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EXPERIMENTEN MET BETREKKING TOT
DE VAN EYCK-TECHNIEK
Het is een kiesche taak de Van Eyck-techniek te willen verduidelijken, alleen
door hetgeen zichtbaar is, omdat hetgeen wij te bewonderen krijgen maar
lotsom is van het onzichtbare, dat zeker negentig prodent van den
all des
arbeid vertegenwoordigt.
Men vergeve ons de vrijmoedigheid te zeggen, dat, ondanks hun aandachtig
oppergeopende oogen, de meeste navorschers de oude meesters le ht zero
vlakkig hebben verstaan. Wij moeten trouwens bekennen, 'dat hun begrip van
de techniek ider olieverfschildering hen van het goede spoor heeft gebracht,
waarop het zee moeilijk is terug te geraken. Teruggaan van olieverf naar
eiverfschildering is uiterst moeilijk, ja bijna onmogelijk. Het tegenovergestelde
is gemakkelijk en zelfs aan te bevelen. Het verleden levert daarvan het bewijs
(begin XVIIde eeuw).
Bij het herstellen van primitieve paneelen waren wij genoodzaakt de werkwijze der oude schilders te doorgronden en dank zij onverpoosde, volhardende
inspanning zijn wij ear in geslaagd menig raadsel op te lossen.
Zoo kwamen we op het idee hun methoden te iontleden, also de door hen
f offen en voermiddelen.
g ebezigde verst
Wat men bij het eerste onderzoek bespeurt is hun nauwlettende zorg. Niets,
maar hoegenaamd niets werd bij hen aan het toeval overgelaten. Alles beantwoordt ,stipt aan het voorafgaande en sluit als een bus. Men vergete niet dat
wij van Z naar A moeten... en omgekeerd van A near Z om te begrijpen en
te experimenteeren.
Technisch onderzoek is niet alleenzaligmakend hebiben wij onlangs gehoord.
T' akkoord, de ehemische analyse speelt ook een groote rol. Daarmee zijn wij
het eens ; maar als men van deze laatste veel verwacht, verliest men den
juisten kijk op het geheel.
* * *

Wat is nu eigenlijk eitempera ?
Door eitempera of eiverfschildering verstaan wij de verschillende verfstoffen in poeder gemengd met vloeiende eistof, welke door middel van een wrijfsteel' (molette) op een la tafel gekneed worden, totdat ze gesmijdig zijn
a ls boter. De aldus verkregen verf laat zieh dan verwerken met water.
Alle vetten, zooals olie, terpentijn, vernis, enz. zullen zooveel mogelijk
vermeden worden, ten einde een gave stof te bekomen. Op die wijze zal de
kunstenaar alle gemak hebben om zijn werk geleidelijk te fixeeren, te isoleereel en naar willekeur te vernissen.
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Welk is nu het onderscheid tusschen eiverf en olieverfschildering ? Het zou
naar verhouding gemakkelijk zijn het vraagstuk der Van Eyck-techniek op
te lossen, indien de fundamenteele eigenschappen van de eischildering en die
van de olieschildering voldoende omschreven waren.
De beoordeeling van de bij de ischildering gebruikte produkten gaat nit van
twee essentieele punten • van de eigenlijke hoedanigheden van het gebezigde
produkt en van de vereischten waaraan het gebruik van dit laatste moet beanwoorden. Door die hoedanigheden verstaat men de doorschijnbaarhcid, de
vastheid, de souplesse en meer speciaal — en dat is hier van belang — de
graphiek, welke ide penseelvoering nalaat. Door « vereischte bij het gebruik >>
verstaanwe het behoud der essentieele hoedanigheden, eigen aan elk kleur,
bij de uitvoering van het schilderij.
Voorbeeld : Bij eischildering, mag krablak (laque carminee) alleen gebruikt
warden. Ik druk er op : Doorschijnend en licht toegepast op harden grond
in de verlichte gedeelten en geleidelijk malscher in lichte pastos, naar de schaduwpartijen toe. De diepste schaduw is de dikste laag,
lederander gebruik stelt het schilderij bloot aan onmiddellijke beschadiging, of met den tijd aan verdoffing en inkrimping. Dit nauwkeurig omschreven gebruik wort door den aard van den krablak bepaald. Men houde het
ons ten goede, dat we den klemtoon leggen op deze punten. Het is onontbeerlijk om nieuwe opmerkingen te rechtvaardigen, dat we een basis aanleggen,
waaruit de eenvoudige logica gevolgtrekkingen kan maken.
Laten
ook'
bepalen, we
wat men moet verstaan
door graphek van
een schilderij. Volgens haar natuur, legt zich een verf op een p
aneel of een
doek op verschillende wijzen. Het penseel laat een spoor na aangeduid in de
verf, dat verschillend is,
• gelang deze stof « el- >>, dan we l « olieverf >> is.
naar
Om ons te bepalen bij een der voornaamste kenmerken van beide schilderwizen (voermiddelen)
• de graphiek der eischildering
merken we op, dat
klaarder en scherper is dan die der olieverf, die zich dadelijk meer versmelt.
Nooit is het mogelijk bij de olieverfschildering (of oiltempera) die klare,
zuivere, als met eenscheermes ingesneden kontoeren te bekomen, wet men
vindt in de omtreklijnen verkregen door eiverf, zelfs met of zonder « lm as
teering >> (oplading).
Ditonderscheid is van kapitaal belang. Nochtans zijn zekere weeke als in
mistgewikkelde vormen in tegenstelling met de Scher kontoeren eveneens
een kenteeken van de eiverf. De op een vooraf bevochtigden grond gelegde
verf, uiteengedoezeld met een penseel van dassenhaar, geeft het email van de
groote oppervlakten, alsook de breede modeleering, die zieh naar wensch
last in1luiten in een preciese omtreklijn. Die twee vereenigde kenmerken zijn
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wait we hierboven noemden de eigenschappen van het gebruikte produkt
(voermiddel).
De verwarring met olieverf is onmogelijk, want al kan de oiltempera op
dezelfde wijze groote gemodeleerde oppervlakten geven, het is haar nochtans
onmogelijk ze in te sluiten in scherp afgeteekende kontoeren (omtreklijnen) en
doze laatsten zullen 'altijd slecht begrensd en du .zwak van struktuur zijn,
waardoor ze zich altijd van de eiverf zullen onderscheiden.
Het is eveneens nuttig de aandacht te vestigen op de werkwijze der Vlaamscheprimitieven, wat betreft de teekening van hun 'schilderijen. Indien men
bij Van Eyck zelfs tot in de kleinste bijzonderheden onze opvatting wil doorgronden en begrijpen, zal men zien, dat wat de teekening hunner schilderijen
betreft, ze nooit op hun paneel of dock geteekend hebben. Althans nee meer
dan juist bepaalde kontoeren, proporties en hier en daar enkele aangeduide
schaduwlijnen. Van Eyck heeft, vooraleer hij begon te ,schilderen — zoo 1s
aile schilders uit zijnen tijd, en zelfs tot in het midden der XVIde eeuw —
een uiterst nauwkeurige teekening van zijn ontwerp uitgevoerd. In deze teekening waren alle moeilijkheden der compositie, van de uitdrukking en van
den stijl zoodanig overwonnen, dat bij het overdragen op het paneel de hierboven vermelde ,aanduidingen volstonden, met het gevolg dat het schilderij
kon uitgevoerd worden met zekerheid, nauwkourigheid, vlugheid, in Oen
woordmet meesterschap. Een der gevolgen van overwegend belang voor den
tijd, van die voorbereidende studies, die met een totnogtoe niet meer overtroffen nauwkeurigheid werden uitgevoerd, was het vermijden op het schilderij
zelf van verbeteringen. Jaren van volhardende oefening op de wijze der primitieven moet men iachter zich hebben om zich rekenschap to geven van de
moeilijkheden, die men moet overwinnen om te vermijden dat een werk voorgoed kan bedorven worden, •als maar de kleinste aarzeling op het paneel zichtbaar wordt. De 'grootste meesters waren niet beveiligd voor sommige vergissinn
ge en verbeteringen. Maar waaromzij
w-aren
er zooducht
be voor in de eischildering? Aileen wegens het vlug indringen en snel drogen der intredende
onuitwischbaarheid der verf. Olieverf kon zeer gemakkelijk worden uitgewischt zonder den krijtgrond te beschadigen. Dot is evenwel een zeer gevaarlijke operatie voor eiverf. Bij het schilderen met eiverf liet men maar liever
de vergissing onaangeroerd.
Eiverf eischt een loshandige -uitvoering, vlug en met zekerheid toegepast,
met een bijna mathematische nauwgezetheid.
Bekijken wij nu in het licht der voorgaande punten Adam en Eva van het
veelluik van St. Baafs en herinneren we ons :•
I. De eigenschappen van de gebruikte verfstof, het graphische modele;
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2. de vereischten van de verfstof. Het opleggen ervan in min of meer dikke
•
lagen, hare 'doorzichtbaarheid
3.

De mogelijke toevallen, vergis&ngen. verbeteringen, enz.

Wat men bij den eersten oogopslag merkt, is het verbazend kontrast tusschen
• van verblufbuitengewoon subtiele modeleering, begrensd door een lijn
fen de preciesheid en .zuiverheid. In deze figuren, waar de twee uitersten, de
lijn en de modeleering, elk het toppunt der valmaaktheid bereiken om in
een harmonie te wordenvereenigd, to alles de volmaakte toepassing van
deprincipes der eiverf met al hare particuliere kenteekenen.
De zuiverheid van den penseeltrek is niet alleen waar te nemen in de kontoeren, maar eveneens in de teekening van oogen, news en mond, van gansch
debinnenteekening van het ensemble van het naakt ; en altijd alsof het er•
mede vergroeid was, maakt het modele er zich
nit los met alle denkbare sub• bekomen door
tiliteiten. Zooals we hierboven zeiden, werd die madeleering
een op een vooraf bevochtigden grand gelegde dun verflaag, die met cen
zachtpenseel met de daarop 'aangebrachte versche kleur werd verbonden.
Degeringe hoeveelheid der gebruikte verfstof, de gladheid harer oppervlakte, de geheele of bijna geheele richting op zekere gedeelten van de penselstreek zin
J evenveel bewi jzen van deze techniek .
Gaan we nu over tot het tweedepunt : Vereischte bij de toepassing en
bekijken wij vooral de doorschijnende fijnheid der kleuren: Het haar van Eva
in zijn gouden kleurschakeeringen vertoont al de kenteekenen van de eiverfschildering. De groote, doorschijnende oppervlakte, die het volume bepaalt,
zoowel van licht als van schaduwzijde, werd bij een eerste overwassching
versmolten in een oppositie van waarden, evenals voor de modeleering van
vIeeschpartijen, daarbij rekening houdend met de lokale kleur en voornamelijk de graphiek van de kontours vermijdend. Dat wil zeggen, dat de gouden
haarmassa nergens zuiver begrensd is door het vleesch of het achterplan.
Daarin ibestand demoeilijkheidvan de groote madeleering en van de doorzichtigheid der tempera. Op deze oppervlakte voltooit de teekening den eerstem
indruk, verwekt door heel het werk, dank zij de nauwgezette uitvoering der
haren, welke een voor een met een zuivere scherpe lijn werden voorgesteld.
Het zou onmogelijk zijn met behulp van olieverf, deze teekening van het haar
met een lichte verflaag zoo ingeprent in het modele te bekomen.
De tempera maakt eene zuivere, regelmatige, zwierige traceering mogelijik
van eene lengte van 40 tot 50 cm. en zelfs meer, naar gelang de knapheid van
den kunstenaar, het gene ondenkbaar is bij olieverfschildering.
Het is leerrijk, en overtuigend, de die
doorschijnende tint, evenals de
scherpe teekening van het ha van Eva na te igaani. Walt de (mogelijke)
de
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Gentsche Altaartafel. Adam (detail).
Depijltjes wizen naar de verbeteringen (repentirs) en gestippelde lijnen.

toevalligheden betreft, dienen hier vermeld, enkele overschilderingen en eenige
gestippelde lijnen in het dons op de beenen van Adam : onder de vrij belangwe die bijden
d omtrek van het rechterbeen van
rijke verbeteringen, citeeren
Adam, zooals , die eerst uitgespaard was bij den aanleg, en verbreed nadien
over de grondkleur (fond) zonder dat nochtans de beide verflagen zich versmolten, hetgene het geval zou geweest zijn bij eene olieverfschildering : integendeel, de op elkaar-plaatsing der verflagen is, ondanks het vastkleven aan
elkaar, duidelijk gebleven en nog verduidelijkt door de jaren kristalliseering
(versteening) en doorzichtbaarheid.
Juist als bij het procede gebruikt voor het vervaardigen van draperieen en
kleederen.
Watt de bijzonderheid der gestippelde haartjes betreft, boven de knie van
hetzelfde been, zij is to verklaren door het igebruik van << Casselaarde >> die
zeer dekkend (smettend), maar schraal is, en juist daadoor, wanneer ze op
weekeren vleeschgrond word toegepast, hier en daar in balletjes bijeenkleeft.
Het gebrui,k van Casselaarde , daarbij is te begrijpen door de bezorgdheid van
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den schilder mn aan die realistische kleine bizonderheden meer weerstandsvermagen te verleenen.
Keeren wij nu even terug naar hetgene het rschilderen voorafging : tot het
vervaardigen van het paneel of dock en krijtgrond (support) en teekening.
Volgens mijn ondervinding, is het of te keuren, beginnelingen mote meestern ter studie van de techniek aan te bevelen. Door hunne knappe tot in het
uiterste volgehouden uitvoering is de leerling verblind en blijven hem alle
onderdeelen verborgen.
Ik vind het raadzamer meesteirs van tweeden en derden rang te onderzoeken.
In hun zorgeloosheid kan men beter lezen en geraakt de leerling op een vaster
spoor. Wat mij iaangaat, he ik ook meer geleerd uit minder volmaakte
meesters van tweeden en derden rang, die door hun nalatigheid zekere deelen
veronachtzaamden. Dank zij dus de teekeningen en de schilderijen der Vlaamsche School op de Brusselsche Tentoonstelling in 1935 en in 't bijzonder de
zoogenaamd.e penteekeningen van Itogier v. d. Weyden tot Breughel, enz. enz.
eons tgegund geweest het volgende vast te stellen.
en minderen, is het
Evenals andere vorschers op het gebied onzer XVde eeuwsche kunstenaars,
ben ik, door benamingen als penteekening ». « de sin a la plume », Federzeichnung », zilverstift-teekening », « de in a la pointe dargent », enz., mislei d geweest. Ik steunde op algemeen aangenomen begrippen. Onder « penteekening >> verstond eenieder, meen ik, een teekening door middel van een
aangepunte vederschacht, terwij1 de zilverstift — zooals later potlood en stalen
pen — een hard en scherp tuig was. Spijts herhaalde proefnemingen met deze
middelen, was ik er niet in geslaagd de volmaaktheid, verkregen in nrs. 401,
402 en 403 van den katalooms der Tentoonstellino- voor oude Brabantsche
Kunst, te benaderen. Bevriende jagers en stroopers bezorgden mij gerege ld
kleine snepvedertjest>> van het ,soort, waarmedee' er naar de overlevering,
vroeger de schilders bijzonder genoegen meenden te doen. Herhaaldelijk had
te voeren, doch ook te vergeefs.
ik het beproefd met dit vedettje teekeningen
Nu echter meen ik er in geslaagd te zijn die zoogenaamde oude penteekening,
waarvan de fijne volmaaktheid niet te verkrijgen is met een hard en scherp
voorwerp, ,door middel van dit vedertje te evenaren. Met het verdwijnen
van de traditie in zwang in , de Middeleeuwsche kunstenaarsateliers en de yakkennis, die door de gilden van elk als meester aanvaard lid, vereischt werd,
zijn er ook veel technische geheimen er or geraakt. Zeldzaam zijn de kunstenaars die met volharding gestreefd hebben naar het wederontdekken van
die technische verfijndheid van voorbereiding en afwerking, welke nochtans
door alle kenners geroemd worden als een der bijzondere aantrekkelijkheden
its lie en Fransehe geleerden
onzer oude kunstschatten. Hoofdzakelijk
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Gentsche Altaartafel. Adam (fragment).
Voorbeelden van gestippelde lijntjes en verbeteringen (zie knie).

hielden zich vroeger onledig met deze opzoekingen ; hun benamingen der
door de oude kunstenaars gebezigde « Feder » en « Plume » worden door de
'on ere kunstgeleerden vertaald door het woord : « Pen » in de beteekenis
van « pluim >>. Het wil ons voorkomen, dat daaruit een verwarring van begrip
isontstaan, waarin de schacht maar ook de baa(rd wordt bedoeld al s teekenmiddel.
Ons nu heeft een nauwkeurig onderzoek der in de « Tentoonstelling van Vijf
Eeuwen oude Brabantsche Kunst » onder nrs. 401, 402, 403 gekatalogiseerde
teekeningen, een openbaring gebracht. Wij hebben daarin, inderdaad, waargenomen, dat voor het gebruik het papier een zelfde voorbereiding had on dergaan als het oude paneel. De afgebladderde gedeelten en de barstjes bewijzen
dat zee duidelijk.
Voor eenpenneschachtteekening of een zilverstift-teekening kan, naar onze
ondervinding, niets het zuiver papier overtreffen ; om het even welke voorbereiding zou nadeelig zijn, vermits men onvermijdelijk met een hard en scherp
voorwerp door de het papier idekkende voorbereiding zou wegkrabben. Niets
is echter titer gesc,hikt om op daartoe voorbereid papie lr te werken dan voornoemd malse,h vedertje, indien men het gebruikt met het uiteinde van den
zachten ,baard.
Verder moet dan nog in ht genomen dat id pen — en het z il verstift —
die met him harde punt krassen en steken — lijnen tot stand brengen, die
moeilijk wotden weggevlakt. D aarentegen kwetst het zachte pluimpje ni
niets
van den voorbereiden grond. Integendeel het laat toe naar believen daarop to
was hen en to vegen, zooals men .kan nagaan op de teekeningen hierboven
vermeld. Het ware wenschelijk gewee,st dat men bij gelegenheid van de Tentoonstelling van Vijf Eeuwen Brabantsche Kunst, Jan Van Eyck's « H. Barbara >> (Museum voor Schoone Kunsten, Antwerpen) had kunnen vergelijken
en
met de tee keningen van Rosier(r van der Weyd.
Het ware dus wenschelijk den Berlin naar zoogezegde penteekeningen van
meesters van tweeden en derden rang te verwijzen, om door de gebreken daarin
opgemerkt, de werkwijze van den kunstenaar te verduidelijken. Het en hies
boven gezegd werd aangaande schilderijen, is ook toepasselijk op die buitengewoon schoone teekeningen van dezelfde groote meesters i. Men kan bewonder en, doch er jets uit leeren is moeielijk. Wel heb ik onder die zoogezegde
penteekeningen, « zilverstift >> of « potlood » teekeningen gevonden, doh het
was duidelijk te bespeuren in de aangeduide schaduwen (donkerste deeien)
idd en :
dat die door het wrijven gepolijst waren. Met de hedendaagsche hulpmel
chemie,photographie, microphotographie en de zeer goede hedendaagsche
kleuren, toegepast op de oude wijize, zijn er wonderen te verrichten.
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Menmoet niet meenen, dat die teekeningen spontaan onstaan zijn, zooals
men ze to zien krijgt. '0 der de teekeningen der grootste meesters, kan men
hetschetsmatige en de sporen van het zoeken weervinden in de uitgevaagde
lijnen, hetgeen verklaart, hoe het resultaat slechts door een soort van opgelegden idwangarbeid werd verkregen. De lijnen eerst aangebracht, werden
dan met « brio » overdaan met de pen en met de pluim. Al het overige werd
weggevaagd, hetgeen zeer duidelijk in de sehoonste teekeningen is te bespeuren.
Vervolgens werden de groote lijnen en proporties der alzoo bekomen teekefling gekalkeerd op het voorbereide paneel en alleen aangeduid door middel
van hetpenseel en een lichte soort van Chineeschen inkt.
Wat het bereiden van den krijtgrond betreft, he ik geconstateerd dat de
zuiverste krijtgronden het best de gaafheid van het koloriet hebben bewaard.
Integendeel op vergronde krijtgronden, die geel en bruin zijn geworden, hebben de kleuren minder weerstand geboden en hebben dus hun oorspronkelijk
effekt verloren, waarschijnlijk door den te grooten ijzerinhoud.
Doekschildering : De enkele doekschilderijen die tot ons gekomen zijn,
hebben in het algemeen nog minder weerstand geboden, daar krijtgronden
langs achter vocht en rook opslorpten. Daardoor zijn hun supports zoo donker
geworden dat de daarop aangebrachte kleuren totaal vergrond zijn. Wat nu
de paneelen betreft, bezaten de gilden eerste kwaliteit gekloven eik (wagenschot).
Het is te wenschen dat di kleine verslag, ingegeven door persoonlijke
ondervinding, een spoorslag mope wezen tot verdere opsporingen.
J.

VAN DER VEKEN.

RESUME
Pour etudier la technique d'un maitre il faut faire abstraction de la contemplation et se limiter et ranalyse scientifique des travaux de preparation.
En toutpremier lieu le soin est pousse rextréme, en tout ce qui touche aux
materiaux et a leur usage.
La couleur a rceuf consiste enun broya ge extrémement fin de la poudre de
couleur a l'aide de rceuf prepare specialement, broyage procurant une piite
tressouple que l'on dilue reau dans le travail d'execution. Elimination
•
complete des matieres grasses.
Definition des caracteristiques entre le graphique de la peinture a rceuf et le
graphique de la peinture rhuile.
Pour rceuf graphique net, précis, sec, mordant.
Pour rhuile, graphique souple, mou, enveloppe.
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L'ceuf permet en outre le modele souple comme rhuile. La confusion des
deuxgraphiques devient impossible apres examen approfondi.
Van Eyck reunit le modele souple au graphique le plus aigu des deux poles,
lesplus eloignes de la matiere qu'il entploie. Alliance irrealisable a rhuile qui
nepossede pas les deux caracteristique.s de rceuf.
La fluidite de rceuf permet un trace net et ininterrompu stir une longueur
indefinie (chevelures). L'huile ne le permet pas 0 cause de sa lourdeur. Le
modele sou le a rceuf s'obtient sur fond humidifie au prealable.
Le trace net sur fond humide ou sec

a volonte.

Ressources nettement differentes et s'eloign,ant de la peinture a rhuile. Certins accidents nettement typiques s'observent sur la peinture a rcpuf. Accidents
visibles chez Van Eyck. Le «perle>> dii, a un dosage defectueux du medium, le
<<regret>> trans grant du au rah'
'n
incisif.
L'emploi de la matiere peut seul conduire a la connaissance de ses particularites, la demonstration pratique sera toujours rargument le plus explicite.
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1. Reinaert de Vos en Canteclaer de Haan
(uit het Volkshoek van Reims:pi de Vos, naar de
berijming van J.-Fr. Willems, 1846).

BIJDRAGE TOT DE IKONOGRAFIE VAN
DE REINAERT
DE VERDWENEN MINIATUREN VAN HET BRUSSELSE HANDSCHRIFT
VAN « REINAERTS HISTORIE » (n r 14601)
Het Brusselse handschrift van Reinaerts Historie (Koninklijke Bibliotheek
n" 14601) is het enige volledige handschrift van de avonturen van Reinaert
de Vos, zoals een Vlaanderse dichter van de 14' eeuw, in navolging van de
13 e-eeuwse « Van denVos Reinaerde » van Willem idie Madoc maecte, het
beroemde « Dierenparlement » meende te moeten voltooien. Het is onder die
« voltooide »vorm dat de Middelecuwse Vlaamse Reinaert als « Reinke
die Vos» in Neder-Duitsland werd opgenomen en zijn lange zegetocht begon
0111 te kulmineren in Goethe's kunstepos « Reineke Fuchs >>.
In opdracht van de Fakulteit der Wijsbegeerte en Letteren van de Universiteit te Gent werd de facsimile-uitgave van het Brusselse handschrift (Werken
uitgegeven door de Fakulteit van de Wijsbegeerte en Letteren, Extra Serie, Facsimiles. nr 1. DeSikkel, Antwerpen), in de vakliteratuur bekend als hs. B, door
schrijver dezes van een inlet ins voorzien, waarin hij o.a. op beknopte wijze.
de datering van het handschrift had te behandelen.
.,Fr. Willem's, door fwiens tussenkomst het hs. B in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel te recht kwam, gebruikte de tekst van Reinaerts Historie
voor zijn bekende uitgave van Reinaert de Vos, Episch Fabeldicht van de
Twaalfde en Dertiende Eeuw, met Aenmerkingen en Ophelderingen, Gent. F.
en E. Gyselinck, Bock- en Steendrukkers, 1836. In zijn « Voorberieht > noemt
hi' het Brusselse hs. een « vrij gebrekkige kopie... van hoogstens binnen de
cerste vijf en twintig jaren der vijftiende eeuw >>. Tamelijk misprijzend wordt
er in 't vervolg over het « Hollandsche an rift >> gesproken, en zelfs J.
W. Muller (Critische Commentaar op Van de Vos Reinaerde, Utrecht, A. Oosthock, 1917) bestempelt het hs. der omwerking (B), ofschoon « kennelijk >>
Hollands, als « 'geschreven in zeer gemengde, oneenparige taal » (bl. 49).
Reeds in 1874 werd de Brusselse tekst kritisch uitgegeven door E. Martin in
zijn « Reinaert, Willem gedicht Van den Vos Reinaerde und die Umarbeitung and Fortsetzung Reinaerts Historic, Paderborn, F, SchOningh, 1874. De
datering van J.-Fr. Willems werd vrij algemeen aanvaard, alleen bij J. W.
Muller heerst weifeling. Inderdaad, in de op 1bl. 36 voorkomende stamboom
luidt de datum van ons handschrift, zoals bij Willems, c. 1425, terwijl op bl.
19 c. 1475 worth gegist. De nude kataloog van de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel (Catalogue des Manuscrits de la Bibliotheque Royale de Bourgogne)
hceft voorzichtigheidshalve : XV 1/3. Nergens he ik kunnen ontdekken, ook
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2. Reinaert de Vos en Canteclaer de Haan
(uit Reinaert de Vos, episch fabeldicht, bezorgd
door J.-Fr. Willems, 1836).

3. Canteclaer en Reinaert als eremijt
(uit Hartman Schopperus, Speculum vitae aulicae. De admirabili fallacia et astutia vulpeculae Reinikes, Francf. Nic.
Bassaeus, 1574-75. In de le uitgave van
Petrus Fabritius, van 1567, waarvan ik
weet dat J.-Fr. Willems een exemplaar
bezat, ontbreekt de ontmoeting van Canteclaer en Reinaert als eremijt. De prem.
ten in de le uitgave van Vergilius
Solis).

bij J. W. Muller niet, waarop die dateringen berusten. Waarschijnlijk op indrukken van handschriftenkenners. Daar het hs. een perkamenten kodex is
en de tekst voor de philologen tot nog toe hoofdzaak was, heeft men nooit beproefd la het 'schrift en de versiering om de Hollandse kopie van 1 Claes
van Aken>>, want de naam van den < scriver » words ons in een dubbel acrostichon-gedicht aan het slot te raden gegeven, nauwkeuriger te dateren. Misan een poging in die zin to wijten aan
schien is de reden van het verzaken aan
de sobere versiering van het hs. en hat « ontbreken » van de, nochtans door
spaties voorziene, miniaturen. Het schrift, alhoewel tamelijk vlot geschreven
« fraktuur », is evenwel nog fraai te noemen : het is gemakkelijk leesbaar.
Wat de versiering betreft, de vrij sehaarse sierletters en de « kadassen >> even
(-nig houvast, ze is ontstaan in de nabijheid van de Utrechtse schrijfsehool
van het Karthuizerklooster van Nieuwlicht of Bloemendaal tussen 1450-1470.
Verwante hss. heb ik aangewezen in de hoger vermelde Inleiding van de facsimile--uitgave. De miniaturen, waarvoor in de tekst, zooals gezegd, ruimten
zijn uitgespaard, werden waarschijnlijk nooit geheel uitgevoerd. Ze moesten,
op perkament geschilderd, in het handschrift worden geplakt. Sporen van
lionaanwezigheid zijn in het eerste deel nog zeer goed zichtbaar. Anderzijds
werden ze in de rand met kleine letters genummerd, in het geheel 22, zodat
ma verondersteld worden dat een opdracht ter illustratie werd gegeven. .• r.
Willems leert ons dat op het ogenblik dat hi het hs. onder zich had nog
miniaturen in B aanwezig waren • Inleiding XXV « Het (hs.) heeft vijf vignet ten of miniaturen, welke niet zeer fraei en met ,strooken er in geplakt zijn.
Op vele hladzijden ziet men opengelatene plaetsen, bestemd om nog andere
afbeeldingen to ontvangen, en aen het erode staet een raedselachtig gedicht
van zestien regels, in 'hetwelk de afschrijver zijnen naem to zoeken geeft .>>
•

an de miniaturen uit B verdwenen zijn, weten we niet. Een nota op
een ingeplakt dubbel iblad in de kodex bericht ons dat een der vroegere konservators van de Koninklijke Bibliotheek, Charles Ruelens, in 1870 (in potlood bijgeschreven) met verwondering vaststelde dat : « ces vignettes on
miniatures n'y sont plus iaujourd'hui, et il n'y a pas, dans les dossiers, trace
du retour de ce manuscrit a la Bibliotheque Royale. Apres l'acquisition faite
par M. Van de Weyer, le Ministre l'a transmis ,directement a M. Willems •;
macs je n'ai pu decouvrir comment et quand it est entre ici. »
J.-F. Willems heeft ons echter een kostbare inlichting achtergelaten, el as,
niet om de miniaturen terug te vinden, maar toch om ons toe te laten ons een
idee te vormen van hun datering. Het is hetgeen ik mij wil beijveren in deze
bijdrage over de verdwenen miniaturen van het Brusselse handschrift aan to
tonen.
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4. Reinaert uitkijkend v6Or zijn kasteeil Malpertuus
(uit Reinaert de Vos, episch fabeldicht bezorgd door J.-Fr. Wi ,Hems, 1886).

5. De trageaapho architectore
fallace Dyalogus...
(uit Dialogus creaturarum moralisatus, G. Leeu, Gouda, 1480).

In het Voorbericht van zijn << Reinaert de Vos >> (1836, blzn. IX-X) bespreekt
J.-Fr. Willems de stoffelijke uitvoering van zijn uitgave.
<< Eindelijk moet ik berichten, dat dre platen, namelijk die tegenover den
titel, en die op bladz. 4 en 49, naer het handsichrift zelve zijn vervaerdigd,
terwijl ide overige vignetten door den kunstenaar bewerkt zijn volgens de
plaetjens, voorkomende in den latijnschen Reineke van Hartman Schopper •
uitgezonderd de hofdans, bladz. 142, welke genomen is uit de dusgenoemde
P rachtuitg ave van Gottsched. >>
Uit een eigenhandige nota van den opperbibliothekaris en befaamden bibliograaf Ferd. Vander Haeghen in de Stamsteekkaarten-kataloog van de
e iteits-bibliotheek
vernam ik dat de tekenaar van de 13 steen.
Gntse
Univers
drukplaten uit Willems' 1 Reinaert de Vas >>, F. Gyselynck was, een der twee
vennoten van de in de 19e eeuw bekende Gentse boek- en steendrukkersfirma
F. en E. Gyselynck. Ofschoon ik mij opzoekingen getroost heb om de biografie van F. Gyselynck to achterhalen, kan ik slechts bitter weinig over zijn
vorming al kunstenaar mededelen. Ferdinand-Lieven Gyselynck werd geboren
to Gent, de 31 e December 1793, als zoon van Franciscus-Henri
en van Jacoba
De Pr z. Hi' stichtte met zijn jongeren broeder E. Gyselynck de eke
boek- en steendrukkerij. War hi j de kunst van Senefelder geleerd heeft, ben
ik niet to we en gekomen : te Brussel ? to Antwerpen ? Het is echter waarschijnlijk, al vond ik geen bewijzen, , dat hi' de tekenklasse volgde ter Gentse
Akademie vanSchone Kunsten. Hi' bleef ongehuwd en woonde in de Kammerstraat, waar de drukkerij en de boekhandel gevestigd waren, samen
met zijne zusters Marie (o. 30 Maart 1789) en Sophie (o. 20 September 1798) .
Inhetzelfde huis woonde Sophie-Jeanne Gyselynek, geboren to Antwerpen, 23
Februari 1839. Ferdinand overleed te Gent, de li e van November 1866. Zijn
broeder overleefde hem lane en zette de zaken voort. Sophie-Jeanne Gyselynck
trouwde met Edouard Buck de 14e Februari 1860 en ging met hem wonen in
de kleine Bellevuestraat.
Ferdinand Gyselynck was een knap lithograaf en bootste vrij nauwkeurig
zijne modellen na. Als bewijs van zijn kunnen haal ik een van zijne ill ustrati es
aan nit het Volksboek van Reiner de Vos, naar de berijming van J.-Fr. Willems, van 1846. Afb. 1.
Dezelithografie van 1846 toont ons aan dat F. Gyselynck zich voor de illustratie van het volksboek inspireert van zijn eerste lijntekeningen op steen
voor de wetenschappelijke Reinaert-uitgave van Willems nit 1836 (herhaald
in de titeluitgave, liehtjes bijgewerkt, van Willems' Reinaert de Vos, bezorgd
door J. A. Snellaert in 1850). Mb. 2.
komt
De kompositie van de lijutekening naar de pseudo-mini
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6. De Hofdans door van Everdingen
(uit J. Chr. Gottsched, Heinrichs von Alkmaar Reineke der Fuchs mit schOnen Ku ern
Leipzig en Amsterdam, P. Schenk, 1752).

7. De Hofdans door J. Gyselynck
(uit Reinaert de Vos, episch fabeldicht, bezorgd door J.,Fr. Willems, 1836).

echter uit het 16° eeuwse voorbeeld van den houtsnijder Joost Amman, die
zelf naar het voorbeeld van Vergilius Solis de latijnse bewerking van « Reinke
de Vos >> door Hartman Schopper, door J.-Fr. Willems overigens als gebruikte
bron geciteerd, met een groot aantal pittige prenten opluisterde. Het kan ons
onverschillig z,ijn welke uitgave van Schopperus' Speculum vitae aulicae F.
op aanwijzing
van J.-Fr. Willems, raadpleegde? Het voorGyselynck, blijkbaar
•
beeld van de ontmoeting van Canteclaer en Reinaert als eremijt bij Joost Amman leert ons dat Gyselynck zich weinig afwijkingen van zijn bron veroorlooft. Afb. 3.
Een bijzonderheid treft ons in de lithografie van 1846, nl. de ontlening van
het kasteel aan een der lijntekeningen van de uitgave van 1836. Dit kasteel
gaat terug op de afbeelding van een kasteel, Malpertuus, op een der door J.-Fr.
Willems aangehaalde miniaturen : Reinaert uitkijkend voor zijn kasteel Malpertuus. Afb. 4.
Het kasteel, dat wel de indruk maakt van een 15 e-eeuws gebouw met vierkarate hoektorens geflankeerd, kwam hoogstwaarschijnlijk op de oorspronkeiijke miniatuur voor. Eenzelfde type van kasteel, doch met ronde hoektorens, vinden we overt ens terug op een plaatje van de « Dialogus creaturarum moralisatus» van Geeraert Leeu. Mb. 5.
De illustraties van Reinaert de Vos, episch fabeldicht, 1836 1 , 18502 , maken
op den arglozen lezer een vrij gemengde indruk, hij houdt ze doorgaans
voor het werk van een gebrekkigen te,kenaar. Dat F. Gyselinck evenwel een
goed tekenaar was en zeer getrouw kon natekenen ,bewijst zijn lijntekening
op stem van de Hofdans uit de prachtuitgave van Gottsched. Mb. 6 en Afb. 7.
De verklaring van het stuntelige der diertekeningen in de illustraties van
J.-Fr. Willems' wetenschappelijke uitgave is echter niet te zoeken in de onbekwaamheid van den tekenaar, maar in de gewilde-naieve stijl, waarmede hi'
de originele miniaturen wou nabootsen.
we de diertypen op F. Gyse lyncks illustraties, die , volgens
()Rider
de aanwijzing van J.-Fr. Willems naar de in het handschrift toenmaals nog
N
aanwezige miniaturen we rden vervaardigd : de titelprent 's konings Nobel
hofdag voorstellend of het parlement der dieren, de prent op bladz. 4 of
Reinaert uitkijkend vOOr zijn kasteel Malpertuus, en , de prent op bladz. 49 of
Reinaert laat Tybaert in de strik lopen : Afb. 8 en Afb. 9.
1 0 De H:ofdag van koning Nobel.
De volgende dieren (zijn aldaar aanwezig : in bet midden op een verhevenheid bedekt door een kussen de Leeuw Nobel in zijn koninklijke waardigheid met kroon en scepter, , de Ram Belijn, de Wolf Isengrijn, de Das Grimbeert, de Hond Courtois, de Haas iCuwaert, de Beer Bruin en de Kater Ty23

8. De Hofdag van koning Nobel
(uit Reinaert de Vos, episch fabeldicht, uitgave 1836).
-7-

9. De Hofdag van koning Nobel
(uit Reinaert de Vos, episch fabeldicht, uitgave 1850 2, de illustratie
werd alsdan lichtjes geretoucheerd).

baert. Al deze fie en komen sprekend overeen met de overeenkomstige dierentypen in de « Dialogus creaturarum » van 1480. Afb. 10-11-12-13.
2° Reinaert uitkijkend v011ir zijn kasteel Malpertuus. Zie of b. 4.
We hebben hiervoren reeds de typische kasteelen van de elan se it ustratie en het prentje (zie afb. n o 5 van de «Dialogus creaturarum moralisatus >> vergeleken. Meer nog dan de in profiel zittende vos en het kasteel is het
landschap typisch voor de Nederlanse graveerkunst van de tweede heift van
de 15 e eeuw, meer bepaald deze van het befaamde blokboek « Speculum humanae Salvationis» (1470). Er is een bewust zoeken naar schilderachtige effekten, zoals de rotswand opstijgend uit de rivier met de van afstand tot afstand
geplante boombosjes, dat enigszins doet denken aian het werk van den Haarlemsen Houtsnijder van den drukker Bellaert to Haarlem (1483-1499). De
bomen lijken ook karakteristiek voor de eerste manier van dezen meester, die,
Haar de beschrijving van Dr. J. Schretlen. Dutch and Flemish Woodcuts of
the Fifteenth Century, London, E. Benn, 1925, drie verschillende boomsoorten
tekende : « those with round, those with large oblong, more or less naturalistic leaves, and those whose foliage is drawn with many fine dotted lines >.
F. Gyselynck schijnt eenvormig de bomen « with round leaves » to hebben nagebootst. Waar Dr. Schretlen, de nadruk legt op de gelijkenis van de houtsneden van den Haarlemsen Houtsnijder met miniaturen, is de pseudo-miniatuurstij1 van F. Gyselynck des to treffender.
3°Reinaert laat Tybaert in de strik to pen Afb. 14.
Het plaatsen der dieren in profiel vertoont hier eens to nicer de grote overeenkomst met de diertekeningen in de « Dialogus creaturarum >>. Eenzelfde
manier om de dieren met de kop ruggewaarts gekeerd voor te stellen is beide
tekenaars eigen. Mb. 15.
De stoffering met rustieke gebouwen (de schuur van den paap ) op de miniatuur heeft F. Gyselinck er toe verleid eenzelfde opstelling van de schuur van
het nonnenklooster te gebruiken voor zijn rent van de ontmoeting van Canteclaer met Reinaert eremijt, zie Mb. 2, hetgeen niet het geval was in zijn
bron, de prent van Joost Amman , zieofa. 3.
Dezevergelijkingen van de illustraties van F. Gyselynck voor de wetenschappelijke uitgave van het Middelnederlandse dierenepos door J.-Fr. Willems met
voorbeelden van Noordnederlandse graveerkunst mo lten volstaan om de stijl
der verdwenen miniaturen uit het Brusselse Handschrift van « Reinaerts Historie >> met min-of-meergrote waarschijnlijkheid to be ales In elk geval
bevestigt deze retrospectieve stijlbepaling van verdwenen miniaturen door de
studie van 19e-eeuwse pasticherende tekeningen de datering van het handschrift op grond van het schrift nl. c. 1470.
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10. De Leeuw,

De equo et apro Dyalogus..

11. De Wolf en de Hond.

De cane et lupus Dyalogus...

12. De Leeuw en de Haas.

De le ore... Dyalogus...

........■11■•■

13. De Kater,

De murilego... Dyalogus...

14. Reinaert laat Tybaert in de strik to en.
(uit Reinaert de Vos, episch fabeldicht, hezorgd door J.-Fr. Willems 1836).

-.-

..........

15. De leone venatore Dyalogus...
(uit Diailogus creaturarum moralisatus).

16. Grimbeert met Reinaert bij het Nonnenklooster (uit Cambridge Reinaert fragmenten).
17. Grimbeert met Reinaert op
weg naar het hof van koning
Nobel (uit Cambridge Reinaert
fragmenten).

18. Gritnbeert met Reinaert bij het Nonnenklooster (uit Inkunabel van Reinke die Vos,
Liibeck, 1498).

Wanneer we ons ten slotte herinneren dat de « Cambridge Reinaert fragmenten» (de zogenaamde Culemann fragmenten) brokstukken zijn uit een
geillustreerde inkunabel van Geeraert Leeu, waarschijnlijk te Antwerpen gedrukt in 1487, dan moet het ons niet al te zeer verwonderen dat de dierentypen van de twee en halve 'houtsneden, die gelukkig gespaard bleven P niet
alleen gelijkenis vertonen met de dierentypen van de «Dialogus creaturarum
2' ook met de dierentypen van de lithografieen van F. Gysemoralisatus>>, art
linck. Nochtans is het voor zeker te houden dat Gyselynck de houtsneden van
de Culemann fragmenten, eerst ontdekt in 1854, nooit gezien heeft. De overeenstemming is to verklaren door de gemeenschappelijke stijl der verdwenen miniaturen, die Gyselynck el gezien heeft, en der houtsneden van de «Dialog-us
creaturarum moralisatus ».
Dit blijkt duidelijk uit dierentypen en landschap van de houtsneden van de
«Cambridge Reinaert fragmenten», Afb. 15-16, die op hunne beurt als voorbeeld hebben gediend van de Nederduitse «Reinke die Vos» (1498). Afb. 18-19.
Summa summarum : door de illustratie van J. Gyselynck in de wetenschappelijke uitgave van Reinaert de Vos, episch fabeldicht door J.-Fr. Willems
in 1836 bezorgd, nl. deze waarin hi' de verdwenen miniaturen uit hs. B nabootst, kunnen wij ons een idee vormen van uitzicht, stijl en datering van de
«vijf vignetten of miniaturen>>, door J.-Fr. Willems als « niet zeer fraei >>
bestempeld, die eens het handschrift B van «Reinaerts Historie» hebben
verlucht.
P. DE KEYSER•

19. Grimbeert met Reinert op we naar
het Hof van koning Nobel (uit Inkunabel
van Reinke die Vos, Liiibeck, 1498).

SUMMAR 1'
The ms. of Reinaert II, Reinaerts Historie (Brussels, Royal Library,n r 14601)
contained originally a series of miniatures, wieh disappeared mysteriously
after being used for the illustrative purpose of the edition of «Reinaert de Vos
by J.-Fr. it em in 1836. This was unluckily made possible because the miniatures, painted upon strokes of parchment or paper, were only pasted upon
blank spaces of the ms. The author of present article endeavours to point
out the very similitude of style between some of the lithographies of the «Reinaert de Vos>> (1836) by a certain F. Gyselynck, a Ghent printer and lithographer, and some miniatures and engravings or cuts of the second half of the
XVth century (among others the peculiar beast-illustrations of the famous
«Dialogus creaturarum moralisatus» printed by Geeraert Leen).
His aim is to add an iconographical argument to his reasoning about the
dating of the ms. : ±147O (and not 1425), as developped extensively in his
Introduction to the Facsimile-edition of the Reinaerts Hi on ms. (Werken
uitgegeven door de Fakulteit van de Wijsbegeerte en Letteren, Extra Serie,
Facsimiles n. 1, De Sikkel, Antwerpen, 1938). According to Prof. K. Breul,
SchrOder professor of German in the University of Cambridge, the Reinaert II
is «of the very greatest importance for the future development of the Beast
Epic on Netherlandish and German soil. It was in this form that the Beast Epic
came down to modern times » (Introduction, The Cambridge Reinaert Fragments (Culemann fragments), edited with an introduction and bibliography
by Karl Breul, Cambridge, at the University Press, 1927 ).
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DE BEELDHOUWER GUYOT
DE BEAUGRANT (1)
Voor de eerste maal komt de naam van een Guyot de Beaugrant voor in een
oorkonde van 14 April 1526, waaruit wij vernemen, dat hi' door Margareta
van Oostenrijk 'belast wordt met de uitvoering van een mausoleum in herinnering aan Naar broeder, Frans van Oostenrijk, op te richten in de Coudenbergkerk te Brussel. Uit den naam van den kunstenaar Guyot de Beaugrant
meent men over het algemeen te moeten opmaken, dat hij van Fransehen oorsprong is. Hij zou een van die talrijke vreemde kunstenaars geweest zijn, die
in het begin der XVI° eeuw in de Zuidelijke Nederlanden fortuin kwamen
zoeken.
Op dat punt meenen wij nochtans eenig voorbehoud te moeten maken . de
naam de Beaugrant schijnt immers ook in onze gewesten verspreid geweest
te zijn (2). Zoodat het niet u' tote is, dat hij uit onze gewesten herkomstilt is.
Nu kunnen wij ons afvragen, war de
de landvoogdes met deze vereerende
opdracht Guyot belastte en geen beroep deed op meer vooraanstaande of althans beter bekende personaliteiten al een Mone of een Meyt.
at Meyt betreft, lit het antwoord voor . de hand. Den dag zelf, 14 April
1526, id at het grafmonument van Frans Van Oostenrijk aan Beaugrant werd
besteld, werd tusschen Margareta en Meyt het contract afgesloten betreffende
igbeelden en de veertien putti, die meester Conrat te Brou moest gaan
del
uitvoeren (3).
Mane zelf moet in die jaren door ander werk volledig in beslag genomen
geweest zijn o. m. voor Maximiliaan van Hoorn, voor Keizer Karel — met
wren hij wellicht in 1526 in Spanje vertoefde — en voor de Croy's (4).
(1) De naam worth op verschillende wizen geschreven: Beau ran Beaugrand, Beaulgrant.
Degraphie Beau rant is te verkiezen, omdat de beeldhouwer zelf dezen vorm gebruikt.
(2) J. DUVERGER, Fransche Kunstenaars aan het Habsburgsche Hof in Kunst, 1934, blz. 281282 : Een Evrard de Beau rant was reeds in 1474 aan het Bourgondische hof verbonden
en
ver on
was nog in dienst van Fillips den ,Sehoone. Een Jean de Beau rant woonde in 1479 te St.
Omaars. In het begin der XVI' eeuw vinden wijamilie
een f van lien naam te Pollinkhove en
in 1561 words te Antwerpen gewag gemaakt van Steven Beau rant Geleynssone van Poperinge.
In hetzelfde artikel bewijst J. 'DUVERGER o afdoende wijze, dat verschillende auteurs o. m.
P. PARENT en 0. VAN DE CASTIJNE ten onrechte aan Guyot de Beau rant een rol hebben willen toekennen in het bouwen van het hof van Savoje ,te Mechelen, dal werd opgericht onder de
leiding van Antoon en Rombout K
eldermans.
(3) J. DUVERGER, Conrad Meit, Gent, 1934, blz. 83.
(4) Jan Mone in De Kkinst der Nederlanden, Brussel, 1931, biz. 376-378.
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Gravure uit Leroy, Theatre saere du Brabant, t. I, blz. 222.
Guyot de Beau rant : Grafinonument van Frans van Oostenrijk.

