zijn portretten van een 

groter inlevingsvermogen. Uit het onderzoek naar de opdrachtgevers van zijn portretten is 

gebleken dat hij contacten had met de hogere sociale klasse en zelfs in het koninklijk 

milieu actief was als portretschilder. Hieruit kan afgeleid worden dat men in zijn tijd reeds 

het talent van de jonge schilder had opgemerkt. Merkwaardig is dat de zogenaamde 

topwerken die heden ten dage aan Pourbus toegeschreven worden eigenlijk niet eens door 

hem maar door Adriaen Thomasz. Key vervaardigd zijn. De zogenaamde kenners steunen 

dus steeds op de foutieve attributies om ander werk aan hem toe te schrijven.Naast de 

portretten stond Pourbus ook bekend voor zijn religieus oeuvre. Het zijn vooral zijn 

altaarstukken voor Gent, Doornik en Duinkerke die een grote indruk achtergelaten hebben 

en besproken worden in de overleveringen. Doch, zijn andere religieuze werken doen niet 

onder en werden eveneens met oog voor detail vervaardigd. De meesten getuigen van een 

weerspiegeling van de Beeldenstorm. Via een vernieuwende iconografie werden de 

dogma’s tussen de katholieken en de protestanten aangekaart, wat getuigt van een zeker 

intellect. Een bizarre maar interessante vaststelling is dat het merendeel van Pourbus’ 

werken geschilderd zijn voor opdrachtgevers buiten Brugge of Antwerpen, de twee steden 

waar hij als vrijmeester genoteerd stond en waar hij gedurende zijn carrière woonachtig 

was.  
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Bij elk werk werden zo veel mogelijk bronnen, veilingswebsites en -catalogi bekeken, die 

grondig bestudeerd en vergeleken werden. Er is getracht om hier zo kritisch mogelijk mee 

om te gaan en op basis van een visuele beschouwing mijn eigen idee neer te zetten. 

Uiteraard was het niet mogelijk om alle werken in situ te bekijken, daar de meesten 

verspreid zitten over heel de wereld. Daarom werd meestal gesteund op een gevonden 

reproductie. Deze studie zal nog verder onderbouwd moeten worden door technisch 

onderzoek en vormt dan ook zeker geen eindpunt maar eerder een basis voor verdere 

studies. 
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