Uit een stuk van 1525 vernemen wij, dat Margareta toen reeds het voornemen
koesterde een praalgraf voor haar als kind gestorven broeder op te richten. Den
3" Maart 1525 bestelt de landvoogdes ibij den bekenden Andrieu Nonnon van
Dinant een zwart marmeren plaat, te leveren vOOr 10 October, die bestemd
was voor het mausoleum van Frans van Oostenrijk. De bouwmeester van de
vorstin, Lodewijk van Bo hem trail hier op als vertegenwoordiger van Margareta (1). Deze gepolijste zwart marmeren plaat moest zijn, zoo lezen wij in deze
akte << de la mesme sorte que est la sepulture de Don Diego gisant en la chapelle ou eglise de Notre Dame (de Sablon... >>. Als model voor de graftombe
van haar broeder werd bijgevolg door Margareta het mausoleum van Diego
de Guevara aangewezen, althans wat betreft het zwart marmeren gedeelte.
Was het patroon van het grafmonument van Frans van Oostenrijk, waarvan
de uitvoering aan Beaugrant in 1526 zal toevertrouwd worden, een repliek
van de tombe van Don Diego, ook wat het sculpturaal gedeelte betreft ? Wij
zijn evenmin in staat, wat men ook heeft molten beweren, op deze vraag een
bevestigend of een ontkennend antwoord te geven. Wij besehikken immers,
buiten deze nietszeggende vermelding, over Been enkel vender gegeven be-

(1) Bewijsstuk I.
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treffende het uitzicht van het verdwenen graf van Don Diego (1).
Ook het mausoleum van Frans van Oostenrijk werd afgebroken, mar de
gravure bij Le Roy (2) geeft er ons een vrij nauwkeurige voorstelling van, al
waren toen reeds blijkbaar de kinderfiguren op de hoeken van de dekplaat
verdwenen (3).
Hoe dit ook zij, moet er met nadruk op gewezen worden, dat Guyot de Beaugrant op 24 December 1527 an Margareta het voorstel doet, zonder eenige
verdere vergoeding bet epitaphe voor het voltooide mausoleum to leveren (4).
Dat Guyot dit it he opgehouden door twee naakte putti, naar eigen ontwe zal uitgewerkt hebben, moet wel worden verondersteld.
Het sobere grafmonument van Frans van Oostenrijk, zooals wij het kennen
door de gravure bij Le Roy, wijkt sterk af van de traditioneele laatgotische
graftypen der Nederlanden. Het behoort hij de eerste Renaissance-mausoleums,
die in onze gewesten under em en invloed werden opgericht. Het vreemde,
overigens minder gelukkige motief van de vier kinderen op de hoeken van de
dekplaat komt eveneens voor op een werk Pietro Torrigiano : het grafmonumem van Hendrik VII en Elisabeth van York (1512) in de Westminster
Abdij (5).Werd de ontwerper van het Brusselsch graf door Torrigiano's graftype beinvloed ? Uitgesloten is dit niet, waar wij toch weten, dat Margareta
in 1510 den Italiaanschen meester, die in Antwerpen vertoefde, geraadpleegd
heeft in verband met de grafmonumenten van Brou (6).
Was Margareta, toen zij tusschen 1513 en 1516 de patronen van Jan van
Room goedkeurde voor de drie grafmonumenten van Brou, nog getrouw
gebleven aan het traditioneele laatgotische graftype — al komen daar ook enkele naakte putti op voor — hier constateeren wij integendeel, dat de landvoogdes zich bij de voorstanders van het Italianisme heeft geschaard. Uit flit
feit kan men nogmaals duidelijk opmaken, hoe vlug de uitheemsche Stijl in
onze we ten de geesten van de leidende standen veroverde. De residen-

(1) J. DUVERGER, Een Bijdrage betreffende den werkkring van Lodewijk van Bo hem in
Annales de la Societe d'Emulation de Bruges, 1928, blz. 40 en vlg., waar ook uitgelbreide
bibliographie.

(2) Legrand theatre sacre duduche de Brabant, I, Den Haag, 1734, biz. 122.
(3) Wanneer of hoe verdween het mausoleum ? Wij hebben het niet kunnen uitmaken. Kan.
Lefevre deelde ons welwillend mede, dat Karel van Lorreinen het monument naar St. Goedele
lieu overbrengen in 1775.
(4) Bewijsstuk III.
(5) F. H. CROSSLEY, English Church Monuments, London, 1933, blz. 111.
(6) CL. COCHIN, Un lien artistique entre l'Italie, la Flandre et rAngleterre in Revue de
, Pietro Torrigi
anoin de Nederlanden in
fart ancien et moderne, 19,19, biz. 182. J. DUVERGER

kunst, 1931, blz. 173.
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fiesta(' Mechelen, waar in de jaren
twintig en Mone, en Meyt, en Guyot
de Beaugrant woonachtig waren, is
wel als de bakermat te beschouwen.
we
als het brandpunt van den italianiseerenden sculptuurstij1 in de Nederlanden.
* * *

Uit de studie van it grafmonument kan niet bi j zonder veel, met
volledige zekerheid, or en afgeleid
betreffende de artistieke vorming
en richting van de Beaugrant, omdat de toeschrijving van het ontwerp
aan onzen beeldhouwer
ee
— hoe waarschijnlijk ook — toch op rsteviger
basis zou moeten steunen. Bij de bespreking van zijn aandeel in den
Schoorsteen van het Brugsche Vrije
integendeel bewegen wij ons op volledig betrouwbaar terrein. Uit de
Brugsche officieele documenten zal
met al de gewenschte duidelijkheid
blijken, dat ook hi' in staat was
eigenpatronen voor eigen werken
voor te leggen.
* * *

Den 10n November1528 werd voor
den schoorsteenvan het Vrije het
patroon van den schilder Lanceloot
Blondeelaanvaard. Maar op verzoek
van den burgemeester reist Blondeel
naar Brussel en Mechelen om zekere
Constige werklieden » aldaar te
raadplegen over dit ontwerp.
Monemotieven op den Schoorsteen
In Januari 1529 worden beeldhouvan het Vrije. wers, die aan het schepenhuis te Gent
Nverken, benevens «zekere steenhouwers te Brussel» betaald «om hunlieden advys genomen te hebben op de zelve patroonen en steenen daer toe dienende >>.
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Jan Lartiste, d.i. Jan Mone van
Mechelenschijnt bij dezebesprekingen een vooraanstaande
rol gespeeld te hebben, want
het is hij, die aan het college
den reedsvernoemden Andries
Nonnon van Dinant gezonden
heeft. Degedeputeerden van
het Vrije begeven zich met
Nonnon naar Mechelen, waarschijnlijk naar Jan Mone
— dit blijkt nit het volgende
stuk — en keeren terug naar
Brugge om te onderhandelen
over de levering van de steenen.
Voor diversche moyten en advysen gegeven te hebben in de
werkenvan den lande ende
zonderlinge van den nieuwen
cafcoene >> wordt dan ook aan
Mone,alleen zijn naam wordt
vermeld,een vergoeding toe ekend (1).
Reeds op 20 Maart 1529
wordtmet 'Guyot de Beaugrant
een contract afgesloten, waarbij
hij de verbintenis aangaat het
marmeren gedeelte van den
Guyot de Beau rant, naar ontwerp van
schoorsteen te beeldhouwen.
Lanceloot Blondeel :
Twee <<vorweerden ende conFerdinand van Aragon.
tracten in tweepapieren» werdengeschreven beide onderteekend door Andries Nonnon, 4ouffrouw Johanna Bricards, weduwe wijlen
Stevens van Steenbeke zijn schoenmoeder, ende Jan Daniguoysin» traden als
(1) Dat Monegrondige wijzigingen en o.i. verbeteringen aan het ontwerp van Blondeel
heeft aangebracht, is duidelijk, voor al wie eenigszins vertrouwd ifs met den klaren soberen
o
Renaissaneestijl van Mone en de verwarde overladen composities van Blondeel. Zie nze
studie over Jan Mone in De Kunst der Nederlanden, Brussel, 1931, blz. 421. Voor de rekeningen van den schoorsteen van het Vriie. Of. o.m. PRIEM, Chemin& du Franc de Bruges, Brugge, 1850, blz.
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Guyot de Beau rant naar het ontwerp
van Laniceloot Blondeeil :
Maximiliaan van Oostenrijk.

or en op voor Guyot, die, naar
wij hier vernemen ,g uw d
wasmet de dochter van wijlen
Steven van Steenbeke en Johanna Bricards (1). Meester Jacob Bissart van Brugge
was den io n Maart 1529 naar
Mechelengereisd om de borgen
vanGuyot to aanvaarden (2).
Guyot moest met het zwart
marmeren gedeelte van den
schoorsteen klaar zijn v' it
Nienwjaar 1530 (3). De levering van dit gedeelte van den
schoorsteen weed aanvaard
den 1.5 n Februari 1530 (4).
Reeds inJanuari 1530 onderhandeldenMynheere van
Lichtervelde ende joncheere Jacob de Vooght » met Guyot om
<< met hem te accordeeren ende
voorwairde te makene van 't
makenvan der hi or van Suzanna, daerof hedent den college den patroon ghetooght was
in albaestere, dat men in den
scausteen stellen zal in de nieuwe camere» (5).
Debestelling gebeurde korten tijd daarop. Beaugrant zou

leveren : <<d'historie van Suzanna van fijnen albaster... omme 't stofferen van
den mantel van den nieuwen , cafkoene... volgens patroon daerof bij den
zelven Guyot gemaeckt en geleverd..., mitsgaeders ook vier kinderen van den
(1) Bewi j sstuk IV.
(2) A. PINCHART,. Archives des Arts, des Sciences et des Lettres in Messager des Sciences
Historiiques, Gent, 1855, blz. 148.
(3) Bewiisstuk V.
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(4) A.

PINCHART,

ibid., blz. 149,.

(5) A.

PINCHART,

ibid., biz. 148.

cat coene ende noch 't leveren
twee stukken van molure van
den zelven marbel... ende dit al
in het werk te stellen ende te leven vulmaeckt te sint Jansmesse
re
(24 Juni 1530) laetsleden... (1).
Voor de patronen van de vi'
oten
beelden van Keizer
u
h
Karel, Maximiliaan van Oostenrijk , Maria van Bourgondie,
Ferdinand van Aragon en Isabella
van Castilie zorgde Lanceloot
Blondeel (2).
De uitvoering er van werd toevertrouwd aan Guyot (1529-1530)
(3).
Onze beeldhouwer schijnt op
zijn beurt zoo wat de rol te vervuladviseur, want
len van artist
de overheid heeft nog in October
1530 overleg gepleegd met « Guyot de Beaugrant ende andere
wercklieden van ,den lane om te
adviserene, wat verwelf men best
maken zouden mueghen an 't
cafkoen in scepen eamere, weer
plat ofte met pinnen, en hoe
groot >> (4).
Guyot de Beau rant naar het ontwerp
Waar voor het vooruitspringenvan Lanceloot Blondeel :
de gewelf van de schauw de voorMaria van Bourgondie.
keur werd gegeven aan het Renaissancistische eassettentype met
pinnen >>, mag wel verondersteld worden, dat Beaugrant aan die beslissing
niet vreemd is gebleven.
Korten tijd nadien zullen ide burgemeester en de schepenen van het Vrije

(1) Bewijsstuk VI.
(2) PRIEM, op. cit., blz. XXX.
(3) Bewijsstuk VII.
(4) A. PINCHART, ibid., blz. 149.
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hem nog een be eld van Keizer
Karel bestelien (1).
Beau rant was een tijdlang in
Brugge woonachtig. Hi' kwam er
in betrekking met Adriaan Ysenbrant, met wien hij q diverse coopmanschapen» deed voor de rekenine van den schilder Adriaan
Prevost, die toen in Antwerpen
ver:)leef. Den 23" Juni 1535 erkende Prevost zijn , schuld aan
Ysenbrant. Op dien datum restdeerde Beaugrant reeds te Bilbao (2).

Als eigenhandig werk van Guyot
aan de schouw komt, ,buiten de
zwart marmeren gedeelten, slechts
de albasten fries in aanmerking.
Devijf houten vorstelijke beelden
houden wij buiten de bespreking,
omdat de patronen van de hand
van Blondeel zijn (3). Ook de vier
putti laten wij hier voorzichtigheidshalve onbesproken, mat
nietmet de vereischte zekerheid
Guyot de Beau rant naar het ontwerp
van Lanceloot Blondeel :
kan wordenuitgemaakt, in hoeIsabella van Castilie.
verreGuyot hier zelfstandig is
deze putti luidt immers : oak vier
kunnen optreden. De tekst bet
kinderen van gelijken albaster naer de vorm en patroon van den zelven cafcce-

(1) Bewijsstuk VIII.
(2) Bewijssftuk IX.
(3) Er valt bovendien op to merken, dart de schoorsteen en meest van al nog de vijf houten
beelden in 1850 een no al grondige restauratie hebben ondergaan. Tijdens de Revolutie werden deze vijf vorstelijke standbeelden op den zolder van het Justitiepaleis geborgen, waar zij
in 1830 terug werden gevonden. Cf. o. m. PAUL CLEMEN, Lancelot Blond;ei Antiinge
der Renaissance in Brugge in Belgische Kunstdenikmiilar, II, blz. 13.
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ne>>. Indien hijzelf voor deze beeldjes het ontwerp had geteekend, zou
dit,
naar onze meening, evengoed in
estellingsakte
vermeld geworden
deb
n, als dit het geval is voor de fries.
zij
Zoo achten wij het waarschijnlijk,
dat Guyot zich in deze te houden
had aan het reeds bestaande ontwere van Blondeel-Mone. Wat dan
nog niet noodza,kelijkerwijze beteekenen wil, dat hi j zch slaafs en tot
in de details as n het hem opgelegde
ontwerp zou onderworpen hebben.
* * *

De albasten fries,
die nu nogn de
m anel
t van den schoorsteen versiert ,
bestaat nit vier paneelen met voorstellingen uit de geschiedenis van de
KuiseheSuzanna (I).
Eerste tafereel: De Grijsaards bespieden Suzanna.
Guyot de Beau rant : Putto.
Op den achtergrond wandelt Suzanna vergezeld door twee dienstmaagden. Twee grijsaards achter het struikgewas verseholen bespieden haar. Suzanna geeft haar gezellinnen het bevel om
de deuren van het park te sluiten, daar ze het iicht heeft zich te baden.
Zoodra de meisjes vertrokken zijn, loopen de grijsaards op Suzanna toe. Op
haar angstig roepen snellen dienaars toe.
Het tafereel gebeurt in een weelderigen tuin. Op den voorgrond een decoratieve fontein. In de verte frontons van pseudo-klassieke gebouwen.
Tweede tafereel Suzanna voor de Rechters.
Achter een balustrade komen de ouders, kinder en en familieleden van Suzanibinnengestroomd. Het igepeupel dringt zich verder op den
na al wee
a chtergrond van de za al.
Te midden, op den voorgrond istaat Suzanna, die weenend de oogen ten
hemel siaat, terwijl de ouden 'de handen op haar hoofd leggen en een valsche

( 1)

Afmetingen v an de paneelen : H. 40 cm., B. 75 cm.
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Guyot tie Beau rant : Putti.

getuigenis afleggen zeggende, dat ze haar op overspel betrapt hebben. In den
hoek rechts, zit de rechter onder een baldakijn op een rijk versierden troon.
Derde tafereel : Daniel redt Suzanna.
De 'n Daniel, op het voorplan, verklaart, dat de oude rechters een valsche
getuigenis of elegy hebben en dat Suzanna de doodstraf niet verdiende. Op
denachtergrond rechts ontwaart men een bende ruwe kerels, die steenen aanbrengen om het vonnis te voltrekken. Daniel treedt hun tegemoet om di te verhinderen.
Vierde tafereel •: Dood van de Oude Rechters.
Van versehillende zijden werpen nu forschige soldaten steenen op de naakte
grijsaards. Op den achtergrond stadsgebouwen. Achteraan reehts een massa
yolk.
* * *
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Guyot de Beau rant : De Grijsaards bespieden Suzanna.

Guyot de Beaugranit Suzanna voor de Rechters.

Wanneer wij nu deze reliefs stijikritisch onderzoeken en vergelijken met
soortgelijk werk van Mone, treft on dadelijk de nauwe verwantschap tusschen
beide meesters. Het moge volstaan hier op enkele punten van overeenkomst
to wijzen.
Guyot snijdt zijn historie van Suzanna in albast, steensoort, waarvan de albastvirtuoos Mone voorzeker het bestaan aan de Zuid-Nederlanders niet
heeft gereveleerd, maar waarvan hi' dan toch het gebruik in mime mate heeft
bevorderd. Beaugrant heeft hier de voorkeur gegeven aan het schilderachtig
bas-relieftype (le bas relief pittore:sque), waarmede oak Mone vertrouwd was
(Brussel, St. Gudulakerk). De ensceneering stemt met deze van Mone overeen.
4l

Guyot de Beau rant : Daniel reds Suzanna.

Guyot de Beau rant : Dood van de Oude Rechters.

De tafereelen worden beide meesters gestoffeerd met ,complexen antieke
gebouwen met typisch gecanneleerde zuilen en driehoek-frontons. Het naar de
diepte toe meer en meer vervlakkende relief, de wankelende houdingen der
personages, de onnatuurlijke stand der .beenen, de haarbehandeling, de
,siermatieven (1) dat alles wijst op de nauwe verwantschap
drapeering,
mte Mone .
(1) Men vergelijke b.v. de doopvont van de voorstelling van het Doopsel op het altaar van
Halle met de fontein van Beau rant op het eerste relief van de Brugsche fries.
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Hoe zullen wij ons dan de verhoudingen tusschen beide meesters he hben voor te ,stellen ? Wie was hier de
nemende, wie de gevende partij ?
Het lijkt we uitgesloten, dat Mone
bij Beaugrant in ide leer zou geweest
zijn. Darer getuigt toch van hem,
dat hij « in 't Welschland gelert >>
had. Vergeten wij daarbij niet, dat
hij reeds vOcir 1524 als < artiste de
Pempereur >> optreedt, dat hem door
het Mechelsehe magistraat een vergoeding voor zijn verhuizing nit Antwerpen word toegekend, dat een
vooraanstaand edelman, die hem bij
de Meehelsche overheid aanbeveelt,
van hem vOcir 1524-1525 in een brief
t dat hi's
i q seul de son art
getuig,
en tous lespays de par deca et que
a pluseurs grosses pieces d'ouvraiges en main et tient Bros
trav
nde
gens >> (1), ,dat hi' to Brugge bij de
1
bestelling van den schoorsteen als
Guyot de Beaugram : H. Augustinus.
een soort artistiek adviseur geraadSt. Jacobskerk, Bilbao.
ons
leegd wordt. Dit alles noopt
er
P
toe de hypothese to ere en als zou Mone in de schaduw van Beaugrant zijn
opgegroeid.
Blijven dan nog twee mogelijkheden over om de treffende stijlverwantschap
tusschen beide meesters te verklaren. Hebben Mone en Beaugrant wellicht hun
lfd
aat ons
weliswaar
opleiding genoten in hetzee
Italiaansche
atelier ? Niets
l
toe deze hypothese a priori van de hand te wijzen. Nu wij echter steeds beter
gaan heseffen, wat een invloed er van Mone is uitgegaan in deze eerste periode
van het Italianisme in onze gewesten — ook }Julien het gebied der sculptuur
(2) — meenen wij ons niet te vergissen met Guyot te rangschikken bij die
talrijke schaar medewerkers, waarvan in den zooeven geciteerden brief gewag
0ffemaakt wordt.
(1)
(2)

Dit stuk wed ons ter band gesteld door H. J. Duverger.
PR. VERHEYDEN, Jan Mone's Bandpaneel voor Jan Carondelet in Mechelsche Bijdragen,

Aug. 1938,
biz. 65.82.
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In de schuldbekentenis vanA. Prevost aan A. Ysenbrant van 23 Juni
1535 (1) lezen wij, dat Beaugrant
op , dien datum is « residerende tot
Bilbau in Biscayen >>. Over dit verblijf van den beeldhouwer in Bilbao
treen
ff wij enkele belangrijke alhoewel sehaarsche bijzonderheden aan
in het Diccionario historico van C.
Bermudez (2). Ziehier wat deze au, nit
tear die zijn
ens
gegev
blijkbaar
oorspronkelijke bronnen putte, over
Beaugrant weet mede to deelen
Debeeldhouwer Guyot de Beaugrant
sloot in het jaar 1533 een overeenkomst af met de stad Bilbao betreffende de uitvoering van een groot
retabel es em voor de parochie
van St. Jacob. Voor dit retabel had
hij een patroon aakt dat de stad
erg beviel. Men kwam overeen omtrent den prijs. Nadien werd het
ontwerp gewijzigd. Ten slotte werd
Guyot (le Reaugrant : H. Hieronymus.
eenakkoord bereikt in 1546. BeauSt. Jacobskerk, Bilbao.
'f de droeve
grant's retabel zou het
Mysterie ( quinta angustia) voorstellen. Dit was een devotie, die toen verspreid
was in verschillendeSpaansche kerken. Guyot stierf in 1551.
Jean de Beaugrant was ide broeder en de leerling van Guyot. Met dezen Jean,
die indeze in naam van de weduwe optrad, werden in 1551 de rekeningen van
het re bee van 1546 vereffend. « Het beeldhouwwerk van dit retabel wordt er
in het Diccionario nog aan toegevoegd, is zeer kunstig gesculpteerd. De personags nemen er goede hod en aan en de drapeeringen zijn meesterlijk behandeld >>.
Het retabel van Beaugrant is uit de St. Jacobskerk verdwenen, maar G. Weise
meent er enkele fragmenten van ontdekt te hebben op den zolder van de sacristij dezer kerk (3). Ook in enkele andere werken uit Bilbao en uit de omgeving
(1) Bewijsstuk X.
(2) C. BERMUDEZ, Diccionario historico de los mas illustres profesores de las bellas artes en
Espana, II, Madrid', 18010, blz. 243.
(3) G. WEIsE, Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten, Reutlingen, I, 1927, 150 en viz.

44

han
de
d ezer stad meent G. Weisehand
te herkennen van Beaugrant.
Te oordeelen naar de reprodueties, die in het werk voorkomen
(1) — de oorspronkelijke werken
hebben wij niet gezien — kan er in
Been geval kwestie van zijn deze werken aan Guyot toe te schrijven. Zij
hebben niets, volstrekt niets gemeens
met de fries van Brugge, authentiek
D overdrewerk van . den meester. De
ven mimiek, de extatische expressies, het driftige plooienspel der drapeering van de meeste personages op
de door Weise gereproduceerde
sculpturen contrasteeren ten sterkste
met den naar het gracieuse overhellenden stijl van Beaugrant. Dat
Weise zich aan deze toeschrijving
heeft bezondigd, is te wijten aan het
feit, dat hem de albasten reliefs van
Brugge onbekend bleven.
Weise ziet dan nog in Beau ant
Guyot de Beaugrant : H. Ambrosius.
den auteurvan de houten beelden
St. Jacobskerk, Bilbao.
van devier Kerkvaders, die onder
eze St. J acobsbaldakijnen onder de gewelfribben van de saeristij van dlfde
kerk geplaatst izijn. Met deze attribute aarzelen wij niet onze instemming
te betuigen.
Deze beeldjes moeten wel uitgevoerd z' 'n voor de plaats, die ze nu innemen
in de sacristij, die volgens Weise tusschen 1520 en 1540 zou gebouwd zijn. In
de jaren dertig verblijft Guyot reeds te Bilbao. Hij aanvaardt werk en werkt
voor deze kerk in 1533 en in 1546. Bovendien is de intieme verwantschap van
deze houten figuren — Beau ran sneed ook vijf houten beelden voor den
schoorsteen van het Vrije — met de Kerkvaders van Montte Halle en te Edingen zoo treffend. dat wij, gelet op zijn vertrouwdheid met Mone's stijl, deze
beelden bij de lijst zijner authentieke werken molten voegen.
En wanneer wij al de gegevens betreffende Beaugrant en zijn werk samen-

(1) G. WEBE, op. cit., II, Platen 178.182.
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hundelen, komen wij tot het besluit,
dat deze vroeg-Renaissancistische
beeldhouwer — hi'j weze nu uit
West-Vlaamsche gewesten of uit
Frankrijk herk omstig — tot
pg oeleidhet
meester werd
in atelier
hli
van Mone of althans, dat hi' door
dezen meester in de hoogste mate
werd beinvloed (1).
D. ROGGEN

en

MARG. CASTEELS.

RESUME
Le nom de Guyot de Beaugrant,
sculpteur d'origine francaise ou
West-flarnande, se rencontre pour la
premiere fois dans un document du
14 avril 1526. On y apprend que
Marguerite d' Aurtiche le charge de
sculpter de mausolee, en style italianisant de son jeune frere Francois
d' Autriche. L'iseuvre a disparu, mais
Guyot de Beau rant : H. Gregorius.
le souvenir nous en est conserve par
St. Jacobskerk, Bilbao.
une gravure publiee par Leroy.
En janvier 1530 al execute la frise en albeitre de la cheminee du Franc de
Bruges. Cette frise represente l'histoire de la chaste Suzanne. Beau ran en
avant fourni lui-méme les patrons.
11 a sculpte egalement les quatre putti, en ronde bosse, de la méme cheminee;
nous ne pouvons pas certifier qu'il en fit les modeles.
Les cinq statues de boas representant Charles-Quint et ses aieuls paternels
ndt
zich een klein wit marmeren relief (H.
(1) In het 1Deutsches Museum>> te Berlijn
bevi
21 cm. B. 35 cm.), dat, volgens Dr. E. F. Bange, is 6n der Art des Guy de Beau rant, dessert
Reliefs am Kamin... in 'Brugge en verwandt sind E. F. BANGE, Die Bildwerke des Deut.
schen Museums. Die Bildwerke in Holz, Stein and 7'onkleinplastik, IV, Berlin en. Leipzig,
1930, blz. 80). Bij deze heoordeeling sluiten wij ons graag aan. Al is de verwantschap met
de reliefs van Brugge in velerlei opzicht bijzonder treffend, toch blijft de attributive aan
Beaugrant zelf twijfelachtig. Teen deze attributie pleiten inderdaad te sterk de te hoekig en
te bruusk gebroken plooien van het Berlijnsche relief, die ,niet in de manner schijnen te zijn

van Guyot.
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et maternels sont aussi de lui, mais cette fois c'est le peintre Lancelot Blondeel
qui en a fourni les patrons.•
La frise en albâtre, con cue et executee par de Beaugrant merit toute notre
attention. Une etude compartive a permis de conclure que le style de ce basrelief pittoresque est etroitement apparente avec celui de Mone dont il a ete
probablement l'eleve.
Des avant juin 1535 it reside a Bilbao, en Espagne, oil d'apres Bermudez it
auratt execute un retable destine a l'eglise St. Jacques. Cette ceuvre a disparu
egalement.
On peut lui attribuer aussi quatre statues de bois representant St. Augustin,
S. Jeriime, St. Ambroise et St. Gregoire et qui sont conservees dans la méme
eglise.
De Beaugrant mourut en 1551.
BEWIJSSTUKKEN (1)
I
q A tous ceux,qui ces presentes lettres verront et orront, hourgmaistre et echevins de la
ville de Bruxelles, en - la do uche de Brabant, saluyt.
Savoir faisonsque aujourd'huy, date de castes, par-devant no-us est venu et comparu en
propre personne Andrieu Nonnon, maistre de pierres de marbres, demourant a Dynant, au
pays de Liege, et a recoigneu avoir vendu bien et loialement a maistre Los de Boedeghem,
maitre ouvrier de Madame Marguetie, duwagiere de Savo e, regente et gouvernante ...... ,
pour et au prouffit d'icelle dame, une ,sepulture de pierre noir de marbre de la mesme sorte
que est la sepulture de Don Diego, gisant en la chi e 'ls'e ou eglise de Nostre-Dame-de-Sablon,
en ceste vine de Bruxelles, de la mesme molure et ainsi bonnepierre que ceille de Don Diego,
dont la tombe desurre d'icelle sepulture sera de la longueur de VI 'piedz et demi et large
III piedz et III quartiers- dun pied ; et les pierres 4estans entre le bassement et ladicte
tombe seront troispoucesi plus hauls que ladicte sepulture de Don Diego, sans estre poly, et
autraspierres seront poll yes commie icelle sepulture de don Diego ; laquelle septilture ledict
Andrieu Nonnon apromis et promect par ces ,presentes livrer en ladiete ville de Bruxelles,
dedans le eglise de Coudenberge,, en dedans le jour de Sainct-Remy prouchain, venant, pour
laquelle sepulture ledict maistre Los ou nom que dessus a promis audict Andrieu Nonnon
payer la Somme de CXL florins chascun forin a XX stars etc. Donne en Pan de grace mil
Vc xxiiii le iiiie j our de mars stile de Brabant (2).

II
4: A Guiot de Beaus rant tailleur cVyma,iges, demeurant a Malines, la somme de XXX Eyre's,
de XLgros de Flandre la Byre, en ta,nt sur et a bon comp to de la somme de iiCL •; a cruoy
(1) Deze stukken warden vrij uitvoerig ontleed in den tekst van deze studie. Wij hebben
dan ook nagelaten er hier nogmaals een samenvatting van to geven.
(2) A. PINCHART, Archives des Arts, Sciences et Lettres, I, Gent, 1860, blz. 263.
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Madame a convenu avec luy pour une sepulture de marbre blanc et noir (pal promect faire
ct poser en l'eglise de Cauberghe a Bruxelles, deans la Sainct•Jehan prouehain venant en ung
an (d.i. 24 Junk 1527), pour feu Francois monseigneur, frere de Madicte Dame, qui sera une
figure couchant de la longueur d'ung enfant de XVIIJ moils, ou selon que la pierre le pourra
pourter wig coussin soubz la teste et ung lyon au pied, et accoustre en line comme it est
au patron et .aux quatre coins de ladicte tombe A chascun ung enffant assis de telly long
que le marbre le poura pourter tout ainsi selon et par la forme et maniere qu'il est plus au
long contenu et deelaire au march ,sur ce faictes.
(Par ordonnance du 14 avril 1526) (1).

III
Je Guiot de Beaugrant, taillleur d'ymaiges, demourant a Malines, promeetz de touter et
quantesfois gull plaira a Madame eseripre et grave en la tombe de marbre noit et blanc que
fay nagueres faicte et posee en Peglise de Cauberghes a Bruxelles pour feu Francois moon.
plai
seigneur, frere de Madicte Dame, repithaphe telle gull
ra a icelle dame ordonner, sans
pretendre ny demander aucun sallaire, remboursement de despence ou autrement, a cause que
me hens pour entiterement bien pate et satisfaict d'icelle sepulture, suyvant le marehe avec
moy pour ce ifaietz, sous Pobligation et ypotheque de tons et singuliers mes biens.
Faict audiet Bruxelles, le XXIIIJ de decembre XV e vingt et set (2).
IV
Jan Horens als deken, Merten van Uddeghem ende Wouter van Hanswijke als gesworene
ende inden name vanden ambachte vande earners. Welmans Ingelbrechs, Guyot Beau rant als
principale ende met hem jouffrouw Johanna Bricarde weduwe wicjlen Stevens van Steenbeke
zijn schoenmoeder ende Jan Danguoysin als borghen ende elckeen voiral, hebben belooft M.
Jacoppe Bussart als pensionaris vanden landen vanden Vrijen ende dat tot behouff van burgemeesteren ende schepen vanden zelven lande te makene, te volmakene, alzulcken schouwe met alle den toebehoirten ende binnen alzulcken tyde als twee vorweerden ende contracten in twee papieren gescreven dat int lane verdlaren ende begrijpen, 1) Been dairaff vanden date den yerst (Inch van meerte lestleden ende onderteekent Rekeghem, Andry Nonnen
2) ende dander vander date den vijfiften Bach vander zelver maendt oick onderteekent aldus,
Rekeghem, Guyot Beau rant Andry Nonnen, hier voer verbindende deselve comparanten
alle ende jeche welck heurliedene goeden present ende toeeomende waer die geleghen zijn
ende bevonden zelen worden.
Dies zoo beloofde de voirnoemde Guyot Beau rant opt verbant van hem ende vanden sety en zijnen goeden, de voirschreven zijnen borghen altijt te quytene ende scadeloos tont heffene.
Alle din hen sonder fraude. XX te meert 1528 (3).
V
Betaeld Guyot de Beau rant op ende in minderinge vande leveringe van eenen nieuwen
cafcoene dat hi van Andries Nonnen overgenomen heeft te maeken, te leveren en geheel in

(1) A. PINCHART, op. cit., 1 9 blz. 131.
(2) A. PINCHART, op. cit., I, blz. 132.
(3) H. CONINCKX, L'Art et les artistes a Malines in Bulletin du cercle arcli gologique de
Malines, Mechelen, 1909.
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zijn werk te stellen in de nieuwe schepen earner van den lande, van den adderbesten ende
fijnsten dinantsteen dat men heet zwart marber vulvrocht te nieuwdage 1529 (d.i. Nieuwjaar
1530) eerstkomende, om alsdan terstond te rechtene ende stellene naer 't uytwijs van de
voorwaerde agreacie van de overnemen ende certificatie van den zekere (d.i. bar) bij den
voorzeyden Guyot gesteld voor schepen der stude van Mechelen, 'tzelve werk ende leveringe
volgens de voorzeyde voorwaerde elide agreatie te vulcomen de somme van 300 guldens, van
40 grooten den gulden ,
maeke,n

ordonnantie en Brie kwittantien (I).
VI

Betaeld den voorzeyden Guyot, die aengenomen heeft jegens burgemeesters ende schepevan
illen te
d'historie
ste'hiie
p en van den voorzeyden lande , te m,aken en leveren en in het werk
Susanna, van fijnen albaster en van den besten, dat men vynden kan omme 't stofferen van den
mantel van den nieuwen cafcoenen in nieuwe schepen kamer van de langde, hoogte ende
nae den heesch van den werke ende volgens patroon daerof bij den zelven Guyot gemaekt
mitsgaeders ook vier kinderen

en geleverd de voornoemde burgmee3ters en schepenen

y in gelijken albaster naer de vorm en patroon van de-A zelven cafcoene ende noch 't leveren
twee stukken van molure van den zelven marbell, d'eene tot den houcke van den zelven Gamer
r reye waert en dandere tot onder den tweetsten balke, naer den heesch van den werke van
te
cafcoene
ende
f, en
den zelven cafcoene , van fijne en gelijke steenen van Di van den zelven
dit al in het werk te stellen ende te leveren vulmaekt te lint Jansmesse liaetslejen, omme de
somme van 400 guldens van 40 grooten den guaden, te betaelen Beene helft gereed en dandere
helft als het voorzeyd werk vuilmaekt ende vulleverd zoude wesen, hlijkende bij de voor.
waerde daerofgemaekt en geteekend bij den voorzeyden Guyot ende wylent den ontfanger
van den Vrijen hier overleyd, on ' s, hier op goede rekeninge ende

minderinge van de yowl.

zeyde somme van 400 guldens, hi' vier kwittantien van den zelven Guyot, hier overleyd (2).
736 L.
VII
Betaeld den voorzeyden Guyot, van dat hi' heeft gedaen snyden de standfyken van marber
van den cafcoene van den voorzeyde nieuwe earner, Baer inne hi' niet gehouden en was, bij
18 L.

kwittantie, 30 sch. eomt ...... (3).

VIII
Betaeld den voorzeyden Guyot de Beaugrant, den welken aengenomen heeft jegens

voor-

zeyde burgmeesters en schepenen maeken ende: snyden vyf personnagien van houtte, die
men stellen zal op 't nieuw cafcoen van de voornoemde nieuwe schepen earner, om de somme
van 20ponden grooten, volgens den patroon hem daerof gegeven, dus bier op rekeninge ende
in minderinge van de voorzeyde somme, bij ordonnantien en kwittantien Baer op dienende
120 L.

de somme van 10 ponden rooter...... (4).

IX
Betaeld Guyot de Beau rant ,
mitsgaeders Jan Zutterman, de somme van 12L. lOsch. over
gelijke somme, hi' burgmeesters en sehepenen 's lands van den Vrijen, den voornoemden
belooft voor 't ileveren, stofferen, maeken, herschilderen ende stellen van der figure, gelyke( 1) PRIEM, op. cit., blz. XI.
(2)
(3)
(4)

op. cit., blz. XXVIII.
op. cit., blz. XXIX.
PRIEM, op. cit., blz. XXIX-XXX.
PRIEM,
PRIEM,
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nesse ende representatie van den person van Keizerlijke Majesteit onlangs gedaen stellen
boven de deure van de zadle van den lande, alzoo mengaet in de vertrek kamer ende ook
van dat de imagie van onze Vrauwe, die boven de voornoemde deure pilagt te staene, gesteld
to hebben ter zijde van den vierschaere van den lande in de zelve zaele, comt naer verclaers
van vijf ordonnantien hier overleyd en geexhibeerd ...... (1).
150 L.
X
Adriaen Prevoost, schildere,geboren van Brugghe, resideerende 't Antwerpen ende Neesken Prevoost, zijn huisivrouwe, met heeren 'La cake Geraerts, priestere , als heuren
momb
momboire
etc. hebben uyt heuren vrijen eighenen wine etc. hekendt etc. schuldich ende 't achter to zijne
Adriaenen Ysebrant, oick schildere, wonachtigh tot Brugghe, de somme van zeven ponden
twelf scillingen ende sesse penninghen Vleems, toecomende van diiversche coopmanschapen
bij den voirs. Adriaenen Ysebrant voer den selven Adriaenen Prevoost .meesteren Guyotte
Beau rand beeltsnijdere, alsdoen wonende to Brugghe ende alsnu residerende tot Bilbau in
Biscayen, gelevert ende in betalingen overgegeven etc. (2).

(1) PRIEM, op. cit., blz. XLV.
zaam, in Kunst, 1934 bk. 283.4284.
(2) J. DUVERGER, Fransche kunstenaars win het Habsburgsche Hof in de Nederlanden werkzaam, in Kunst, 1934, bk. 2834224.
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GENTSCHE BEELDHOUWKUNST DER
XIV E EN DER XV E EEUW
In de Annalen van het XXIIIe Congres van het Oudheid- en Geschiedkundig
Verbond van Belgie verscheen in 1914 ,de uiterst belangrijke studie van V. Van
der Haeghen • Enquete sur les dalles, lames de cuivre et autres monuments
funeraires , provenant d'ateliers de tombiers gantois. XIVe-XVIe siècle (1),
waarin deze hoogst verdienstelijke vorscher een bondige in het Franseh gestelae samenvatting publiceerde van een lange reeks documenten, betreffende
de activiteit der Gentsche beeldhouwers . der XIVe, XVe en XVIe eeuw. In deze
studie werd op grond van officieele stukken het gybes as bewezen, van in de
XIVe eeuw af, van een zelfstandige bloeiende Gentsche school. Men vraagt
zich niet zonder eenige verbazing af, hoe dit grondleggend artikel ontsnapt is
aan . de aandacht van kunsthistorici, die zich met de Seheldeplastiek hebben
bezig gehouden.
In de Ibijdrage van Van der Haeghen valt echter een zaak ,die te betreuren.
Ofwel fluidt de anteur de bronnen, waaruit ,hij zijn gegevens put, ,heelemaal
niet aan, ofwel gebeurt dit niet met de gewenschte preciesheid. Zoo moest dan
ook met een nieuw onderzoek van het archief worden aangevangen. Niet zonder eel moeite werd het grootste gedeelte der oorspronkelijke akten, althans
wat de De Meyere's betreft, teruggevonden. Uit ons onderzoek bleek tevens,
dat, ook voor {le overige stukken, Van der Haeghen als een betrouwbare gids
mag beschouwd worden (2). In hoofdzaak hebben wij onze opzoekingen beperkt tot de drie Jan de Meyere's, die een vooraanstaande rol in de geschiedenis , derGentsche beeldhouwkunst der XIVe en der XVe eeuw hebben gespeeld.
Jan I de Me ere worth van 1351 of in de officieele stnkken meermalen vermeld .als << zarchauwer >> soms als << steenhauwere ».
In 1351-1352 wordt hi' gekwetst in een vechtpartij (Staten van Goederen, 13511352, f° 138) •; in 1354-1355 heeft hi' een anderen Gentenaar gekwetst (13541355, f° 322 v°.) • in 1357-1358 treed hi' als voogd op (1357-1358 f° 22 v°)
verder wordt hi' nog vermeld als << zarchouwere, zarchmackere of steenhouwere » in 1369-1370 (1369-1370, f°315 v°), in 1372-1373 (1372-1373, f° 12), in
(1) Annales du Con es Gent, 19114, blz. 29-42.
(2) In het Aanhangsel publiceeren wij de teksten van de oorspronkelijke Vlaamsche documenten, die tot hiertoe konden terug opgespoord worden. Bij deze opzoekingen waren ons
verschillende studenten belhulpzaam : Mej. E. Vanden Barge, d'e heeren L. Seers G.
G. Van
den Abeele en op de eerste plaats de heeren R. Van Driesche en Dr. J. Withal'. Het is ons een
aangename plicht hun bier onze oprechte erkentelijkheid to betuigen.
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1374-1375 (1374-1375, f° 24), in 1375-1376 (1375-1376, f° 75 v° ), in 1376-1377
11376-1377, f° 38). Hij overleed voor 13 Juli 1382. Op dien datum was zijn
zoon, Jan II de Me ere nog minderjarig (1).
Voor den heer Van Sevenberghe voerde Jan I in 1378-1379 een grafmonument uit bestemd voor de Jacobijnenkerk van Antwerpen. Op de dekplaat met
latoenen afboording (hierop zal het grafschrift wel aangebracht zijn ) rustten
twee vrouwenfiguren. En dit moest zijn << aussi belle qu'aucune des piertombalesqui se voyaient alors dans la Flandre et le Brabant >> (2).
Jan II de Me ere Anneken, words alsminderjarig vermeld in 1382 en in
1390 (3)). Dan vernemen wij niets meer over Jan II voor 1407. Op 6 December
van dit jaar verklaart dan de Me ere sarchauwere » een zekere som geld
schuldig te zijn aan Thomas Myensone (4 I en het volgende jaar een belang1 ijker som aan Jan Hustin pour achat de pierres et de dalles », voegt Van der
Haeghen eraan toe (5) en verder in 1409 nog zes en twintig schellingen aan
<< Lysbette Jours » (6).
Zijn toestand, die er in deze jaren niet schitterend uitziet, schijnt zich
weldra te verbeteren, want den 5" Februari 1415
koopt
hij •
een huis
in de Onder.
straat voor de aanzienlijke som van veertig pond gr., die hij in vijf jaarlijksche
termijnen afbetaalt (7). Een bekend Gentsch meester-metser, Simon Van
Assche, stond borg voor hem.
Den 10" November 1412 aanvaardt hi' in de St. Janskerk (St. Baafs ) te Gent
den grafsteen te plaatsen, dienLieven Van den Hale voor het graf van Willem
N an Ravescoet had doen uitvoeren (8).
Bonifacius Trabukier bestelt bij Jan de Meyere in Juni 1416 << cenen sarcke,
die de vorseide Jan de Me ere Bonifacius leveren sal tusschen nu ende bamesse eerst commende te Domborch bi Middelborch » (9).
In het jaar 1416-1417 liet de abt van St. Baafs een nieuwe sluis bouwen onder
de St. Baafsbrug te 'Gent. Arend van Audeghem werd met het werk helast en

op. cit., blz. 31.
Biographie rationale de Belgique, t.v. Hz. 559.
(3) VAN DER HAEGHEN, blz. 31 en Staten van Goederen, 1389-90 f° 102 v°, Stadsarehief Gent.
Men werd meerderjarig te Gent op vijf en twintigjarigen ouderdom.
sstu I.
I
(4) Zie Aanhangsel , Bewijk
(5) Dit stuk hebben wij ,niet teruggevonden.
(1)

VAN DER HAEGHEN,

(2) E.

DE BUSSCHERE,

(6) Bewijsstuk II.
(7) Bewijsstuk III.
(8) Bewijsstuk IV.
(9) Bewijsstuk V. Fransche samenvatting bij VAN DER HAECHEN. Voor de schuld van Jan
Serydierds aan Trabukier, zie Jaarregister E413.1414, 4.° 52 v° en f° 67 v°. Stadsarchief Gent.
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J • II de Meyere moest het voltooien (1 ). Reeds had deze aan Van Audeghem
een partij Doorniksche steen geleverd, die hijzelf bij den steenhandelaar Dumiliastre te Doornik gekocbt bad (2).
Uit ecn aktc van 10 Februari 1417 vernemen wij, dat een zekere Willem de
Knuts bij Jan de Meyere << eenen saereke >>, waarschijnlijk geldt het hier naar
had.
Beide arts• en schijnen echter in
onze meening een grafsteen,
gekocht
oneenigheid geraakt te zijn. Inderdaad, De Knust eischt zijn geld terug en Jan
de Me re zal zijn << saercke >>, behouden en aan een anderen liefhebber mogen
aanbieden. Nogmaals spreekt de meester-metser Simon Van Assche borg voor de
Mevere(3 I.
In 1417 beloof t Jan de Meyere aan den 'leer van Aksele in Zeeland eenzelfden vlocr in blauwen steen te leveren als die in de kerk van Aksele ligt (4).
In opdracht van meester Simon van Formelis, voorzitter van den Raad van
^ rafsteen uitvoeren van tien voet
Vlaanderen in 1419, zal Jan de Meyere cen g
lang en vijf voet breed, overdekt met latoen, bestemd voor het graf van Mevrouw Van Lovendegem in het koor van de St. Michielskerk to Gent. De kunstenaar zal op deze latoenen grafplaat Mevrouw Van Lovendegem met hare
wapenen voorstellen. Als model werd hem aangeduid de grafplaat van meester
Jan Daens in dezelfde St. Miehielskerk (Akte van 17 Augustus 1418) (5).
In September van ditzelfde jaar aanvaardt hi j in zijn atelier voor een ti'perk van acht jaar 1 Huugskin >> Goethals, dien hij in de kunst van zerkhouwer zal opleiden en die van 1426 of reeds voor eigen rekening den stiel van
<< zarchauwer >> uitoefent (6).
Den 28' 1 September 1418 verbindt de Aleyere er zich toe voor Philips van
Everinglien van Zaamslag in Zeeland een << sare >> te maken, die in Antwerpen
moest geleverd worden. Bijzonderheden over dezen zerksteen bevat de akte
aar cr wordt verwezen naar
de voorwaarde
Met,
m
, d.i. het nicer uitvoerige
kontrakt, dat daaromtrent tusschen beide partijen wend afgesloten (7).
(1) Bewijsstuk VI.
(2) Bewijsstukken VII en VIII. Van der Haeghen , kende alleen het stuk van October
1416. Zoo is het to verklaren. dat hi'j zich vergiste omtrent de beteekenis van , << de saercken
ng gee
die ligghen int gat tsente Baafs waarvau hi' de volgende verkeerde vertali
ft : les
dalles placees a reglise saint Bavon. De zin van << saercken >> is hier duidelijk. Het woord
beteekent hier niet grafzerken maar wel blokken steen. En << int gat tsente Baafs : in of aan
de sluis van St. Baafsabdij.
(3) Bewijsstuk IX. Dit stuk worst filet vermeld bij VAN DER HAEGIIEN.
(4) Bewijsstuk X.
(5) Bewijsstuk XI.
(6) Akte van 6 September 1418 valgens V IN DER HAEGIIEN. Het oorspronkelijk stuk hebben
wij niet kunnen opsporen. Bi g ' Van deir Haeghen lezen wij nog, dat Claykin de Brune>> even.
eens bi j de Me ere in de leer kwam.

(7) Bewijsstuk XII.
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De abdis van Oost-Eecloo ibestelde bij onze kunstenaar den 8 n Mei 1423 een
grafsteen van negen voet lane en vijf voet breed, waarop twee personages onder
tabernakels (baldakijnen) moesten afgebeeld worden. Er wordt bovendien
bijgevoegd, dat de handen en de aangezichten dezer personages in wit mariner
van Lyon moesten uitgevoerd worden. De verzen van het grafschrift zou men
Jan ter hand stellen (1).
Een nieuwe bestelling volgt in October van het zelfde jaar : een zerk bestemd voor de huidige St. Baafskerk to Gent van dezelfde afmetingen als de
steen van Willem van Ravescoet, die in dezelfde kerk lag. Op den steen moesten afgebeeld worden Loonis Van der Moure met wapenrusting en helm en
zijn echtgenoote Kateline Sersanders « met eenen kerle met openen mouwen
met eenen lance en mantelen », zoo is zij gewoon was to dragen. Op den
boord van den steen moest een latoenen lijst worden bevestigd met acht wapenschilden en het grafschrift (2).
Ufivoerig tot in de bijzonderheden toe wordt het laatste grafmonument beschreven, waarvan in de on bekende stukken betreffende Jan II de Me ere
gewag wordt gemaakt. Wij izullen er wat langer moeten over uitweiden. Bij akte
van 16 Mei 1424 gaat hi' tegenover Mevrouw Van der Moere en den priester
Christoffel Yserman de verbintenis aan te leveren een zerksteen van negen en
half voet lang en vijf en half voet breed van goeden Doornikschen steen met
eenen « sanffreine »(di. de afgeschuinde boord van de dekplaat), waarop de
letters van den « carnacoen >> (d.i. het grafschrift, het epitaaf) in relief zullen
gehouwen worden.
Op de blauwe zerk moesten de beelden liggen van Geeraard van Gistel en van
Mevrouw Van der Moere niet in relief maar in rondsculptuur « al ront naer
dleven >> onder sbaldakijnen,het hoofd rustende op een oorkussen, zonal op
degraftombe van Vranken Van Hale. De beelden van Van Gistel en van Van
Moere en de baldakijnen moesten in « witten steene van loets >> (3) uitgevoerdworden.
Deze blauwe zerk met de beelden end e tabernakels zal rusten op vier spon
den in blauwensteen, d.z. .de vier opstaande steenen platen, die aan de vier
zijden de dekplaat dragen. Op elk 'der twee breede sponden zullen in relief van
an.derhalven duim acht « personen » voorgesteld worden, die « ten rauwe staen
sullen», d. z. treurfiguren, plorants, met elk een wapenschild voor zich staande. Bove n elke treurfiguur « een aerket met twee boudine, d,z. rondstaven. Het
geheel zonder de ligbeeltenissen zal drie voet hoog wezen. Geeraard Van Gistel
(1) Bewi j sstuk XIII.
(2) Bewijsstuk XIV.
(3) De beteekenis van doets heb ik niet kunnen opsporen.
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zal afgebeeld worden in zijn << wapenroc met een leeuw onder zijn voeten en
on derhaar voeten. Het mauMevrouw in een rijke << cappe >> met twee hondjes
soleum moest gepolychromeerd worden. De bestellers zouden trouwens daarmede naar eigen goeddunken een ander meester belasten.
Het voltooide monument moest geleverd worden to Zuiddorpe in Zeeland
tegen St. Baas (1 October) 1425 (1).
Jan II de Me ere zoo lezen wij Van der Haeghen, werd tot tweemaal toe, in
1420 en in 1421, tot deken van zijn ambacht verkozen. Hi overleed — in een
akte van 31 Augustus 1426 wordt er gewag gemaakt van zijn weduwe, Bare
Quisthout — waarschijnlijk in 1426, in hetzelfde jaar als Hubrecht Van Eyck.
Zijn zoon, Jan III de Meyere, schijnt eveneens zijn bedrijvigheid in hoofdzaak beperkt to hebben tot het uitvoeren van grafsteenen.
Hi moet geboren zijn tusschen 1401-1405, vermits hij meerderjarig, d.i. vijf
en twintig jaar oud werd tusschen den 31 n Augustus 1426 en den 26 D Mei 1430:
op dezen datum treed hij reeds als zelfstandig meester op. De laatste ons bekende bestelling dateert van 15 Juni 1449. Waarschijnlijk is hi' kort nadien
overleden, zoodat ook zijn loopbaan betrekkelijk kort moet geweest z1 n.
Den 26D Mei 1430 verbindt hij zich tegenover de weduwe Johanna Caute te
Dunikerken een zerk te leveren, zooals hi er vOcir dezen datum reeds een geleverd had as Jan Leyn. Bijzonderheden over dezen zerksteen behelst deze
akte niet ; er wordt verwezen naar een ander stuk, q de voorwaerde >>, dat niet
we teruggevonden (2).
Den 28D Mei 1433 kriigt hij een belangrijke bestelling van Jan Van Gistel. Hij
zal tegen halfoogst 1434 in de kerk van Zuiddorpe een mausoleum leveren van
Jan Van Gistel en van zijn echtgenoote, even hoog en breed als de tombe van
Geeraard Van Gistel, die in het koor van dezelfde kerk stond en besteld
werd bij Jan II de Meyere in 1424. Op de dekplaat in relief (vijf duimen) de
twee personages, met as het hoofdeinde twee engelen, die een wapenschild dra.
gen. Onder de voeten van Jan Van Gistel izou hij plaatsen een leeuw en een
hond, onder de voeten van Mevrouw twee hondjes, een met lang haar, de andere
kaal geschoren. Het grafschrift zou, zooals op de tombe van Geeraard Van Gistel, aangebracht worden op den iboord van de dekplaat. Op een der breede zijden van het graf zouden treurbeelden <<plorannen>> staan, elk met een schild.
Van de andere breede zijde wordt er niet gewaagd in het kontrakt, omdat het
monument blijkbaar tegen een muur moest geplaatst worden (3).
(1) Bewijsstuk XV.
(2) Bewijsstuk XVI.
l faces
f
(3) Dit detail is aan VAN DER HAEGHEN (blz. 33) ontsn,apt, want hi' vertaalt : Sures
laterales, 8 pleurants tenant chacun un ecu.

55

Jan III

de Me ere : Fragmen t van het Grafmonumnt
e van Jan
van Gistel (1433). Kloosterzande.

Op de oostzijde moest voorgesteld worden << tcronement » d.i. de Kroning
van Maria tusschen de knielbeeltenissen van Jan, « offerande doende >> met St.
kris en van zijn echtgenoote vergezeld van St. Catharina. Aan het voeteinde
edordeel», d.i. het Laatste Oordeel, met nogmaals den knielenden Jan en zijn
echtgenoote vergezeld van den H. Joannes den Dooper envan de H. Margareia. Bovendien wordt er bepaald, dat Jan de Me ere leveren zoo een << tavernoel met lettren van lettoene... staende in eenen blauwen saerc ».Wij vermoeden, dat er Tier kwestie is van een latoenen plaat met een tweede grafschrift,
die bevestigd werd in een blauwen Steen om g
^ eplaatst to worden boven het graf
in den muur, waartegen de tweede breedzijde van bet mausoleum aanleun^ een gewag gemaakt van het polyde I 1). In deze belangrijke bestelling wordt g
ehromeeren.
Den 13 n December 1435 belooft Jan de Me ere to leveren aan Jan Van der

(1) Bewijsstuk
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XVII.

Detail van het Grafmonument van Margareta van Gistel. Krypte St. Baafs, Gent.

Zype een zerk van ongeveer negen voet lang en vijf voet breed. Een latoenen
lijst zou , deze zerk omboorden met de voorstelling van de vier Evan gelic ten
op , de hoeken. 'Op den steen zelf zou een latoenen grafplaat worden gelegd
met de beeltenis van een nester in priesterlijk gewaad : met den kelk, kagifel, stool, manipel enz. Boven het hoofd van den priester twee latoenen
beelden van engelen, die een wapenschild dragen. Jan de Me ere moest dit
werk leveren op een schip op de Leie of op een wagen. Voor een der Gentsche
kerken was het bijgevolg niet bestemd (1).
Van der Haeghen (biz. 33) most nog een akte gezien hebben, die wij tot
waarbij Jan de Meyere de verbintenis aanging aan
•
hiertoe niet terugvonden,
de kerk van Dooreseele den steen te leveren, waartoe hij zich verbonden
had to move Clays van den Zichelen en Roegier Everwyn At van 25
Februari 1440).
Jan de Meyere had ook aanvaard een latoenen grafplaat en een latoenen
tafereel to maken op last van de testamenteurs van meester Jan van den Eede.
De testaments urs hadden hem daartoe het noodige latoen geleverd. Daar hi
met het werk niet ver genoeg gevorderd was, werd er tusschen beide partijen
overeengekomen, bij akte van 26 Juni 1443, dat deze grondstoffen nit zijn ate.
leer zouden worden weggehaald en dat het werk aan een ander meester zou
worden toevertrouwd. Di alles zou gebeuren op Jan's kosten (2).
Voor meester Monfrater Alarts zal Jan de Meyere een zerk maken in
steen van Antoing, afgeboord met een latoenen lijst, waarop zullen voorloo medaillons met de wapensehilden van den afgestorvene, de vier evangelisten en het grafschrift. Daarbij nog een tafereel, waarop de afgestorvene
zou voorgesteld worden in een latoenen mantel. Dit alles overeenkomstig het
ontwerp. Deze zerk zou in de kerk van Kaprijke moeten geleverd worden
(Akte van 13 April 1446) (3).
De laatste bestelling had plaats den 15 11 Juni 1449: Jan moest voor Andries
Mulen van Roes een zerk maken << van alsulken macsele » als dat van
Gijselbrecht Sammans. Verdere details worden dan ook niet gegeven (4).
Naast deze de Meyere's moet ook de zerkhouwer Huge Goethals vermeld
T die in 1418 voor aeht jaar in de leer ging bij Jan II de Me ere en
wrens activiteit van 1426 tot 1458 kan gevolgd worden.
Den 27" Augustus 1426 heeft hij aan Jan Keeland een blauwe zerk verkocht,

1) Bewijsstuk XVIII.
(
(2) Bewijsstuk XIX.
(3) Bewijsstuk XX.
(4) Bewijsstuk XXI.
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Gentsche School : Graftombe van Jan van Polanen te Breda.

die hi' leveren moest te St. Martens-ten-Blide. In Maart 1429 aanvaardt hij
de bestelling van een zerk met latoenen grafplaat, waarop hi' een personage
woest afbeelden. Talrijke andere bestellingen van zerken, met of zonder latoenen grafplaten, van graftomben volgen tot in 1458 (1).
Op 'en enkele meenen wij hier te moeten wijzen, omdat Van der Haeghen
er geen gewag van maakt. Op 23 Mei 1444 bestelt Janvan Vaernewyc, heer
van Exaerde, bij Hughe Goethals een zerk bedekt met een latoenen plaat.
ee woren
d
waarop Jan zou of
(2).
(1) VAN DER HAEGHEN, op. cit., btz. 36-38. Tot hiertoe hadden wij nog geen gelegenheid
de oorspronkelijke akten, die bij Van der Haeghen geresumeerd worden, op te zoeken,
evenmin als de akten betreffende Wouter Martins en Jueris Drabbe.

(2) A.
blz. 383.

DE GHELLINCK D'ELSEGHE1Vt-VAERNEWYCK,

Cartier de Vaern6wyck, II, Gent, 1905,
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Gentsch Atelier : Grafmonument van Willem van Halewiin (11455
St. Sadvatorkerk, Brugge.

Als slotvan dczc studie
^ een enkel woord over cen wcrk van Jan Heebins.
nog
Deze bceldhouwer kreeg omstreeks 1400 opdracht cen g
^ roat steenen kruis
uit to voeren, dat to Gent moest opgericht worden « ten Schreiboome buten
setae Pieters >>. De bestellingsakte bleef bewaard (1 ) en daarbij ook het on
werp van dit kruis, waarop voorgesteld moest worden in het madden in een
nis St. Jacob van Compostella met aan beide zijden de geknielde figuur
van een pelgrim. Op de rugzijde van het ontwerp lezen wij : Dat es een bewerp van den cruce ghemaect ende ghestelt bij den proviscrers van Sinte
Jacops huus in Ghend 'buten der [pedercellel poertc.
Van
voor
der Haeghen citeert
order not, oor de veertiende ecuw
•
: Lieven van
Ghend, zarchauwere, 1354 ; Jan van der Crusen, steenhouwere, overleden in
1356 of 1357 •; Gillis van der Crusen, steenhauwere, 1355 ; Jan van der Heeken, zarchauwere, 1369 ; Jan Boudin, steenhauwcre, 1375 ; Jan de Tolnere,
beeldenmakere, beeldescrivere, 1358 ; Jan van Vinderhoute, beeldesnidere,
1377 ; Jacop Bette, beeldesnidere, bceldemakere,1377.
ri

Zoo wij eenerzijds talrijke namen van zerkhouwers in bet Gentsch arehicf
aantreffen, vernemen wij uit een andere bron, dat de Gentsche kerken op het
einde der XIVe eeuw rijkelijk gestoffeerd waren met grafmonumenten.
Ziehier inderdaad, wat eenGentsche dichtervan het einde der XIVe eeuw,
(1) Bewijstauk XXII.
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Boudewijn Van der Lore, ens over den rijkdom dezer kerken mededeelt in
een zijner gedichten :
DIT 'S TIJTS VERLIES
Enen edelen sproke.

Ic quam ghegaen al in ene kerke,
Daer ic vele scoender saerke
Sach ligghen, rijckelijc gfiehouwen,
Daer onder heren ende vrouwen,
Ho he meesters, ende prelaten
Die welke haer rijkelijc ghesaten
Hadde ghelaten alte male,
Ende waren in ene doncker zale
Varen woenen van VII voeten.
Ic las die letteren met goeder moeten,
•
Na tscarnacioens bediet, [hetgrafschriftl
Hoe dat elc bi namen Met,
Die daer onder begraven lach,
Ende in dat leste dat ic sach
Enen den moeysten zaerc ghehouwen,
Die eneghe oghe mochte anscouwen.
Oec lach daer, dies sijt wijs,
s [op de manier van]
Maniere dies conines Darij,
Ocht Alexanders, ochte Hector,
Ene tomme, die niet dor
Van werke en was, die saghic welven
Al daer omme in mi selven
En constic niet ghewerden vroet,
Wanen comen mochte dat goet, [van waarl
Dat ane die tomme lach allene,
Van goude, ende van dierbaer stene.
Oec saghic ane die tomme versiert
Letteren gheamaliert
lc lasse ende si orconden dies [las ze]
Dat daer onder lach Tijt verlies (1).

(1) PH. BLOMMAERT, Oudvlaemsche Gedichten, Gent, 1838, blz. 109. J. VAN MIERLO, Beknopte Geschiedenis van de Oud. en Middelnederlandsche Letterkunde, Brussel, 1933, blz. 93.94.
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Jan III de Me ere : Grafinonument van Margareta van Gistel (t1431).
St. Baafskerk, Gent.

Zoumen overigens anders mogen verwachten van het stoute fiere Gent van
de eeuw der Artevelde's ? En waar zoo een ruim iberoep gedaan werd op zerkhouwers, zou men dan molten veronderstellen, dat de Gentsche burgerij en
aristocratie zich steeds maar zou blijven wenden tot vreemde kunstenaars te
Doornik of elders? Zouden Gentsche steenbewerkers niet al vroeg te Doornik
of elders een stied zijn gaan aanleeren, die zoo winstgevend Meek te zijn ? Of
zouden vreemde kunstenaars zich niet al vroeg in Gent gevestigd en nadien
volledig ingeburgerd hebben ?
Ons lijkt het weinig logisch de rijke verzameling grafsteenen van de St. Baafsabdij langer al Doorniksch werk te beschouwen. Van in de tweede helft der
XIIIeeeuw moet de vraag naar zerken zoodanig toegenomen hebben, dat er
naar onze meening als vanzelfsprekend Gentsche vaklieden zich in di vak zijn
gaan specialiseeren.
DeVlaamsche grafsehriften, die al vroeg (in 1290 reeds) naast de Latijnsche
voorkomen, beschouwenwij nu niet als a fdoend argument om den Gentschen
oorsprong deter steenen te lbewijzen, vermits men aan Waalsche zerkhouwers
evengoed een Vlaamsch als een Latijnsch carnacoen » kon ter hand stellen.
Maar er komt dit bij. Verscheidene dezer steenen van de St. Baafsabdij komen
niet uit degroeven van Doornik o.m. : de zerken van Avesota Hascheman
1293), van deWevelsvale (1294), van Henricus Asseeman(1295) en Zouden
Zouden
er dan ook te Lessen ofte Ecaussines ateliers van zerkhouwers bestaanhebben?
* * *
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Uit de talrijke
schepenakten
•
heeft men
kunnen opmaken, dat de de Meyere's
naast Steen ook het latoenbewerkten. Wij lezen, dat sommige dezer zerken versierd moesten worden met een latoenen lijst, die rand de dekplaat liep en die
bestemd was am het grafschrift te dragen. Zulke latoenen lijst moest reeds Jan
1 de Meyere aanbrengen op de zerk Van Sevenberghe in 1378-1379.
Sommige sellers echter geven de voorkeur aan de latoenen grafplaat, die
de zerk volledig moest bedekken en waarop de overledene moest afgebeeld
worden. Het eerste ons bekende voorbeeld vandit type dateert van 1418. Jan
II de Meyere, aan wien dit werk wend toevertrouwd, moest zich echter, bij de
uitvoering inspireeren op een soortgelijken gedenksteen, die in St. Michielskerk lag op het graf van << eenen meester Janne Daens ». Deze meester Daens
moest reeds een tijdlang onder de latoenen grafplaat begraven liggen, vermits
men zic'h in 1418 niet veel meer van hem seheen to herinneren. Alleenstaande
gevallen zijn dit niet, vermits nog verschillende van deze veertiendeeuwsche
latoenen gedenkplaten van Gentsche burgers bewaerd bleven a.m. van Willem
enema 0-1325) en van zijn echtgenoote Margareta Sbrunnen (t1352). Deze
grafplaten dateert H. Eichler omstreeks 1352 en hij acht de mogelijkheid niet
uitgesloten, dat ze in een Gentsch atelier zouden ontstaan zijn. Wij voelen ons
des te meer geneigd deze prachtwerken aan een Gentsch atelier toe te schrijven,
daar wij nu weten, dat Jan I de Meyere, reeds in 1351 als 1 zarchauwere » ver.
meld wordt (1).
De Vlaamsche zerken moeten in , de XIVe eeuw ook in het buitenland een
goede faam .ehad
hebben. Zoo worth er in een testament van Lubeck in 1350
0
melding gemaakt van een grafsteen : lapis bonus in Flandria factus en in een
ander Lubeeksch testament van 1365 worth de volgende wensch uitgedrukt
etponi facient super meum sepulcrum unum flamingicum auricalcium figurationibus benefactum lapidern funeralem. Waarbij H. Eichler doet opmerken :
Zweimal ist damnFlandern als Herstellungsland von Grafplatten bezeichnet...
En even verder : Die Frage nach einer genauen Lokalisierung muss .anseheivend offen bleiben, obwohl unter den iangefiihrten Griinden einige auf Briigge
als wahrscheinlichen Ort der Herstellung und des Exports deuten (2). En in
(1) In de overigens sterk gedocumenteerde en grondige studien van HANS EICHLER, Flandrischegravierte Metallgrabplatten des 14. Jahrhunderts in Jahrbuch der Preussichen Kunstsammlungen, 1933, biz. 1, 99-2)20 en Die gravierten Grabplatten aus Metall im 14. Jahrhundert
and ihre Vorstufen, Keulen, 1933 verwijsit de auteur een enkel maal naar degrondleggende
studie van V. VAN DER HAEGHEN, die hi' bijgevolg niet schijnt geraadpleegd te hebbon. Zoo is
bet to verklaren, dat hij de rol van Doornik en ook van Brugge ten nadeelet van Gent merkelijk heeft overschat.
(2) H.

EICHLER,

Flandrische Metallgrabplatten, bk. 218-219.
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zijn tweede studie komt
v••

hi' nogmaals op di t punt
terug : Die in der Uber-

1

lieferung

als

drisch >>

bezeichneten

« flan-

Metallgrabplatten
-4

sen sich als Erzeugnisse
einer Werkstatt... Die
kOlnisehe Herkunft der
erke ist abzulehnen, sie
W
sind in Flandern and mit
g rosser Wahrscheinlichkeit in Brugge zu loalik
sieren (1).
Nu weten wij wel, dat
het een gevestigde traditie geworden is, het productie-centrum van deze

•

grafplaten in Brugge te
localiseeren. Maar berust
deze hypothese wel op
.

vasten grond ? Waar Bethune de Villers het
heeft over de grafplaat
van burgemeester Berckx

jormitosti.,

te Lubeck zegt Cette
lame est assurement flaJan Heebins : Ontwerp voor een stee p en Kruis (±1400).

mande et sans doute
bruo.eoise. En A. Duclos

zou eveneens deze platen voor de Brugsche school willen opeischen : Nos (de
Brugsche) orfevres gravaient aussi des lames tombales la plupart des fois niellees ou emaillees. Malgre les ravages des siecles, nous en conservons encore un
grand nombre, et il semble probable que plusieurs des beaux cuivres funeraires
du XIVe et du XVe siecle trouvees en Angleterre et en Allemagne et qu'on attribue des artistes flamands sont rceuvre de nos graveurs (2). Wij zoeken bij
deze auteurs echter te vergeefs naar

een

of ander archiefstuk, dat hun ziens-

wijze zou kunnen staven.
(1) H. EICHLER, Die gravierten Grabplatten, blz. 28.
(2) BARON BETHUNE DE VILLERS in Bulletin de la Glide de St. Thomas et de St. Luc, 1887,
biz. 230. A. DucLos, Bruges, Brugge., 1910. blz. 397.
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. Voor Gent integendeel beschikken wij over een reeks officieele documenten,
die niet toelairen de activiteit van de locale latoenbewerkers te betwijfelen.
Wat de Doorniksche ateliers betreft, het moge bier volstaan volgende belangrijke akte te citeeren. Den 15n September 1365, versehenen « devant sire Robert
Le Louchier, prevost... Allard Gervois et Jacquemart de Rosteleu, graveurs de
lames...>> te Doornik woonachtig, « et cognurent avoir receu de Jehan de Preys,
pour et au nom de Jacques Loisir demorant a Gand, trois lames de laiton pour
faire et composer une lame pour servi r et estre mise dessus le corps de la fem1
me dudit Loysir, a present de unte ().
Zoo lijkt ons het probleem van de herkomst dezer platen vooralsnog niet
definitief opgelost te zijn. Toch, meenen wij, dat men in deze aan Brugge een
te belangrijke, aan Doornik en vooral aan Gent een te geringe plaats heeft ingeruimd.
(Wordt voortgezet.)

D.

ROGGEN.

RESUME
Dans cette premiere partie de notre etude sur la sculpture gantoise au XIVe
etau XVe siecle, nous publions et nous analysons une serie de documents pow& plupart déjà signales et résumés par V. Van der Haeghen concernant l'actigantois des le milieu du XIVie
e scle.
vite des tom
Nous etudierons dans la deuxieme partie plusieurs de ces tombeaux gantois
qui nous on ete conserves et qu'on attribue generalement a des sculpteurs de
Tournai.
BEWIJSSTUKKEN (2)

I
K.enlic zij etc. dat Jan de Me ere sarchauwere commen es etc. kende ende lijde, dat hi'
sculdich es Thomase Myensone, de Somme van tween lb. viertien sc. gr. goeder scult, ende
heeft hun die belooft te hetaelen Beene heelt tenser Vrouwen daghe lichtmesse nu eerstcommende, ende dander heck te vastenavende daer naest volghende dan al betaelt te sine. Actum
VI die decembris anno XIIIIc septirno.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1407-1408, f° 29.
(1)
DELAGRANGE et L. CLOQUET, Etudes sur fart a Tournai, I, Doornik 1839, biz. 225.
Zie verder nog bij Delagrange o.m. biz. 315 , waar er reeds in 1345 melding wordt gem aakt van

een soortgelijke gegraveerde latoenen grafplaat, waarop de afgestorvenen moesten afgebeeld

et Collars Collemens...
(2)

Ook bier achten wij het overhoidig nogmaals een samenvalting te geven van deze tal-

rijke akten, die in onze studie op vrij uitvoerige wijze warden antleed.
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II

Kenlic zij etc. dat Jan de Meyere de saerchouwere commen es etc. kende ende lijde dat hi'
sehuldich ende tachter es Lysbette Jours de somme van sesse ende twintich sceelen gr. ende
heeft hare de vornomde somme belooft te betaelne deene heelt te paesschen ende dander het tsente Jansmesse al eerst commende sonder tan her verste.
Actum XXII die novembris anno XIIIIc nono (1409).
St

archief van Gent, Jaerregister, 1409-1410, r 22.

III
Kenlic zij etc. dat Jan de Meyere ,sarchouwere commen es etc. kende ende lijde dat hi'
schuldich ende tachter es Janne Dierkine Bruwere de somme van viertich ponden gr. van den
coepe van eenen huus met alien den gh elaghen diere toebehoiren van voren tote achter hertvast ende naghelvast in de Onderstrate up den houc van der Saystraten betaelne
te blne te zeven
paymenten dates te wetene ses ponden gr. tsente Jans in mids somers anno XV eerst commende
ende telken van den vijf naesten sente Jansmessen daer naest volghenden zes ponden gr.
gheldende ende ten sevensten paymente twelke si'jn, sal tsente Jans in mids somers anno XXI°
omme tvuldoen van der gheelre somme viere i)onden gr. gheldende, versekert bij hem ende
up al tsijne, ende ware an hem eenich ghebrec so sij,n borghen over hem ende elc over al her
Segher Meyeraert Jacop Me ghebroed,eren, Jan Hudsebout ende meester Symoen van
Assche.
Actumquinta die februarij anno XIIIIc XIIII...
Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1414.4415, f° 49 v°.
IV

K,enlic sy etc., dat Jan de Meyere omen es etc., kende ende lijde , dat hi' heeft gheloe ft
ende gheloeft den zaerc, die Lievin van der Hale heeft doen maken te Willems beuf van Raivescoet, dies ziele God. ghedinke, te legghene t' sent Jans in de kercke ter stele daer hi' ghegraven leeght omtrent alfvastene of te treckene in 't 's ammans etc.
Actum X° die novembris anno Mille XII.
Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1412.1413.
V

K.enlic zij etc. dat Bonifacius Trabukier commen es etc. kende ende lijde dat hi' heeft up
ghedreghen ende over ghegheven Janne ' den Meyere sarchouwere de somme van zes lb. tien
scell. gr. die Jan Ser Ydiers de jonghe, Bonifacius vernomd tachter ende schuldich es, over
dachterstel van tien lb. daer wettelike copien of zijn, ute Eicepenen boucke, elke copie
mencioen makende van vijf lb. gr, deene copie van den date van XXIIIIsten daghe in marte
mt jaar XIIIIc ende dertien.e uit scependomme her Jans Ser Simoens, her Jan Willaerts
ende barer gesellen folio LII ende dander copie van der date van den XV1s4en ida.ghe in
m folio LXVII welke vorseide
mye int jaer XIIIIc ende XIII, int step endomme voren ghenot
de vorseide Bonifacius Janne de Me ere overghegheven heeft ende en kenter hem
twee cop
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gheen recht hebbende de vorseide zes lb. gr. vallende bi paymente te wetene es, twee lb. gr.
tsente Bamesse, eerstcommende ende telken bamesse, daer naer volghende twee lb. gr. gheldende naer dinhouden van den varseiden co piers ende lien scell gr. sijn van achterstellen
van bamesse, aehterst verleden, ende dit over den coep van eenen sarcke, die de vorseide Jan
te Domborch
D
de Meyere Bonifacius leveren sal tusschen nu ende bamesse eerst dcommende
bh bi
Middelborch, ende mids zesse guldenen vranschen croenen, die de vorseide Jan de Meyere
ghevcn moet den guide van Sente Jorisse in Ghend van svorseids Bonifacius we he van Bonicius doetghelde. Actum...

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1415-1416, 1° 107.
VI
Kenlic zij etc. dat Jan de Me erne zaerchouwere eommen es etc. kende ende lijde dat hij
en
ae bi Ghd,
van sente
heere
h
heeft ghenomen te vulmakene jeghen eerweerdighen
etc.
abdt Bfs
de nieuwe sluus onder sente Bads brugghe, evenverre dat zo den vorseiden heere toebehoort,
ende hij er in ghehauden es, ende wel ende soffissantelic te stofteerne den boghe van der
zelver brugghen ende een gat dat in den muur staet te stappene , ende leveren alle de sto fte
beetle van steenen talc yser ende al tghint latter vorseider wercke behoeven sal ende dat bi'
van meester
Arende van Audeghern
die tsel were van nieus ghenomen
wille ende
cansente
tselve
hadde up te ghereedene, van welken wercke de vornomde Jan de Me ere hebben, Neff en ende
ontfaen sal, de somme van neghen ponden Brie sc. vier d. gr. torn., te betaelne vier pond gr.
ghereet, ende al eer hi' an tvornomde were yet commen sal, ende tserpluus draghende vijf
lb. drie sc. vier d. ,gr. zal hem de vornomde heere van sente Baefs betalen ende overlegg h en
also verinc als tvarnomde weerc hider manieren vorscreven vuldaen sal wesen, dwelke hi'
heeft belooft te vulkammene onthier ende sente Jansmesse midszomers naestcommende verzekert up hem ende up a1 tsine, ende voert sijn borghen over hem ende elc over al Jan Utgebaut, ende Hu he Alaert. Actum quarta die nrartii anno

ende XVI (1416).

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1416-1417, f° 71 v°.
VII
Kenlie sij etc, dat Harent van Andeghem commen es etc. kende ende lijde dat hi' sculdich es, Janne de Me ere sarchouwere de somme van acht lb. gr. van de sarcken die ligghen
int gat tsente Baefs, te betaelen te kerssavent naest commende versekert up hem etc. Actum
die Octobris anno XIIIIc XVI.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1416-1417, f° 39 v°.
VIII
Kenlic zij dat Jan de Me ere sarchauwere commen es etc. kende ende lijde dat hy schulBich es, Pau se Dumiliastre roketier van Doerneke de somme van drieentwintich lb. gr.
van sarcken, te be acht lb. gr. te paessehen, zeven lb. talfougste, ende acht lb. gr. te
vastenavende al naest achtervolghende versekert up hem etc. Actum XVI die nombris anno
XIIIIc XVI (1416).

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1416,1417, f° 34.
IX
zij etc. dat Jan de Me ere saerchauwere commen es etc. kende ende lijde dat hi'
he
sculdich es Willemme den K.nuts de somme van eenen twintich guldin vransche croenen
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goeder redeliker scult van ghelde dat hem Willem voertijds leende up de coep van eenen
saercke welken saerc Jan behoudt ende Wilemme sijn ghelt weder gheven moet, te betaelen
te drienpaymenten dats te wetene zeven croenen te sente Jansmesse mids zomers anno XIIIIc
ende XVIII ende zeven cronen te sente Jansmesse anno XIX ende voert zeven croenen te sente
Jansmes anno XIIIIc ende XX. Ende waert dat Jan de Me -ere den voorseiden saerc binnen
den vornomden termine vercoch'te so soude Willem heffen deerste helftghelt dat daer af
quame up dada viele voer de voerseide paymente in minderinghen ende verghelde van siere
vornomder somme welke vorseide somme de vornomde Jan de Meyere heeft bekent ende verzekert up hem ende up al tsine ende voert es bar he over hem meester Symoen van Assche
metser ende voert belooft het zeker te doene so wanneer dats Willem begheeirt. Actum Xe die
february anno XVI.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1416-1417, f° 57.
X
Kenlic zij etc. Jan de Me ere commen es etc. kende ende lijde dat hi'blooft
blft heeft ende
schuldich es minen heere van Axele te leveren 1 1/2 roede blaeupavement voetsteen viercant elke roede van XIII voeten viercanteghelike roeden als hi' der kerken van Axele ghelevert heeft tusschen nu ende half vastene eerst commende te Ghend versekert up hem ende
up al trine. Desen coep es ghedaen om eenen sekeren somme van ghelde daer af dat hem de
vorseide Jan de Me ere kende al wel betaelt ende al vergolden van minen heere van Axele
vornomd ende scelter afquite minen heere 'vornomd nu ende teewelike daghen. Actum IIIia
die septembris anno XIIIIc XVII .

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 14174418, f° 2 v°.
XI
Kenlic zij etc. Jan de Me ere sarchouwere, commen es etc. kende ende lijde dat hi' heeft
vercocht eenen saerc meester Simoene van Formelis, tiene voete lane ende vi j f voete breet
overdeckt van littoene welke sarc sal ligghen over mir vrouwen van Lovendeghem in sente
Michiels coor in Ghend welken sarc Jan vorseid heeftghelooft wet ende lovelik te makene
ende te leverne te vorseider stede, ende sal hemaect si j n met eenre beelde, ende metten
wapenen also als men se Janne vorseid over even sal ende met al sulcke werke als eenen ,
&arc die light tsente Michiels in sente Niclaus autaer over eenen meester Janne Daens, ende
desen sarc sal Jan de Me ere leveren te lichtmesse, naest commende of 1 maend daer naer
onbegrepen , ende her af sal... lb. gr. waer

4 hi' hem kent vernoucht van neghen 113, gr.

bi der hant van Gheerarde van Munte, ende de reste draghende vijf fib. gr. die sal men aen
den vorseiden betaelen... heeft verzekert up hem, etc. ende voert sijn borghen over
h
hem
ende elc over al Geerolf Goethals ende Hu die Alart. Actum XVII die Au Usti anno XIIIIc
XVIII.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 14184419, f° 1.

XII
Kenlic zij etc. dat Jan de Me ere saerchouwere commen es etc. kende en lijde dat hi' heeft
belooft Lievine Goethals filius Arends als weerd ende in den naeme van Philipse van Eve^
ringhem woenende in Saemslacht mids de Consente dat Jan de Me ere Bede Lievine Goethals
de kennesse te doene in den naeme van hem dat Jan de Me ere vorseid eenen sarc leveren
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sal Philipse vornomd in de stede van Andwarpen tusschen nu ende binnen twee maenden
naer Sente Baafs dach eerstcommende Bonder Ian her versten ghelijc dat de cedulen ghemaect tusschen Philipse ende Janne de Me ere van der vorwaerden inhouden ende verclaeren.
Ende waert hij also de vorseide Jan den saerc niet en leverde ten daghe ende termine also
vorseid es in de vorseide stele van Andwarpen bij hem selven ofte bij sinenzekeren
keren bode
ghesonden bij sinen zekeren letteren ghesegelt XII gr. elcx daeghs toter tijt ende der wilen
dat Jan de Meyere den sarc gelevert heeft ni de stele van Andwarpen naer dinhouden van
de vorwaerden versekert up hem ende up al trine. Actum XXVIII die Septembris anno XIIIIe
ende XVII.
Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 14184419, f° 5.
XIII

Kenlic zij etc. dat Jan de Me -ere commen es etc. kende en lijde dat hi' belooft heeft mer
vrouwen d'abdesse van Hoesteeckloe te leverne eenen sarc IX voete lane ende 5 voete breet
met Ili beelden ende tabernakelen Baer up gevrocht ende ommegaens de verse die men Janne
vornomdgheven sal in gheschrifte. hande ende aensichte van witte steenen van Lyoens. Ende
desen vorseide saerc wel ende lovelicghemaect ende ghewrocht sal de vorseide Jan leveren
t' Oesteecloe up sinen last dies sal hem mine vorseide vrouwe leveren waghene ende paerde
met dat Baer toebehoert ende de montcoste ende dat omme de somme van III lb. XIIII sc.
gr. daer up de vorseide Jan kent ontfaen hebbende in minderinghe II lb. ende tsurplus draghende XXXIIII sc. gr. te betalen talf-ougste eerstcommende als Jan de saerc levert, twelke
de vorseide Jan belooft heeft ten vornomde alfougste... dat hi' selve daghe trecken sal etc.
Actum VIII may anno XXIII.
Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 14224423, f° 56 v°.
XIV
Kenlie etc. dat Jan de Me ere saerchouwere, commen etc. kende dat hi' heeft ghenomen
jeghen Jooris van der Moure ter cause van joncvrouwe Kateline Sersanders weduwe Loonis
van der Moure ziere moeder ende van hem selve ende Lievin den Amman ter cause van
juffrouwe Lysbette van der Moure zinen wive te maken ende leverne eenen zaerc goed van
roitte, van linden ende breedden , dat Wil lems van Ravescot zaerc es met twee beelden
g
daer up ghewrocht deen Loonis van der Moure beelde ghewapent na de manieren van Daneels van den Hole beelde up de zaerc voor Ser Cornelis tsente Jans ende ghewrocht met Loonis van der Moure wapene metten termen alser behoort. Item joncvrouwe Kateline Sersanders
beelde met eenen kerle met openen mouwe met eenen langhen mantele tparerement (tamelc alser zoet costumeertt te draghene) tvelt van den vorseiden zaerke twelke es tletoen ghelijc
Block van Steelant zaercke met VIII schilden van wapenen die meestelr Janne overgheven sal
ende metten incarnacioene alser behooren sal, ende Jan de Me ere zal de vorseiden zaerc up
zinen cost ende aventure leveren tsente Jans in de kercke tsire stele, tusschen nu ende
sente Jansmesse of half ouste onbegrepen eerstcommende albs omme de somme van XI lb.
Xsc.gr. doen of de vorseide Jan kant ghereet in minderinghe ontfaen hebbende IIII lb. gr.
voort sal men hem leveren II lb. gr. thalfvastene eerstcommende, ende tsourplus draghende
V lb. X sc. gr. sal men hem betalen als de zaerc vulleit es welke vorwaerde partien an alle
siden hebben bidooft wel ende lovelic te vulcommene ende vuldoene ende wie daeraf in
hebreke ware dat hijecke
tr zoude in 's Ammans int Chastelet etc. Actum XI Octobris anno
g
XXIII.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1423-1424, f° 6 v°.
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xv
Kenlic zij etc. dat Jan de Me ere sarchouwere common es etc. kende ende lijde dat hi'
heeft belooft te makene miere vrouwen van den Moere ende d'her K,erstoffelze Yserman
ipresbyter eenen sarc lane sijndei IX 1/2 voete ende breed V 1/2 voete van goieden Doornicschen steene reyn gheslepen met eenen sanffreyne daer in de iettren van den carnacoen
staen zullen verheven van selfs den steene. Item zullen up desen sarc ligghen II personen te
wetene mer Gheraerd van Chistelle ende mijn vrouwe van den Moere, VI voeten langh of
meer, te wetene een, vierendeel voets also ho he alst behouft al runt naer dleven te wetene
een voet of daeromtrent naer de linghde van den beelden ende boven een tabernaecle ;
de beelde ligghende up een oorcussen naer den steen van Mer Vrancken van Hale, maer
h ende laugher naer dbewijs vain der thommen. Ende dese vorseide personenende
ho
tabernacle sullen wesen van witten steene van Loets ligghende up dei blawen saerc. Item sal
desen steen dicke sijn met eenen hole VI duimen. Item sullen hier staen onder ommegaens
desen sarc vier sponden, eene over elke zide ende up elc ende een monde, ende
in elke monde over zide staende VIII personen elc verheven onderhalven dum ho he vuut
den selven isteene, ende ten hoefdende tcorenement, ende mijn heere ende mijn
vrouwe knielende over elke zide, ende ten voethende dordeel, ons Heeren, Onse Vrouwe
en de Sente Jan over elke zide elc verheven 1 1/2 dume. Ende dese sponden sullen sijn blawen steepen, ende over dese sponde sal ligghen ieen blaeu bassement VI dumen dicke, rein
g
heslepen ende ghehouwen alsier behoort. Ende dese vorseide thomme sal wesen III voet
hoe he sonder de beelden ende tabernakele die boven up den blawen steen ligghen sullen,
ende boven elke beelde die ammegaens ten rauwe staen sullen, een aerket met twee bodine,
ende elc van de vorseidepersonen een scilde gallelic vor hen staende. Item die vorseide beet.
den boven die up don steen, ligghen sullen, so sal ligghen rnijn beer in ieenen wapenroc met
eene leewe onder sijn voeten, ende miere vrouwe beelde sal ligghen in eene cappe royael,
ende de bereedinghe van haren hoede also mer vrouwe ghelieven sal met II hondekine onder
haere voeten, ende mijn vrouwe of her Kerstoffels over haer sal dese thomme doen scilderen
sonder Jans cost. Ende Jan sal de beelde van mijnen iheere van der Moer le hen ende
maken naer si j n beste,
ligghende up sinen blawe saerc, ende Jan heeft dese vorseide thomme
ghenomen te makene omme de somme van XXXII lb. X sc. groten ; daeraf hi' kende ontfaen
hebben XI lb. III sc. IIII d.groten ende tsourpluus draghende XXI lb. VI sc. V111 d. groten
heeft der Kerstoffels in den name van mer vrouwe belooft te betalen ten IIpaeymenten X lb.
XIII se. IIII d.graten te Sent Martinsmesse eerstcommende ende X lb. XIII sc. [III d. groten
te bamesse daer naer volgende, dies heeft Jan vorseid dese thomme belooft te leverne te
Zuutdorpe ten selven sente Baven daghe anno XXV up sinen cost verzekert up hem ende up
al trine. Dies so sal mijn vrouwe of der Kerstoffels leveren Janne de Me ere perde ende
waghenen te Ghend, ende leverend'e Jan de Me ere die thomme over ten selven daghe also
vorseit es of dat der Kerstoffels teeneghen ghevallenen paeymente ghebrek ware van betalen
dat dap de ghene die vuldaen adde up den anderen souden moghen vertheeren VI groten elc'x
daeghs, tote dat tghebrec vuldaen ware verzekert up hemlieden ende up al thare. Actum
XVIen maii anno XXIIII.
Stedelijk archief van Gent, Jaerregister,

14234424,

4
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XVI
Kenlic etc. datJan De Me ere saerchauwere coalmen es etc. dat hy belooft hadde ende al
noch beloofde joffrauwe Jehanen Caute weduwe Jacobs Valcx te leverne binnen Duunkerke
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zulc een zaerc als hy vercocht hadde Janne Leyn daer voren dat zoe borghe staet naer tverclaers ende inhoudene van der vorwaerden daer al was ende dit binnen bamesse eerstcomp
mende verzekert etc. Actum XXVI maii anno XXX.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 142a-1430, f° 8,2 v°.

XVII
Ken is etc. dat Jan de Me ere saerchouwere, commen es etc. kende dat hi' wel ende redelic
ghenomen heeft te makene jeghen ed ge ende weerden heere mer Janne van Ghistele een tomme die staen sal in de kerke van Zuutdorpe, also ho he ende breet als de tomme, die staet in
den choor, daermen Gheraerd van Ghistele ende mijn vrouwe van der Moere zijne wettelicke gheselnede was, onder be zijn •; uutghesteken Beene zutsponde ; ende personagen
boven, die zullen verheven wezen vijf dumen ho he van sellefsden steene, met eenen temmer
beetle de hoof de upgaende ende twee scilden van wapenen elc met eenen inghele
fuss
houdende, naer den heesch van der vorseide personage. Item de zutsponde vooren met VIII
o r hen staende overhouc. Item ten oosthende tcronement,
p lorannen, elc met eenen scilde vo
SenteSJorisse.
doende met dde
ff zijde offerande
ende de vorseide mer Jan knielende over deen
Jori.
Item mijn vrouwe zijne gheselnede was over dandere zijde knielende ooc offerande doende
met Sente Katelinen. Item ten voethende td,ord'eel, noch de voornomde mer Jan knielende
om deen zijde, offerande doende met Sente Janne Baptiste, end mijn vorseide vrouwe knielende om dandere zijde, offerande doende met Sente Mergrieten. Item ten voete van den
voornoemden mer Janne, eenen lee ghestrect ligghend'e ende eenen hont alsoot behoort.
Item ten voete van miere vorseide vrouwen twee hondekine deen ru ende dander Cale. Item
tcarnation stellende up tboort van den steenen ghelijc dat staat up de vornomde tomme, ende
dat omme de somme van vierende twintich ponden, ende dat ooc mer Jan vorseit ghehouden sal zijn als de vornomde tomme vulmaect ende ghelevert sal wesen ten overslaghe dat
wesen moet naer dbesprec van hemlied'en onthier ende alfougst eerstcommende over een
jaer. De waghenen die ze Oren hen sullen in de vorseide kerke van Zuutdorpe te betalen deen
derdendeel van der vorseide somme) binnen een maand eerstcommende tander d'erdedeel,
als de heelt van der vorseider tomme ghemaect sal zijn, ende terde derdedeel als zoe al vul.
maectende ghestelt sal wesen in de vorseide capelle alsoot behoort. Ende de selve Jan heeft
voort ghenomen te makene ende leverne jeghen mer Janne vorseit, een taverneel met lettren
van lotoene van den profitilcstetn ende besiten staende in eenen blauwen saerc naer den heesch
van den wercke, de voet int viercante ghelevert ghendsche tillevoeten omme XI sc. groten
den voet, met sulken ghelde als ghemeenlic gaet ten vorseitden daghe dat men de vornomde
to leveren sal, ende big' also dat mer Jan vorseit in eenighe ghebreke ware van betalen
ende de vornomdeJan van te leverne in der manieren vorseit, so hebben zij belooft te
treckene in 's Ammans int Chastelet te Ghend, ende daer ute niet te scheedene sonder tconsent
van VII ,scepe,nen, e,nde van den gheenen die zijn belofte wel houden sail up de boete van L lb.
parissis. Actum XXVIIIen maii anno XXXIII.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 14312.1433, f° 128 v°.
XVIII
S

oe ft
saerchouwere commen es etc. kende en lijde dat hi' bel
Kenlic zij etc. dat Jan d e Me
r hemaect
eenen
zaerc
heeftJanne
vain der Zy,pe
te leverne
g in der manieren hier naer verlaet, eerst den selven zaerke wesende IX tilgevoeten lane ende V voeten breet of II dume
c
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de lingde myn onbegre-pen goed ende gave niet faelyecant ende dicte hebbende proffitilic
naer de groette van den selven zaerc ende steenen up welcken zaerc ghewerckt ende ghemaect
sal sijn ommegaens een lijste van latoene vier tilgedumen ende eenen alven brevet met MI
evangelisten up de houcken ende up elke zijde van den vorseiden zaetcke verwapent met eenen
compasse van wapenen alsoet behoerde. Item in midden van den eersi n zaerke moet zijn
ghemaect een personage van latoene ghegherewee in priesterlle abite te wetene met eenen
keelcte, cazube, stoele, maniple, ammite ende verderen van alven, al van rikeliken guldenen
lakene alser heescht naer degroette van den selven wercke ende steene. Boven den hoofde
van den selvenpersonnage moeten staan II inghelen latoenen die houden zullen eenen scilt
van wapene de groette hebbende naer tbewijs van den vorseide werke. Ende als de vorseide
zaercghemaect werdt sal hem leveren te scepe in de Lee of up den waghen so waert den vor.
seiden Janne van der Zype best ghelieven sal zonder cost van den selven Janne van der Zijpe
ende ingheene andere leveringhe ne were ghehouden de vorseide Jan de Me ere ; desen
coep es gedaen omme zekerel Somme van VII lb. X sc. groten waer af de selve Jan de
Me ere kent al nu ontfaen hebbende de somme van IIII lb. groten ende III lb. X sc. groten
sal hem de vorseide Jan van Zijpe betalen ende overlegghen so wanneer hi' vullevert sal
hebbenghelijc vorseit es. Ende de selve leveringhe heeft hij belooft te doene al vulmaect te
paesschen eerstcommende of emmer te Sinxenen daer naer ombegrepen ende waer hi' in ghebreke vander vorseider leveringhe
so verbint hi'm he
,

ende beloeft te treckene in 's Ammans

in Chastelet te Ghend ende daer vute nifet te scheedene zonder tconsent van VII scepenen up
de boete van L lb.parisis. Actum XIIIen Xbre anno XXXV.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1435,36, f° 54.
XIX
Kenlic daft Jan de Meyere saerchouwere commen es, kende belooft hebben Willem Goedentiers machtich over de testamenteurs van meester Janne van den Eede, te vulmakene
ende leverne tusschen nu ende Sente Martensmesse eerstcommende, alzulc lattoon t'eenen
sarke ende tavereel, als de vorseide testamenzeurs an hem besteedt hebben te makene. Ende
hcef! voortgheconsenteert, up dat hi' daer inne gheene ghereetscepe en dale alsoot behoort_
dat deken endeghezworne van den ambachte van den metssers van dese stele, die daer af
bij consente van partien tlast anverdt hebben, over hemlieden ende ever haerlieder naercommeren die dan deken etc. wesen zullen, souden commen te Jans huus ende anverden de
stoffe, die de testamenteurs hemghelevert hebben oniime te makene dleton ende tavereel
daer merle alzoot hemllieden goet denken sonde, naer de vorwarde diere af es te Jans sMeyers
coste. Actum XXVIden Juni anno XLIII.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 1442,43, f° 155 v°.
XX
Kenlic etc. dat Jan de Me ere zaerchauwere commen es etc. ende kende dat hi' heeft
ghenomen te makene, ende te leverne meester Monfrater Alarts eenen goedlen blauwen zaerc
steen van Antonignen van VIII tielgevoeten lanc ende vier voete ende alf breet gheboerts
rotas met eenre lyste van goede lattoene vier lumen breet zynde met zekeren compassen
daer toe dienende daer inne dat in de II de wappene steen sullen ende in dandere de IIII
ewangelisten ende in de vorseyde lyste tcarnacon van den persoon die der werelt overladen
es. Ende boven dien sal de vorseyde Jan de Me ere maken een taverneel met eenre beelde
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vander joncvrauwe in eenen manteel van 1ettoene allsoot behoort naer tinhouden vanden
bewerpe in manieren vanden selven overledenen persoon alsoot besproken es twee voeten
hooghe ende onderhalf tilgevoet breet staende in de middenwaert vanden selven zaercke
den welcken de voorseyde Jan makion ende leveren sal omme V 1b. X sch. grt. daer op hy
kende ontfaen hebbenghereet II lb. grooten te Capryke inde kerke ende tziere p/aetse daer
meat hem bewysen sal tzinen laste tusschen dit ende sinxen avont ten lancsten ende daer hy
die inghebreke ware, dat hy vanden voorseyden zaerke maer hebben sal IIII lb. X ch. grt.
dies so moet deselve meester Monfrater doen hebben te Ghend waghen ende paerde omme
daer up te voerne den • vorseyden zaerc ter plaetse voorscreven al twelke de voorseyde Jan
ende meester Monfrater bekent ende versekert etc. Actum XIII Aprillis anno XLV.

Stdelijk archief van Gent, Jaerregister, 1445-1446, f° 173 .
XXI
Kenlic etc. dat Jan de Me ere saerchauwere commen es etc. bekende Andriese Mulen te
Roeselaer eenen saerc van VIII voeten lanc IIII voeten bre^t van alsulken maecsele als
Ghiselbrechts Sammans saerc es te leverne te Ghend t,e Waghene tusschen dit en half ouste
eerstcommende ende dit omme de somme van II lb.gr. daer af Jan de Me ere X sc. gr. ghereel ontfaen heeft, welke leveringhe de vorseide Jan heeft verzekert etc. Actum XV die
Juni anno XLIX.

Stedelijk archief van Gent, Jaerregister, 14454446.

r
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XXII
Kenlic sij alien lieden dat Ghiselbrecht Mayhus, Jacop Vette, Jacop Sneevoet, Jan Ghisels,
Heinric van Danckaert Heeke, alsproviserers van Sente Jacops hues in Ghent op d'Nieuwelant hebben ghegheven in sekeren vorwaerden meester Janine Eebins ter eeren van Gode
ende van dengrooten heer Sente Jacoppe omme een cruse van meester Janne vors ghemaect
te hebbene "t welke hi' ghelooft heat te makene wel ende soffisantelic van witten Brabantschen steenetn met eenen appele wel ghestapelt ende ghevoedt, Aso 't werc heesschen sal, naer
de maniere van den bewerpe dat meesler Jan den provisers over ghegheven heeft ende wel es
vorwaerde dat meester Jan vors. duer 'tprincipael cruse sal doen maken ijserine spillen ende
die met louden bullen ende voort maken ten meestenproffite van den werke ende dit vors.
cruse sal meester Jan vors. stellen ten Screyboome buiten Sente Pieters tsiere gerechter stele
wel ende lovelijc vulmaect tusschen nu ende den naesten sommere eerstcommende te linen
hesten ende hier af sal meester Jan vors. hebben van stoffen ende hanclghedaden de somme
tienpont grooten tornoys ende daer af kent meester Jan vors. dat hi ontfaen heeft in minderinghen van den proviserers vornomt twee pont groote.

Stedelijk archief van Gent, St. Jacobs godshuis, portef. nr 9.
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BEELDHOUWER WILLEM VAN DEN
BROECKE ALIAS GUILIELMUS PALUDANUS
(1530 tot 1579 of 1580)
INLEIDING
Beltsnijder ghepresen in 't leven >> ! Niet onverdiend werd deze lofbetuiging op Willem's graf gebeiteld (doe. XXV). Had Guiceiardini van den 36 jarigen meester niet getuigd dat hij was : grande scultore » (doe. VII), had
rasa hem niet geroemd al studiosissimo e diligente >> (doe. XII) ja, belveerde Opmeer niet, een as jaren later, dat hi te Antwerpen «princeps... inter statuarios >> was (doc. XVI) ?
Doch, ook na zijn dood, bleef Paludanus' naam te Antwerpen in eere. Dat,
in 1613, Sweertius hem noemde famosus statuarius » (doe. XXV), zou men
wellieht kunnen best houwen als een wat opgevijzelde vertaling van wat te lezen
stand in het grafschrift, indien niet Scribani, om cdenzelfden tijd, Paludanus
vermeldde als een van de vijf Antwerpsche beeldhouwers uit de XVI de eeuw,
weer we in zekere mate opwoog to en wat Praxiteles, Lysippos en de an ere
groote meesters uit de ondheid hadden geschapen (doe. XXXI). En evenmin
bij de leden van de St Lucasgilde als, naderhand, van de academie wend de
Sden (doe.
beeldhouwer vergeten. Dat blijkt duidelijk uit wat Jacob van der an
XXXIX) en Philippe Baer (doc. XL), voor zoover wij tot op heden weten,
onafhankelijk van elkaar, daar hebben vernomen en neergesehreven. Die traditie verstomde pas toen de moderne kunstwetenschap zou geboren worden.
In de laatste eeuw vinden we, wel is waar, Paludanus nog in de Kiinstlerlexicons vermeld. Enkele archivalisehe gegevens over hem werden opgespoord
en gepubliceerd door Ph. Rombouts en Th. van Lerius (1), door A. Pinchart (2), ,door H. Coninekx (3), door de hertogin de Berwick y de Alba (4),
(1) De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche St Lucasgilde, Antwerpen, 1865, I, 201 n. 5.
(2) Recherches sur la vie et les travaux des graveurs de medailles. Brussel, 1858, I, 327 n. 2.
(3) Le peintre Henri van den Broeck de Malines in Bulletin du cercle archeologique de
Malines, 1911 bl. 248 • id., Artistes malinois l'etranger. Emigres et proscrits in Annales de
l'academie royale d'archeologie de Belgique, LXV (1913), 281.
(4) Documentos escogidos del Archivo de la casa de Alba, Madrid, 1891. — Zie ook
FL. PRIMS, Antwerpiensia 1929. Antwerpen, 1930, 93, dr. R. MAERE, Maquette des tours de
l'eglise Saint-Pierre Louvain et l'emploi de maquettes en architecture in Annales de la so,
ciete royale d'archeologie de Bruxelles, XL (1936) n. 73; en A. CORBET, Cornelis Floris en de
bouw van het stadhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1937, 24 (overdruk uit Revue beige d'archeol. et d'hist. de l'art, 1936). — Ook A. THIJS (Historiek der straten en openbare plaatsen
van Antwerpen, Antwerp em, 1893, 2e uitg, 431), P. GENARD (doe. XXIV) en anderen von,
den gegevens, zonder die evenwel of te drukken.
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doe werk van hemkende men niet meer en beelden van zijn hand liet men
verloren gaan.
Eerst in 1915 ontdekte men he tportret van Willem van den Broecke (1),
dat, in 1922, als << Selbstbildnis » werd besproken door Th. Fri
(2), die
ook werk te Augsburg en te Weenen wist te noemen. De Augsburgsche reliefs
waren reeds in 1919 bestudeerd door Th. Mu chall-Viebrook (3) en de<< Anatomische studie » in hetzelfde jaar door A. Schestag (4), en in 1923 door A. E.
Brinckmann (5). In 1927 vond • de Borchgrave d'Altena (6) de groep Kypris
en Eros,die ,hij beschouwde als het eenige bekende werk van Paludanus ; in
de Geschiedenis van deVlaamsche Kunst (1936), word t nog enkel gezegd dat
Willem
•
de broeder was van Crispijn
van den Broecke en van Arrigo Fiammingo (7). En in l'Art en Belgique (Brussel, 1939) wordt hij niet meer genoemd !
Eenspotvogel zou wel eens, zeer oneerbiedig, den arbeid der kunstgeleerden
kunnen vergelijken bij het werk der Danaiden of bij het zwoegen van Sisyphos !de En
toch
had
beeldhouwer,
niet ten onreehte
beducht dat•
zijn eigen
werk aananderen zou wordentoegescbreven (8) en fier over wat hi j vermocht,
verscheidene'
zjne beelden geteekend en gedateerd !
Wij slaagden er in een aantal nieuwegegevens over den meester en over zijn
werk op te sporen ; wij konden ook heel
van hem aanwijz en (9) ; en
•
wij meenden dat, wellicht, de tijd was aangebroken om de poging
te wagen
samen te ordenen, wat, tot op heden, over Paludanus geschreven werd en beis.

kend

(1) L. VON BALDASS, Kaiserlichc Gemiildegalerie in Wien in Kunstchronik, XXVI (1914-15),
579-580.

(2) Das Bildnis des Bildhauers Guillelmus Paludanus imWiener Nationalmuseum in Neue
Blotter far Gemiildekunde, I (1922), Juli, bl. 34-36. -- Of het aangekondigde stuk in Der
Kunstwanderer verschenen is, konden wij niet onderzoeken.
(3) Alabasterreliefs von Wilhelm van den Broeck im Maximiliansmuseum in Augsburg in
Monatshefte fiir Kunstwissenschaft, XII (1919), 57- 65.
(4) Die Neuaufstellung del- Sammlung der Kleinplastik ant Oest. Museum kit Kunst and
Kunsthandwerk, XXII( 1919), 104146.
(5) Barock.Bozzetti. Frankfurt a. M., 1925, III, 16.
(6) tine oeuvre de Guillaumevan den Broeck dit Guilielmus Paludanus in Bull. de l'acad.
royale ,d'archeol. de Bel g. '1927, 173-175.
(7) 6eschiredenis van de Vlaamsche Kunst onder leiding van STAN LEURS, Anlwerpen, 1936,
553. Men kent er nochtans ook het door A. CORBET uitgegeven stuk over patronen voor het
stadhuis (ibid., 6213). Willem was edifier niet de broeder van Crispijn van den Broeck.
(8)

Niet alleen ongeteekend werk, zooals de Antwerpsche beelden of enkele reliefs te

Augsburg werden aan andere meesters toegeschreven, doch zelfs geteekende, zooals de Anatomische studie (doe. XXXIV) cfr. Bull. acad. arch. de Belg., 1927, bl. 62.
(9) Zie ook : J. DUVERGER, Huibrecht van
en' yck II in Oud-Holland, L (1933), 68-69
- ID., Conrat Meijt. Gent, 1934, 60-61.
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Voorzeker, onze opzoekingen bleven tamelijk beperkt : ontsnapten ons misschien gepubliceerde teksten, stellig zijn er nog geschreven documenten aan het
lichtte brengen en eveneens is te verwachten dat ook werk, — zelfs ffeteekend
b
-- komt opduiken. Het laatste woord over den meester en over zijn kunst is
hiergeenszins neergeschreven. Misschien wordt eehter deze studs het vertrekpunt voor verder onderzoek en voor nieuwe ontdekkingen en draagt zij er sets
toe bij om de overtuiging te vestigen dat wij, eigenlijk, veer weinig weten —
men denkeaan wat Scribani schreef (doc. XXXI) — over de ontwikkeling van
de Antwerpsche en, meer nog, van de Nederlandsche beeldhouwkunst uit de
tweede hell der XVI de eeuw. Aileen idit besef leidt tot de noodige groot.
scheepsche opzoekingen en tot belangrijke veroveringen op kunsthistorisch
gebied.
* * *

Inverband met het zeer verspreide maters aal voor deze monographie, ontvi en wij van menige zijde blijken van belangstelling en nuttige inlichtingen.
Wij denken hier met erkentelijkheid terug aan die mededeelingen o.a. van
Prof. dr. L. von Baldass en van Prof. dr. J. von Schlosser (Weenen), van dr.
N. Lieb (Augsburg), van dr. J. Denuce (Antwerpen), van Mej. dr.• E. Neurdenburg (Groningen), van dr. G. J. Hoogewerff (Rome), van H. Coninckx en
R. Van Aerde (Mechelen) en vooral van Cl. Trefois(Ledeberg). Hun welwillendheid en hulpvaardigheid hebben onze taak heel wat vergemakkelijkt.

BIOGRAPHISCHE GEGEVENS
Willemvan den Broecke werd geboren te Mechelen. Dat blijkt niet alleen uit
het poortersboek van Antwerpen (doc. II), dad). ook uit wat hij neerschreef
op een zijner beelden (W. 11), toen hij, nochtans sedert lang, de Dijlestad verlaten had (1). Steunend op het opschrift van zijn portret (doc. V) en op de
verklaringen (2) die hi' afiegde voor de Antwerpsche schepenen (doc. IN,
XIII), kunnen wij, nagenoeg met zekerheid, zijn .geboortedatum plaatsen einde
October of begin November 1530.
Verscheidene kunstenaars treft men an onder zijn bloedverwanten. Hebben
(1)

Is een reden daartoe misschien te zoeken in het feit dat Coen naamgenooten al Jacob

en Hans van den Broecke eveneens de beeldbouwkunst te Antwerpen beoefenden ?
(2) Weliswaar strookt dit niet volledig met wat wij lezen in zijn grafschrift, — men zee
trouwens na wat verder over den datum van zijn afsterven worth gezegd, — doch was Willem
zelf niet beter ingelicht over zijn geboortedatum dan zijn nabestaanden omstreeks 1580 ?
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wij ook een overtuigende gegevens om te mogen beweren dat zijn grootvader•
en zijn vader Hendrik tot het schilders- en beeldhouwersambacht behoorden (1), dan weten wij toch stellig dat zijn broeders Joris, Pieter en Hendrik
schilders waren, en dat deze laatste zich ook wel eens waagde aan de beeldhouwkunst (2). Crispijn, zoon van Jan, wellicht een naastbestaande, dock sours
ten onrechte, voor denbroeder van Willem gehouden, zooals is gezegd, werd
te Antwerpen een bekend meester. En daar woonde ook Christiaan, eveneens
uit Mechelen herkomstig (3).
In . de ontwikkeling van de XVIde-eeuwsche Nederlandsche kunst heeft
Mechelen een belangrijke rol gespeeld, al is die niet altijd duidelijk te omlijnen, evenmin als het aandeel dat die 6t ad heeft gehad in het ontluiken en verspreiden der Renaissance in onze gewesten. Doch zeker is dat, uit verschillende
streken, herauten van de Renaissance-opvattingen naar het hof van Margareta
van Oostenrijk kwamen of zich in de Dijlestad vestigden en daar den terugkeer
predikten tot wat zij noemden : de « antieke kunst >>. Denken wij maar aan
een Jacopo de'llarbari, aan een Conrat Meijt, aan een Guyot de Beaugrant,
as een Gregorius Wellemans, aan een Jan Monet, aan een Niclaes Hogenberg,
as een Marc de Glassere, aan een Florequin Nepotis en aan zooveel anderen.
Te Mechelen vonden zij vlijtige leerlingen en trouwe volgelingen die op hun
beurt een atelier openden in hun geboortestad of, vooral van het midden der
XVIde eeuw af, arbeid gingen zoeken te Antwerpen, te Brussel, in Italie, in de
landen as de Baltische zee en, meer nog, in Duitschland.
In dat interessante kunstcentrum ontving Willem van den Broecke zijn eerste
onderricht in de beeldhouwkunst en, misschien ook, in de schilderkunst. Bij
wren dat gebeurde is nog een raadsel • loch dat hi' bij een aanhanger van de
Renaissance in de leer was, lijdt geen twijfel. Ook humanisten hielpen, misschien, mede aan de vorming van den jeugdigen kunstenaar die later eenige
kennis ten to spreidde van de oudheid en van de klassieke talen.
Werd Willem's opleiding in andere Nederlandsche steden voltooid? Heeft hij
sours gedurende korten tijd, het atelier bezocht van Claudius of van Cornelis
1) Was Willem"s grootvader misschien lid van het ,steenbickelerenambacht te B'russel (cfr.
(
J. DUVERGER, De Brusselsche steenbickeleren, Gent, 1933, 66) ? Wordt hi' souls bedoeld in de
Oudenaardsche stadsrekeningen (1514), waar wij le en : Betaelt Heindric van den Broucke,
beeldesnijdere, van eender steenen beelde van Onser Vrauwen, die hi' ghemaect heeft omme
te stellene voor de Bairpoorte deser stele de somme van XII lb. p.,
(2) W. BOMBE, Arrigo Fiammingo in Revue beige d'archeol. et d'hist. de rart, V (1935),
234, 235.
(3) E. NEEFFs, Histoire de la peinture et de la scultpure a Malines. Gent, 18'76 I, 301. Wordt
daar niet verward, voor sommige gegcvens, met Crispijn? Deze laatste — en niet Christiaan
— wordt immers door GUICCIARDINI genoemd.
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Floris (1) ? Bij hun broeder Frans Floris zouden, althans volgens de traditie,
Hendrik zoowel als Crispijn van den Broecke hebben gewerkt. Heeft Willem
misschien ook Italiaansche meesters als Leone Leoni in de Nederlanden ontmoet ?
Even weinig weten wij over de eerste bedrijvigheid van den meester. Wellswaar is zijn naam in verband gebracht met Groeningen (2), eerst, voor zoover
wij tot op heden zien, door M. Christ (3). Die las op enkele gravures het monogram: C of G. P. Groennig. en hij voegde er aan toe: « On pourrait peut-etre
le rapporter a Crispin Palidamus... de meme que Guillaume Paludamus. Il se
peut qu'un de ces deux soil ne Groeningue>>. Dat is natuurlijk onjuist! G. K.
Nagler (4) gaat verder : Willem Paludanus, zegt hij... « hatte in GrOningen
denRuf eines vorziiglichen Kiinstlers, en wet omstreeks 1550! Waarop
deze auteur steunt om zoo kordaat te durven spreken, bleef ons, niettegenstaande navraag en opsporingen, verborgen. Wij gelooven liefst aan een vergissing. Doch die stellige bevestiging stemt tot eenige aarzeling en de vraag rijst
op of Nagler niet een andere bron heeft gekend dan M. Christ.
OOr 1557 reisde Willem van den Broeeke in Italie. Meer dan een Nederlandsch ibeeldhouwer, met denzelfden doopnaam, was toe n in het schiereiland
gevestigd (5). Tot op heden kan echter ‘geen enkele met Paludanus vereenzelvigd worden. Dat hi' er nochtans is geweest, kan men niet enkel vermoeden
uit wat Guicciardini zegt doe. VII), het wordt uitdrukkelijk bevestigd door een
(1) Sams is, in het werk van Paludanus, wet eenig verband te vinden met beelden van
Cornelis Floris. Overname kan echter ook na 1557gebeurd zijn. Ook de latere goede betrekkin en gaan misschien terug tot den tijd van Willem's leerjaren.
(2) Worth hirer GrOningen in Saksen bedoeld, of Groningen of een andere plaats nog? Te
Groningen werd heel wat werk gemaakt tegen het midden van de XVIde eeuw ; en in
OBREEN ' S Archiref voor Nederlansche kunstgeschiedenis lezen wij ,
weliswaar omstreeks 1543 :
Nola van den Toirn van Grueningen worth mit cleynsteecken (?) gemaeet (IV, 243).
(3) Dictionnaire des mono grammes, chiffres, lettres initiates... etc., Paris, 1750, 78, De
Duitsche tekst konden wij niet raadplegen. — De ilnterpretatie van dat monogram door
CHRIST is zeer betwistbaar. Misschien kan het nu ti zijn er op te wizen dat in 1550 te Antwerpen schilder en graveur Christiaen van ,den ,Proecke in de Liggeren werd inge,schreven.
En Catharina van den Broecke, een nabestaande van Christiaen (of het de schilder is weten
wij niet) wrens portret ze bewaarde, bezat met haar echtgenoot o.a. het huis Groeningen te
Antwerpen! Was dat misschien geerfd van Christiaen evenals het portret ? Cfr. J. DENUCE,
De Antwerpsche 4Constkamers. Antwerpen, 1932 (Brannen voor de gesclaedenis van de
Vlaamsche kunst II), 224.5.
(4) Neues allgemelnes Kiinstler-Lexikon, XII, 63.
(5) Zie o.m. THIEMEXECKER, Allg. Lexikon der bildenden Kiinstler, XV, 258 (Guglielmo)
cfr. A. VENTURI Storia dell'arte Italian°, Milano, 1936, X', 548 vlg. — G. J. HCIOGEWERFF, Uittreksels uit de de Libri relationium barberiorum in Mededeelingen van het Nederl. historisch
Instituut te Rome, 2fle reeks III (1933), 200.
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weliswaar laat opgeteekende traditie, door zijn werk en door zijn opvattingen,
En uit zijn kennis van het Italiaansch nog in 1571 (doc. XVIII), kunnen wij
besluiten dat hij tamelijk lang in het schiereiland heeft gewrocht. Wanneer
den hi' vereefaarover
, daarove
bl
hi er heen toog, weten wij niet. En in welke teen
hebben wij weinig meer dan gissingen. Ph. Baert (1) meldt 'dat de meester
te Rome heeft gewerkt, wat zeer goed mogelijk is. Dat hi' ook in de omgeving
van Florence heeft geleefd, in de nabijheid van zijn broeder Hendrik, en er de
weergevonden werken uit de Oudheid en beelden van Michelangelo heeft bestudeerd, is eveneens aannemelijk. Heeft Van den Broecke ook te Venetie gewrocht ? Th. Muchall-Viebrook (2) meent dat hi heel
heel wat ontleend
heeft aan de Lombardi, misschien ook aan Sansovino en aan andere meesters
bewijsvoering
uit die jn
stad.
Zi hee
ftons echter niet ten voile overtuigd. Wel
mogen wij vermoeden dat ibeelden van Tiziano hem niet onbekend bleven.
buitenlandsche reizen ondernomen?
an
Heeft Paludanus, naderhand , nogandere
Volgens den zoo even vermelden auteur (3), zou de beeldhouwer in 1560 te
Augsburg het retabel ,hebben uitgevoerd waarvan ide reliefs, aldaar, in het
Maximilianmuseum zijn bewaard. Doch de reeds gevonden documenten bewijzen dat de meester niet alleen op 15 December 1559 te Antwerpen was, doch
er, einde 1560, ook we to aan plannen voor het stadhuis, en er, in April 1561,
verscheen vOcir den penninameester der bouwcommissie (doe. II, III).
Is daarmede nog niet aangetoond dat die reis onmogelijk was, dan lijkt het
ons toch veel waarschijnlijker, dat het werk te Antwerpen werd gebeiteld en
dat die reliefs van bettekkelijk geringe afmetingen, — evenals dat uit 1562 en
andere albasten retabels nit denzelfden tijd, — van uit de Scheldestad naar
Augsburg werden gezonden. Een eventueel verblijf van Paludanus in Duitschland en het aanknoopen aldaar van betrekkingen zou o.i. veeleer zijn te plaatsen ten tijde van zijn heenreis naar- of van zijn terugkeer uit Italie.
Dat de meester naar Spanje is gereisd en daar, van 1571 af tot 1573, gewerkt
heeft voor het klooster van San Leonardo te Alba de Tormes, niet ver van Salamanca werd geschreven door E. Mar ha (4). Volkomen ten onrechte trouwens. Lit de bronnen, die deze auteur niet heeft gekend, blijkt duidelijk dat de
(1) Memoires sur les sculpteurs et architectes des Pays-Bas in Compte-rendu des seances de
la commission roy. d'hist. l e skie. XIV (1848), 52 (uitg. door BARON DE REIFFENBERG).
(2) L.c. 63-64.
(3) Ibid., 59.
(4) La sculpture et les chefs 'oeuvres de l'orfevrerie belge. BrusRed, 1895, 333-334 ; ID., Guill. Paludanus in Biographie nationale de Belelue, XVI. MARCHAL vermelidde zijn bronnen niet, loch wat hi schreef heeft hi' stellig gemeend ite lezen bij E. VAN DER STRAETEN,
Episodes de l'histoire de la sculpture en Flandre in Bull. des Comm. roy. d'art et d'archeol.
XXXI (1892) bl. 290 n. 1 die wat al te bondig en onnauwkeurig is.
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meester, to Antwerpen, wrocht aan de q reja » voor dat klooster (doe. XIX
tot XXIII). Nog in 1575 staat het haast voltooide werk in zijn atelier ! Ook in
de eerstvolgende maanden vinden wij hem nog in de Scheldestad. Begin April
1576, of wat vroeger, werd Paludanus als voogd aangesteld over een kleindochter van Anthonis 1Vlor (doc. XXX). Ook daarna heeft hi j, waarschijnlijk,
voor langere tochten, de stall niet meer verlaten waar hi' is gestorven en waar
hij begraven werd.
* * *

In 1557 werd Willem van den Broecke lid van . de St Lueasgilde to Antwerpen
doc. I). Dat hij ook was toegetreden tot het steenhouwersambacht, is niet uitgesloten. Op 15 December 1559 kocht hi j het poorterschap (doc. II). De meester scheen, toen reeds, te hobben besloten 'zijn verdere levensdagen te AntwerP te slijten. Zijn inkomsten schijnen bevredigend te zijn geweest, want enkele
jaren later, op 21 Maart 1567, kocht hij een stuk grond in de Korte Vaertstraet,
later de Rubensstraat, mast de nieuwe brug •, en in de eerstvolgende Novembermaand was daar reeds een huis gebouwd, q De Liefde » o.a. met een q stove >>
en met een winckele » (doe. IX), waar hij zijn !beelden te koop stelde.
Dat huis werd in 1832 afgebroken (doc. XLV). Inlichtingen over die afbraak
konden wij echter niet vinden, evenmin als een afbeelding van den gevel. De
twee erfelijke renten, die zijn eigendom bezwaarden in 1567, heeft de beeldwellicht spoedig kunnen aflossen: althans, in latere stukken is daarvan
ho
, XIX). Willem
kon zelfs,
naast dat huis
Been spraak meer
(doc.
XVIII
, een
tweede bouwen, waarvan in die documenten wordt gesproken. Aanvankelijk
droeg het denzelfden naam (doc. XXVI). Is die naderhand gewijzigd ? A.
Thys (1) spreekt van den q Gulden Leeuw >>. Daaromtrent konden wij een gegevens vinden. Wij ‘he'bben echter niet de wijkboeken uit de XVII de en
XVIIIde eeuw onderzocht, die wel door idezen auteur werden benuttigd. Werd
pslagplaats gebruik, wanneer de meester arbeidde aan een
also
dat hues so
omvangrijk werk (doe. XXII, XXIII) ?
* * *

Dat Paludanus • vrede leefde met de menschen, volgens de richtlijnen die
hij voor zijn nakomelingen in zijn woonkamer zou gebeiteld hebben (doc.
XLV), is niet onwaarschijnlijk. Nergens vonden wij hem genoemd in crimineele processen. Heeft hij zich echter ook buiten de godsdiensttwisten kunnen
beroering verwekten onder zijn tijd- en stadgenooten ?
houden, die zoo

(1) 0.c. 431.
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Antwerpsche Meester : Portret van Guilielmus Paludanus (1564).
Geimaldegalerie, Weenen (Photo Wolfrum).

Men zou meenen dat W. van den Broecke een overtuigd katholiek was. Zien
wij hem niet in goede betrekkingen. ook na de beeldstormerij, met de geestelijkheid(doc. VI) en met het magistraat te Antwerpen en, vooral, met den
hertog van Alva ? En toch werd hij, in 1567, beschuldigd q raet elide assistencie
te hebbengegeven in de briseringhe van de kercken binnen Antwerpen » op
20 Augustus 1566 en op de volgende dagen (doe. IX, X). En nu wij weten dat
hi' relaties had met Duitsche kooplieden en met den hertog van Mecklenbnrg
en den tekst kennen die was aangebracht op de schouw in zijn huis (doc. XLV),
rijsz: de vraag op of de meester niet eenige sympathie voelde voor de nieuwe
leer. en of hi' zich misschien niet, gedurende enkele dagen, heeft laten meeslepen door wat een tijdgenoot reeds noemde q une frensie » (1).
(1) Zie R.
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VAN ROOSBROECK,

Het Wonderjaar te Antwerpen 15661567. Antwerpen, 1930,, 24.

Weliswaar was wijkmeester Steven vanVissenaken de eenige om
Paludanus aan te klagen (doc. X).
Dekunstenaar zou hebben afgeradenzich te verzetten to en de
beeldstormers: te velen waren ermerle bemoeid. Die uitlating is
echter wat dubbelzinnig en persoonlijke geschillen zijn niet altijd vreemd geweest aan de afgelegde getuigenissen (1). Toch
werd <<beeltsnidere Guilliame van
den Broecke>> vermeld in de akte
van beschuldiging die vemir 12
Saptember 1567 aan de Staten van
Brabant werd avergemaakt (doc.
Xj. Voorzeker heeft de meester
toen angstige stonden beleefd.
Was hi' order de 130 personen die
moesten aangehouden worden
Moesten zi j n goederen in ibeslag
worden genomen (2) ? Daarover
hebben wij geen nadere gegevens
gevonden.
Na eenigen tijd
noch- was hi'
tans van alleverdenking gereinigd. Reeds in April 1568 staat hi'
in voor de orthodoxie van goud- W.
van den Broecke : Albrecht Darer (1563).
smid Hans Formenoy (doc.
II
Vleeschhuis. Antwerpen
Niet lang nadien werkte hij,
(Phot. Cl. Trefois).
meer dan eens, voor den hertog
van Alva en voor zijn gevolg. En hij kon zich verheugen in de bescherming en
in de vriendschap van den Spaanschen theoloog en humanist B. Arias Montano,
die tijdelijk te Antwerpen verbleef en zijn voorspreker werd aan het hof (doc.

(1) Ibid., 471. — Ook 'e 'en volzin van Paludanus kan, in ditgeval, gemakkelijk verkeerd
verstaan zijn of verkeerd zijn weergegeven (doc. IX n. 3).
(2) Zie R. VAN ROOSBROECK, o.c., 477. — In dien tijd verkoopt Paludanus een rente op zijn
pas gebouwd huffs (doc. XI). Of dat soms verband houdt met eenige boete of met onkosten
in verband met de beschuldiging, konden wij niet uitmaken.
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XVIII, XIX, XXI), en die wellicht een belangrijken invloed he uitgeoef end
op wat toen door den kunstenaar werd geschapen (doe. XXXII).
Steeds in ruimer kringen werd hij bekd
en en veel interessant werk van hem
was nog te verwachten,
toen
op niet
• 1580 ver2 Maart 1579
— ofhij
moet soms
staan worden (1) ? —vrij jeugdig uit het leven werd gerukt, op een tijdstip
toen, ten gevolge van de Beroerten in de Nederlanden, waarschijnlijk een groot
deelvan zijn werk is vernietigd. Willem van den Broecke werd begraven in de
St Jacobskerk te Antwerpen. Twee eeuwen later was zijn
• grafschrift reeds verdwenen (2).
VOOr hi' poorter werd te Antwerpen, was de meester, wellicht, reeds gehuwd
met Sibilla Rausmaer (doe.VIII, XXVI), een nogal vreemd klinkende naam
in onzegewesten. Over zijn echtgenoote konden wij, tot op heden, geen verdere
gegevens ontdekken. Uit de bewaarde stukken blijkt zelfs niet duidelijk of zij
in 1583 nog in leven was (doc. XXVI, XXVII). Vijf kinderen had zij aan den
• geboren waarschijnlijk omstreeks 1560, werd
kunstenaar geschonken : Rafael,
een bekend beeldhouwer, doch stierf reeds in 1599. Elias was insgelijks
• meerderjarig in 1585 en toen reeds gehuwd ; leerling, seder t 20 October 1579, bij
zijn oom Pieter te Mechelen (3), trad hij, als «huysschilder», in de St Lucasgilde te Antwerpen in 1596 en stierf omstreeks 1617. Regina, nog minderjarig in
1585, huwde, niet lang daarna, met Vincent Carlanx. Sibilla enEmerentia,
bitter jong toen hun vader stierf, waren nog minderjarig in 1597 (doc. XXIX).
Van leerlingen van Willem van den Broecke worth, voor zoover wij weten,
gcen gewag gemaakt ; wat niet beteekent dot hi j er een heeft gevormd. Men
verlieze niet uit het oog dat, juist voor dem periode, de « Liggeren » van de St
Lucasgilde te Antwerpen erge leemten vertoonen. En, zouden ook geen leerknapen te .zoeken zijn in het steenhouwersambacht ?
(1) Paludanus stieirf niet op 11 Maart zooals men ten onrechte heeft gelezen. — Werd in
hetgrafschrift nog de ,Brabantsche stijl gebruikt ? Requesens had, in 1575, bevelgegeven het
jaar to beginnen op 1 Januari; en het Antwerpsche stadsbestuur had onmiddellijk daaraan
gehoorzaamd. Doch men kan zich afv'ragen of ook de gewone burgers zich daarnaar hebben
geschikt. Zoo wordt het sterfjaar van Anthonis Mor (doc. XXII) nog volgens den ouden stijl
berekend • en zelfs hetgemeentebestuur, enkele jaren later, vreek voor vergissingen en
meent de a'andacht op dien nieuwen stijl to moeten vestigen : wij lezen inderdaad op een
brochure: Corte verclarihge ghedaen bij borgemeesters... van Antwerpen, nopende den
aenslach to hen deselve stadt... 17 Januari 1583 stylo novo>> (Antwerpen, Plantijn, 1583). —
Is Paludanus in 1580gestorven, dan was hi' 49 joren en 4 maanden oud, wat ook beter zou
overeenstemmen met den ouderdom, (ontrent L jaren perfect) opgegevon in het grafsehrift.
(2) PH. B:AERT, Lc., 542. — Deze auteur schijnt dus wel zelf opzoekingen te hebben gedaan,
— ook de Liggerenheeft hij gigkend (ibid., 512), — wat stellig de waarde van zijn aanteeke.
ningen omtrent Paludanus verhoogt.
(3) H. CONINCKX, Le peintre Henri van den Broeck o.c., 18 (overdruk).
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Althans, dat Rafael bij zijn vader zijn eerste onderricht in de beeldhouwkunst heeftontvangen, al was zijn opleiding niet voltooid bij Willem's of to
ven, is bezwaarlijk te betwijfelen.
Daarentegen blijkt nit de gevonden documenten, dat Paludanus hartelijke
betrekkingen onderhield metteen aantal kunstenaars, die toen te Antwerpen
leefden. Aldus schijnt hij goed bevriend te zijn geweest met de familie Floris
en, wellicht, was hij de peter van een der kinderen van Cornelis III (doc.
XXIV). Dat leidt tot veronderstellingen die reeds werden geopperd, nml. dat
Willem, missehien in zijn jeugd, in het atelier van Claudius of van Cornelis II
heeft gearbeid en dat hij, met ,dezen laatste naderhand heeft samengewerkt,
zooals men J. van der Sanden nog hoort vertellen in de XVIII de eeuw (doc.
XXXIX), o.a. aan plannen en aan de versiering van het Antwerpsche stadhuis.
Willem stond op goeden voet met de Del Hele's (doe. IV), antieksnijders en
schilders, herkomstig wellicht uit de streek waar Jacques Dubroaucq en Jan
van Boulogne waren geboren. Hij kende natuurlijk de Mechelsche meesters te
Antwerpen o.a. cleynsteker en bouwmeester Rombout de Drijvere, eertijds
medewerker van Conrat Meijt te Tongerloo, en diens zoon (doc. IV).
Sommige van die vrienden als Marten de Vos (doc. IV) had hij misschien
reeds in Italie ontmoet •, andere kunnen alsbemiddelaar hebbengediend voor
den verkoop van zijn we in het .buitenland, zooals Abraham del Hele te
Augsburg. Nog anderen hebben Paludanus wellicht in de hoogere maatschappelijke kringen bekend gemaakt als Jacob Jonghelinghx (doc. XVII) of nthnis Mor (doc. XXX) of hebben daar zijn belangen behartigd als Gillis Coignet
(doc. XVIII) of Mathias Gast (doc. XXI). En wie kan betwijfelen dat die betrekkingen, zelfs met goudsmeden als Abraham Hermans of Thomas Formenoy
(doc. XIII) invloed hebben gehad op de wederzijdsehe kunstopvattingen en
arbeid?
* * *

De levensloop van den meester biedt du niets ongewoons. Over veel romanisten ware heel wat meer te vertellen. Hebben tijdgenooten en nageslacht dan
toch Paludanus' naam zorgvuldig opgeteekend en met lof vermeld, dan was het
omwille van wat bij had geschapen.

WERKEN VAN WILLEM VAN DEN BROECKE
Dat niet een werk van Paludanus bewaard bleef is, herhaaldelijk, geschreven. Voorzeker ten onrechte ! Doch even verkeerd ware het te meenen dat de
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bekende beelden volstaan om een definitiefoordeel te vellen over debedrijvigheid, over de opvattingen en over den stijl van den meester. Gelukkig vinden
wij in de geschreven bronnen een nuttige aanvulling.
Was de kunstenaar ook aangenomen als lid van de Antwerpsche St Lucasgilde, waar enkel de houtenbeeldsnijders zich moesten aanmelden, toch schijnt hij
bij voorkeur steen te hebben gebruikt : werk van hem uit albast, uit marmer,
uit Avesnessteen, uit zandsteen is bekend. Soms wordt hij zelfs steenhouwer genoemd (doc. XII) ! En hij boetseerde daarenboven in klei (W. 11) en in was
(W. 8).
Leerveel beelden van zijn hand zijn verloren gegaan. Toch weten wij dot
hi' wrocht aan godsdienstige zoowel als aan my-thologische voorstellingen •; dat
hi' portretten schiep ; dat hij zich waagde aan omvangrijken arbeid al retabels, afsluitingen en schouwen. Vooral echter, durven wij vermoeden, heeft hij
te Antwerpen roem geoogst met zijn kleine ,beelden, sieraden voor de << konstkamers >>, en met de gesculpteerde versiering van gevels.
* * *

Salonbeeldjes werden gedurende de eerste decennien der XVI de eeuw, in verscheidene Nederlandsche ateliers vervaardigd. Wij we o.m. dat de landvoogdes Margareta van , Oostenrijk er een kocht bij Pannemaker, dat een ander
Haar werd te koop aangeboden door P. Torrigiani, dat vooral Conrat Meijt
talrijke figuurtjes leverde of schonk aan de vorstin (1). Ook leerlingen of navolgers van dien meester hebben vele Eva's of Lukretia's geschapen te Me hle en te Antwerpen. Zonder nu te meenen dat Paludanus in het atelier van
Meijt heeft gewerkt, — dat zou alleen te Antwerpen, vOOr 1551, mogelijk zijn
geweest, — kan men toch vermoeden dat hij, door dergelijken arbeid, een traditie voortzet waarmede hij in de Dijle- of in de Scheldestad was vertrouwd
geraakt.
Het als oudste bekende werk van hem, Kypris en Eros (W.1), in het bezit
van graaf de Hemricourt de Griinne, werd ontdekt en besproken door J. de
Borchgrave d'Altena (2). Dit marmeren salonbeeldje moet zijn gebeiteld kort
na Paludanus' aankomst te Antwerpen. De meester ,schijnt nog volkomen beheerscht door de indrukken, opgedaan tijdens zijn refs in Italie. Blijkbaar had
hij vol bewondering de allegorische figuren van Michelangelo op de graven der
Medici te Florence bestudeerd, evenals Danae's van Tiziano. To schenkt de

(1) J. DUVERGER,
I2)
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Conrat Meijt o.c.,

211, 46 vlg.

Une oeuvre de Guillaume van den Broeck..., Lc.

173-175.

W. van den Broecke : Kypris en Eros (1559)
Verz. Graaf de Hemricourt de Griinne to Hamal
(Foltogr. dienst der Kon. liusea, Brussel).

beeldhouwer ons niet eenvoudig een kopie van wat hem zoo die had getroffen.
In den grond is hij Nederlander gebleven en de gracieuse Kypris, volgens J. de
Borchgrave d'Altena (1), << annonce les deesses plus plantureuses que peindront Rubens et Jordaens. Mais mieux encore qu'a ces artistes, elle fait penser
aux creations charmantes du XVIII e siecle>>. Eischt deze auteur een bijzondere plaats op voor Paludanus onder de Antwerpsche beeldhouwers nit de
XVIde eeuw, dan herhaalt hij enkel, zonder het to vermoeden, wat een Opmeer (doc. XVI) of een Scribani (doc. XXXI), reeds meer dan Brie eeuwen
geleden, hadden gedaan.
Ook een ander beeld van den meester, nml. de Ana tomische Studie (W.11),

(1) Ibid., 174-175.
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alhoewel gedateerd, werd wel eens als
XVIIde eeuwsch vermeld (1). Geboetseerd in klei, tien jaar na de Kyprs
'en Eros, heeft het stuk miss hi zooveel ophef gemaakt te Antwerpen, als
enkele jaren vroeger, een gelijkaardig
beeld in marmer van Marco id'Agrate,
geplaatst in den Dom te Milaan. En
Paludanus was wellicht niet minder
fier op wat hi' wrocht dan zijn It
liaansche tijdgenoot die op zijn werk
had gebeiteld : « None Praxiteles
sed Marcus finxit Agrates >> ! Heeft de
Mechelsche kunstenaar enkel zijn
naam, ditmaal in een Italiaanschen
vorm, zijn herkomst en het jaartal ingegrift op het beeld, dan heeft hij
stellig evenzeer gedacht aan dien
Griekschen'
wrens werk hem
inspireerde.
De «gevilde » leunt to en een
tronk (2), waarop ook een groot stuk
van de huid hangt ; in zijn rechterhand houdt hi' het marteltuig, een mes
waarvan de lemmer is verdwenen, de
linkerhand draagt een ander deel
van de huid (3).
Wien wilde de beeldhouwer voorstelW. van den Broecke: Anatomische Studie.
len
? Frimmel (4) heeft de vraag geStaatliches Kunstgewerbemuseum, Weenen.
opperd of niet Marsyas werd bedoeld.
Men ontkomt, inderdaad, niet aan den indruk dat Paludanus antieke beelden
van saters heeft gekend en nagevolgd. A. Schestag (5) dacht aan den H. Erasmus, waarschijnlijk ten onrechte. In het begin der XVITIde eeuw we gesprovan den H. Bartholomeus, welke heilige Marco d'Agrate, in 1562, op gelijk-

(1) Bull. de l'Acad. royale d'archeol. de Bel g., 1927, 62.
(2)

Daarop is ook het opschrift aangebracht.

Cfr. A. SCHESTAG, Lc., 122.
(4) L.c. 35. — Deze auteur denkt echter ook aan den H. Bartholomeus.
(3)

(5) L.c., 122.
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aardige wijze had willen voorstellen to Milaan. Die laatste meening meenen wij
dan ook to mogen aanvaarden.
Dergelijke anatomische studien waren niet zeldzaam in de Italiaansche beeldhouwkunst der XVI de eeuw. Doch in wat bewaard bleef, van vOcir 1569,
is het
nietgemakkelijk een beeld te vinden dat Paludanus tot model zou kunnen
gediend hebben (1). In elk geval ontbreken alle gegronde redenen om, gelijk is
geschied, den H. Bartholomeus te beschouwen als een navolging van den heilige
doorMarco d'Agrate geschapen (doc. XXXVII). Wanneer, trouwens, zou de
Mechelsche beeldhouwer dat werk hebben leeren kennen? Tenandere, wat Paludanus heeft gewrocht, overtreft ruimschoots den nuchteren en weinig smaakvollen arbeid van den Italiaanschen meester.
Veel waarschijnlijker is, zooals wij daareven zeiden, dat Van den Broecke,
rechtstreeks of onrechtstreeks, werk nit de school van Praxiteles heeft gezien.
Ook ware het interessant den Mars as to kennen dien Verrochio had gecopieerd voor Lorenzo de' Medici (2). Of heeft misschien Michelangelo (3), aan
wien een teekening wordt tee re die nuttig door Paludanus kon beaudeerd worden, dan toch een anatomische ,studie in steen of in was gesehapen,
zooals de traditie zest ? En zou Been waarheid schuilen in die oude teksten
omtrent drie wassen beelden, in 1550 door Jacques d'Angouleme gemaakt (4) ?
Ongetwijfeld, is de rneening geheel onjuist, volgens dewelke de Nederlandsche beeldhouwers nit de XVI de eeuw zich aan dergelijken arbeid niet hebben gewaagd en daarin allerminst de natuurlijkheid en losheid der Italiaansche
meesters konden bereiken (5). Aan hen die dat schreven over de kunstenaars
nit het land van Vesalius, moet het werk van Paludanus, totaal onbekend gebleven zijn. Dee laatste heeft zelfs meer dan een H. Bartholomew geschapen
en niet zonder enkele wijzigingen. In het begin der XVIII de eeuw waren twee
exemplaren in het be van ibeeldhouwer Fr. Girardon (doc. XXXVI). Een
(1) Over dergclijkei 'beelden cfr. SCHESTAG, 1.c., 123 • W. BODE, Geschenke an die Abteilung
der Christlichen Plastik und der Gemiildegalerie in Amtliche Berichte aus den kart. Kunstsammlungen XXXIII (1916), 61.62 • ID., Die Italienische Bildwerke der Renaissance und des
,
4de uitg. bl. 41 nrs. 194, 195 (Billidwerke des
Barok II Bronzestatuetten, Bierlin-Leipzig, 1930
Kaiser-Friedrich-Museums, II). A. E. BRINCKMANN, Barok-Bozzetti, o.c., I, 58.59. — L. HOUR.
TICQ, Encyclopedie des Beaux-Arts. Paris, I, 17-20 (Anatomic artistique).
(2) Zie
22.23.

0.M. MATHIAS 4DUVAL

et E.

CUYER,

Histoire de ranatomieplastique. Paris [1898],

(3) L. HOURTICQ, l.c. 18. De teekening is daar afgebeeld. — De studie, hem door de traditie
toegeschreven, is afgebeeld oan. bij BODE, 1.c. 66 en bij BRINCKMANN, o.c. I, 58.
(4) J. C. BULENGERUS, De Pictura, plastice, statuaria libri duo, Lugduni: 1627, 127-128 cfr.
Jacques d'Angoulême, THIEME-DECKERS Ailg. Lexikon der Bildenden Kiinstler, XVIII, 306.
,
LC. 18.
(5) L. HOURTICQ
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kwam terecht in de verzameling van Crozat en, na zijn dood, in die van zijn neef
Crozat de Thiers (1). Met diens collectie werd dat werk, in 1772, verkocht
(doc. XXXVIII). Is naderhand een van beide eel en naar Italie overgebracht
of beyond zich daar een derde exemplaar? In elk geval, de Weensche H. Bartholomeus werd in 1876, zooals Prof. dr. J. von Schlosser on mededeelde, bij
eeryVenetiaanschen kunsthandelaar aangekoeht. Voorzeker heeft de broosheid
van het materiaal het verdwijnen van sommige exemplaren bevorderd.
d
ander
n de Antwerpsche << konstkamers » uit de XVII de eeuw word nog an
In
werk van Paludanus vermeld. Het was, boogst waarschijnlijk, geteekend. Doch,
wie het inventaris maakte heeft den voornaam niet opgeschreven, zoodat de
yraag kan geopperd worden of by. Rafael Paludanus niet de auteur was. Daar
echter alle geteekende beelden, tot op heden gevonden, van de band zijn van
Willem en daar genoemde figuren, door hun onderwerp en door hun bestemming, verwant schijnen met de twee reeds besproken werken, meenen wij aan
dezen laatsten meester te mogen denken.
Na den dood van Nic. Corn. Cheus (1622) vond men in zijn woning drie
gesneden figuren in Avesnessteen, voorstellende de drie goddelijke deugden
(doc. XXXIII). Zij werden tamelijk hoog geschat. Tot op heden konden zij
niet worden teruggevonden.
Een geboetseerd stuk van Paludanus, pi 15 October 1678 gekocht door Alexander Voet, is wellicht datgene, elf jaar later, beschreven als een liggende
Venus met twee saters, in steen (doc. XXXIII). Wie zou hierbij niet terugdenken aan Kypris en Eros ? — Ook andere el 'es worden in de eerste collectie
genoemd (2). Of sommige daarvan aan Van den Broecke kunnen worden toegeschreven, is niet to bewijzen.
* * *

Ook door het yersieren van deuromlijstingen en gevels met beelden en gesculpteerde ornamenten zou Paludanus faam hebben verworven. Dergelijke
arbeid evenals het decoreeren van sehouwen werd gewoonlijk toevertrouwd
aan << eleynste kers >> (3). Zoo had de kunstenaar aan de commissie, belast met
(1) Er client nochtans to worden aangestipt dat de opgegeven afmetingen in dot. XXXVI en
in d oc. XXXVIII ni et overeenstemmen. En is het opschrift (dot. XXXVII) wel volkomen gea
niet
n.
vermeld
echl wordt er lthans
bead' ? M.
lijk aan dat van het W
(2) J. DENUCE, o.c., 35 (ook een aantal werken van Crispiaen van den Broecke worden
er vermeld).
(3) S. MULLER, Getuigenverhoor to Antwerpen over het maken van ontwerpen van gebouwen... in Archief vow Nederlandsche Kunstgeschiedenis, IV, 245.
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den opbouw van het nieuwe stadbuis te Antwerpen, << eenige patroonen ende fact geleverd >> en hij kreeg daarvoor een vergoeding,
grooter dan die van de andere Antwerpsche meesters, ja, aanzienlijker zelfs dan die van de meeste
vreemde mededingers die toch belangrijke onkosten hadden te dragen ( dot. III). En twee eeuwen
later vermeldt Jacob Van der Sanden (1), secretaris der Antwerpsche Academie voor schoone
Kunsten, als werk van Paludanus, naast diens medewerking aan het stadhuis, enkel de decoratie
van een gevel in de Lange Nieuwstraat (dot.
XXXIX). Terwijl Ph. Baert, die eerst tevergeefs
had gezocht naar bewaard gebleven beelden van
neemt,
den meester (2), om denzelfden tijd
ver
dat Van den Broecke heeft bgewerkt en aan
den Bevel in de Lange Nieuwstraat en aan
I
een andere in de Rubensstraat (doc. XL). Waar
beide auteurs die inliehtingen haalden, hebben
zij niet medegedeeld. Doch uit wat zij neerschreyen kan men besluiten dat zij, onafhankelijk
van elkaar, hun opzoekingen hebben gedaan.
Hoogst waarschijnlijk hebben zij de archieven
der St Lucas gilde geraadpleegd : Baert weet immers te zeggen, dat Paludanus messier werd te
Antwerpen in 1557 (3). Van der Sanden rept zelfs
van en — geschreven of mondelinge — << standvastige overlevering van onze oudtste konstmeesJ. Linnig: De gevel van het huis
ters >> ( doc. XXXIX). Of waren soms de nu verlonr 29 in de Laneg
Nieuwstraat te
Antwerpen (1549)
ren beeldengeteekend `?Hoe het ook weze, die
(Photo Cl. Trefois).
toeschrijvingen aan een nagenoeg volledig vergeb
ten kunstenaar, waarvoorgeen andere grond aanwezig schijnt dan het getuigenis van bronnen, kunnen moeilijk worden betwijfeld.

(1) Deze auteur heeft zich weliswaar soms verist •; doch hi' deed zijn opzoekingen met
veel ijver en zorg cfr. J. B. VAN DER STRAELEN, Jaerboek der vermaerde en kunstrijke gilde
van Sint Lucas binnen del stet Antwerpen (1434 tot 1795), Anrwerpeo, 1855, ,266.
(2) Uitg.

DE REIFFENBERG, l.c.

52.

(3) Ibid., 52, 542.
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Het huis nr 29 in de Lange Nieuwstraat had een zeer geringe breedte, amper
2,68 m. Er waren echter drie verdiepingen en de hoogte was ongeveer 11,65 in.
Degevel was door sterk geaccentueerde horizontale banden ingedeeld. Wij
kennen hem door een teekening van J. Linnig uit 1849. Van het beeldhouwwerk is bovendien meer dan een beschrijving bewaar d gebleven
(d.
do XXXIX
tot XLV). Boven de poort lag een rustende maagd met schildersgerei, zij verbeeldde de Schilderskunst. Daar onder, rechts, zag men Mercurius, zinnebeeld
derRhetorica •; en links, Pallas als godin der wetenschap en der kunst. Al die
beelden waren in laag relief. In hoop relief, loch in een nis geplaatst, stonden
naast de schilderkunst, links, de baste van Albrecht Diirer ezie bl. 83) en,
rechts, die van Jan van Eyck. Wellicht was ook de top van het gebouw bekroond door een 'beeld dat, echter, in de documenten niet meer wordtvermeld.
Op de teekening van Linnig is het voetstuk nog zichtbaar.
Fr. Verachter, die de beelden in dengevel heeft gezien, heel ons enkele,
niet volledig to aanvaarden, stellingen voor (1). Volgens hem werd h
et huis,
waaraan zij prijkten, in 1549 gekocht en gebouwd door schilder Jan Adriaenssen; al te lichtvaardig zou aan de schilderskamer zijn gedacht (do c XLII).
•; zij
Waarop Verachter's uitspraak steunde, werd, spijtig genoeg, niet gezegd
werd echter overgenomen in de Graf- en Gedenkschriften der provincie Antwerpen (doc.XLIV) en, onlangs, opnieuw opgedolven (2). Mertens en Torfs
(doc. XLIII) schijnen ze niet te kennen. Zij zijn echter van oordeel, dat daar
nooit de teekenacademie is geweest, wat ook niet beweerd werd door Van der
Sanden, noch door Baert!
In onze wat overhaaste opzoekingen konden wij althans enkele inlichtingen
vinden over Jan Adriaenssen, zoon van Cornelis (gestorven vOOr 1 Juli 1549)
envan Kathelijne Baten. Samen met zijn moeder bezat hij eigendommen in
het Kipdorp, dicht bij de Lange Nieuwstraat (3). Op 23 November 1549 koeht
hij, in die laatste straat, het huis de Cagie >> en een klein huis er naast, beide
gelegen tusschen het huis St Joris en dat van Nicolaas Spinelli. De koopsom

(1) Zoo verwart hilj de beelden op den kelk van 1549 (o.m. Darer en Rafael) met de
kunstenaarsportretten van Paludanus en met hun opschrift (doe. XLII cfr. doc. XXXIX).
Zie ook bl. 93 n. 2.
(2) M. KONRAD, Von Briigge bis KOnigsberg, in Deutsch.Niederlandische Symphonie hrsg.
von R. P. OZSWALD. Wolfhagen-Scharbeutz, 1937, 102.
(3) Jouffrouwe Katlijne Baten, weduwe wijlen Cornelis Adriaenssen, cum tutore, ende Jan
Adriaenssen huer ende des voirs. wijlen Cornelis zoned gavel] eerve... een Auk erven... van
hueren huyse geheeten de Fortuyne gestaen... in 't Kypdorp alhier... 1 Juli 1549 (Stadsar.
chief Antwerpen, S.P. R 111 f° 138).
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iverd, gedeeltelijk, met een schilderij betaald (1). Jan Adriaenssen was deken
van de St Lucasgilde en van de Violieren o.m. in 1548-1549, toen de zilveren
kelk, met de ,beelden van Diirer, van Rafael, van Apelles, en van Zeuxis, wend
vervaardigd, die door de Antwerpsche notabelen aan de gilde was geschonken (2). In hetzelfde jaar ontving hi' als deken van de Violieren samen met
huerder
behoef van
zijn ambtgenoot, drie pond vanwege het stadsbestuur oot behf
huyshueren >> (3).
Heeft de ,schilder dus, in 1549, eigendommen gekocht in de nabijheid van
het klooster der Victorinnen (4), toch paalden deze niet daaraan, zooals, althans in de XVIII de eeuw, wordt gezegd van den gevel versierd met Paludanus'
beelden. Of die gekochte woning weed afgebroken en vOcir Paschen 1550 hervonden wij niet vermeld.
bouwd was, zooals Verachter schreef (doc. II von
Da klinkt echter onwaarschijnlijk. Wel kan dat naderhand gebeurd zijn.
De hier besproken beelden dagteekenen van later. Kennen wij de teekening
of de gravure niet die tot voorbeeld heeft gediend voor de buste van Jan van
Eyck, — die van H. Cock van 1572 was het niet (5), — dan blijkt wel dat de
gravure van Melchior Lorch (6) werd gebruikt voor het Diirer-portret. En die
,
man , gaf t'erve Janne Adriaenssen,
(1) Cornelis van Lieber en alias De Ruytere coo
dere, sone, wijletn Cornelis Adriaenssen, een huys geheeten: de Cagie, met eenen cleynen
huysken neffens, gestaen met eenen hove..., met eenen gemgynen gange uutcomende in de
Jesusstrate...gestaen ende gelegen in de Langenieustrate, tusschen 't 'huys geheeten St Joris
ex una en Niclaes Spinelli hays ende erve ex altera, welck huys... de erfgever op 27 October
1548gecreghen ende t'erve genomen heeft jegens Janne van Beringen den 'on en 's jaers
erflich 16 Kar.gld. ende haven nosh seker stuck schilderiljen dwelck deselve erfnemer den
vors. erfgever gegeven heeft... 23 November 1549 (Stadsarchief, Antwerpen, S.P., W. G 1 f° 329).
(2) Zie daarover ook P. GENARD, Notice sur la corporation des orfevres &Anvers in Annales de racad. &arched. de Belg. XLV, 299.
(3) Note's de Burbure, I, 87. — Over Jan Adriaenssen kan men nog raadplegen: P. DE. MONT
in Thieme-Beckers Kiinstlerlexicon. Men vergete echter niet dat meer dan een naamgenoot
toen te Antwerpen leefde. Zoo was de hier bedoelde schilder stellig overleden v6Or 1622.
(4) Eengang liep inderdaad van het huis tot in de Jezusstraat (zie boven n. 1). — Het is
natuurlijk mogelijk dat, in de XVIII' eeuw, o.m. door uitbreiding van het klooster, het huis
van Adriaenssen wel naast datgebouw kwam te
(5) Cfr. L. SCHEEWE, Hubert und Jan van Eyck. Den Haag, 1933, 23 n. 2., die wordt terec,htgewezen door M. KoNRAD, Meisterwerke der Skuilptur in Flandern und Brabant. Berlin, 1934,
36. — Zou het model Met zijn gemaakt of bezorgd door Lucas de Heere, groot bewonderaar
van Jan van Eyck en diens. werk?
(6) H. KEHRER, Diirers Selbstbildnisse und die Diirer-Bildnisse. Berlin,
1934, 77. Zelfs het
opschrift door Paludanus op de rugzijde aangebracht: Albrecht Diirer ( gewoonlijk is de naam
andersgespeld !) is overgenomen nit de gravure van M. Larch. — 0.i. denkt M. KONRAD
(Von Briigge bis Kiinigsberg, ix., 274 n. 98) volkomen ten onrechte aan het Diirerportret
van T. Vincidor, dat nochtans te Antwerpen was minstens tot in 1638 (cfr. J. DENuci, De
Antwerpsche konstkamers o.c., 11, 53).
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laatste dateert uit 1550. Het beeld
zelfkan dus, ten vroegste, einde
1550 gebeiteld zijn. Echter is met
zekerheid, meenen wi j ,
de datum
te bepalen van den gevel en dus
ookvan het beeldhouwwerk : volB ens de teekening van Linnig,
evenals of ens de Graf- en Gedenkschrif ten derprovincie Antwerpen (doc. XLIV), stond in het
fronton gegrift: 1563. Waarom zou
men daar dien datum hehben aanbffebracht indien de gevel veertien
jaar vroeger was voltooid? Heeft
Verachter zich niet vergist wat
den eigenaar van het huis betreft
— en daaraan kan nog getwijfeld
worden, — stellig ten onrechte,
heeft hi' voorgehouden dat de gevel, en dus ook weld
de gesculpteerde versiering, in 1549 werden
gemaakt.
Doh hadden Van der Sanden
en Baert het niet bij het rechte
eind, toen zij beweerden dat die
beelden warengeplaatst (tot cieraetvan den ingang der oude zael
en van 't tooneel dergulde van
W. van den Broecke : Jan van Eyck (1563).
Sinte
Lucas en de Violieren» (doc.
Vleeschhuis, Antwerpen
(Phot. Cl. Trefois).
XXXIX)? Bij F. J. van den Branden (1) lezen wij dat de gilde,
in 1530, verhuisde van den << Bonten Mantel » op de Groote Markt naar c<Den
Boom>> op de Meir. Fr. van Liesbout (2) beweert dat zij toen een gedeelte
(1) Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool. Antwerpen, 1884, bl. 81. 133, 249, 629. —
Voorzeker J. VAN DER SANDEN heeft meer dan een vergissing neergeschreven, maar steeds
heeft hi' getracht de waarheid te achterhalen en hi' beschikte daarenboven over de archieven
der St Lucasgilde. Over hem cfr. J. B. VAN DER STRAELEN, 0,C., 266, 385.
(2) De verzameiingen van 't Museum, Het Handelsblad van Antwerpen, 17 December 1933.
Geen bronnen worden aangegeven. Die bewaring schijnt wel niet overeen te stemmen met
wat F. J. VAN DEN BRANDEN schreef.
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van het q Kolveniershuis » zou hebben gehuurd. In 1586 kwam zij terug naar
het eerste lokaal. De juistheid en de volledigheid der gegevens van F. J. Van
den Branden konden wij niet nagaan. Maar kan ten tijde van het Landjuweel
en in de volgende jaren, de gilde benevens de vergaderzaal ook niet hebben
beschikt over een tooneelzaal of over een of meer andere kamers buiten haar
vergaderplaats (1) ? Die vragen moeten wij nog zonder antwoord laten. Doch hoe
dat ook zal luiden, zeker is, dat de beelden allerbest pasten en bij een toegang
tot de tooneelzaal der St Lucasgilde en aan het huis van Jan Adriaenssen, deken van het schildersambacht en van de Violieren. En even zeker blijkt uit
een onderzoek van Linnig's teekening, dat het gebouw veeleer een overbouwde
poort was waarlangs men toe an kreeg tot een grooteruimte of zaal die achter de aanpalende huizen gelegen was.
Eeuwenlang bleef de gevel ongeschonden, nml. tot in 1852. Toen werd hi'
afgebroken (doc. XLIV). Waren de allegorische figuren zoo zeer verweerd,
dat men er een waarde meer aan hechtte ? En werden de twee portretten
ngen
geschonken ? Of is
beter beschermd in hun nissen,aan
de stadsverzameli
dat eerst later gedaan. ? Alle pogingen om de beelden in laag relief terug te
vinden en in het Vleesehhuis en in het Steen, waar vroeger ook de portretten
werden ondergebracht, ibleven vruehteloos. In de kelders van het Vleeschhuis
ontdekte Martin Konrad de beelden van J.
• van Eyck en van Diirer. Niet zonder
aarzeling schreef hij ze toe aan Conrat Meijt (2). H. Kehrer (3) dateerde ze
nauwkeuriger • niet lang nA, 1550. Hij beschreef uitvoerig het Diirer-portret,
docli in Jan van Eyck zag hij Quinten Metsijs • en hij meende, ten onrechte
dat • het Vleeschhuis nog andere kunstenaarsbusten uit eenzelfde reeks bewaard werden. Met behulp van het handschrift Van der Sanden konden wij
zelf den meester en de herkomst aanwijzen. De opschriften laten een twijfel
over omtrent de eenzelvigheid met de door dien ,auteur 'besproken werken.
De portretten zijn vrij goed bewaard gebleven. Aileen de baard van Diirer is
op onbeholpen wijze gerestaureerd. Men mag zieh nu afvragen waarom, met
(1)men
ook
kunnen
denken
aan een kamer in het huis
Zie vorige
Hoot.
— In dat geval
zou
van km Adriaenssen dr. bl. 93 n. 3. — Dat die allegorien volkomen pasten voor de gilide
blijkt ook nog uit de kelken qrepresenterende Pictura>> en Roesio die o.m. in 1748 worden
vermeld als eigendom van de schilders J. B. VAN DER STRAELEN, 0.C., 177).
(2) J. DUVERGER, Co Metjt o.c., 60. — Over de toeschrijving aan Meijt cfr. M. K.ONRAD,
Meisterwerke o.c., 36-37. — In zijn bijdrage: Von Briigge bis Kiinigsberg (l.c., 274 n. 98) wil
M. KONRAD het gerestaureerde stuk van thirer's baard aan Paludanus toeschrijven : q Diese
Erganzung also stammt vermutlich von Paludanus En hij spreekt van eene q Neu-aufstellung der Blister* die, du omstreeks 1563, zou gebeurd zijn. Dat is natuurilijk onjuist. Noch
ontstaan veroorloven ons die in verband to
de stijl van de beelden, noch de tijd van
brengen met Meiji.
(3) 0.c., 77.
hu
n
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W. van den Broecke : De Kruisiging 0560).
Maximilianmuseum, Augsburg (Phot. Mayer).

den Duitschen schilder, ook Jan Van Eyck werd verkozen om, voor de eerste
maal wellieht, in steen te worden vereeuwigd. Nog in 1549 waren Darer en
Rafael afgebeeld op den kelk aangeboden aan de St Lucasgilde. Zooals wij
reeds terloops deden opmerken, is Lucas de Heere, die enkele jaren vroeger
te Antwerpen werkte in het atelier van Frans Floris en die ook naderhand nog
goede betrekkingen met Antwerpen onderhield, missehien niet vreemd aan
die nieuw-ontkiemende bewondering voor Van Eyck en zelfs aan het model
dat door den beeldhouwer werd gebruikt. De lovende opschriften bleven te
Antwerpen bekend : en er van werd overgenomen door Joris Hoefnagel en
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W. van den Broecke : De Verrijzenis (1560).
Maximilianmuseum, Augsburg (Phut. Mayer).

toegevoegd aan een kopie die hij maakte naar Christus aan het kruis >> van
den vijftiende-eeuwschen meester (1).
Heeft Willem van den Broecke ook de beelden aan het huis in de Lange
Nieuwstraat gebeiteld, dan mag toch betwijfeld worden dat hi' het ontwerp
daarvoor heeft gemaakt. Is Jan Adriaenssen de eigenaar geweest en deed hi'
het hues herbouwen, dan heeft hi wellicht ook het patroon voor de versiering
(1) Zie F. WINKLER, Neues von Hubert and Jan van Eyck in Festschrift fiir
Leipzig, 1927, 91-92 cfr. M. KONRAD, Meisterwerke o.c., 37.
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W. van den Broecke : Het Offer vanAbraham (1560).
Maximilianmuseum, Augsburg.

geleverd. Werden daarentegen de beelden geplaatst voor rekening van de St
Lucasgilde, dan moeten wij daar, waarschijnlijk onder de dekens van het jaar
•
1562-63 ofbij hooge beschermers als een Antoon van Stralen, de personen zoeken, die voorschreven welke figuren moesten worden aangebracht en die tevens
ook de ordonnancie regelden. Paludanus zou dan eenvoudig die voorschriften
hebben uitgevoerd. En hoe nauwkeurig hij zijn modellen volgde, blijkt nit de
wanverhouding, hoe gering deze ook zij, tusschen de beide kunstenaarshoofden. Aan denanderen kant mag ook niet worden voorbijgezien dat deze gevel,
wat de ordonnancie betreft, eenige geli jkenis vertoont met lien van het Stadhuis, waarvoor, zooals is gezegd, Paludanus patronen leverde. En dat doet ons
tochweer terugdenken aan den beeldhouwer als ontwerper der architecturale
decoratie van het huis in de Lange Nieuwstraat.
In de Rubensstraat,vroeger de Korte Vaertstraat, zag Ph. Baert, op het .,rode
der XVIIIde eeuw, een huis waarvan de toegang met beeldhouwwerk van Paludanus versierd was. Dat huis wordt niet nader aangewezen doch, daar wij weten
dat Willem van den Broecke zich, in 1567, in die straat een woning lie t bou98

W. van den Broecke : Het Offer van Melchisedech (1560).
Maximilianmuseum, Augsburg.

wen, mogen wij terecht vermoeden dat juist aan het huis « de Lie fde » die
beelden hebben geprijkt. Wellicht bleven zij daar staan tot in 1832 toen de geTot op heden konden zij niet worden terugvel werd afgebroken (doc. XL .Tot
gevonden. Twee allegorische figuren, volgens Baert: de schilderkunst en de
beeldhouwkunst, zouden tot versiering hebben gediend. Waarschijnlijk vertoonden zij heel wat verwantschap met de beelden van Pallas en Pictura nit
•; immers het eerste werd door Baert eveneens als de
de Lange Nieuwstraat
beeldhouwkunst geinterpreteerd Dat zij, samen met het huis, in 1567 of weinig later, werden opgericht is moeilijk to betwijfelen.
Wij zagen reeds dat ook het deco reeren van schouwen in het arbeidsveld
lag van de « cleynstekers >>. Wordt dat niet uitdrukkelijk bevestigd van Pa udanus, dan weten wij nochtans dat hij schouwen maakte. De meester zelf — wie
kan er aan twijfelen ? — heeft die, in zijn nieuwgebouwd huis uit 1567, geplaatst. Waren ze met beeldhouwwerk versierd? In de XIX de eeuw zag men,
aan een schouw in het huis «De Liefde>>, nog Brie marmeren steenen, wellicht
opgevat als «cartouches», met to ten waarin de deugd werd aangeprezen die
haar naam aan het gebouw had gegeven (doc. XLV). Is het dan ook niet waar99

W. van den Broecke : Het Laatste Avondmaal (1563).
Maximilianmuseum, Augsburg (Phot. Mayer).

schijnlijk dat die steenen door Paludanus waren gebeiteld en geplaatst? Tot
op heden werden ze niet teruggevonden.
In 1569 werd bij den beeldhouwer een groote schouw in Ecaussines-steen gekocht voor een zaal van het paleis in de Antwerpsche citadel. De uitbetaalde
sum was betrekkelijk laag, zoodat ze wel een nederig werk gold (doc. XV).

Tairijke Neiderlandsche beeldhouwcrs hebben in de tweed helft van de
XVIde eeuw in Duitschland gewerkt. L. Bruhns (1) publiceerde van hen reeds
een indrukwekkende lijst, al is die niet altijd nauwkeurig en zeker niet voiledig. Zoo meenen wij dat Paludanus, wij zeiden het reeds, na 1557, niet meer
den Rijn is overgestoken om in het Oosten arbeid te vinden. Veeleer heeft hij,
zoo als Cornelis Floris en als andere Nederlandscbe meesters, herhaaldelijk
van uit de Nederlanden werk daarheen gezonden door bemiddeling van Duitsche kooplieden to Antwerpen of van Nederlandsche kunstenaars in Duitsch-

(1) Wiirzburger Bildhauer der Renaissance and des werd'enden Barock 1540-1650. Munchen,
1923, M. 496 n. 198.
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land. En dikwijls heeft hij dat werk uitvoerig geteekend : dat was inderdaad
een middel om nieuwe bestellingen to bekomen.
Die in Duitsehland en in andere streken bewaarde reliefs zijn nog onvoldoe de bestudeerd • een nauwkeurig opteekenen van de opschriften, een stijlcritisch onderzoek, evenals nasporingen in de geschreven bronnen zullen, welRelit, mee,r gegevens aan het lieht brengen omtrent de bedrijvigheid van Paindanus' atelier en omtrent de evolutie van zijn kunst.
Het als oudst bekende relief van den meester is de << Kruisiging van Christus » nit 1560 (W. 2). Wellicht was dat enkel het centrale paneel van een met
rood marmer versierd albasten retabel, geplaatst tegen een zuil in de Dominikanenkerk te Augsburg (doc. XXXV). Onder dat beeld zag men waarschijnlijk het Laatste Avondmaal, met aan de eene zijde : het Offer van Abraham
en aan de an •: dat van Melchisedech. Boven de kruisiging was de Verrijzenis afgebeeld. Zooals Th. Much l-(1) terecht vermoedt en omwille van de enge stijlverwantschap, en van de beschrijving door Pater Pe in
1709 edoc. XXXV), zijn die vijf paneelen van het retabel nog op heden bewaard in het Maximilianmuseum te Augsburg (W. 2, 3,). VOOr 1919 waren drie
ervan toegschreven aan een XVII de- eeuwschen beeldhouwer Georg Petel.
Alle zijn beschadigd.
Wat de technische uitvoering betreft werd reeds door Th. Muchall-Viebrook (2), aangestipt • <<charakteristisch ist die Abstufung des Reliefs von den
rundplastischen Gestalten des Vordergrundes bis zum ausgesprochenen Fla hrelief des Grundes». Datzelfde procede werd aangewend in de reliefs van
1562 en van 1563. Daar de eompositie van de Kruisiging on-plastisch is, werd
het vermoeden geopperd dat het retabel naar een gravure of naar het model
van een sehilder werd gebeiteld (3). Da picturale karakter treft men nochtans ook aan in << Kypris en Eros >>. Zouden wij hier soms tgegevens vinden om
de vraag to beantwoorden, die verder nog gesteld worth, of de meester, aanvankelijk, niet hetzelfde ambacht .heeft uitgeoefend als zijn broeders ?
Zeer aannemelijk is • dat het retabel werd besteld door Bartholo:meus May,
gehuwd met Sibilla Rembold. De wapens van de beide familien zijn zichtbaar
op de Kruisiging. Niet echter te Venetie is de Augsburgsche icier in aanraking gekomen met den Nederlandschen beeldhouwer (4). Indien niet in
Duitschland (5), dan kan dat allicht geschied zijn to Antwerpen, rechtstreeks

(1) L.c., 58, 61.
(2) Ibid., 59.
(3) Ibid., 5940.
TH. MUCHALLAT IEBROOK (1.C., 64) heeft dit vermoeden genic
(4)
W a s Sibilla Rausmaer, de echtgenoote van den meester, ,soms niet een Duitsche ?
(
(5)
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W. van den Broecke : De Kruisiging (1562).
Maximilianmuseum, Augsburg.

1) ofonrechtstreeks door bemiddeling van Augsburgsche kooplieden als Matheus Orthel (doe. VIII) ; of nog ' door bemiddeling van scher Abraham
Del Hele, een vriend van Paludanus, die reeds in 1560 to Augsburg woonde
(doe. IV).
Over de herkomst van de Kruisiging uit 1562 (W. 5), eveneens in het Maximilianmuseum te Augsburg, is niets 'bekend (2). Zouden wij niet mogen onder(1)

Zoo was eon Jacob Rembold in 1532 te Antwerpen cfr. J. STRIEDER, Aus Antwerpe-

ner Notariatsarchiven. Stuttgart, 1930, 62.
(2) Zie TH. MUCHALL-VIEBROOK, i.C ., 62.
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stellen dat het werk heeft geprijkt in de stad, waar het nu nog bewaard wordt
en waar men seder t 1560, reeds beeldenvan Paludanus kon bewonderen ? De
compositie van dit relief is eenvoudiger en klaarder. Er is meer gebondenheid,
meer eenheid, wat ook ziehtbaar is in ander werk uit denzelfden ti id. De beeldhouwer zelf was trouwens zoo tevreden over die « Kruisiging >>, dat hi' er niet
alleen zijn naam op beitelde, doch zich ook uitdrukkelijk als « inventor » betitelde.
Ook elders in Duitschland is werk van Paludanus bewaard gebleven, nml.
in deSchlosskirche te Schwerin (Mecklenburg). Voor zoover wij weten, is nooit
eenstudie er over versehenen. Terloops werd het vermeld in inventarissen (1)
en eerst, vOOr enkele jaren, werd het opschrift ontdekt (2).
De slotkerk werd gebouwd door hertog Johann- Albrecht I van Mecklenburg,
van 1560 of (3). De arbeid vorderde snel en weldra 'kon om de versiering gedacht worden. Begin October 1562 kocht de vorst albast te Uslar en de Utrechtsche meesters, Filips Brandin en Conrad Floris met een veertiental gezellen,
werden met het beitelen van beeldhouwwerk belast. Andere «albasterne —>> of
biblische Historien » werden in de Nederlanden gekocht (4) en geplaatst in
de Noordelijke Empore » der kerk. Spijtig genoeg, wij hebben dat werk niet
kunnen bestudeeren en onze vraag om inlichtingen bleef onbeantwoord. Tot
die «alabasterne Historien» .zouden zes reliefs behooren, elk van ongeveer tachtig centimeter hoogte, gevat in een ,soort van tempelnis, die niet onbeschadigd
zijn bewaard. Zij istellen voor : de Zondeval, de Oprichting van de koperen
oestijn, de Geboorte van Christus, de Kruisiging, de Verrijzenis
slan g in dew
en het Laatste Oordeel (5). Vier daarvan meenen wij aan Paludanus te mogen
toeschrijvcn.
De Oprichting van de koperen slang (6) is geteekend en gedateerd, 1563. De
(1) Cfr. FR. SCHLIE, Die Kunst- and Geschichts-Denkmiiler dies Grossherzogtums Mecklenr
burg-Schwerin. Schwerin i M. 1899, 2e uitg., deel II, 589-590 ; — G. DEHIO, Handbuch der
deutschen Ku,nstdenknitiler. Berlin, 1926, 3e uitg., II, Nordostdeutschland, bl. 447. — De naam
van Paludanus wordt nietgenoemd in die werken.
(2) W. BURMEISTER, Mecklenburg. Berlin, 1926, 1bl. 60. — Of de meester reeds genoemd
werd bij W. JOSEPH! (Das Schweriner Schloss. Rostock, 1924, Meickleinburgisthe Bilderhefte
2) is mogelijk. Dat boekje hcilben wij niet kunnen inzien.
(3) A. STUELER, E. DROSCH, H. WILLEBRAND, Das Schloss zu Schwerin. Berlin, 1869, lv°.
(4) Cfr. SCHLIE, o.c. 586 • — A. STUELER, o.c., 13. — Dat alle zes reliefs rechtstreeks wer.
den ingevoerd uit de Nederlanden, worth er niet duidelijk gezegd.
(5) Zie o.m. STUELER, 0.C., 13 • — SCHLIE, o.c., 589.590.
BURMEISTER ( 0.C., 60) beweert ten onrechte dat dit relief is gedateerd : 1562. Op de
(6)
foto leest men duidelijk : 1563, datum reeds door G. SCHOENBERGER in : 0. SCHMITT, Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart, sub voce : Alabasterplastik, bl. 318, 321)
gegeven.
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compositie
van reliefs.
•
is eng verwant met dieer
van de Augsburgsche
Men
ziet er eengerjkaardige indeeling van de voorstelling in twee helften door het
Kruis met de slang. Aan beide zijden daarvan heeft men een ondergeEchikte as:
rechtstaande Israelieten met uitgestoken armen ;• en die twee groepen zijn
verbondendoor een gebetene die ligt aan den voet van het kruis.
Eenzelfdecompositie vindt men in den Zondeval, in de Verrijzenis
en in het Laatste oordeel. Dat die laatste reliefs van de handvan Paludanus
zijn zal wellicht gereedelijk worden aangenomen. De Verrijzenis is trouwens,
behalve voor een paar figuren, volkomen gelijk aan die te Augsburg. Doch ook
de Zondeval, die nogal erg beschadigd is, stamt o.i. nit het atelier van den
meester.
Naast
de zooeven aangeduide
analogie, meenen•
wij immers te mogen
wijzen op de weergave van den bodem, op het relievo schiacciato van den
achtergrond, op id manier waarop de wolken zijn aangeduid en zelfs op de
watpa thetisehe houdingen en gebaren.
Een andere q alabasterne Historie», de Geboorte van Christus, is afgebeeld
bij Fr. Schlie (1), zij is gebeiteld door een onbekend Vlaamsch beeldhouwer,
evenals misschien de Kruisiging, waarvan wij noce,, t.,p een afbeelding hebben
gezien.
Wie zou de bemiddelaar geweest zijn tusschen den hertog en W. van den
Broecke ? Want de kunstenaar heeft de vier reliefs te Antwerpen gemaakt en
verkocht (2). Moeten wij denken aan Duitsche kooplieden of aan een van de
Nederlandsche kunstenaars die in grooten getale werkten voor den prins te
Schwerin ? Heeft Pieter Bockel of BOdel, een schilder herkomstig nit Antwerpen, hier soms een rol es eel hi die precies in 1563 ook drie schilderijen
nit de Nederlanden naar Mecklenburg bracht (3) ? Of hebben een Filips Brandin, een Conrad Floris, een Claus Midowen (4) soms met lof gesproken tegen
den hertog over het werk van Palndanus en hem aanbevolen voor die taak .?
Aileen een nader onderzoek van de bronnen kan, hieromtrent, eenig licht
brengen.
Ook eenpaar andere reWfs zijn, waarschijnlijk, door Paludanus gebeiteld.
In 1571 werd bij den beeldhouwer besteld de q pilaer van blauwen Steen », die
tot voetstuk diende voor het ,beeldvan den hertog van Alva gegoten door
JacobJonghelinckx en opgericht in de Burch t te Antwerpen (doc. XV). Dat
werk is uitvoerig beschreven door E. van Meteren (doc. XXIV). En daar leest
(1) 0.c., 593.
(2) Zie boven bl. 103 n. 4.
(3) FR. SARRE, Beitrlige zur Melcklenburgischen Kunstgeschichte. Berlin, 1890 bl. 65.
(4) Ibid., 67. 63. — Een Collijn Mid werkt in den tijd merle aan den opbouw van het
Antwerpsche stadhuis.
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W. van den Broecke : Het voetstuk van het standbeeld
van den hertog van Alva to Antwerpen (1571).
Gravure van F. Galle (Phut. Cl. Trefois).

men : « Op de rechte zijde van 't pedestael was ghefigureert eenen herder, die
nu met sijn schapen ter we de met vrede gaet >>, want het kwaad worth verdreven doorden dageraad, daer den hertogh hem selven up vergeleke >> na
zijn overwinning to em um (1568). «Op de slincker zijde was eenen outaer
met vyer als danekoffer »... aan « den Godt miser vaderen ». De opgave van
doze allegorische voorstellingen, zoowel als die voor , de bronzen beeldengroep,
kwamvoorzeker van Arias Montanus. Sedert omstreeks 1574 is alles verdwenen.
In de rekeningen betreffende het standbeeld worth uitvoerig gesproken over
wat elk betrokken kunstenaar moest leveren ; over die reliefs, die wij ook
kennen door degravure van Filips Galle, wordt niet gerept, ook niet in het
voorschot aan Paludanus betaald (doe. XVII)! Voldoende ware het reeds dat
wij wisten of zij in koper waren gedreven of wel in teen waren gebeiteld. In
het eerste geval zou men veeleer denken an Jonghelinckx, die allen gelijkaardigen arbeid aan dat monument heeft gemaakt. Waren zij uit steen, dan
moeten wij vermoeden dat Paludanus niet alleen het voetstuk heeft gehouwen
en daarin het opschrift heeft gekapt, wat ook niet in de rekeningen wordt ver105

meld, doch dat hij tevens die reliefs (in witten steen ?) in dat voetstuk heeft
geplaatst. Dat zou trouwens verklaren waarom men, voor een dergelijk werk,
zich niet tot de steenhouwers en handelaars heeft gewend die, gewoonlijk, de
leveringen voor de citadel uitvoerden.
Een bevestiging van die laatste hypothese, nml. dat de twee reliefs gemaakt
werden door W. van den Broecke, meenen wij te vinden in den brief van dezen
meester aan den hertog van Alva. Daar vraagt de kunstenaar de betaling : « che
ho di havere tocanti ala spese et opera, che ho messo, per mandato de suo
Excellenza, nella basa, gradi et altri ornamenti» en wel volgens de re kening
overhandigd door Arias Montano (doc. XVIII). Dat het hier gaat over het
voetstuk van Alva's standbeeld, lijdt een twijfel. En de meester zegt uitdrukkelijk dat hij niet enkel dat voetstuk met de trappen heeft gehouwen, doch
ook « altri ornamenti », die niet zijn te vinden op ide gravure van Filips Galle.,
ten men daardoor verstaat het opschrift en de beide reliefs.
* * *

Niet lang nadien ontving Paludanus, van wege den hertog , de omvangrijkste
bestelling die, volgens de bekende bronnen, aan den meester werd gedaan nml.
a >>, hier
een steenen
hek rej
of afsluiting
die van
een
«
, die zou geplaatst worden
in een kapel van het klooster San Leonardo te Alba de Tormes in Spanje (doe.
XX, XXII).
VOOr 19 November 1571 was het ontwerp klaar ; wellicht was het geteekend
door Willem van den Broecke zelf. Het was voorgelegd geweest aan het hof,
waar vooral Juan de Albornoz, secretaris van den hertog van Alva, zich bemoeide met die zaak. Naderhand waren, door den beeldhouwer, er zekere wijzigingen aan toegebracht « con grande gracia y elegancia de la bra y de su
firmeza>> ; de afsluiting zou, waarschijnlijk, minder hoop worden gemaakt en
de prijs ervan met vierhonderd ducaten verminderd.
De meester zelf wenschte het gewijzigde ontwerp voor te leggen aan Alborde reis voortzetten naar de steengroeven nabij
noz. Onmiddellijk daarna zou hid
Bergen, Namen, Luik en elders met de plannen en met de afmetingen van wat
lles is te halen uit een schrijven van
men daar moest afwerken. Althans, data
19 November 1571 aan Alva's secretaris door Arias Montano, die optrad als
tusschenpersoon en die de belangen van den beeldhouwer schijnt te he en
behartigd (dor. XIX).
Heeft men zich minder inschikkelijk getoond aan het hof ? Heeft men nog
verdere wijzigingen geeischt ?... Eerst vele maanden later schijnt een oplossing
te zijn gevonden. En, op 11 September 1573, werkte men, wellicht, reeds aan
het hek. De hertog, die toen met zijn secretaris te Antwerpen verbleef, deed
driehonderd goudstukken overhandigen aan den meester, dat als een eerste
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voorschot (doc. XX). Weinige weken later werd de gouverneur-generaal naar
Spanje teruggeroepen. Vooraleer echter te reizen Haar het Zuiden (18 December 1573), werd een tweede afbetaling gedaan (doc. XXI). Voorzeker werd
to druk gearbeid aan de afsluiting.
Wat is echter naderhandgebeurd ? Heeft Alva, later nog gedacht aan de
re 'a >>, die hij had besteld ? Toen ook Arias Montano Antwerpen had verlaten, heeft Paludanus stellig niet ‘meer geweten tot wien hij zich kon wen dent
om te krijgen wat hem toekwam. Dikwijls wellicht werd het
ewer aan het hek
stil gelegd om andere bestellingen uit te voeren. En, eerst op 9 November 1575,
kunnen wij eenig nieuws erover vernemen.
TeSalamanca in Spanje leefde toen drukker Mathias de Gast, herkomstig
uit Antwerpen, die o.m. werken over muziek uitgaf (1). In de Nederlandsche
havenstad had hi j een broeder, Michiel, een schilder, aan wien Alva had besteld eengezicht op Rome tijdens het beleg van 1556 door den hertog zelf.
Oak omdat werk schijnt de hertog, na zijn afreis, zch niet meer te he ben
bekommerd. Michiel de Gast en zijn to en Willem van den Broecke hebben dan Mathias verzocht hun zaak in handen te willen nemen. En deze laatst
schreef, op 9 November 1575, aan den hertog en aan zijn hofmeester Juan Moreno o.m. dat het hek voorSan Leonardo nagenoeg klaar was. Het was zoo
groot dat het niet volledig kon opgeborgen worden in de woning van den meester
en dat een tweede huis moest gehuurd worden. Paludanus zelf zou ingeldverlee
hebben verkeerd door de gedane onkosten (doc. XXII, XXIII).
Werd dan, volgens het verzoek van de kunstenaars en van Mathias de Gast,
een verdere afbetaling gedaan ? Indien echter Paludanus geen geld ontving,
heeft hij dan ooit het werk voltooid ? Heeft hij het isoms elders verkocht, wat
voorzeker nietgemakkelijk zal geweest zijn in die beroerde tijden ? Wij weten
het niet. Misschien zou, in de archieven van de familie Alva of van San Leonardo, daaromtrent iets (nailer s zijn te vinden. Of zou, in de litteratuur betre ff en de
dat klooster, over de afsluiting worden gesproken? Die opzoekingen hebben wij
niet meer kunnen doen.
Door den her tog werd nog een ander beeld aan Van den Broeckebesteld,
nml. : een cabeca de marmol >>, du een kop in steen, wellicht in marmer of
in albast. Geen nadere aanduidingen worden verstrekt. Zouden wij echter niet
mogen vermoeden dat hies sprake is van een buste van den hertog zelf en dat
die bestelling werd gedaan toe Alva te Antwerpen was op 11 September 1573

(1) Over hem zie : E.
1888, II, 222-223.
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(doc. XX), ja, dat wellicht toen reeds aan het beeld werd begonnen ? Voor
dat work werd de meesterdrie maand later betaald. Niet onwaarschijnlijk is
dat het dan reeds voltooidwas (doc.XXI). Naderhand wordt er over niet meer
gesproken. Ook heeft de hertog het wellicht medegenomen naar het Zuiden.
Kunstwerken, o.m. portretten van Alva, herkum3tig nit zijn verzameling, werden, althans voor enkele jaren, nog bewaard in het paleis Liriate Madrid.
Was daaronder ook het beeld gesehapen door Paludanus ?
* * *

Het oordeel van een Opmeer (doc. XVI) en van een Scribani (doc. XXXI)
is voorzeker beinvloed door andere kunstwerken van Paludanus, die zij to
Antwerpen hebben gezien. Doch nagenoeg niets konden wij daarover vernomen; enkel in een rekening van de kathedraal in de Scheldestad wordt nog gewag gemaakt van -een drietal steenen beelden, door den meester geplaatst << onder den balck van den cruce ». Zij moesten daar, misschien, andere vervangen,
vernietigd tijdens de beeldstormerij uit 1566. Stelden ze Maria, Maria-Magdalena en Johannes voor ? Of moet, gezien de nogal geringe vergoeding die ervoor betaald werd, niet veeleer gedacht worden aan beeldjes geplaatst onder
aan den boom van het kruis ? Wellicht reeds enkele jaren later, tijdens de
beroerten, of toen de Kathedraal werd opgeeischt voor den Calvinistischen
eeredienst (1581), is dat werk verdwenen. — Over rond:beelden van groote afmetin en wordt niet gerept in de bekende bronnen. Mag nochtans worden betwijfeld dat er geschapen werden door Van den Broecke die, door Opmeer en door
Sweertius (doc. XXV), precies als statuarius werd geroemd' ?
* * *

Ten slotte moet nog melding gemaakt worden van portretten in was geboetseerd door den meester. Wij kennen er weliswaar mar een: nml. dat van een
vrouw (W. 8) en, enkel, voor zoover het zichtbaar is op het portret van Paludo zelf to We (W. 17). Doch, dat hi' meermalen dergelijk werk heeft
tutgevoerd, is niet twijfelachtig (1). Wie die vrouw is, weten wij niet. Zou het
vermet-el zijn to meenen dat wij daar een beeld hebben van Willem's echtgenoote, Sibilla Rausmaer ?
* * *

Nog op ander gebied is de kunstenaar werkzaam geweest. Was hi' ook niet
architect? Dat beeldhouwers, schilders, goudsmeden, timmerlieden... ontwer(1) Ma g scans van Paludanus gedacht worden, als Albornonz schrijft, op 31 Oct. 1569, aan
deherto gin van Alva : dois otros dias hice a un sculptor que sacase el retrato del Duque,
mi sefior, de sera...? (Documentos escogidos o.c., 89).
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pen maakten voor gebouwen, was toen niets ongewoons, zooals blijkt en uit de
handelwijze en uit het getuigenis van een aantal Antwerpsche meesters uit de
XVIth' eeuw (1). Blijkbaar schreef men zelfs aan Paludanus een zekere hegaafdheid toe in dat yak (2) : zijn patroonen ende facciaten » voor den
gvel
e
van het stadhuis werden, door de bouwcommissie, hoog geschat en, in
verhouding tot dergelijk werk van andere meesters, duur betaald (doc.
01 die ontwerpen echter werden gebruikt, is onzeker, ja zelfs minder waarschijnlijk (3) ; eveneens, of Willem van den Broecke nog naderhand is tusschengekomen, bij dien opbouw, als helper van Cornelis Floris, ziooals J. van
der San en (4) getuigt (doc. XXX1X). Wel werd hij, in 1569, aangesteld door
de Antwerpsche schepenen om de eischen van Jan de Haze to helpen onderzoeken (doc. XIV), die veel teen en talrijke schouwen voor het stadhuis had
geleverd en die beweerde niet volledig to zijn vergoed. Misschien ware dit een
aanwijziging om to meenen dat Paludanus toch meer moest betrokken zijn in
het oprichten van dat gebouw, dan men, op grond van de rekeningen, zou
durven vermoeden.
Dat de meester soms een ontwerp zou hebben gemaakt voor den gevel in de
Lange Nieuwstraat, wordt nergens beweerd. Over aanwijzingen, dat het misschien niet gebeurde, is gesproken, al moesten wij er aan toevoegen dat, in dien
gevel, een aantal elementen herinneren aan den Bevel van het Antwerpsche
stall dat toe in opbouw was. — In verband met de woning van den Linstenaar zelf, zijn geen gegevens voorhanden. Dat hi' hierbij niet betrokken ware
geweest, zou, echter, onwaarschijnlijk zijn.
* * *

Was Willem van den Broecke ook schilder ? Wij vermeldden reeds terloops
zi jn portret (5), bewaard in de Gemaldegalerie van het kunsthistorisch museum te Weenen (doc. V ; W. 17). De meester is er voorgesteld voor een no al
donkere nis, met zijn rug gekeerd naar den toeschouwer, doch het hoofd in
profiel. Op het zwart zijden kleed bemerkt men een fijn spel van licht en
( 1) S. MULLER, Z.C., 227 vlgde.
(2) Er dien nochtans to worden aangestipt dat Paludanus een plattegronden levert.
(3) Wij ho p en elders het probleem betreffende de plannen en betreffende den opbouw
van het Antwerpsche stadhuis nader te behandelen. -- De bewaarde maquette (zie R. MAERE,
LC., 75-76) is niet door Palucianusgemaakt.

(4) Hier hebben wij een nieuw bewijs dat die auteur beschikte over verloren bronnen
betreffende Paludanus. Voorzeker heat hi' dat niet gehaald uit de arehiefstukken betreffende
den opbouw van het stad'huis.
(5) Eerst dacht men aan een portret van Germain Pilon.
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schaduw. Paludanus boetseert met een beenen staafje het wassen beeldje, waarvan boven isgerept (1).
Dat portret, werk van een Nederlandschen meester, is in goeden staat tot ons
gekomen. Th. Frimmel meende reeds te mogen schrijven dat men hierte doen
had met een Selbstbildnis >> van Paludanus, dien hij beschouwt als q einen
sehr geschickten Kunstverwandten des Niklas Neufchatel >> (2). En alsbewijs,
rent hi' aan het opschrift (doc. V ). Ook Prof. Dr. L. von Baldass (3) schreef
ons : q da es stilgeschichtlich
•
nicht zu bestimmen ist. habe ich immer die Maghchkeit ins Auge of asst ob es nicht ein Selbstportrat seen kann>>.
En, inderdaad, er bestaangegevens die laten vermoeden dat Paludanus kan
geschilderd hebben. Herinneren wij ons dat de broeders van Willem sehilders
waren en dat Hendrik tevens heeldhouwwerk vervaardigde. Waarom zoo Willem niet evengoed de beide kunsten hebben kunnen beoefenen ? Opvallend is,
inde eerste werken van den meester. hetpicturaal karakter (4). In den gevel
van Paludanus' huis meende Baert de allegorische beelden van de schilder- en
van de beeldhouwkunst te zien (doc. XL). En wat meer is, A. Thijs (5), die
misschien teksten heeft gekend, die door ons niet werden teruggevonden, noemt
den kunstenaar schilder en beeldhouwer.
Is dat echtergenoeg om Willem van den Broecke te houden voor den meester van het Weensche portret ? Voorzeker, er is ook het opschrift. En dat
luidt, zonder twijfel, gunstig voor de stelling van Frimmel en Baldass. Desniettemin aarzelen wij om ons aan te sluiten bij die meening. J a, wij gelooven
veeleer dat het schilderij van de hand is van een Antwerpschen tijdgenoot en
vriend van den beeldhouwer. De houding van Paludanus is wel wat ongewoon
in een autoportret (6). En dan is er de vaardigheid waarmede het schilderij
isgeborsteld, dan zijn er de voortreffelijke hoedanigheden van het werk. De
meester er van kende uitstekend
het vak •; hij moet veel ander schilderwerk
gemaakt hebben. En dat hooren wij nergens getuigen omtrent Willem van den
Broecke! Zelfs bij een Guicciardini of bij een Scribani wordt hij niet als schilder vermeld. Heeft hi' werkelijk dat kunstvak beoefend, dan zouden wij minderwaardig werk van hem op dat gebied verwachten.
(1) Zie daarover : L. VON BALDASS, LC., 580 • — TH. FRIMMEL, /.C., 34.35.
(2) L.c., 36.
(3) Zie eveneens : Katalog der Genaildegalerie, Kunsthistorisches Museum. Wien, 1928,
M. 143.
(4) Dat karakter treft men nochtans ook aan in vele andere Nederlandsche beelden uit
dien tijd.
(5) 0.c., 431. Deze auteur kan zich ook vergist hebben; dat schijnt ons zelfs waarschijnlijk!
(6) Zie o.m. E. BENKARD, Das Selbstbildnis vom 15. bis zum Be inn des 18. Jahrhunderts.
Berlin, 1927. Cfr. nochtans ook ii. KEHRER, o.c., 17.
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'WILLEM VAN DEN BROECKE DE MENSCH EN DE KUNSTENAAR
Enkelgedurende een vijftiental jaren, en dan nog in zee beperkte mate, kan
demeester gevolgd worden. Alle, tot op heden, gevonden beelden van zijn hand,
evenals zijn or re dagteekenen uit die periode. Dan leeren wij hem kennen
als een naarstig werker, wat trouwens reeds door tijdgenooten ward opgeteekend(doc. VII). Verseheidene gezellen wrochten toen in zijn atelier. Talrijke
beelden van allerlei aard en uit zeer verschillend imateriaal werden er gemodeleerd en gebeiteld en prijkten in kerken en « konstkamers >> te Antwerpen, in
de Nederlanden, in Duitschland en elders. En Paludanus, die rustig en spaarzaam leefde, verwierf achting en aanzien in de Scheldestad.
Willem van den Broecke was leergierig, studioso, schreef reeds Guicciardini
tdoc. I. Reisde hi' naar Italie en heeft hij daar langen tijd gewerkt, dan
was het niet om tepralen met zijn kunnen ( doc. VII) ; doch in het werk van
meesters uit de oudheid zoowel als bij beeldhouwers en schilders uit het Cmquecento bond hi' zijn gading. Hi' ontleende wat hem kon dienen, zooals hi'
vroeger reeds bij Mechelsehe meesters of, misschien, bij een Floris of een Dubromcq had gedaan of, na zijn terugkeer inde
de Nee
zal doen. Ja, men
krijgt den indruk dat hij, dikwijls, wat gemakkelijk overnam of herhaalde
wat hij vroeger had geschapen. En toch, het verdient te worden onderlijnd,
andere beelden verrassen ons door hun nieuwigheid • en Paludanus schijnt er
te willen vooruitloopen op wat door zijn tijdgenooten uit de Nederlanden
werd gemaakt.
Wellicht is het goed hier even te herinneren aan zekere gewoonten en opvattingen uit het mid en der XVI de eeuw. Zij leeren ons Paludanus' handelwijze in bepaalde omstandigheden beter begrijpen, eve de lofspraak van
toenmalige auteurs over zijn werk. Seder een aantal jaren werkten de beeldho wars niet meer naar ontwerpen van sehilders. Onafhankelijk waren ze daarom niet : de « const van alle wercken... te ordineren » de architectuur, zooals
ze meermalen wordt genoemd, is « onder Been particulaer cone be re
als te weten and scilderie, steenhouden, cleensteecken, metselen, tymmeren
of te diergelicken, mer dese sijn alle mer deelen ende als litmaten and die
arehitectura begrepen » (1). Wel kan die kunst worden beheerscht door schilders, goudsmeden, timmerlieden, beeldhouwers en andere. Doch het komt dikZvi is voor, — men denke hier aan een Conrat Meijt, — « idat frai je werckgeaellen in 't voerseide ambacht wesende, we daghelicx maken goet kunstieli
werck, yonder nochtans te hebbene oft te wetene de voerseide conste van or-

(1) S. MULLER IX.,

245.
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dinatien ende patroonen te makene, met handtwercke tevreden zijnde » en
zonder dat zij dan ook « p erfecte meesters » kunnen genoemd worden (1).
Daarmede zal moeten rekening houden wie Opmeer's oordeel wil verklaren,
toen deze auteur .beweerde dat Cornelis Floris « princeps inter architectos erat...
et inter statuarios Guilielmus Paludanus >> (doe. XVI). Voorzeker, een aanta)
gebouwen, grafmonumenten, doxalen... zijn gemaakt onder de technische lei•
ding van Floris of in zijn atelier, maar vooral zou deze meester te roemen zijn,
meentOpmeer, om de talrijke ontwerpen en patronen, die hij schiep, om
zijn « inventien >>. Paludanus, daarentegen, overtreft, volgens dezen auteur, alle
andere Antwerpsehe beeldhouwers, ook Floris, in het boetseeren van moose
vormen, in het beitelen van heerlijke kunstgewrochten.
Daaruit is nu niet to besluiten dat Willem van den Broeckegeen ontwerpen
maakte. In age ook hij had aanzien verworven op dat gebied, zonal reeds
is gezegd. Hi' maakte ontwerpen voor den gevel van het stadhuis te Antwerpen
en voor de «reja>> besteld door den hertog van Alva; hij noemde zich zelf «inventor >> op de « Kruisiging » van 1562. Doch hoever zijn vindingrijkheid gaat,
in wake mate hi' streeft naar oorspronkelijkheid en deze wil ten toon spreiden, is voorloopig niet uit te maken.
En Paludanus was fier over zijn anrbacht (2) en over zijn werk. Hij wilde
roem en eer verwerven door wat hi' voortbracht (doc. XIX). Dikwijls teekent
hi zorgvuldig en dateert hi' wat hij had gewrocht. Doch het ware verkeerd
hem af te schilderen, zooals we eens voor renaissance-meesters isgedaan, als
iemand . die enkel leeft voor de kunst en die misprijzend neerziet op het dagelijksch gedoe. Integendeel ! Paludanus treedt op als deskundige voor wat Jan
de Haze heeft gemaakt en geleverd. Hi j zelf is ook steenhouwer en verkoopt
schouwen die, wellicht, met kunst gee uitstaans hadden.
Zoo verdient hij ruimschoots zijn brood. En toch, volgens zijn portret,
schijnt de pas drie-en-dertig jarige meester niet zonder zorg en kommer de
toekomst te gemoet to zien en een zekere droefgeestigheid en moeheid zijn te
lezen op zijn lat. Een strider is Paludanus wellicht nooitgeweest en, nog
minder, een omwentelaar op artistiek, op politiek of op godsdienstig gebied.
De woorden, waarvoor hi' werd in beschuldiging gesteld (doc. X), klinken one
zoo onschuldig en vooral zoo voorzichtig in de ooren. Daarentegen spreekt
all bij hem van lief de den naam die aan zijn huis werd geschonken. Liefde
tot God en tot den naaste, die hij aanprij st in een uitvoerige tekst, in ziln

(1) Ibid., 242.
(2) Geregeld duet hi' izijn naam volgen door sculptor» (doc. V, XVIII, XX) en hi' laat
zijn portret schilderen, terwijl hi' arbeidt.
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woonkamer gebeiteld ( doc. XLV ) al een testament voor zijn kinderen en voor
het nageslacht, liefde tot zijn familie (doc. XXVIII), lief de tot zijn geboortestad (W. 11), liefde voor den arbeid en voor de kunst bovennatuurlijke en
aardsche liefde die hij zal verheerlijken in mollige vormen vol weeke weelderigheid. Welke rijke belofte heeft hij ons niet geschonken in zijn « Kypris en
Eros >> ! Eilaas wat is er geworden van de « drie goddelijke deugden » (W. 18),
van « de liggende Venus met twee Saters » (W. 19) en van de vele analoge
het oordeel over Paludanus'
beelden die hij heeft geschapen ?zou
Ongetwijfeld
•
kunst veel gunstiger hebben el Id dan wat wij nu te hooren krijgen (1), indien ze bewaard geleven waren.
Ad n Italie (2) en, in zekere mate, aan meesters nit de oudheid heeft de
beeldhouwer heel wattte danken • anatomische kennis, vormenschoonheid, liarmonie, de mauler our zijn personages op te ,stellen of to groepeeren, sours het
onderwerp... Opvallend is echter hoe hij, beurtelings, door twee polen schijnt
te order aangetrokken. Zijn de reliefs nit 1560 en die uit 1563 vol bewogen
leven en dramatisch gebarenspel en wordt men er herinnerd aan wat zijn
landgenooten uit de XVIde eeuw ,schiepen, in het werk uit 1559 en uit 1562 is
alles zooveel rustler weergegeven, met meer maat en met meer harmonie ,
dad schijnt Paludanus te worden beheerscht door sterker Zuidersche en huer
manistische invloeden. En evolueerde de meester nadhand
n iet verder in die
laatste richting? De spelling van zijn naam in 1569 en in de volgende jaren
wijst alt op een groeiend ltalianisme, iets waaraan de goede betrekkingen
met den geleerden Arias Montano wellicht niet vreemd zijn geweest. Het werk
van Willem van den Broecke zou ons op die vraag een veel nauwkeuriger antwoord kunnen geven • doch welke beelden van den meester zijn nog bekend,
naar
ll Gae
hij zijn vier-en-dertigste jaar bereikte, buiten die gravure van
se
de reliefs uit 1571 en, vooral, buiten die « Anatomische Studie > waartoe Paluanus door den bovenvermelden humanist waarschijnlijk werd aangemoedigd ?
Haast alle bekende bee den dateeren dus uit de jaren 1559 tot 1564, een
periode, waarin die groote schommelingen zich voordeden, waarover wij zooeven spraken en waarin eveneens belangrijke vorderingen zijn vast to stellen
o.m. wat betreft de compositie. Men vergelijke in dat opzicht de reliefs nit
1560 en die uit 1563. Toen heeft Van den Broecke voorzeker de volle maat van
wat hij vertu niet gegeven en zijn kunst is toen nog niet tot volle rijpheid
gedijd.
En drie jaar later kon men lezen bij zijn stadsgenoot Guicciardini dat Palu(1) Zie TH. MUCHALLNIEBROOK, U., 64-65.
kinderen (doc.
(2) Heeft hi' daar ook de namen geh,aald althans voor sommige van zijn kind
XXIX) ? Die luidden inderdaad wel zeer ongewoon in de Nederlanden.
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danus eengroot beeldhouwer was (doc. VII). Kunnen wij steunende op
wat nu bekend is, voorloopig, ons bezwaarlijk aansluiten bij dat oordeel,
dan mag toch niet vergeten worden dat niet de maatstaf dien wij gebruiken,
loch die werdaangelegd door de tijdgenooten van den meester van overwegend
belang is bij een historisch onderzoek en dat alleen daarmede dient rekening
gehouden te worden om vast te stellen o.m. welke invloed is uitgegaan van het
werkvan Willem van den Broecke op dat van andere kunstenaars uit de weed
lid :ft der XVI de eeuw. Moeilijker nog is Scribani to volgen, die den beeldhour haast als de evenknie besehouwt van degrootste meester s uit de oudheid.
Dat Paludanus echter de beste beeldsnijder was to Antwerpen omstreeks
1570, zooals tOpmeer zegt, ware gemakkelijker te aanvaarden indien re ens
worde gehouden met de juiste beteekenis van de woorden, zooals boven is nit.engezet. Denken wij ere
echter aan dat wij zeer weinig weten van wat toen
door Antwerpsche meesters werd gebeiteld. Nagenoeg alleen over Cornelis Floris is herhaaidelijk gehandeld •; ook zijn sommige werken hem al te gereedelijk
toegeschreven geweest en zijn invloed en zijn beteekenis werden, wellicht, oversehat. Vinden wij soms, vooral in de reliefs van Paludanus, iets dat verwantschap vertoont met wat Floris schiep, vooral met het doxaal te Doornik, dan
mag niet uit het oog worden verloren dat di laatste werk eerst een tiental jaren
na de reliefs to Schwerin werd geplaatst, die noehtans als stammend «aus der
breiten Gefolgschaft des Cornelis Floris » werden gekenmerkt (1). Zeer juist
heeft R. Klapheck (2) reeds geschreven •: « Florisstil ist fiir uns zu einemSammelbegriff geworden, der eine Fiille von Kiinstlernamen einschliesst ». Doch
is het niet uitgesloten, wii herhaalden het reeds, dat Paludanus eenigen tijd
kan gewerkt hebben bij Floris met wien hij bevriend was.
is * *

Onder de Nederlandsche beeldhouwers was Willem van den Broecke een der
eersten om de kunst van het Cinquecento te door sonde Hi werd een verkondiger van dat schoonheidsideaal in deze Lage Landen ; hij werkte mede
om de moedeloosheid te overwinnen die er, sedert den- zegevierenden intocht
der Renaissance, de ontplooiing belemmerde van eigen schoonheid en om de
achterstand in te halen, die er uit was gevolgd. Hi' verloochende echter niet

(1)

BURMEISTER, 0.C., 38.

(2) Die Meister von Schloss Horst, II. VerOffentl. der Westf. Komm. f. Heimatschutz, 1915,
110.
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wat hem verbond met zijn yolk, met de nationale kunst (1) en met de kunstenaars uit het verleden (W. 7). Heeft hij zelf daar niet in zekere mate Devon en
wat gaat vruchtbaar worden voor de toekomst ?
En wat Paludanus voortbracht werd ook in het buitenland bewonderd en geprezen. Zoo hielp hij mede, vooral in Duitschland, om daar den roem te vestigen van de Nederlandsche kunst en om streken te veroveren die, een tijdlang,
haast volledig waren gesloten voor wat onze gewesten voortbrachten op dat gehied. at Duitsche meesters uit het begin van de XVI dP eeuw in de Maas- en
Scheldestreek hadden onderwezen, hielp hij nu ruimschoots vergelden.
Wie zal, na dat alles, er zich over verwonderen als wij beweren dat onrecht
werd aangedaan aan meester Willem van den Broecke en als wij en plaats
voor hem opeischen in de geschiedenis der Nederlandsche kunst.
J. DUVERGER en M. J. ONGHENA.
RESUME
Le but de cette etude est de remettre en honneur un artiste interessant, peu
pres totalement oublie aujourd'hui, mais qui jouit aupres de ses contemporains
dune grande celebrite, tel point que run d'eux, P. Opmeer l'appelle le preier des statuaires anversois tiers
1570) tandis que C. Scribani (vers 1610) va
m
,
mérne jusqu'it le comparer aux grands maitres de l'antiquite !
Paludanus naquit Malan g en 1530. On ignore tout au sujet de son apprenttssage mans on peut croire qu'il se forma darts un des nombreux ateliers de sa
vine natale qui etait alors un centre d'art et d'humanisme. Son education artistique fut completee par un sejour en Italie qui se prolongea pendant plusieurs
annees. C'est qu'il put erttrer en contact avec des ceuvres de l'antiquite et
etudier loisir les creations du Cinquecento qui marqueront son art d'une ems'installa a Anvers ou itdemeura
dans sa patrie
preinte durable. Rev
jusqu'it sa mort en 1579 ou en 1580.
L'hypothese, emise par certains historiens, d'apres laquelle Paludanus aurait
fait encore apres 1557, des sejours l'etranger pour y travailler au service de
princes ou de riches bourgeois, est denuee de tout fondement. C'est it Anvers,
dans l'atelier du maitre que furent executes les reliefs d'Augsbourg et de Schweran ainsi que les travaux commandes par le duc d'Albe.
L'activite du maitre s'etend differents domaines. Non content de creer des
ceuvres de petites dimensions, e.a. de gracieuses statuettes destinees orner les
(1) Zie o.m. MUCHALLNIEBROOK, l.c., 60 ;

DE

BORCHGRAVE D' ALTEN A, /.C., 174-175.
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demeures patriciennes, ou des etudes d'anatomie, entreprend aussi des travaux de grande envergure tels que des cleg ures de chapelle, la decoration de
facades, de portes monumentales et de cheminees. Peut-étre fut-il aussi architecte (patrons fournis pour rhOtel de y ule d'Anvers) et mama peintre (portrait de Vienne). De cette production abondante et variee ne reste que quelques oeuvres qui toutes, it rexception du St Barthelemy de Vienne, datent d'une
e poque oil rartiste, relativement jeune encore, n'avait pu donner la pleine mesure de son talent. Ceci permet d'expliquer, peut-étre, le manque d'unite de cet
dinfluences et plein, de contrastes. Paludanus semble osciller
art, sensible a to td
entre deux poles opposes, le classicisme et le baroque et si certaines de ses
oeuvres refletent fidelement les cars tare propres a la sculpture du temps,
dautres au contraire nous surprennent par leur nouveaute et annoncent une
po
o que posterieure.
e
Etant donne notre connaissance tres imparfaite de la sculpture anversoise de
la 2e moitie du XVI e siecle semble premature aux auteurs de vouloir porter
un jugement definitif sur rart de ce maitre et de preciser avec certitude le role
qu'il a pu jouer dans revolution artistique de son temps. Si ropinion enthousiaste d'un Guicciardini ou d'un Scribani parait injustifiee aujourd'hui, elle
constitue cependant un temoignage precieux dont rhistorien doit tenir compte.
Ce qui fait pour nous la signification de ce maitre, c'est la part qu'il a prise non
seulement faire triompher dans sa patrie rideal de beaute du Ginquecento
italien macs surtout concilier ces tendances nouvelles avec les exigences du
genie national. D'autre part, par ses oeuvres disperse- es retranger, il a contribue affirmer et a etendre au de la des frontieres de son pays, le renom et
rinfluence de la sculpture flamande. Et aussi ce titre it merite une place dans
rhistoire de r art des Pays-Bas.
IJSSTUKKEN
BEW
I

1557. — Wordt ingeschreven a1s vrijmeester in de St Lucasgilde to Antwerpen:
Gilliaeme van den Broeke, beeltsnider, alias Paludanus.
PH. ROMBOUTS

en

TH. VAN LERIUS,

De Liggeren, 0.c., I, 2(11.
II

}559, 15 December. - Wordt ingeschreven als poorter to Antwerpen :
Guilliaem van den Broecke, Henrickssone, geboren tot Mechelen, beeltsnijdere.
to Antwerpen, Vierschaerboeck 15594565 cfr. Rijksarchief to Brussel, Chambre
nr. 4988 f° 34 (daar Olken : Guillaume van den Broucke).

Scads
des Coen,
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III
1561, 26 April. — De bouwcommissie van het nieuw stadhuis te Antwerpen
bet at Willem van den Broecke voor zijn arbeid.
Wij gecommitteerde totten wercken van den nyeuwen stadhuyse ordinieren U, Peeler ck
Haze..., dat ghij suit 'betalen Willem van den Broecke de somme van hondert ende twintich
in recompense van zijnen aerbeyt ende Industrie gedaen in 't maken van eeniguldenen . een in
ghe patroonen ende facciaten van den voers, stadhuyse ende andere diensten ons doer inne gedaen. Welcke sommeghij, in uuytgeven, ter rekeninghe suit moegen bringen, aldaer wij U
deselvepasseren zullen midis overbringene dese onse ordinancie met quitancie, als voirs.,
Willems. Gedaen op den 26en Aprilis anno 1561 ende onderteekent.
Ick Willem van den Broecke kenne bij desen ontfanghen te hebbene van den voirs. Peete•
ren de Haze de somme van 120guldenen eens voor d'maken van eenighe patroonen ende facciaten van den voerscreven nyeuwen stadhuyse ende andere diensten daerinne den voers.
mijnen heeren den gecommitteerde gedaen. Oirconden mijns hanteekens hier onder gestelt
desen 26n Aprilis anno 1561 ende onderteekent Guillielmus Paludanus
Stadsarchief te Antwerpen,
Rekeningen van den Opbouw van het nieuw stadhuis 1561.1564 I
n. 73.
fe 58. — Cfr. A. CORBET, 0.C., 24 en R. MAERE,
IV

1561, 13 November. — Ten versuecke van Abraham del Hele, oudt omtrent 26
jaren woonende tot Ausburch.
Merten de Vos, schilder, oudt omtrent 30 jaren, Willem van den Broecke, beeltsnijdere,
en
Hdr
oudt omtrent 31 jaren, Rombout de Drijvere, steenhouwere , oudt 36 jaren endeHendrik
Dries, oudt 59 jaren, oppidani, juraverunt warachtich wel gekent hebben den voers. Abraham
del Hele ende dat deiselve Abraham bynnen deser stadt geboren is ende zijnde wettich sone
ende van den wettichengehoorte ende bedde van Ysebrant del Hele ende wijlen Lysbetten
Neels, die t'samen in huwelycken state geweest zijn ende geleelt hebben den tyt van 20 jaren
oft daeromtrent. Ende dewijle sij den voers. Abraham del Hele gekent hebben, altijt ehden ende weten houden hebben voer een man van eeren staende totgoeden name ende fame
ende dat zij de contrarie van dien noeijt gehoort of gewelten en hebben. Anno 1561, 13 Novembris.
Antwerpen, Stadsarchief, Schepenbrieven Halle en Stendlin 1561, II, r 504 v°.

V
1564, Maart. — Opschrift op het portret van Willem van den Broecke te Weenen
G. P. S. (1) aetatis suae anno. XXXIII. men. IV. dies. XXII.pix. in. Martio. 1564.
V, 16. — Cfr. Katalog der Gemiildegalerie, Kunsthistorisches Museum. Wien, 1928, bl. 143.
(1) Dit is : Guilielmus Paludanus sculptor. Dat hi' op die wijze teekende, bewijzen de
doc. XVIII en XX. — De treffende overeenkomst van den hier opgegeven ouderdom met wat
wij lezen in doc. IV en in doc. XIII, laat toe met zekerheid te bevestigen dat wij hier een
portret hebben van Willem van den Broecke.
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VI

1566-1567. — Willem van den Broecke leverde drie beelden aan de kathedraal
to Antwerpen.
Item, betaelt meester Willem de Palude, van de drie beelden te maken, staende onder den
balck van den cruce, Bonder den steen, XV lb.
Rekeningen van 0. L. Vrouwkerk to Antwerpen, 1566.67. Cfr.
I, 201 n‘ 5.

ROMBOUTS

en

VAN LERIUS,

o.c.,

VII

1567. — L. Guicciardini schrijft over Crispiaen, Hendrik en Willem van den
Broecke :
Crispiano, Henrico Palidamo, discepoli di Francesco Floris, ancor' giovane, ma di grande,
penetrante spirito; — stette un'pezzo col duca di Firenze, ove dato buon saggio del suo valore, and di of a Roma, tutti i quattro di Malines (bl. 99)...
Guglielmo Palidamo, fratello d'Henrico predetto, grande scultore, studioso e diligente... I
quali dipintori, architettori & scultori mentionati sono stati quasi tutti in Italia, chi per vedere
cose antiche & conosceregli huomini eccellenti della loro professione, & chi per cercar
ventura & farsi conoscere, onde adempiuto desiderio loro, ritornano pin Belle voile
allapatria con esperienza, con faculta, & con honore (bl. 101).
L. GUICCIARDINI, Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore.
Antwerpen, 1567.

VIII

15.6721 Maart. — Willem van den Broecke koopt een stuk grond, waarop het
huis << de Liefde >> zal gebouwd worden.
Hans Hendrick Mombort ende Joris Stecher, esamen in den name ende als testamenteurs
ende executeuren van den testamente ende uuyterstein wale widen sieur Matheo Orthel, in
zijnen levene coo mangy van Augspurch waer, alhier gestorven zijnd'e ende zijne residentie
gehadt hebbende,... gaven t'erve code in ierflicken rechte, Willeme vain den Broecke, becksnidere, ende Sibilla Rausmair, ejus uxori, een stuck erven cum fundo et pertinentiis, groot
zijnde drij ende een halve roeden ende twintilch voeten, gelegen zuytwerts neffens ide nyeup
we brugge, gemaict over de vaert, staende tagenover d'achterpoorte van den huyse mijns
heeren des amiptmans deser stat, tusschen de strate loo ende van der meeren neffens 't buys
van Arenberghe nair des gasthuys beempden toe alhier waren oostwaerts, der kinderen
lemans erve zuytwairts, deser shat roe westwaerts, ende de voirs nyeuwe brugge noortwairts,
welek voirs. stuck erven, de voirgen. wijlen s r Matheo Orthel op ten 19n Novembri a° 1563
gecocht ende gecregen heeft gehat jegens Pietren Martens, metser, rout littera quam tradiderunt.
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Ende omme welck stuck erven ten hoochstenende meesten prijse te brengene, heeft inen 1
selve bij Janne van den Wijngairde, gesworen oudecleercooper, openbairlicken... tot diverse
Vrijdagen doen ende laten uuytroepen... wairaf ten slote end° eynde als leste ende hoechste
verdierder ende meest daeromme biedende des Vrijdaichs, op ten 21n Marti a° 1566 stilo Brab.,
den coop ende palm,slach ontfangen heeft de voirs. Willem van den Broecke to wetene
e]eke roede dairaff voir 7 Carolusguldenen erflic, nair luyt van der coopcedulle daer of
zijnde, tsamen erflich omme 24 carolus guldenen ende 17 stuvers sprincen ,... jairlicken ende
erflicken renten, dandum alle jaeren op ten 27 Meerte, wair af d'ierste jairrenten zal verschijnen op ten 27 Martii, anno 1568 stilo Brab... Die XIII Septembris, a° 1567.
Antwerpen Stadsarchief, S. P. 1566,.
G. A. II f° 341 v"

IX
1567, tusschen 1 Juli en 12 September (1). — Extraict uyt der depositien ghedaen op 't stuck van den trouble van Antwerpen etc.
Steven van Wissenaken van de IXste wijk :
Idem, Guiliaeme van den Broeck side dat men niet resisteren en zoude de briseringhe
quia multi (2)... (?) non audiat a Rozenberghe (3)... (?) quod antea non fecit.
[In margine :] Briseringhe Guiliame van den Broek.
Rijksarchief to Brussel, Manuscrits divers, n r 182 f° 282 V.

X

1567, weinig vOOr 12 September (4). -- Culpabele gheweest to zijne in de briseringe van der kercken binnen Antwerpen ende die daertoe raet ende
assistencie hebben gegeven. Gheschiet 20 Augusti anno 1566 ende eenige
dagen daernae :
...Guilliame van den Broecke, beeltsnider (5).

(1) Voor die dateering dr. R.

VAN ROOSBROECK, o.c.,

470, 472.

(2) De tekst is zeer moeilijk to lezen (cfr. VAN ROOSBROECK, o.c., 471). Het eene of de twee
woorden die volgen hebben natuurlijk de beteekenis in het volgende document uitgedrukt
als die hen des onderwonden.
(3) Advokaat Aerdt Rosenbergher was een bekend protestant (VAN ROOSBROECK, o.c., 36,
493) en betrokken in de troebelen. Ma g hier soms worden vermoed dat het uit zijn woorden
is dat de besehuldiging teen Paludanus kon worden opgebouwd ?
(4) Voor den datum cfr. R. VAN ROOSBROECK, o.c., 472. Door deze auteur werd een deel van
dezen tekstgepubliceetrd (ib., 497).
(5) In Antwerpen woonde toen meer dan een Willem van den Broecke. Doh de spelling
van den voornaam en het uitgeoefende ambacht laten bozwaarlijk eenigen twijfel bestaan
over de identiteit van dezen beeltsnider met den hier behandelden kunstenaar.

123

[In marine :I Steven van Vissenaken deponit : dat hi' seyde dat men nyet resi€teren en
sonde de briseringe, om datter vele waren die hen des onderwonden (1)...
Ibid., f° 206.

XI

1567, 11 November. — Willem van den Broecke verkoopt een rente op zijn
huis in de Korte Vaertstraat.
De voirn. Willem van den Broecke, cum uxorepredicta, vercochten omme eene somme
gelts Franchoise Heylen, houtbreker Gommairs sone wij/e, 19 carolusgulden goet etc. 'airlicken ende erflicken renten op een huys met neercamere, coeckene, winckele, stove sno
et omnibuspertinentiis, root wesende de geheele erve daeraff drye en halve roeden, gestaen endegelegen zuytwaerts neffens de nyeuwe brugge gemaict over de Vaert staende
tegensover d'achterpoorte) van de huyse myns heeren des amptmans deser stadt... Super se
et sua, dandum alle jare, Martini in Novembri, wairaff &erste jairente zal verschijnen
Martini in Novembri a° 1568, to wairne op 24 K. gld. 17 st. erfl. den erfgenamen van sieur
Matheo Orthel...
Antwerpen, Stadsarchilef, S. P., 1566. G. A. II f° 342.
XII

1568. — G. Vasari zegt over den meester :
Attendono anco alla scuItura, con loro molto onore Guglielmo Palidamo fratedlo d'Enricopredetto; scultore studiosissimo e diligente.
G. VASARI, Le vice de'pia eccellenti pittori, scultore... (ad. F. Le Monnier. Firenze, 1857,
XIII, 155). — Wenicht werden diegegevens overgenomen uit Guicciardini's werk. Vasari
kende nochtanspersoonlijk Hendrik van den Broecke en dus misschien ook zijn broeder
Willem.
XIII

1568, 29 Apr il. — Ten versuecke van Hans Formenoy uuyten
me ennade
van
wegens Thomas Formenoy, goutsmit, ,sijns brueders, geborene poirters
deser stadt.
Hans Crop, weert in 't wijnshuys op de Lombaerdeveste alhier gestaen, out omtrent 36
jaeren, Guilliamme Paludaen, beeltsnijdere, out 37 jaeren, Aert Peeters, tymmerman, out 40
jaeren ende Abraham Hermans, juwelier, out 36 jaeren, alien poirters ende ingesetenen deser
voirs. stadt, juraverunt dat zij respective wel kennen ende, over eekere jaeren geleden
welgekent hebben den voers. Thomas Formenoy ende dat zij den selven altijts hebben
gehouden ende gereputeert ende alnoch sun houdende ende reputerende voer een goet
ende eerlick jonckman, staende tot goede name ende fame van goeden Catholicken geloove.
(1) Ook hier volgen een paar woorden die onduidelijk zijn neergeschreven.
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Redenen van heurlieden wetentheyt vercleeremde, te wetene : de voirs. Hans Crop... ende
de voirgen. andere drye deponenten gelsamentlyck want zij tot vele ende diversche stonden
metten seiven Thomas Formenoy gehandelt ende geconverseert hebben... Die XXIX Aprilis, 1568.
Antwerpen, Stadsarchief, Certificatieboek 1568J f° 147.
XIV

1569, 30 September. — Willem van den Broecke, Cornelis Floris e. a. moeten
de eischen van Jan de Haze, in verband met zijn werk aan het stadhuis,
onderzoeken.
Op heden den laetsten September LXIX, sijn bij mijne heeren borgemeesteren ende
schepenen gheordonneert ende ghecomitteert
m
Cornelis Floris, Willem van den Broecke
ende Jan d'Arquennes, steenhouders, om met den erfscheyders deser stadt te cleliberereon
ende te adviseren op de doleancien ende heyschen, die doende is wide overgegeven heeft
Jan de Haze van 'tghene hi' aen 't nieu stadhuys ghemaect ende ghelevert heeft, daeraff
hy verzuect ghecontenteert ende betaelt te worden. Actum als voirs.
Antwerpen, Stadsarchief, Collegiaal Actenboek 15694577 f° 2 v°.
XV

1569. — Willem van den Broecke levert een ischoorsteenmantel voor een zaal
in het paleis of 1 maison du roy » in de citadel te Antwerpen.
A Guillaume de Paludano, tailleur depierres, la somme de 40 livres... pour avoir vendu
et livre une auhregrande cheminee de pierre id'Escaussines, icelle mise en 1'une des grandes
salles au dictpallais. Apparant par l'ordonnance signee desdicts seigneurs superintendent
et contrerolle-ur Dygart, ensemble quictance y servante cy rendue.
Brussel, Rijksarchief, Chambre des comptes, n r 26265 f° 107.
XVI

1569-71 (omstreeks). — Pieter Opmeer schrijft over de Antwerpsche kunstenaars :
Ubiprinceps inter architectos erat Cornelius Florius & inter statuarios Guilielmus Paludanus, atque inter vitri pictores Jacobus Florius.
Opus chronographicum orbis universi... prior auctore
Antwerpen, 1611, I, 5,16.

PETRO OPMEERO...

posterior auctore

LAURENTIO BEYERLINCK...

XVII

1571, 2 Juni. — W. van den Broecke leverde het voetstuk voor het beeld van
den hertog van Alva, gegoten door J. on helm en opgericht in den
burcht teAntwerpen.
125

Aen Guillaume Paludano, aengenomen hebbende te maken den pilaer van blauwen steen,
gestelt onder de voirs. statue, op rekeninge van zijn werck de Somme van 100ponden,
blijckende bij zijne quitancie, in date den Zen Juni LXXI, hier overgelevert, beloopende de
voirs. sommen van 100 M.
Brussel, Rijksarchief, chambre des comptes n r 26266 f° 11. — Zie A.
op. cit, 327 n. 2 (niet gansch nauwkeurig).

PINCHART,

Recherches

XVIII

• van
1571, 31 Juli. —Willem van den Broecke aan Juan de Albornoz, secretaris
den hertog van Alva.
A. V. S. suplico, mi facia la gratia promessa di mandare che mi siano pagati i danari, che
ho di havere tocanti ala spese et opera ,
che ho messo , per mandato di suo Exc., nella basa
gradi et altri ornamenti, secondo la conta che V. S. ha da me, datali del S° r Don Arias
Montano in 22 di Giulio; perch° che io non ho altra cosa da intratenermi, senon 11 mio
lavoro. Et sia certo V. S. che ioperdo tropo del mio ordinario in questa conta per servir
sua Exc. Et oltra ii servicio che V. S. fara a Dio, lei sari; sempre obligatissimo. Et V. S. lo
potra mandar pagar a Giulio Cognieto, pittdre, mio amicho, the al presente va a servir a
son Exc. Et restopregando Dino guardi a V. S. come la disia.
D'Anverso, ultimo di Giullio, 1571.
Servitor di V. S. motto affezionato,
Guillielmo Paludano, sculptor.
Al molto mag°. S° 1. mio 93's Albornoz, secretario di Sua Exc. in Bruselas.
Eigenhandig. — Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba uitg. door de
Madrid'
1064'07.

HERTOGIN DE BERWICK Y DE ALBA.

XIX

1571, 19 November. — Arias Montano schrijit aan Albornoz betreffende Paludanus' werk voorSan Leonardo •
Muy mag. Senor : Guillelmo Paludano ha mandado cortar las piedras para la rexa de
su Exc., y va a las canteras a dar las tracas y medidas de lo que ha de venir desbastado de
alli. Lleva consigo la,s formas, y hot aria de mostrar l as a Su Exc., porque ha mudado algunas cosas con grande gracia y elegancia de la okra y de su firmeza, y con mas de quatrocientos florines de ventaja en servicio de su Exc., porque pretende ganar su gracia y confirmarsepor su criado y ganar honor aqui y en Esparia con esta obra. Suplico a V. M. lo
mande despachar, ordenando c6mo entre luego a besar las manos a V. Exc. y mostrarle la
traga porque se parta luego para donde va, que es a Mons y a Namur y a Lieja y a las otras
partes donde son las pedreras.
g
persona de V. M. roc ere en su servicio. En Anveres, 19 de Nov.
N° Senor la muy man.
1571. Besa las manos de V. M. su servidor.
B. Arias Montano.
Al muy mag. Sc'r Juan de Albornoz, secretario de su Excelencia en Bruselas.
Eigenhandig. — Documentos escogidos, o.c., 107-108.
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XX

1573, 11 September. — W. van den Broecke ontvangt een eerste afbetaling voor
de afsluiting voor San Leonardo to Alba.
Jhoan Lopez Moscoso, mi thesorero, de los mrs. de vuestro cargo dad y pagad maestre
Paludano, escultor, vezino de Anveres, trecientos escudos de aquarenta placas cada uno,
y se los mando librar a buena quenta, de la rexa que haze para el monisterio de San
Leonardo de Alva,que con esta y su carta de pago, y tomando la razon Diego Goncalez
Gante, mi secretario, mando a mis contadores, 6 a cuyo cargo fuere tomar vuestras quentas.
os los rescibany pasen en ellas sin otro recado al uno. Fecha en Anveres a XI de Setienbre, MDLXXIII.
El Duque de Alba.
Tom6 la razon, Albornoz.
V. Exc. manda a Juan Lopez Moscow que pague al Paludano ccc escudos a buena cuenta
de la rexaque haze para el monisterio de Alva.
Digo yo maestre Paludano, que rescebi del senor Juan Lopez Moscosso, thesorero de Su
Exc., los trecientos escudos en la libranca atras contenidos, de a quaranta placas cada escu•
dos, y por la verdad la firmo de mi mano en Anveres y XI de Setiembre, 1573.

[Get.] Guilliemo Paludano
schulptor.

Ibid., bl. 113.

XXI

1573, 10 December. — W. van den Broecke zal en tweede afbetaling ontvangen
voor hetzelfde werk en voor een marmeren buste.
Goncalo Cano, mi thesorero, de qualesquier dineros de vuestro cargo dad y pagad al Doctor
Arias Montano, residentei en Anveres, milly ochocientos y diez y ocho florines de a veinte
placas de Bravante cada uno, que se los mando librar para cfue por su mano los de y entre.
gue a Guillermo Paludano, scultor, y con ellos concluya la segunda paga de la rexa que hi
para mi servicio, y pagade la cabeca de marmol que ansimismo hizo ; para pagar cinco bi, y por otras quarto
caxas de libros y lobos que para mi servicio compr6... F
blias
realesFecha
en Bruselas, X de Dic e . 1573.
El Duque de Alva.
Tom6 la razon, Albornoz.
V. Exc. manda a Canopague al D r Arias Montano 1818 florines para dar al Paludano, y
pagar las biblias y libros que comprO para el servicio de V. Exc.
Digo yo Arias Montano que recibi de Gonzalo Cano, thesorero de Su Exc., por mano de
Hermando de Frias Zevallos 1818 florinos de a 20 placas, para concluyr la segunda paga con
Paludano, escultor, de la rexaque hate para Su Exc.. y para pagar cinco biblias reales_ que
para su servicio se sacaron de casa de Plantino. Y porque esverdad, firme esta de mi nombre

en Anveres, XIII de Dic e . 1573.
B. Arias Montano.

lb., bl. 12'0,121.
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XXII

1575, 9 November. — Matthias Gast schrijft aan den hertog van Alva over werk
van zijn broeder Michiel en van W. van den Broecke.
Excmo. Senor : Miguiel Gast, pintor en Enbers, (ques my hermano), me a escritto que V.
Exc.le mandOque sabre un lienco de ocho pies en alto y doze pies en ancho pintasse de olio
a la ciudad de Roma con el cercoque V. Exc. le tenia puesto en el ano de 1556, y para en
parte de pago, le fueron dados doze Balers de a XXXII placas calla uno, y se le promettiO
de dar orden como le darian mas dineros ansy como fuesse haziendo la obra, lo qual no huvo
effects) • mas nopor esto a dexado de trabaxar en ella p asta tenerla en estado que la puede
ie ha
acabar dentro dequinze dias, dando V. Exc. orden a quien la ha de entregar , y de qun
de sera ado de la rem.
Guilielmo Paludano, esculptor en la dicha villa de Enberz, tambien dize que la pie ca que
V. Exc. le mando hazerpara poner en una capilla en Alva, esti quasi hecha, y por tenerla tan
adelante, esti en mucha necesidad, as de lo que a gastado en ella, como or aver de pagar
alquiler de casa adonde la tiene, por ser grande, y ocupar mucho lugar, y el y el dicho
Miguiel Gast, mi hermano, y yo or su parte dellos, besando humilmente las manor de V.
Exc., le suplicamos sea servido de dar al una buena orden en esto, or que son pobres, y no
pueden sustentar las dichas obras syn ajuda y soccorro.

N r°

Senor Su Excel. Persona

uarde, prospere y augmente como desea etc. De Salamanca en 9 de Noviembre de 1575 afios.,
g
[Get.] Matthias Gast.
Al excel' Senor mi, Seirior el Duque de Alva, capitan general du su Mag. etc. en Corte.

Eigenhandig. — Ibid., bl. 132.
XXIII

1575, 9 November. — Matthias Gast aan Juan Moreno over dezelfde kunstwerken en over zich zelf.
mi hermano) me a escritto...
q
III" Senor : Miguel Gast , pintor en Envers (ues
Con el mesime cuidado esti tambien otro artifice llamado Guilielmo Paludano, que tiene
ocupada su hazienda y una casa con una pieca grande que su Excelencia le mando hazer poner
en una capilla en Alva, que parece da a entender que es al una reja que esti mu adelante,
y paga alquiler de casa adonde tiene. Y ambos, ellos y yo, por lo que devo a my hermano y
i su Excelencia, qui quica stars en entender que sus ,obras esten tan adelante, supplicamos
a Vmd favorezca el resents portador a que tenga entrada con su Exc. para le dar una carta
mia, que le scrivo sobre este negocio, y dezir tambien a su Exc. como yo de my parte le set.vire, siendo servido de emplearme, que en tiem,pos passados mi senora la Duquesa comprO
de mi el realejo que diO al monasterio de S. Leonardo, y lo yua yo deride Salamanca a Alva
i templarlo muchas vezes, y aun taller la mica y vies eras tin algunas fiestas principales ;
aunque despues, como libero, dexe la musics y me di a la arte impresoria, de manera que a
todos partes soy obligado, y servire con todo my possible, siendo Su E. servido de emplearme... De Salamanca en 9 de noviembre de 1575 anos. Ansy mesmo supplico a Vmd., sy
al una falta hubiere en la carta que a Su Exc. escrivo, me excuse, como a ombre no acostumbrado de escrivir a semejantes personas.

B. 1. m. de Vmd. su servidor
[Get.] Mathias Gast.
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Al Ill* senor Joan Moreno, mayordomo de Su Excelencia de Duque de Alva, 6 en su absen.
cia al Sc'r que tiene el cargo quel a tenido, mi serior, en Corte.
Eigenhandig. — Ibid., 130.132. Cfr. CR. PEREZ PASTOR, Noticias y documentos relativos a
Madrid
II , 221 n r 19 (Memorias de la redacademia
la historiay literatura esparioles,
espanola).
XXIV

1579, vOOr 2 Maart. — Willem van den Broecke was aanwezig — als peter ? —
bij het doopsel van 'en van de kinderen van Cornelis III Floris.
P.
134.

GENARD,

Corneille III de Vriendt, dit Floris, Biographie nationale de Belgique, VII,

XXV
1579, 2 Maart. — Grafschrift van Willem van den Broecke.
In D. Jacobi Tempi° :...
Mem
Wie rust hier door de Doot subject ?
'T is Guilliam Paludanus, beltsnijder ghepresen.
In 't leven, ouwt ontrent L. jaeren perfect,
Sterff den II. Meert soo elck mach lesen.
Godt wil door Christum sijn salicheijt wesen.
M. D. LXXIX
FRANC. SWEERTIUS , Monumenta se
et inscripti,ones publicae privataeque d ucatus
Brabantiae. Antwerpen 1613, FAL 113. De auteur voegt in .de mare er aan toe: duit hic
famosus statuarius — V erzameling der Graf- en gedenkschriften van de P?ovincie Antwerpen,
Antwerpen, 1863, II, 197.

XXVI

1583. — Raphael Paludanus mag een rente verkoopen op het huis « de Liefde >>.
Jooris ende Pieter van den Broecke alsmet Raphael Paludanusoft van den Broecke, momboirs over de vijff minderjarige kinderen van wijlen Guillam Paludanus ende Sibille Rausmaer, hebben om den voirs. Raphael, der voirs. minderjaerigen broedere, in zijne noode,
handel ofte neyringe behelpich to wesen, geconsenteert ende hem speciaelijck ende onwederroepelijck geconstitueert als tot zijn eygen saeke om to mogen belasten oft vercoopen de
rente van 24gulden zeventien sit. tsjaers erff. de penning zestiene ; ende deselve rente
hypotequeren ende bepanden op zitjne ende der voors. minderjaerigen twee huysen met
gronde... genaempt de Lieffde, gestaen ende gelegen t'Antwerpen op de Wapperq.
Mechelen, Stadsarchief, S. P. n r 206 f° 125 v°. Hier volgens H. CONINCKX, Bull. du cercle
archeol. de Malines, 1911, bl. 248. De naam van de echtgenoote van Paludanus heeft hij, ten
onrechte, Sibille Vansmaregelezen, zooals ons door den heer R. van Aerde werd medegedeeld.
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XXVII

1585, 20 November. — De erfgenamen van Willem van den Broecke verkoopen
een rente op zijn twee huizen in de Korte Vaertstraat to Antwerpen.
Elias Palidanus, Guillaumesone wijlen, daer moeder aff was Sibilla Rousmaer, gehoudt
ende zijns seilfs man wezende, ende Raphael Palidanus, zijnen broeder, be den Joris ende
Peeter Palidanus noch voerts inden name ende als momboiren metten rechtegelevert van
den onbejaerden kinderen des zelve wijlen Guillaume Palidanus, daer dezelve
moeder aff was, quin de consensu... Desen staet susceperunt, vercochten omme eene somme
gelts etc. Godevaert Smits, schoenmaker, ende Clara van Dormale ejus uxori tsjaers erffelic
20 Carolusgulden... op twee huysen, dum (undo ett pertinentiis, genaempt Lieffde, gestaen
endegelegen neffens malcanderen in de Corte Vaertstraet alhier, op den Wappere, tusschen
ende neffens de Nyeuwe Brugge gemaect over de Vaert... 20' Novembris, 1585.
Antwerpen, Stadsarchief, S.P. 1585, M. N. I, f° 359.
XXVIII

1596. — Elias en Regina van den Broecke verkoopen een deel van wat zij van
hun vader erfden in het huis de Croon te Mechelen. Willem van den Broecke had recht op een vijfde als zoon van Henri en op het vijfde van zijn
broeder Hendrik, wien hi' eertijds 100 gulden had geleend.
Mechelen, Stadsarchief, S.P. nr 2118 efr
trarcheol. de Belgique LXV (1913) bl. 281.

CONINCKX, l.c.,

Annales de l'Academie royale

XXIX

1597, 28 Januari. — Het huis De Croone » te Mechelen wordt verkocht door
de eigenaars, under wie de vijf kinderen van Willem van den Broecke nml.
Regina, Raphael, Elias, Sibilla en Emerantia. De twee laatste waren nog
minder aria
Mechelen, Stadsarchief S.P. n r 2119 f° 85. Zie CONINCKX, l.c., Bull. cercle archeol. Malines,
1911, 24.
XXX

1604, na 20 Februari. — G. Paludanus en G. Coignet waren testament-uitvoer•
ders van schilder Anthonis Mor.
Antonius Morus obiit Antwerpiae anno ante direptionem Hispanicam (1), annos natus 57,
qui cum nepoti ex filio °mines suas reliquisset picturas et notata sub fideicommisso Poll-

(1) Over den juisten datum van het afsterven van Anthonis Mor werd nog onlangs getwist.
K,an niet stellig worden beweerd, zooals A. BREDIUS doer (Oud-Holland, 1918, 175 vlg.), dat
de nteester stied vO6r 17 Apra 1576, evenmin zijn wij het volledig eens met G. MARLIER
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damantis statuarii et Aegidii Cogneti, ipso mortuo cum tandem et Cognetus Hamburgae
obiisset, quosdam libros in quibus ille quaedam notaverat quasdam quoque imagines Dureri
et aliorum, ad filias Moripervenerant, quos sed non tanti momenti vidi anno 1604, 20
Februarii...
ARN. BUCHELIUS, Res Pictoriae >>. Aanteekeningen over kunstenaars en kunstwerken uitr
gegeven en toegelicht door G. J. Hoogewerff en J. Q. van Regteren Altena. Den Haag, 1928
(Quellenstudien zur Holliindischen Kunstgeschichte, XV), 72-73. Cfr. H. HYMANS, Antonio
Moro, son oeuvre et son temps. Brussel, 1910, 157.

XXXI

1610. — Scribani, na talrijke beroemde beelden en beeldhouwers nit de oudheld te hebben opgesomd, sehrijft over de Antwerpsche meesters •
Neque tamen adeo egeni etiam in hac parte vestri : nam si non erubescit veritas, pauci e
vestris omnem ex lent numerum. Quis enim Antonium van Breda, Cornelium Floris, Joanera, qui non inclamet, non
um, Paludanum novit ; quis horum op
Hem de Hase, Jongheling
impari felicitati fluxerunt hic aera, steterunt marmora.
CAROLUS SCRIBANI, Antverpia.

Antwerpen, 1610, 40-4,1.
XXXII

1614. — Beschrijving van het standbeeld van Alva en van de reliefs op het
voetstuk.
1571... Hem (1) nu tot vertrecken reede makende/ hee,ft hem selven/ t'sijner eeuwiger
ghedachtenisse/ willen/ in 't midden van 't casteel van Antwerpen/ (dat hi' nu volbouwet
hadde) doen oprechten/ tot een tropheum oft teecken sijner victorien/ een statua oft beelt
van caper/ op eenen pedestael ofte voet van blauwen stean/ ghehouwen met twee ofte drive
trappen opgaende/ ende was seer costelijcken ghemaeckt/ endie ghegoten bij Jaques Jon helingh van eenigh stucken gheschuts/ die graaf Lodewijck afghenomen waren in den slagh
totJem.mingen in Vrieslandt. Het beeldt was juyst van syn eigen lengde... under sijn voeten
twee metalen beelden/ bediedende (nae de interpretatie van D. Arias Montanus) de twee
Staten des 'ants... Voor op 't pedestael was in den Steen gehouwen : Ferdinando Alvares
a Toledo Alvae duce, Philippi II Hispaniarum apud Bel as praefecto, quod extincta seditione, rebellibuspulsis, religione procurata, justitia culta, provinciis pacem firmarit, regis
optimi ministro fidelissimo positum
(Anthonis Mor van Dashorst, Brussel, 1934, bl. 7) die schreef dat de schilder is overleden
tusschen 17 April 1576 en 12 Mei 1577. Het stuk van 17 April 1576 werd opgemaakt te
Utrecht en A. Mor stierf te Antwerpen. Een paar dagen konden wel verloopen vooraleer men
te Utrecht was ingelicht. En bij Buchelius wordt duidelijk gezegd dat de kunstenaar stierf,
het jaar v6Or de Spaansche F
, — dock gedurende
FurieFurie
niet een jaar voiOr de Spa,ansche
d.i. in 1575. A. Mor is dus overleiden, vOOr Paschen (20 April) 1576, hoogistwaarschijniijk,
gedurende de Goede Week.
(1) De hertog van Alva.
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Op de rechte zijde van 'tpedestael was ghefigureert een en herder/ die nu met sijn schapen ter we de met vrede gaet/ wolven ende leeuwen voor hem wechloopende ende uulen/
vleermuysen wechvlieghende/ door den schooner) dagheraet/ die hem openbaerde/ ende 't
quiet verjaeghde/ met het gheschrifte : AAE 1-1IKAKOX n12' (1). Da is/ den
dagheraet, die 't quaet verjaecht »/ daer den hertogh hem sdlven up vergeleke.
Op de slineker zijde was eenen outaer met vyer/ als danckoffer/ met geschrifte/ Deo
patrum nostrorum» dat is/ <<Den Godt onser vaderen>> ende daer onder d 3ietas>> dat is
atm Gochruchticheyt»/ daer bij tropheen ende victorie-teeckenen van wapenen/ ende wapenghetuygh. Onder het heeldt stond oock/ qJongelingi opus ex aere captivo»/ dat is :
donghelinghs werck van afghewonnen metael».
Deser statuen waren daer tweegemaeckt/ de andere om in Spaengien to voeren : maer
naemaels/ nae Brie oft° vier jaren/ is des bij den commandador mayor/ alsdan gouverneur/ wechgedaen ende vercocht tot eenen clockgieter met bevel van te moeten versmelten.
E. VAN METEREN, Historie der Niederlandscher... oorlogen... 's Gravenhaghe, 1614 f° 67 v°.
Over dat beeld : cfr. F. STRADA, De ben() belgtco decas prima. 1632, bl. 250-251.
XXXIII
XVIide

eeuw. — Enkele beelden van Paludanus worden vermeld in inventarissen vanAntwerpsche verzamelingen.

1622, 4 Mei, in het sterfhuis van Nic. Corn. Cheeus :
Drye gesneden figuren4, in Avermessteen, van hope, liefde ende geloove, van Paludanus,
geestimeerd t'samen op LXXII gulden (bl. 35).
1685, 12 Juli, in het bezit van Alexander Voet en door hem gekocht na 15 October 1678 :
Item, een geboetseert stuck van Palludaen 21 gulden (bl. 313).
1689, 6 . 10 October, in het sterfhuis van Alexander V oet :
Een liggende Venus met twee Saters, van steer, van Palludanus (bl. 321).
J. DENuci, De Antwerpsche q Konstkamers>>. Antwerpen, 1932 (Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, II.)
XXXIV

1699. —G. Paludanus zou een marmeren beeld van den H. Bart holomeushebben gemaakt naar een model van Michelangelo, toen in het bezit
• van
Francois Girardon.
J e diray par rapport aux modeles de Michel-Ange
y a un tres avant qui represente
un it
fut faitpour un Saint-Barthelemy, que Ludano ,fameux sculpteur a d'aprs ce
modele execute en marbre, &qui se voit dans la cathedrale de Milan ; ce modele & une
tete de Saint Jean-Baptiste suer un bassin, travaille de marbre Manepar Michel-Ange ; ces
deuxpieces se voyent aujourd'huy dans le cabinet curieux de Monsieur Girardon.
FL. LE COMTE, Cabinet des singularkez d'architecture, peinture, sculpture..., Paris, 1699, II
34 ; — ibid., Brussel, 1702 II, 28-29.

(1) Onder de gravure leest men : AAE XIKAK021 H12'
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xxxv

1709. — Pater Pez beschrijft een, nu verdwenen, altaar in de kerk der Dom
dke.
illm van den
Broecke.
kanen to Aug sburg, wellicht gebeeldhouwd door We
Lie daarover : H.

WIEDENMANN,

TH. MUCHALL-VIEBROOK, Le.,

Die Dominikanerkirche in Augsburg, 1917, 41 ;

58.

XXXVI

1715 (omstreeks-). — Fr. Girardon bezat twee beelden van den H. Bartholomeus van Paludanus.
Veue d'un des bouts de la gallerie du S r GYrardon :... n" H. Modele de terre cuite du St
Barthelemi, de Milan, fait par le Paludano, est de deux dotes. Haut de 1 pied 10 , pouces.
Veue *run des cedes :
Second modele de terre cu to du St Barthelemi, de Milan, fait par le Paludano, de pa.
reille hauteur que ce llui qui est place dans un des bouts de cette galerie.
allerie du sieur Girardon , sculpteur ordinaire du roi. — Cfr. P. J. MARIETTE, Abecedario,
G
et autres notes inedites de cet amateur sur les arts et les artistes. Ouvrage publie par Ph.
de (,hennevieres et A. de Montaiglon, Paris 1851-60 (Archives de l'art frangais), I, 10 n. 4.
XXXVII

1772 (VOOr-). — P. J. Mariette over het beeld van den H. Bartholomeus van
G. Paludanus.
Agrate (Marco Ferrerio, detto) est le nom du sculpteur qui a fait cette fameuse statue
de marbre de Saint ,Barthelemy ecorche, qui est dans le 'dome de Milan... M. Crozat a dans
son cabinet un modele en terre d'une figure a peu pres semblable, faite par un GuiHelm°
Paludano, qui est bien plus belle. Voyez ce que j'ai dit a son article (I, 10).
Paludano (Guillaume). Sur un mode le de terre cuite chez M. Crozat, qui auparavant etoit
dans le Cabinet de Girardon, on trouve cette inscription : Guillelmo Paludano fecit anno
1VADLXIX. Le modele est travaille avec le plus grand coin et represente un S. Barthelemi
ecorche, et, si ce n'est pas une copie de la fameuse statue de S. Barthelemi qui est en si
grande reputation a Milan, e'en est au moi'ns une imitation, et Wontrouve les memes de..
• car, s'il m!est permis de dire ce que fen pense, la statue de marbre qui est a Milan
faun,
et qui est l'ouvrage de Marco Ferrerfo, dit Agrate, est seche et dessinee avec maigreur, et
c'est de meme dans le petit modele qui pourtant m'a fait plus de plaisir, ce qui vient sans
douse de ce que les defauts que je re rends ne sent pas aussi sensibles en petit qu'en grand
(1) (VII, 75).
P. J. MARIETTE, Abecedario et autres notes inedites de cet amateur sur les arts et les arastes. Ouvrage publie par Ph. de Chennevieres et A. de Montaiglon, Paris 185160 (Archives
de l'art francais).
(1) Daarna handelt

MARIETTE

over den tekst van

VASARI

betreffende Paludanus.
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XXXVIII

1772. — Een H. Bartholomeus van Paludanus wordt verkocht met de verzamelinff
t, van Crozat de Thiers.
N°977. — L'ecorche, figure de 12 pouces de haut, de Guilliellomo Paludano.
P. REMY, Catalogue de Vente du cabinet du baron de Thiers cfr. P. J.
10 n. 4.

MARIETTE, o.c.,

I,

XXXIX
XVIIId' eeuw (einde). — Omtrent beeldhouwwerk van Willem van den Broecke
in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen.
Maer dat het mij geoorloft zij vast te stellen, voor zooveel de oudheyd van den tijd en
de vermissching der oude getuijgschriften en boeken toelaet, dat dit doorlugtig man (1) is
aengenomen geweest als lid of meester in onze guidean Sinte Lucas : want zij heeft die
gedagtenis willen vereeuwigen door zijn afbeldzel in hardsteen, As, een antik hooft, tot heden
toe staende in een niche, bij andere konstcieraeten, boven den in an van haer oude earner,
nevens het clooster der religieuzen van Margaritendael, gezegd de Victorinen, in de Lange
Nieuwstraat, ddwelke, vOcir de stadsvergrooting in het jaer 1542 en de volgende, was in de
voorstad op Sinte Willebordsveld. En, onder welk gedenkstuk, gelijkvormig aen het portret
nsc hoof
h dvan lien artskonstenaer, uijtgaende in print , tot heden te lezen is in Latijhe
letteren : Bel arum splendor. Luster der Netter'antlers... (bijvoegsel op bled E volgende
op blz. 88/3 nr 7).
Syn (2) gedagtenis staet, op een heerlijke wijze tot heden bewaerd, vOcir den bouwkundi en gevel in de Lange Nieuwstraet, nevem het clooster van Margaritendael, gezegd de
Victorinen, waer, tot tegenstuk van Jan van Eyck, luster der Nederlanders, in de niche ter
slinkerhand is geplaetst het afbeldzel van Albert Diirer als een antik hoofd, lang en manaftig
gebaart (3), met dit opschrift claer onder ingekapt in Latijnsche hoofdletters : Germanorum
Decus. Tot cieraet van den in an der vcoude» zael en van 't tooneel der guide van Sinte
Lucas en de Violieren zi j n deer gedenkstukken gesteld : naerboven, in bas-relief, als een
antike maegd lid te rusten met de zegenteekens van haer werktuigen en Baer onder is ingekapt dit naemwoord : Pictura, de schilderkunst. Ter regterhand is in grooter Leven afgebeeld Mercurius, als het vernuft, de welsprekentheyd of rhetorijke. En ter slinkerhand
word door Pallas, voerende een olijftak en rigt-lineael, beduyd de actin der wetenschap
an,
door l Paludan,
en konsten. Dees bijwerken zijn fraij , volgens die eeuw, gevrogt Guilielmus
deswelcken, als leerling of ander het opzigt van Cornelius Floris, architect en beldhouwer,
tot het jaer 1564 toe heeft meegewerkt aen 't stadhuys van Antwerpen volgens standvastige
overlevering van ons oudste konstmeesters.
Tot kragtiger bevestiging is tot heden op den dierbaren wijnkelk, gedreven van zilver en
zeer kostelijk verguld, te zien het afbeldzel van Albert Diirer, met die van de oud-Grieksche
schilderhelden Apelles en Zeuxis, als ook dat van Raphael Urbino... hetwelk zooveel te
(1) Jan van Eyck.
(2) Albrecht Diirer.
(3) Zie het hoofd door hem zelver in houte plaet gesneden en gedrukt Antwerpen, Opus
Chronograph. P. Opmeri ed. 1611 T. I f° 464 (Noot van J. VAN DER SANDEN).
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geloofweerdiger gedenkstuk is, omdat het, blijkens het jaergetal (jaere 1549) daer op go,
groeft, en is geigeven door de mildadigheid van den eersten adel van Antwerpen den welcken daer aen, rondom den bovenrand, wel heeft laeteu voegen hun wapenschilden... (ibid.
nr 19).
Nevens het hedendags clooster van Magaritendael, gezegd de Victorinnen, in de Lange
Nieuwstraet en alvolgens in en bi g ' de vorstad na den kant van Suite Willebordveld tot de
laeste vergrooting der stadbolwerken toe in het jaer 1543, was van ouds de zaele van Sint
Lucasgulde. En, tot heden, ziet men den bouwkonstigen gevel vercierd boven de poort of
in an met een bas-relief zijnde een maegd, liggende to rusten met de gereedschappen der
schilderkunst, gelijk daeronder in Latijnsc he hoofdletters is ingekapt het naemd
woor
:
Pictura. — Der re ter hand is in rooter leven afgebeld in Mercurius het vernuft of de welsprekendheid of rhetorijke en ter Jinkerhand tot tegenstuk word door Pallas met den olijf.
tak en rigt-lineal bellied : de Odin der schoone konsten en wetenschap. Nevens Mercurius
staet in een niche of holle standplaets een hooft op zijn antiks, hetwelk zeer wel gelijkt
aen hetportret van Jan van Eyck in print uytgaende. Men leest daer under in hoofdletteren
dit Latins lof- en gedenkschrift : Bel arum splendor, Luyster der Nederlanders. — Nevens
Pallas, ter linkerhand staet aldus het portret van Albert Durer met langen baert en als
bejaerden man met dit even gedenkweerdig opschrift : Germanorum decus, het cieraet der
Duytschers.
Deze oude konstwerken zijn met kennis der antiken en zeer fraij, volgens dien tijd, gevrogt door Guilielmus Palidam ; denwelken als leerling of onder het opzigt van Cornelius
Floris, architect en beldhouwer,... ook heeft megewerkt aen het stadhuys van Antwerpen
vat ens standvastige overlevering van onze oude konstmeesters • zie ook Guicciardini d'Anv.
Vue (?) de la maison de vine 1566 etc. (Ibid., blz. 92/4).
Stadsarchief Antwerpen, Hs. J.

VAN DER SANDEN,

Oud Konst-Tooneel van Antwerpen.

XL

XVIIIde eeuw (einde). — Ph. Baert schreef nog over Paludanus, buiten wat
door baron de Reiffenberg is gepublieeerd :
[A.] Guillaume Paludanus, vraisemblemant en Flamand : Van den Broeck ou Van den
Poel, est natif d'Anvers. Il fut en Italic et exerca ensuite la sculpture dans sa patrie. Guichardin exalte les ouvrages de cet artiste, qui furent en grande partie detruits pendant les
troubles des Pays-Bas...
[
13] . Guillaume Paludanus
1. On cite die lui a Anvers la decoration d'unepone d'une maison, sise dans la rue de Rubens. Ony voit deux figures : la peinture et la sculpture.
2. Item la d'ecoration de laporte de l'ancienne academic de peinture, on y voit Mercure,
lapeinture, la sculpture et les busses de Jean van Eyck et d'Albert Durer.
3. Paludanus avoit deux freres : Henry exerca la peinture, Crispin etoit architecte et
peintre (1).
[A]

PH. BAERT,

Materiaux pour rhistoire des arts et des artistes. Kon. Bibliot. to Brussel

(1) Dit laatste alinea werd door

BAERT

zelfgeschrapt.
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Hs II 952* 3. —[B] ID., Additions a la viie rive et aux ouvrages des sculpours, architectes, ciseleurs, graveurs de medailles des Pays-Bas. Kan. Bibliot. to Brussel, Hs. II 95" bl. 49:

XLI

1806. — J. van Ertborn zegt over het huis nr 29 in de Lange Nieuwstraat :
L'enseignement [der teekenacademie vOOr 1663] se donnait a ce gull parait alors dans
une maison dans la rue Neuve, i cote de rancien monastere des Victorines. La facade en est
remarquable par son ancienne architecture et les portraits des freres Van Eyck, qu'on y volt
encore (hi. 197).
Dans la longue rue Neuve, pres de l'ancien Couvent des Victorinnes, on voit sur une
petite maison qui a ete ceNe de racademie de peinture, avant qu'elle fut placee a ;la
Bcurse, un frontispice representant les tates des freres Van Eyck, peintres.
Sous l'une est cette inscription : Bel arum splendor, et sous l'autre Germaniae decus
entre deux tetes est re presentee la peinture, et au dessous Minerve et Mercure avec leurs
attributs (bl. 298).
Almanach du departement des Deux-Nether pour ran 1806.

XLII

1840. — Bij Fr. Verachter ligt de bron van gedeeltelijk onjuiste gegevens over
de beelden uit de Lange Nieuwstraat die hi' nog in den gevel heeft zien
staan.
d
Voorheen bezat de St Lucasgilde van Antwerpen, onder andere kunstvoorwerpen der ouheid, een root kostbaer vat of kop, van zilver, zeer rijkelijk verguld en versierd met twee
horstbeelden : het een van Jan van Eyck draagt dit omschrift : aelgarum splendor» en
rend het ander, dat van Albrecht Durer, stond : <<Germanorum decus». Daerenboven was
dit vat verrijkt met de waptnschilden van den adel der stall dewelke, ten 'are 1549, dezen
prachtigen kelk aen gemelde gild vereerde, en waer van de afbeelding gezien kan worden
op het tafereel van den ouden knaep der gild, Abraham Grapheus, door Corneil de Vos,
geschilderd en and nr 98 in het stadsmuseum bewaerd. — Twee zulkdanige borstbeelden
ziet men nog op den huidigen dag in steen uitgehouwen op den voorgevel eener oude huy.
zing, Best in de Lange Nieuwstraet alhier, wijk 3 nr 29 ; ten 'are voorzeid 1549, gekocht
en gebouwd door den schilder Jan Adriaensen, oud-deken van de St Lucasgilde dezer sad,
en al te ligtveerdig aen de voormalige academie of schilderskamer toegeeigend.
FR. VERACHTER,

Albrecht Darer in de Nederlanden. Antwerpen, 1840, bl. 13 n. 4.
XLIII

1851. — Beschrijving van den gevel in de Lange Nieuwstraat.
Men heeft beweerd, dat deze [teeken-] akademie zich aenvankelijk beyond in zeker huis
in de Lange Nieuwstraet, hetwelk, wegens zijnen zonderlingen bouwtrant, met zinnebeeldige
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figuren en plat snijwerk in de gevel, als 't ware een kunsttempeltje voorstelt. Doch dit is
eene blamegissing: zeker werd het huisje nimmer tot teeken- of schilderschool bestemd, noch
er ooit toe gebezigd. Ongetwijfeld werd het door eenen kunstenaer of kunstminnaer gebouwd.
Daer het zich echter, als wij zoo oven zegden, door zijnen bouwtrant van al de bijzondere
gebouwen van zijnen tijd onderscheidt hebben wij het hier afgebeeld. De twee hoofden,
welke men in dengevel ziet, zijn degene van Jan van Eyck ter re ter zijde en van Albrecht
Durer ter linker zijde. Onder het eerste kon men in den aenvang der
XIX"duieeuw
nog d
delijk lezen. Bel arum splendor ; onder het andere : Germaniae decus. De schilderkunst
stond in het midden door eon vrouw afgebeeld ; onder dezelve ziet men Minerva en Mercurius, en in het fronton het jaertal 1563 (1). Op dit tijdstip, ja zelfs tot het jaer 1663 bestond
er geene openbare teekenschool.
F. H.

MERTENS

en K.. L. TORFS, Geschiedenis van Antwerpen. Antwerpen, 18156, deel VI, 8-9.

XLIV

1852 (na-). Beschrijving van den Bevel in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen:
Huisge,merkt : wijk 3, nummer 29, omtrent het voormalig klooster der Victorinnen, Op
dengevel van dit huis, in 1549 gekocbt en gebouwd door den schilder Jan Adriaensen : op
het fronton het jaertal : 1563.
Lager, re is onder het borstbeeld van Jan van Eyck : Bel arum splendor. Links, onder
het borstbeeld van Albrecht Durer : Germaniae decus.
Tusschen deze twee borstbeelden zag men de schilderkunst en lager, Mercurius en Minerva in bas-relief. Dit huis isgedeeltelijk afgebroken (2) en herbouwd' in 1852.
Graf- en Gedenkschriften der Provincie Antwerpen. ]9e Aflevering. Antwerpen, 2e afd.,
le stuk bl. 35.

XLV

XIX de eeuw, .2e helft. — Over het huis •: de Liefde in de Korte Vaartstraet
(nu Rubensstraat).
Rubensstraet.
Huis gemerkt wijk 3, nr 1447 en genaemd <<de Liefde>>. Gebouwd in 1567 (3) door Willem
van den Broeck alias Paludanus, vermaerden beeldhouwer. Afgebroken in 1832. Op drie
marmere,n stee p en in de schouw van eene kamer van dat huis :

(1) 'Lie Almanach du department des Deux-Nether pour l'annee 1806, p. 197 en 298.
(2) In het Stadsarchief to Antwerpen vonden wij een verzoekschrift van J. van Honserm,
van 24 Februari 185,2, om dengevel van huis nr 28 to mogen verbouwen. Vol ens de bijgevoegde teekening behoorde daartoe ook nr 29. Het verzoek werd ingewilligd.
(3) WelIicht was doze datum gebeiteld in hot fronton ? Dat ware niet zonder belang in
verband met de beelden door PH. BAERT vermeld (doc. XXXII).
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le steen :
Hebt lief den Heere uwen God/ uutgeheel dijn herte, in uwe/ geheele ziele, in u geheel verstand/ ende nut alle uwer cracht.
2e steen :
Hebt lief uwen naestengelijck u/ selven. In deze twee geboden/ hanghet de geheele wet.
ende/ alle diepropheten.
3e Steen :
Een nituwghebot gheve ik u/ Hebt malkanderen lief, gelijck ik/ U lief heb gehadt, Baer
in sullen/ sij alle kennen dat gij zijt mine/ discipelen, est dat gij 't onderhoudt.
Graf. en gedenkschriften der provincie Antwerpen, 19" aflevering, o.c., bl. 40.

LUST DER WERKEN VAN WILLEM VAN DEN BROECKE (1)
A. Geteekende, in de bronnen vertu elde

of

toegeschrevene

1559
1.

KYPRIS EN EROS • marmer •; H. 0,25 m., geteekend en gedateerd :
Guilielmus Paludanus Anno MDLIX. Opschrift :

KYDPIC EMT()

01/10C

(V erzameling : graal de Hemricortrt de Griinne, kasteel Hamal bij
Tongeren).

1560
2.

KRUISIGING • albasten relief • H. 0,80 m., Br. 0,54 m., geteekeind :
G. P. F. [en] Guitiehnus Paludanus fecit ; gedateerd (Maximilian.
museum, Augsburg).

3.

Vier albasten reliefs : de VERRUZENIS • H. 0,51 m., Br. 0,41 m. ; —
Het AVONDMAAL •; H. 0,27 m., Br. 0,51 m. •; — Het OFFER
VAN ABRAHAM •; II. 0,265 m., B. 0,375 in. •; — Het OFFER VAN
MELCHISEDECH; H. 0,27 m., Br. 0;41 m., — alien toegeschreven aan
Paludanus. Zij vormden, samen met de Kruisiging wellicht een
Mein retabel in de Dominikanenkerk to Augsburg (Maximilianmu.
seum, Augsburg).

1561 (-1564 ?)
4.

t DIVERSCHE PATROONEN ENDE FACCIATEN VAN DEN NYEUWEN STADHUYSE to Antwerpen en ANDERE DIE'NSTEN >>.

(1) In den tekst wordt Haar deze lijst verwezen door W en het cijfer dat hier vi•Or elk
werk isgeplaatst.
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I 562
5.

KRUISIGING • albasten relief ; H. 0,87 m., Br. 0,72 m., geteekend :
Guilielmus Paludanus Inven[to]r et fecit anno D. 1562 (Maximilianmuseum, Augsburg).

6.

4 Albasten reliefs (in de Schlosskirche te Schwerin i. M.) • H. ca. 0,80
m., Br. ca. 0,68 m., • DE OPRICHTING VAN DE K.OPEREN
SLANG : gefeekend: Guilielmus Paludanus, anno 1563 • — DE
VERRIJZENIS; Het LAATSTE OORDEEL en DE ZONDEVAL
(toegeschreven).

7.

Beeldhouwwerk in dengevel van het huis n r 29 der Lange Nieuwstraat te
Antwerpen ; witte Steen ; toegeschrevqn aan W. van den Broecke.
Een teekening van den gevel door J. Linnig (1849) Is bewaard.
BUSTE VAN JAN VAN EYCK. ; H. 0,405 m., Br. 0,185 m., opschriften : onderaan : Bel arum Splendor, — achterkant : Joannes Eyck
(Museum Vleeschhuis, Antwerpen).
BUSTE VAN ALBRECHT DUERER; H. 0,395 m., Br. 0,193 in. :
opschriften : onderaan : Germanorum decus, — achterkant : Al.
brecht Diirer (Museum Vleeschhuis, Antwerpen).
PICTURA ; ca. 0,43 rn., relief (Verdwenen).
MERCURIUS en PALLAS ; H. ca. 1,37 m., reliefbeelden (V erdwenen).

8.

KLEIN VROUWENPORTRET, was, afgebeeld op het portret van Paludanus te Weenen (Niet weergevonden).

9.

DRIE BEELDEN (onder het kruis in de kathedraal te Antwerpen), steen
(Verdwenen).

10.

Beeldhouwwerk voor het huis <<De Lief de, K,orte Vaertstraet, Antwerpen:
misschien aan de SCHOUW ( Verdwenen) • — ook in dengervel :
PICTURA en SCULPTURA (Verdwenen).

1563

1564

., ,

1566-67

1567 ( ? )

1569
11. ANATOMISCHE STUDIE: H. BARTHOLOMEUS; terracotta ; H. 0,56 m.,
geteekend : Guilielmo Palu[da]no (1) Mechl. fecit arm ° MDLXIX
,
vroeger : Oesterr. Museum ffur
(Staatliches Kunstgewerbemuseum
Kunst and Industrie, Weenen).
12.

ANATOMISCHE STUDIE : H. BARTHOLOMEUS ; terra cotta ; nagenoeg gelijk aan de vorige • vroeger eveneens in de verzameling Girardon (Verdwenen).

13.

du ropder
d citadel
GROOTE SCHOUW; Ecaussines steen, in het <<maison
m
te Antwerpen (Verdwenen).

(1) Twee letters zijn beschadigd.
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1571
14. VOETSTUK voor het standbeeld van den hertog van Alva in de citadel
te Antwerpen ; blauwe Steen.
Twee reliefs in dat voetstuk. Reeks : di:oE DAGHERAET DIE 'T
QUAET VERJAECHD» — Links : DANK.OFFER AAN DEN GODT
ONSER VADEREN» en TROPHAEUM •; opschrift : zie doc. XXXII
(Verdwenen, l och een gravure van Filips Galle is bewaard).

1571-75
do
in steen voor een kapell van het klooster San Leonardo
15.. REJA ; of
te Alba de Tormes (prov. Leon, Spanje) (V erdwenen?).

1573
(misschien
ssc
(mi
16 CABEZA •; steenen kop (portret?) voor den her tog van Alva
nog bewaard in het paleis Liria te Madrid ?).

B. Twijfelachtige werken (1
1564
17. GESCHILDERD PORTRET VAN W. VAN DEN BROECKE; eikenhout;
H. 0,54 m., Br. 0,455 m. • opschrift : zie doc. V. ; aangekocht uit de
Kunsthandlung Wendlinger in 1915 (Gemiildegalerie im Kunsthistorischen Museum, Weenen, nr 760a).
?
18.
19.

DE DRIE GODDELIJKE DEUGDEN : GELOOF, HOOP en MUTE;
Avesnessteen; hoogstwaarschijnlijk geteekend. (Niet teruggevonden).
EEN LIGGENDE VENUS MET TWEE SATERS •; en geboetseerd
stuck»; steen; hoogstwaarschijnlijk geteekend (Niel teruggevonden).

Addenda
In 1572 werd, voor een kerk uit de omgeving van Salamanca, een a-eja>> besteld bij Paludanus door B. Arias Montano. Pater Em. Valvekens vond daaromtrent een paar documenten en
publiceerde erover enkele gegevens (Willem van don Broeck, Nederlandsch beeldhouwer in
Spanje [15741, De Standaard, 22 April 1939), ten deele onnauwkeurig, op het oogen:blik dat
dit stuk moest verschijnen. Wij ho en die stukken elders te kunnen publiceeren en te bespreken.

(1) Zie ook boven W. 10.

140

HET HOOI EN DE HOOIWAGEN IN DE
BEELDENDE KUNSTEN
DE MONOGRAMMIST TB EN ZIJN VERWANTEN RB,

FIB

Er blijft in de geschiedenis van de Vlaamsche graveerkunst een aanzienlijke reeks vraagpunten over, wier oplossing" van werkelijk belang is niet alleen
ten opzichte van de bedrijvigheid van een aantal vermaard gebleven kunstenaars maar tevens ten overstaan van de studie van het milieu en de atmosfeer
waarin sommige onzer langs zoo meer bestudeerde oude kunstgewrochten rijpten tot oprecht geniaal artistieke scheppingen. Onder deze vraagpunten mag
ongetwijfeld gerekend worden de totnogtoe niet objeetief wetenschappelijk
gegraveerde of
uit gemaakte identiteit van den ,meester die enkele door hem
H geetste ren t ers onderteekende met het monogram FB of FB •
Reeds • het jaar 1860 hield Dr. G. K. Nagler zich bezig met de ontcijfering
van dit monogram (1).

(1) Wij laten hier opzettelijk onbesproken at JULES RENOUVIER in zijn werk Des types et
des manieres des Maitres Graveurs... XVIe siecle. Montpellier, 1854, blz. 139 daaromtrent
schrijft. De door hem vooruitgezette vermoedens steunen hoofdzakelijk op verwarringen en
verkeerde lezingen. Dit moge blijken uit den hierna of enders tekst dien wij volledigheids,.
halve toch willen aanhalen, zonder er nochtans in bijzonderheden over uit to weiden, vermits de terechtwijzingen er van voldoende besloten liggen in ons verder b
etoog,
<< Le graveur qui a ,signe des lettres FH des portraits de Charles-Quint, publies a Anvers
chez Liefrinck et graves d'un burin precieux assez ferme, des Muses d'apres Floris et des
retentions italiennes, nest qu'un artiste a la suite : mans
Sibylles, dans une maniere
a encore l'aprete de l'Ecole et ne doit pas etre confondu, comme on le fait ordinairement
avec Frederic van Hulsen„ graveur de portraits a Amsterdam et a Francfort travaillant encore
en 1652. Mariettte, sans dissimuler sa mediocrite, designe quelque part un Francois Huys
[dit is inderdaad de juiste ontcijfering van het monogram FH] ; selon Brulliot, on dolt
donner ces estampes Francois-JerOme ou Pierre-JerOme Breughel , ,peintre de marines, trayvaillant de 1530 a 1565 [!]. On connait, en effet, une suite de Vaisseaux . dons des eaux peaplees de poissons avec des rivages animes de quelques figures, *nes FH Bruegel ou FIT
seulement[nogmaals FH = Frans Hu s• het is een bloat toeval dat deze initialen op sommige
dezer laden onmiddellijk naast den naam van Bruegel gegraveerd werdenJ. Au meme artiste
appartiendraient peut-titre quelques pieces drales a l'eau-forte, Stultorum Chorea [zie verder : dit blad is niet FH maar F13 gemonogrammeerd], Guitariste du village >> [dii
blad isgegraveerd door Frans Huys mar Cornelis Metsys : zie daaromtrent : RENE VAN BAS.
TELAER : Chez les 'mitres drdles : Notes sub' certaines oeuvres de Corneille Metsys. De Kunst
der Nederlanden • Maart 1931, blz. 327-331] et des kermesses variees d'unegravure assez libre
et assezpittoresque. Si ces pieces ne sont point trop disparatels avec les premieres, ils meriteraient unpeu plus d'attention qu'on ne leur en a accorde.
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Onder nummer 2168 van zijn werk
(1) leest hij
• met betrekking daartoe het vol.
het monogram FB als Hans Boil en schrijft
•
gende •: «Hans Bol, Landschaftsmakr und Radierer
von Mecheln (1534-1595)
sollsich dieses Zeichens bedient haben. Brulliot
•
I No 905 (2) sagt, man finde
es auf einem
Blatte (radirten?)
nach Peter Breugel, welches •
ein Dorffest vor
Die Monogrammisten

stall, qu. fol. Das Monogramm bemerkt man an einem Fasse, und nacheiner
weiterenAnzeige steht unten die Adresse : Bartolomeus deMumpere Excud. (3). Hans Bol .bediente sich gewiihnlich eines aus HB be he
Zeichens,
unddaher kom.men wir unter . diesen Buchstaben auf !hr zuriick».
•
Inderdaad
schrijft Dr. G. K. Nagler onder n r 2169 van hetzelfde werk, nl. met betrekking
tot het monogram FHB het vole
: « Unbekannter Maler oder Radirer,
welcher in der zweiten Halfte der 16. Jahrhunderts in Holland le be Sein Zeichen findet man auf einem radirten Blatte mit dem Titel : « Die Blau Huicke
is ditmeest ghenaemt, maer des Weerelts abvisen he be ter betaemp[t], qu. fol.
•
Dieses Blatt stellt eine Carrikatur vor, deren Sinn wir nicht
verstehen(4). Auf
• Catalog Sternberg III n° 614
ern ahnliches Zeichen macht auch Frenzel im
aufmerksam und nennt ein Blatt mit demselben, welches eine Gruppe von Sieben
Weihern vorstellt wie sie um die Hosen des Mannes streiten, gr. qu. fol. Dieses
Blatt hat nacih Frenzel die Adresse : Bart. de Momper excud. Dieselbe Adresse
kommt auchaufdem Blatte ides vorhergenden Meisters [FB I vor, welcher Hans
• um den selben Ste cher oder RaBol genannt wird, es fragt sich aber, osb es sich
direrhandelt. Die Zeit der Enstehung 'der Blatter
• •
gibt uns B. de Momper an.
Er was der Vater des Jost de Momper, und nicht allein der Verleger, sondern
auchMaier. Unter dem Jahre 1581 erscheint er als Mitglied der Confraternitat deshl. Lucas in Antwerpen. Das nosh vorhandene Register (Liggere) derselben gibt gewOhnlich das Jahr der Erne zum freien Meister an, und
somit ware B. de Momper 1581 ,selbstandig geworden >>.
Wie zichgelegen laat zijn aan de studie van de graveerkunst weet wat een
mijn van inlichtingen er opgeborgen ligt in Nagler's
In
•Monogrammisten.

(1) Dr. G. K. NACLER: Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten
Kiinstler aller Schulen wekhe sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figiirlichen Zeichens,
der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. Miinchen, 1860 ; II.
Bd. CF-GI.
(2) FRANgois BRULLIOT : Dictionnaire des monogrammes, chMres, lettres, initiales et marques figurees, sous lesquels les plus celebres peintres, dessinateurs et graveurs ont designi
leurs nom& Munich, Cotta, 1832 (le uitg. 1817).
(3) (De Kermis van Hobokem. R. VAN BASTELAER : Les Estampes de Pieter Bruegel l'Ancien. Bruxelles, G. van Oest & C° 1908 • nr 208.
(4) Daaromtrent hebben beide ondergeteekenden een over korten tijd te verschijnen studie
in voorbereiding .
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de zoo pas geciteerde nummers worden echter zeer onvolledige en over 't algemeen onnauwkeurige gissingen vooruitgezet.
Is het daarom wellicht dat de heer Rene van Bastelaer in zijn beredeneerden catalogus Les Estampes de Pieter Bruegel l'Ancien f 1 ) met Nagler's identificeeringen geen rekening schijnt gehouden te hebben en dat wanneer hi' op
de burijngravure ( De Kermis van Hoboken » (v. Bast. n r 208) benevens de
namen van P. Breugel den Oude en Bartholomeus de Mompere ook het op een
ton gegraveerde monogram H ontmoette, in di laatste een verband heeft
gemeend to moeten zoeken met den naam van een kunstenaar (graveur ?),
maar het eenvoudig heeft aangezien als een brouwersmerk.
Deze stelling heeft den he A. J. J. Delen op zijn beurt niet mogen bevredi en. In het 2 de van ,zijn Histoire de la Gravure dans les anciens Pays-Bas
et dans les provinces belges des origines h la fin du XVIH e siecle (2) is de h.
Delen er toe gebracht de prent << De Kermis van Hoboken >> te bespreken. Hi'
zet to deer gelegenheid vooruit dat het monogram FB wellicht zou moeten
gelezen worden • << Frans Huys Bruegel » en ontwikkelt zijn stoning als volgt:
( Pa les gravures d'apres Bruegel on rencontre la Kermesse d"Hoboken
(Bast. 208), fete paysanne signee << Bruegel Bartolomeus Mumpere Excu. >> (3)
et portant ,sur un tonneau à gauche le monogramme FB (FB ou FHB ?). F.
Muller croyait y voir a tort le monogramme de Hans Bol (4), tandis que M. van
(1) Bruxelles, G. Van Oest & C°, 1908.
(2) Paris-Bruxelles, G. van Oest.
(3) Ik stelde dazeprent ten toon in de afdeeling d2oud-Vlaamsche ,Kunst>> op de Wereldtentoonstelling to Antwerpen in 1930. In den catalogus die in dit verband verscheen rang,
schikte ik degravure ond'er den naam van Bartholomeus de Mom er I ( den Oude) omdat
ik, bij gebrek aan een gekenden graveursnaam, de gelegenhei:d wilde to baat nemen om de
oog heb
ungeversbedrijvigheid van B. de Mom er i n het licht to stellen. Geen enkelenhlik
ik daarbij B. de Mom er willen doen doorgaan als graveur en schreef derhalve in een korte
biografische nota u gtdrukkelijk : dloogstwaarschijnlijk was hi' [B. de M.] tegelijkertijd
landschapschiader, handelaar in schilderijen en uitgever van prentem. Wanneer de h. A. Delen
in zijn hierboven vermeld werk (bk. 74 voetnota 5) schrijft qdans son catalogue de la section desgravure' s a l'Exposition d'Art Flamand Ancien •; Anvers 1930,, p. 162, M. L. Lebeer
classa cettegravure sous le nom, de rediteur Barthelemy de Mom. re dont nous ne savons
memepas s'il a grave lui-meme, meen ik dat hi' daarmede het vermoeden wit doen ontstaan dat ik B.de Mompere aanzag als de graveur van eDe(n) Kermis van Hobokem. Dat
is natuurlijk een misverstand.
FREDERIK MULLER : Nederlandsche historieplaten, Su 1. (18824 nr 418-0, schrijlt in(4)
derdaad : Boerenkermis. — Regts een 'herberg met uithangbord : qDit is de guide van Hobo.
ken. In het midden eene kerk met processie •; links dansende boeren en boerinnen. Links
een vat waarop : HB (Hans Bol ?) •; op den voorgrond re is eienige boogschutters waarbij
de naam Brengel. Met 2 reg. onderschr. — <<Die boeren verblijen hun in sulken feesten>>
enz. Met adres van Barth. de Mumpere, br. fol in Bibliotheca Thysiana to Leiden.
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Bastelaer le considerait comme une marqut, de brasseur sur le tonneau. Cette
explication est egalement intenable : le meme monogramme se trouve, non
plus sur un tonneau, mais au bas d'une autre gravure <<Les Buveurs». Le monogrammiste FB ou FHB, qui fut sans doute Anversois, mais pour lequel
nous ne rencontrons dans les aiggeren» aucun nom correspondant de graveur,
fut un excellent burinistequi, par la technique, se rapproche de Huys surtout
aussi dde Van der He de et des autres graveurs bruegeliens. Et it ne nous parait
pas impossible, quoiqu'en dise M. van Bastelaer, que ce monogramme diit etre
lu 1 Frans Huys Bruegel >> tout comme la signature << FH Bruegel >> qui se
trouve sur les vain ea de Huys. Nous savons d'ailleurs que celui-cipublia
plusieurs gravures a l'officine de Barthelemy de Mompere >>. Ook deze lezing
zal meen ik, aan de hand van de hierna volgende bewijsvoering blijken ver.
keerdte zijn
H
De monogrammist FB , FB , is inderdaad niemand anders dan Frans Hogeno.erg, de zoon van Nicolaas Hogenberg, de broeder van Remigius en bloedverwant(waarschijnlijk oo,k broeder) van Hans Hogenberg (1).
Wij hebben vooralsnog de volgende prenten met een der twee monogrammen
FB of FHB kunnen bijeenbrengen :
— << De Kermis van Hoboken » (adres v. Bartholomiceus de Mumpere) FB;
— << Die blau Huicke » (zonder adres)FHB
— << De Drinkers >> (zonder adres) FB ;•
H
— << De Sottendans >>(zonder adres) FB
•
H
— << De Strijd om de Broek » (adres v. Bartholomeus de Momper) F13
•
Reeds op het XXXe Congres van het Oudheid- en Geschiedkundig Verbond
van Belie (Brussel, 28 Juli-2 Augustus, 1935) heb ik, naar aanleiding van een
lezing over grafische voorstellingen van spreekwoorden de meening vooruitgezet dat het monogram FB dit van Frans Hogenberg was.
Het door mij alsdan behandelde onderwerp liet niet toe over dit bepaalde
(1) Het is ten slotte niet definitief uitgemaakt of Hans Hogenberg de broeder dan wel de
zoon van Frans Hogenberg geweest is. Wat daaromtrent in de verschillende biographische
woordenboeken te lezen staat is bijzonder verward. In de door den heer PROSPER VERHEYDEN
g
e publiceerde Aanteekeningen betreffende Mechelsche drukkers en boekhandelaars in de 16e

en de 17e eeuw (Derde Reeks) (Bulletin du Cercle Archeologique, litteraire et artistique de
Malines, 1910) worden Johannes en Frans Hogenberg in eenzelfde document van 1558 vermeld. Dit document werdgelicht nit het register 'Vreede>> van den amman van Mechelen,
f. 3 ; 3en October 1558 en luidt : alendrik Ter Bruggen [stiefvader van Frans, Remigius
en Johannes Hogenberg?) heeft vrede begeert aen ende op Joannen ende Francen Hoochberghe, schilders. He,nderik vors heeft vrede gegeven den 3en October — Wie is die Johannes
Hogenberg? Naar dozen tekst is men geneigd te besluiten dat het een broeder vain Frans en
tevens van Remigius Hogenherg was. Zie daaromtre,nt nochtans: Les van Hooberghen, gra-

veurs malinois door Dr. G. van Doorslaer. Mechlinia, Jan. 1923 (2e j aar, nor 9) Hz. 142.144.
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De Strijd om de Broek.
Burijngravure door Frans Hogenberg, uitgegeven door Bartholomeus de Mom ere.

punt verder uit te weiden en ik steunde derhalve, slechts terloops, mijn overtai in op het eenigszins logische van deze ontcijfering en, anderzijds, vooral
op de stylistische overeenkomsten welke de ets << Die Mau Huicke >> vertoont
met het overige werk van Frans Hogenberg. Thans wil ik echter deze hypothese als een bewijsbare these verder ontwikkelen.
In dit verband weze dan de aandachtgevestigd op een aantal prenten,
wier verschillende onderteekeningen samenwerken om het gegronde van deze
identificecring te bewijzen.
Een burijngravure die volgens de traditie een episode uit << Het wulpsch
leven van den Verloren Zoon >> voorstelt, is gesigneerd
erg >> (1). Anderzijds reproduceeren wij hier een portret van Matthoeus Parker Aartsbisschop
van Canterbury, in verschillende repertoria vermeld (2) als werk van Remigius

a

(1) Een exemplaar van doze rent bevindt zich in de ongemeen rijke verzameling van
Dr. C. J. C. Bierens de Haan te Amsterdam. Met bijzondere voidoening nemen wij deze gelsgenheid te baat om een dankbare hulde te brengen aan de voorname dienstvaardigheid die
ons vanwege dezen zeer geleerden prentenverzamelaar steeds te beurt viel.
(2.) Zie o.m. Dr. A. VON WURZBACH : Niederliindisches Kiinstler-Lexikon, 1906, I, biz. 714
art. Remig1us Hooghonberg, en THIEME & BECKER 'S Allgemeines Lexicon der bildenden
Kiinstler : 17. Bd. (1914), bl. 308, art. Remigius Hogenberg, auteur D. St.
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Het wulpsch Leven van den Verloren Zoon.
Burijngravure door Frans Hogenberg.

Hogenberg, dat dateert nit het jaar 1573 en waarop, onderaan rechts,
de on,
derteekening RB erg f. gegraveerd staat. Een exemplaar daarvan mochten wi j
in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum to Amsterdam bezichtigen.
Inditzelfde Prentenkabinet bevindit zieb eveneens eennets die << Een Boottocht in een park >> voorstelt en die <<Remeens hoochghen berch » onderteekend is.
Nagenoeg dezelfde naamteekening •: Remeeus Hooghge Berch >>, komt voor
ee
o p een dubbel folioblad waarop de << Geschiedenis van Bethsabee » afgebld
werd (met Fransche en Nederlandsche verzen) (1 ). Dank zij deze vaststellingen
wed het on gegund een gravure to identificeeren . die in het Prentenkabinet
van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie to Brussel eertijds voorloopig op

(1) Wij hebben van deze rent geen ,exemplaar gezien. Ze wordt echier vermeld o. m. in :
VON WURZBACH: op. cit. I, H. 714 (art. Remigius Hoogenberch) en in: THIEME & BECKER:

op. cit., 17, Bd. (1924), bl. 308, art. Remigius Hogenberg.
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den naam van Robert de
Baudous werdgerangschikt.
Zij stelt een. aioer in een
speelhuis » voor en draagt
ti
het'
mono
RB (1) i.t.z. ,
Remigius Hogenberg (vig.
hiermede ,het monogram Fil ) en het adres Jan
de Merchie excudebat. Laten
wij dan verder nog wijzen
op een portret van « Janus
Antonius Saracenus Lugd.
Anno Diii 1595 >> dat op de
volgende tweevoudige maniergesigneerd is : << 1-H »
en «Jolla. Hogenberg sculpc.
Col. » (2).
Eindelijk weze dan nog
vermeld eensuite van zes
prenten : q De Geschiedenis
van Tobias >>, waarvan de
bladen op verscheiden maPortret van Matthceus Parker, aartsbisschop van
vier onderteekend werden :•
Canterbury. Burijngravure door Remigius Hogenberg.
B
nu eens iii , dan weer Io.
Hog. in. sculp. et exc. en ten slotte ook Io. Hogenberg Fe. et exc. (3).
Dit alles laat ons toe te besluiten dat er in de familie Hogenberg een drievoudige traditie heeft .bestaan om een aantal hunner werken te onderteekenen.
1 0 FB en RB , waarvan twee vollediger vormen : FB erg en R-B erg bevesti en dat deze monogrammen werkelijk betrekking he,bben respectievelijk op
Frans en op Remigius Hogenberg, vooral daar wij mogen vaststellen dat deze
laatste zijn familienaam ook wel in twee woorden <thoochen berch , Hoochge
Berch>>, heeft gesichreven.
(1) Zie met betrekking tot dit monogram : NAGLER : Die Monogrammisten, nrs 3559, 3567
en 3662.
(2) Exemplaar ontmoet in de verzameling van Dr. C. J. C. Berens de Haan te Amsterdam.
Vermeld in: VON WURZBACH : op. cit., I, bl. 714 en in THIEME & BECKER: op. cit., b1.308 art.
Johann (Hans) Hogenberg. Zile met betrekking tot het monogram : NAGLER : Die Monogrammisten, n,r 1065.
(3) Exem:plaar aanwezig in het Prentenkabinet van de Kon. Bibliotheek van Belie te Brussel. — Vermeld in VON WURZBACH : op. cit., I, bl. 714, en in THIEME & BECKER : op. cit. Bd.
XVII, hi. 308.
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2°. F B en Ill . Dat deze monogrammen werkelijk slaan op twee
leden van de kunstenaarsfamilie
Hogenberg, wordt on door Hans
Hogenberg zelf bevestigd wanneer
hij op eenzelfde rent .benevens het
monogram Ai ook vomit de vermelding o h . Hogenberg sculpc.
Col. »graveert.
3°. De naam voluit geschreven,
docker
verschillende vormen en
schrijfwijzen. Wij vermelden daarvan hierboven drie voorbeelden met
betrekking tot Remigius en Hans
Hogenberg. Ook Frans Hogenberg
heeft zich van dergelijke signaturen
bediend. Zoo gaf Hieronymus Cock
in1558 een prent uit met het onder, "dis.rad;00:€4>PifirtimalaronWsirtm
esieterv.
.ratritiwenor/Ansifir
hrift « Den vetten Vastelavont met
trus tel are` Iftarla
sc
,,S4434SAN
2,-ktvr 41ble *frrw, filikr,diktnyum
thq-Tv
alle syn gasten, Compt hier bestriden
.,ttfarewcie ArittiZliety.t.feetimigr
— Wrong Prin-rp.s. et orhe Cheri.
die mager vasten ». Op deze ets lezen
wij de handteekening : «Frans
Portret van Janus Antonius Saracenus.
hoechghenberghe » en het Ares H.
Burijngravuredoor
oor Johannes (Hans) Hogenberg.
Cock excu. 1558.
De identifieeering van deze enkele prenten schijnt ons in meer dan een opzichtvan belang. Zij werpt eerst en vooral een bijzonder licht op de vroege
bedrijvigheid van twee kunstenaars, allebei de zonen van een te Mechelen gevestigde familie wier vader, Nieolaas Hogenberg, ook een aantal prenten met
zijn monogram onderteekende (1), maar waarvan vooral Frans Hogenberg vermaard isgebleven we ens het bijzonder belangrijk werk • «Civitates Orbis
Terrarum >>, dat hi' in samenwerking met Braun te Keulen van het jaar 1572
af u' een heeft. Voor ons moge deze identificeering hier echter de aanleiding zijn om even een en ander med. e to deelen over den Antwerpschen prentenuitgever en handelaar :
(1) Zie daaromtrent : M. J. FRIEDLAENDER : Nicolas Hogenberg and Frans Crabbe; Jahrb.
d.preuss. Kstsign. XLII (1921), 161 ff. — A. E. POPHAM : Hogenberg and van Orley. Etchings
of Margaret of Austria •; The Print Collector's Quarterly, XVI (July 1929) p. 279-286. —
G. DE Boom et A. J. J. DELEN : Gravures concernant Marguerite d'Autriche •; Revue beige
d'Archeologie et d'Histoire de r Art, janvier, 1932 ; pp. 41-48.
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BARTHOLOMEUS DE MOMPERE
Er werden rond het middenvan de XVI e eeuw te Antwerpen een heel aantal
prenten uitgegeven waarvan de beteekenis veelzijdig is. Weerspiegelen deze
gravures op direct aanschouwelijke manier de levenswijze van den toenmaligen
mensch,afzonderlijk en gemeenschappelijk. zoo hebben zij ons ook een trouw
beeld overgeleverd van 's menschen denken en geestelijke geaardheid. De cultureele, de such en de didactisehe en eveneens de ontspannende rol van
deze'
is niet minder belangrijk dap die van de letterkunde en het tooneel.
lndit verband ma g er wellicht even op gewezen worden dat op de re zoo
dikwijls het uitgebeelde tafereel verduidelijkt wordt door teksten waarvoor de
medewerking werd ingeroepen van rederijkers, humanisten en letterkundigen
van all e slag. Sommige onder deze laatste koppelden hun naam ,aan dien van
den schilder, teekenaar, graveur of uitgever, andere 'bleven onbekend. Het gevolg daarvan is dat de prentkunst niet zelden een lang gezochte verklaring kan
rep en eenerziids van figuurlijk uitgedrukte zinswendingen, spreekwoorden
of litterairepassussen, anderzijds van eenigszins allegoriseh, symbolisch of,
zooals dat heet, fantastiseh-fverbeeldingrijk hehandelde composities en tafereelen in schilder- en beeldhouwkunst, zooniet ingegraveerde werken zonder
tekst.
Ongetwijfeld is Hieronymus Cock, schilder, graveur en lid van , de rederijkerskamer « De Violiere »te Antwerpen, onze XVI e eeuwsche uitgever van
prenten bij uitmuntendheid die, « mutatis mutandis », zonder overdrijving
naast den grooten Ghristoffel Plantin mag gesteld worden. Naast hem, echter,
lieten enkele andere uitgevers zieh gelegen zijn aan het verspreiden van gray ures waarvan het cultuur- en kunsthistoriseh belang aan de hand van een
steeds nauwkeuriger en meerzijdig onderzoek van bijzondere beteekenis zal
blijken to zijn.
Onder deze prentenhandelaars en uitgevers weze hier even de aandacht geroe en op Bartholomeus de Mompere.
Bartholomeus de Mompere (de Momper, de Mumpere) werd geboren te Antwerpen in 1535 en overleed er na 1589. Hij was de zoon van een Josse de Mompere, afkomstig uit Brugge, kramer, handelaar in schilderijen en als burger
van Antwerpen vermeld in 1530. Bartholomeus I, de Oude, had twee zonen :
Bartholomeus II, den Jonge, opgenomen in het Antwerpseh Gilde in 1597 en
Josse (Jodocus), geboren to Antwerpen in 1559. Deze laatste werd en van onze
zeergewaardeerde landschapschilders. Bartholomeus I wordt vermeld in de
Liggeren van het Sint Lucasgilde van Antwerpen in 1554 als « meesterszoon »
]99

en werd deken van hetzelfde gild in 1580-81. Wellicht was ook hij landschapschilder,hij is ons echter met zekerheid bekend als handelaar in schilderijen
en uitgever van prenten. Naar wij hebben kunnen opsporen is hij op dit laatste
gebied vooral bedrijvig geweest gedurende de jaren 1558-1560.
Totnogtoe kennen wij elf prenten waarop de naam van Barth. de Mompere
als uitgever voorkomt. Deze zijn •
1. — « LaGrande Armee du Turcq >>. Frans Huiis fesit (sic !) Bartholomceus
de Mompere excudebat Antverpiae 1558. Cum privilegio.
2. — «Vlaamsche Kermis>>. Bertholomceusde Mompere excudebat Antverpiae
cum. 1559. Zonder naam van graveur.
3. — « De Pest te Antwerpen >>. Daarvan worden twee varianten vermeld. De
eene, die het jaartal 1559 draagt, word aan Barth. de Mompere zelf megeschreven • de andere zou naar B. de Mom ere door P. Van der Borcht gegraveerd
en 1560gejaarmerkt zijn (1).
4. — «Feest op het ijs buiten Mechelen >>. Fecit Petrus Van der Borcht 1559.
Bartholomceus de Mompere.
5. — « DeSchoenlapper-Schoolmeester >>. Bartholomceus de Mompere Excudebat 1559. Zonder naamvan graveur.
6. — « Boerenbruiloft ». Petrus Van der Borcht 1560. Bertolemees de Mompre excudebat.
7. — « De Kermis van Hoboken ». Bruegel. Bartholomeus de Mumpere excu.
Links op een ton het monogram FB ( = Frans Hogenberg).
8. — « Ganzentrekken ». H. Bol. Bartholomeus de MOpere excu. Zonder
datum.
9. — « Feest in een Park ». Hans Bol inventor-fecit. Bartholomeus de Mompere excudebat. Zonder datum.
10. — « De Strijd om de Broek ». Bartholomeus de Mompere excudebat
H
Monogram I, B ( = Frans Hogenberg). Zonder datum.
11. « Le Koert de Bruxselles >>. Bertholome de Mompere excudebat cum
privilegyo. Noch naam van graveur, noch datum.
Het is opmerkenswaardig dat, behalve Frans Huys, de verschillende kunstenaars die enkele dezer prenten onderteekenden alien geboren Mechelaars zijn,
evenzeer Pieter Van der Borcht en Hans Bol als de monogrammist
FB ' FHB
die wij met Frans Hogenberg hebben kunnen vereenzelvigen.
Met het opmaken van de hiervoorgaande lijst worden andermaal nieuwe
problemen gesteld, waaronder de identificeering van de prenten zonder naam
van graveur of ontwerper verschenen, den voorrang opeischt. Wij laten deze
(1) Wij vermeilden deze beide prenten en hun toeschrijving onder alle voorbehoud daar
wij vooralsnog een gelegenheid hadden ze zelf te zien.
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«Al Hoy». Ets uitgegeven door Bartholomeus de Mompere (1559).

hi er onbesproken, om meer bepaald te handelen over een et s die de aanleiding is van deze bijdrage. Zij war voiOr korten tijd door het Prentenkabinet
van de Kon. Bibliotheek van Belgie to Brussel aangeworven en vertoont als
hoofdmotief en centraal tafereel, « De Hooiwagen >>, dat nauw verwant is met
het onderwerp nagenoeg een halve eeuw vroeger geschilderd door Hieronymus
Bosch.
DE ETS « AL HOY
Op deze ets, die uit twee aan elkander geplakte laden be to (te samen
meten izij 654 x 425 mm.) is onderaanalleen de , datum 1559 to lezen. Doch
de vroegere verzamelaar die er, in potlood, den naam van « Barthol. , de MotnFere >> naast schreef heeft 'zich, naar onze meening, geenszins vergist. De pranten die B. de Mompere tusschen de jaren 1558-1560 uitgaf, zijn meestal van
eengelijkaardige inspiratie. Enkele daarvan zijn gejaarmerkt met gelijkvormig geschreven ,cijfers
•als die die wij ontmoeten op de ets die wij Haar haar
eigei opschrift als « Al ho >> meenen to mogen te beta le
Hebben wij aldus de lijst der door B. de Mompere uitgegeven prenten met
een eenheid aangevuld. zoo blijft ook hier nog de vraag open , wie de vermoedelijke ontwerper en etser van de rent is geweest.
Is denaam van PieterVan ,der Borcht in dit opzicht niet uitgesloten, to
wil het on s voorkomen dat allereerst Frans Hogenberg als de auteur van deze
prent in aanmerking moet genomen worden. De stijl, de teekening en de technische eigensehappen van de ets « Al Hoy » kunnen inderdaad in en verband
ld worden
gesteden
met het overige werk van dezen kunstenaar. Wij ontmoeten er
dezelfde lang uitgerokken figuren, dezelfde typen, dezelfde manier van teekenen en modelleeren, dezelfde lang niet steeds onberispelijke wijze om de houdingen en de 'bewegingen der personages aan te duiden die wij tot in de platen
van Braun enHogenberg's « Civitates 'Orbis Terrarum, » kunnen waarnemen.
Dochtevens kan deze ets op een lijn gesteld worden met enkele werken die
eel'gelijkaardige inspiratie verraden en ongetwijfeld van de hand van Frans
Hogenberg zijn. Wij bedoelen «De Strijd van den Vetten Vastelavont tegen den
MagerenVasten>>, «De Sottendans» en «Die Blau Huicke», waarop dan tevens
op dezelfde manier gecaligrafieerde teksten voorkomen. De ets is trouwens niet
vrij to pleiten van antipaapsche, in ieder geval van anticlericale bedoelingen.
En wij weten Loch dat Frans Hogenberg van antiroomsche, protestantsche gezindheid verdacht was, en dat hij voorkomt op de lijst van de door Alva verbannenen die tusschen de jaren 1567-1570 naar Keulen uitweken (1). Wel(1)
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THIEME & BECKER :

op. cit., 17. lid. bl. 307.

«Al Hooi». Burijn gravure door Jacques Horenbault (1608).

Lich t heeft deze prent —die totnogtoe nergens beschreven of nagewezen werd `.
daaraan
• te danken. Onopgemerkt bleef zij
haar buitengewone zeldzaamheid
nochtans niet, want wij zien, tijdens ,de XVIIe eetiw, den Gentschen kiinstenaar
J. Horenbault er een gewijzigde co le van make en uitgeven.
Deze prent (H. 390 x Br. 510) draagt, onderaan in
• de marge, het op een lijn
gegraveerde quatrain :
Dabuijsen zijn groot, in alle staeten,
» Soomen bevint tot alle stonden,
» Daer'
doeghet goed en wllet quaet laten,
» Want anders (Ilaes) eijst al hoij bevonden ».
Links van dit onderschrift : << Jacques horenbault fecit et excud :1608 » ; en
rechts : << vidit .dom Adrianus Vare' Vicari' Generale s >>.
Werd he tgeheel naar de costumes en andere biz ode
en aan den tijd
aangepast, zoo zijn dan toch andere wijzigingen Tan meer belang. Laten -wij
li.v. opmerken ‘dat de zgn. Parabel an ide Blinden (onderaan rechts) vervangen werd door de compositie door Hieronymus Cock uitgegeven en naar Hieronymus Bosch door Pieter Van der Heyden gegraveerd. Mogen wij hieruit afleiden dat de inspiratie van het geheel gevoe1d werd al tributair van het nu
nog vermaard gebleven schilderij << De Hooiwagen >> ? Andere wijzigingen
zijn van niet minder .belang ten opzichte van Hogenberg's bedoeling. Waar de
uitgebeelde spreekwoorden een to en de geestetijkheid nadeelig of beke•
lend uitvallende strekking
verraden, werden zij in Horenbault's gravure, zij
draagt immers het vidit van Adrianus Vare' Vicari' Generalis, vervangen door
adagia die niet meer op monniken enz, maar wel op leeken toepasselijk
•
•
zijn.
In ditopzicht .hoeven wij maar, bij wijze van voorbeeld (Dr Jan Grauls zal er
breedvoeriger over handelen) de volgende tafereelen en de daarmeegepaard
gaande teksten te vergelijken:
AL HOY B. de Mompere, 1559
Als degeestelyckeit met vroukens vele
[doemineren
Dan hadden sij liever te slapen dan te
[stuederen
Ick wil mijn cap op den tuijn hanghen
Engaen voerts myn u ghanghen

AL HOOT. J. HORENBAULT, 1608
Als mans met andere vrouwen boeleren
Dan sietmen den fluer der steden vernemen
Ick hanghe mijn kleedt opde tuijn te
[drooghen
Werdet mij ghestolen ick moets
[ghedooghen

Ongetwijfeld bezitten wij in de et Al Hoy » een der kostbaarste documenten die rechtstreeks aanleunen bij het meesterlijke schilderij van Hieronymus Bosch ( De Hooiwagen >>. Het mag ons daarbij niet ontgaan dat de auteur
ervan, laten wij voorwaardelijk aannemen dat het Frans Hogenberg is, er zijn
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(' Den Dans des Werelts
Eurijngravure uitgegeven door J. B. Vrints
(zonder den drietaligen tekst).

eigen interpretatie aan gegeven heeft. Er kunnen immers nog andere prenten
nagewezen worden waarin het << hooi » motief izinnebeeldig uitgebeeld is. Ik
wil daarvan hier, om tesluiten, slechts een voorbeeld reproduceeren, i.t.z. een
burijngravure uitgegeven door Joan. Baptista Vrints onder den drietaligen
titel << Den Dans des Werelts » — « , Chorea Mundi >> — << La Danse du Monde »
en vergezeld van eveneens drietalige onderschriften. In deze rent valt in verband met het ,hi er behandelde onderwerp voornamelijk op te merken dat zich
aan de voeten van de centrale, symbolische, figuur (De Wereld) een gekroonde
hooibundel bevindt met het opsehrift <<Vanitas». Ik laat de taalkundige interpretatie van de hier met betrekking tot het thooi>> en den thooiwagen>> vermelde kunstwerken, met bijzonder genoegen over aanmijn zeer gewaardeerden
medewerker Dr Jan Grauls. Evenwel niet zonder er op gewezen te hebben dat
wij hier slechts een deel publiceeren van een meer omvattende studie, waarin
ook op de diepe kunst- en cultuurhistorische beteekenis van de behandelde
kunstwerken zal uitgeweid worden.
Louis

LEBEER.
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TAALKUNDIGE TOELICHTING BIJ HET HOOI EN DEN HOOIWAGEN
Wat beteekent het opschrift Al Hoy ? Letterlijk is dat gemakkelijk te verklaren :1
al hooi. En inderdaadbijna al de personages die op de ets van
Barth. 'de Mompere staan afgebeeld, houden een busseltje hooi in hun hand.
Dochdaar zijn we niet veel mede gebaat. Waarom dragen zij dat hooi ? Welk
is dus de figuurlijke beteekenis van de uitdrukking Al Hoy ? Die verklaring
zultge te vergeefs in onze woordenboeken zoeken. Gee enkel vermeldt ze en
degraveerkunst zal ons dus weer eens den sleutel van dit raadsel moeten aan
de hand doen.
Het mnl. h,00i (hooy, hoey, hoy), 'zegt Verdam, beteekent niet alleengedroogd gras, maar oak het gras, dat te veld staat en geschikt is om gemaaid
te worden. Verdam vermeldt volgende mnl. vertaling van het bekende vers nitIsaias Kap XL : Omnis caro foenum, et omnis gloria ejus quasi to agri. Alle
vleisch is hooy ende alle sine glorie als die bloeme des hooys.
Een hooi beteekent in het mnl. een grasspriet, een hooispriet. Niet een hooi,
geen hooischeut, bij uitbreiding geen kleinigheid, geen spier, niet het minst,
niets.
Zoo lezen we in Beatrijs, vs. 230 :
le hebbe u nach endach geclaghet
Ontfermelike mijn vernoy,
Ende mi en es niet te bat een hoy.
d.i. het heeft mi' niets gebaat.
In zijn Latere Verscheidenheden uit het gebied der Nederduitsche Taalkunde (Deventer, 1859) wijdt Dr. A. De Jager een uitvoerige studie aan de
versterkte ontkenning in onze taal, vooral bij de Middelnederlandsche schrijvers. Aileen uit het plantenrijk somt hij een heele reeks termen op welke de
beteekenis gekregen hebben van niets, niet het minst. Zoo b.v. : niet een gras,
niet een spier, niet een hoy, niet een stroo, niet een kaf, niet een riet, niet een
Imes, niet een blat, niet een loof, niet een bone, niet een pere, enz. enz.
Leuven 1883
con L
Idi oti
Vlaamsch
(, )
In zijn Bijvoegsel aan het Algemeen
vermeldt L. W. Schuermans voor Gent : << Een hooitje, 'tzelfde als een stmoitje, pijlken, haarken, izierken, weinig,Fke. 1k weet nit da'k remand een hooitje
in den weg geleid hebbe.>> De Gentenaars die ik daarover he geraadpleegd,
bevestigden mij dat 'de uitdrukking thans luidt : <<Geen heutsje of gee streutsje
in iemand zijn we le en. »
We kennen dus reeds een beteekenis van hooi die zonder heelemaal on gunsag te zijn, toch reeds aantoont dat het woord van den goeden we is afgedwaald.
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Het Wdk derNl. Tl zal ons echter eenpaar voorbeelden bezorgen waarin
hooi het pad der deugd volle
ft ver
dig heelaten.
Zoo lezen we s. v. kaproen (d.i.
hoofddeksel)
: Een
k
aproen
met
hooi vullen, bedriegen, misleiden, foppen ,
lemands
kaproen
• maken,
(met hooi ; met kat
; vol hoois) vullen, hem wat wijs
hetzij voor : hem vleien, of voor : hem imisleiden, bedriegen, beetnemen, foppen. Gelijkbeteekenende uitdrukkingen zijn : lemand de kaper (d.i. eveneens
een hoofddeksel) vol hooi stoppen (of steken), t.w. hem wat wijs maken , voor
den gek houden, enz., en lemand de kap vullen, soms met een voorzetselbepaling, als met ijdele praatjes ; met wissewasjes, enz.
e weten nu dat hoof insommige uitdrukkingen een ongunstige beteekenis
heeftdoch we hebben nog altijd een verklaring van het opschrift van B. de
Mom eye's ets Al Hoy.
Dieverklaring zullen we vinden bij de dichters nit de 16e en de 17e eeuw.
Bet eerste voorbeeld vonden we in Jan Van Styevoorts Ref ereinenbundel
Anno 1524, uitgegeven door Dr. Fr. Lyna en Dr. W. van Eeghem (De Sikkel,
Antwerpen). In Dl. I, bl. 30 en 31 hooren we de klachten van een ongelukkigen
minnaar die door een valsche, trouwelooze vrouw wordt bespot en verarmd :
IC word soe bemuft opt aerdich quixken
datic nau doer noch veynster en sach
Voer een groete gaf sy mij een knixken
dan vergat ick al my swaer gheclach
Sy leerde my den wech hoe ic sou gheraken
terplatter bursen ic liet mij verblinden
Leto
op die bore v faelgeert de quoy
hoe luttel wistic waer sy my won sinden
Ick en hie gheen quaet gelt permafoy
watse my se de twas al ho
Hoe mochtse dat in haer herte versinnen
Hier heeft dus h o de beteekenis van valschheid, bedrog.
In Die Remedie der Lie den (Brussel,1583) welke zonder naam van auteur
is verschenen doch algemeen aan J. B. Houwaert wordt toegeschreven, lezen we
op bl. 62 (verso) in Die Lamentatien vande ghehoonde Minnaers :
Al waer elcken minnaer toegheschreven/
Die van rooter liefden suchten/ en beven
Oneyndeli Lick troost/ van liefde verheven/
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Hieronymus Bosch De Hooiwagen.

Vreught scheppend als een groeyende geirde
Al dede sy den minnaer eere/ en weirde/
Boven al die wter werelt ient/ en moy// zijn/
Waer sy onghestadich het sou al hoy// zijn.
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Hier beteekent het laatste zinsdeel : het zou al verloren zijn, het zou slecht
eindigen.
In hetzelfde werk staat op bl. 102 (verso) en volgende een vierstrophig referein met als stok • Tis beter spade ghekeert dan nemmermeer. Het gaat natuurlijk weer over een trouweloos liefje en in de derde strophe lucht de minnaar zijn hart in onderstaande klacht :
Al en hebick dit niet connen versinnen/
Al hebdy my dwaselijck leeren minnen/
En met hoey gbecroont/
Die schade sal ick ho ick noch verwinnen/
Tpericuleus misual ben ick nu to binnen/
Dwelck steets by v woont/
Experientie heeft my ghenoech ghetoont/
Hoe ghy v dienaers loont// en deirlijck hoont
M et quade Fortunen /
Met hoe cropnen is een synoniem van een kaproen met hooi vullen d.i. bedriegen, foppen.
Den Handel der Amoureusheyt, welke in 1621 te Rotterdam is verschenen en
waarop ten onrechte vermeld staat dat hij poetelijck geinventeert ende Rethorijckellijck ghecomponeert is door Heer ende Meester Johan Baptista HouSpelen van
waert » bevat verscheyden schoone
• Zinnen van Mars ende Venus >>.
Deze laatste bedriegt haar echtgenoot Vulcanus met den mooien Mars. Phoebus
waarschuwt Vulcanus do als alle bedrogen echtgenooten wil deze het niet
gelooven. Phoebus zucht :
Ey arm Moet,
Hoe is synen caproen ghevult met kave, (bl. 316)
De zinnekens Iolijt van ooghen en Ghepeys van minnen die aan Venus' zijde
staan, drijven den spot met den ongelukkigen Vulcanus :
Iolijt van ooghen
Dus vult sy met ho
Ghepeys van minnen
Ia synen Tote,
Want sy hem gheen jonste en kan ghedraghen. (bl. 251)
Als men nu weet dat tote beteekende • 1) tuit, 2) lange en spitse punt aan
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lets, inzonderheid aan kleedingstukken en 3) snoet, snavel, dan zal men voelen
hoe ongenadig die arme Vulcanus besot wordt.
J. David in zijn • Lot van Wiisheyd ende goed Geluck •: op drije hondert
ghemyene Sprek-woorden : in rime gestelt deur Donaes Idinau, Antwerpen,
1606, geeft bl. 191 volgend rijmpje :
al waert noch so moy.
T'is al ho al

Men seght van de wereldt/ het is al hoy/
En van al s'wereldtsydelheden :
Al waer-sy oock noel' eens so moy/
Sy wordt van eens seders voeten betreden.
De wyse/ haer sinnen ten hemel be-steden.
Dat J. David de zegswijze T'is al hoy opgenomen heeft onder zijn drije
hondert ghemeyne Sprek-woorden » bewijst dat ze mondgemeen was omstreeks
het jaar 1600. Die verzameding was zoo populair dat Jan Rijspoort er 50 rijmpjes van op muziek gezet heeft (1).
dat het wood hDoi zch in de 16e en 17e eeuw heel
Uit vorenstaande b 'at
way verwijderd heeft van zijn oorspronkelijke beteekenis.
Met den term hooiwagen is hetzelfde gebeurd. Immers wij lezen bij Plantin :
Thesaurus theutonicae linguae (1573) • Hoywagen. Une charette foin, ou
charte de foin. Currus foeni oneratus, vehiculum foenarium. Den hoywagen
>> drijven. Mener ou conduire un chartê de foin, adag. alder baguenaudant.
>> Vehem foeni ducere, adag. nugari, iocos agere. >>
Deze laatste zegswijze beteekent dus • spotten, jokken, mallen. Ze luidt Hy.
dryft den hoywaghen met u op bl. 26 van Ada is ofte Spreecktvoorden, hecopieert van Reyer Gheurtz tanzsterdam en wordt eveneens vermeld door P. J.
trec ht
Harrebomee in Dl. I, bl. 331 van zijn Spreekwoordenboek der NI. Tl. (U,
1858).
Gheurtz heeft de copie van zijn hier bedoelde spreekwoordenverzameling
ten einde gebracht in 1552 (zie Harrebomee , o.c. Dl. III , bl. 448).
Het kan wellicht van belang zijn er hier op te wiizen dat in het Fransch de
term join eveneens een minder gunstige beteekenis heeft gekregen. Hi' is trou.
Dit
to dru.
w ens een tusschenwerpsel geworden om spijt en misprijzen uitkken
tusschenwerpsel komt ongeveer overeen met Nl. weg met ! Ik geef er den brut
van ! De oorsprong van het tusschenwerpsel join de is duister • toch brengen
verschillende Fransche taalgeleerden als i0. Bloch, A. Dauzat, Hatzfeld en
(
Dr.
R. LENAERTS : Het Nederlands Polifonies Lied in de zestiende
1) Zie
dienaangaande
eeuw. Mechelen-Amsterdam, 1933, bi. 30 en 43. Ik wijs er op da ft noch Dr. R. Lenaerts noch
vOcir hem A. DE JAGER (Taalloundig Magazijn, 3e dl., le Auk, Rotterdam, 1838, bl. 88) opgemerkt hebben dat Jan Rtjspoort de rijmpies van J. David had overgenomen.
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Darmesteter het in verband met het substantief join (hooi). Lime geeft reeds
een voorbeeld uit de 16e eeuw • Foin de la beste et ,de ,celui qui me l'a vendu,
Oudin, Curios. fr. Noel en Carpentier vermelden in hun Dictionnaire Etymologique (Paris, 1839 een vermakelijke anecdote over het gebruik van het
woord • ( On .connail l'anecdote de ce predieateur qui, ayant pris pour texte :
>> Omni taro foenum, et prechant devant la cour, commenca son discours ainsi:
>> Foin du roi, join . de la reine, join de M. le cardinal, join de vous tous, join
>> de moi-meme, omnis caro foenum ».
In zijn werk over het Fransch der 17e eeuw Le Francais classique (Paris,
1923 haalt Gaston Cayrou verschillende voorbeelden aan die wizen op een
ongunstige beteekenis van het woord join. Zoo vermeldt hij uit A. Furetiere :
Dicttonnaire universel (1690) : Se dit aussi par mepris, pour marquer une chose
de neant, peu estimable. C'est un bel avocat de foin, comme on dit : De paille... Il est vieux».
Over het gebruik van het tusschenwerpsel in de 17e eeuw vermeldt Cayrou uit den Dictionnaire de l'Academie ran arse (1694) : <K Sorte d'interjection
qui marque le depit et la colere. Foin, voila un habit tout gate. Foin de lui. Il
est bas ».
Nu we een beetje klaar be inners te zien in de wordings- en verwordingsgeshe ens van het woord hooi, zullen we de verschillende beelden behandelen
van de ets welke we op gezag van Dr. L. Lebeer eveneens noemen naar den
vermoedelijken uitgever Barth. de Mompere. We zullen tevens de nagevolgde
prent van J. Horenbault, welke dagteekent uit 1608, vergelijken met het oorspronkelijke.
De ets Al Hoy heeft tot opschrift, buiten de woorden Al Hoy welke Op deli
rijmpje dat ten onreehte als n r 3
hooiwagen staan gesehreven, het vier re
is opgegeven. Hier volgt het :
Geestelyck weerlijek het sij in wat staters
Vint men g hebreck tot alien stonden
Daer om doe het goet en willet quaet laten
Want anders (Ilaes) eest al ho bevonden
Daaraan beantwoordt bij J. Horenbault het volgende onderschrift •:
Dabuijsen zijn groot in alle staeten
soomen bevint tot Ole stonden,
Daer om doeghet goet en willet quaet laten,
Want anders (Ilaes) eijst al ho bevonden.
Dit rijmpje is de samenvatting van gansch de ets : Overal vindt men gebreken. Ik raad u eehter aan het goed te doe en het kwaad te laten want anders
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zal het ,slecht met u eindigen (eest al hoy bevonden). De moralisatie wordt hier
klaar en duidelijk uitgedrukt. In de spreekwoordenschilderij van Pieter Bruegel den
Oude welke evenals de ets insgeden
Al hoy dagteekent van 1559, wore
lijks de gebreken van de wereld gehekeld doch de moralisatie ligt er niet zoo
dik op.
• B. de Mompere heeft vol gende toelichting :•
Beeld nr 1 bij
Ghij en suit geen twee heeren dienen in wat Staten
Want den enen suldij beminnen en den anderen haten
Bij Horenbault :
Tis hooy twee heeren groot dienen diuersch van staten
D'een werdtu liefghenoot, den anderen zult ghij haten
Het spreekwoord Niemand kan twee heeren dienen is ontleend aan Ma tth.
NI 24 of aan Luc. XVI, 13, waar Jezus tot Zijne discipelen zegt :• Ghy en
cont niet Gode dienen endeMammon (zie F. A. Stoett • : Nederlandsche
Spreekwoorden, enz. Zutphen, 1923. nr 872). Het werd opgenomen in tal van
verzamelingen uit de 16e en 17e eeuw en is eveneens gebruikelijk in andere
talen.
Beeld nr 2 bij B. de Mompere :•
Tenghaedt ter werelt niet wel
Alstde gesteelijchz ten stryde wer beuonden
Twaer beter datse waren zeer snel
Om te leren en to bekeren alle smenschen sonden
Bij Horenbault :
(links) Wee hem die oorlogh soeckt want godt sal hem vervloecken
Met recht werdt hij vervloeckt, diet soeckt uijt alien hoecken
(rechts) Wee hem die den krijgh dient, alleen om loon en gagie
Weer viandt ofte vriendt, sijn siel stelt hi' t'ostagie
Hier hebben we niet te doe met een spreekwoord. Bij B. de Mom ere wordt
de oorlogzuchtige geestelijkheid gehekeld en op haar plichten gewezen. Bij
Horenbault wordt alle critiek op de geestelijken angstvallig geweerd • : hi' vervangt de strijdende paus, bisschop en monnik door gewone soldaten. Hen treft
zijn critiek.
Beeld nr 4 bij B. de Mom ere :
Men sal geen gestelijcke benefitien verhueren oft vercopen
Op dat wanneer sij den wolf sien omen niet en gaen to en
Bij Horenbault
Die beneficien, en officien coo en
Die, als den wolf compt, zyn deerste die loo en
Weer heeft Horenbault het beeld gedeclericaliseerd : de twee priesters bij
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B. de Mom ere zijn vervangen door twee edellieden. De simonie wordt bij
Horenbault een handel in ambtsvoordeelen en betrekkingen.
Beeld nr 5 bij B. de Mom ere :
Soe wij Imant doot steckt hi moet belijen
Dat al hoy es oiler bey sijen
Bij Horenbault
Met vechten, willen sy selven •vreken
Tis min dan hooij altijdts ghebleken
Beeld nr 6 bij B. de Mompere :
Een dochter die houwen wilt hoe rijick hoe moij
Diet twee alleuen schoon toe seijt, dat es al ho"
Bi j Horenbault :
Een minnende dochter jent, ende moij
Diet euen schoon toeseght aen twee, is hoij
Beeld nr 7 bij B. de Mompere :
Alsmen hem de waerheijt seijt dan stopt hi' syn oren
Tes algoet alsmen hen seijt datse geerren horen
Bij Horenbault •
Sec .som hun salicheijt, dan stoppen sij hun ooren
Maer spreeckt dat hun greijt dan willen sijt wel hooren
Hier heeft Horenbault den priester behouden
•: hij speelt immers de schoone
rol vermits hij <<som hun salicheijt secht >>.
Beeld nr 8 bij B. de Mompere :
Diesijn goet verspelt nacht en dach
Als hi' dan thuijs coempt dan stegetter al in den wach
(d.i. dan is het ellende)
Bij Horenbault •:
Tis hooij to meijnen met tuijschen Winne
Ghij verliest u gheldt en oock u sinnen
Beeld nr 9 bij B. de Mompere :•
Tes ons verbooden
Teen bidden vremde goeden
Bij Horenbault :
Watghy versiert, tis u verboden
Aldus faenbidden vremde node
Bij Horenbault zijn die vreemde goden: Maers, Luther, Calvin en Menno !
Beeld rir 10 bij B. de Mompere :
Hi'j es weal sot en onvroet
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Die sin betrouwen set op sijn goet
13i j Horenbault :
Is het niet oprecht hooij
op t'goedt soo te betrauwen
Wien volght alsulcken tooij
Het sa hem eens berauwen
Beeld nr H bij B. de Mom ere :

l

Een drunckart doe sijn leeuen groot hinderen
En si j n goet compter zeer me te verminderen
Bij Horenbault
Een dronckaert doet zijn leue hijndren
Ende sijn goet compter zeer mede te mindren
ilorenbault heeft zijn dronkaard gansch rechts geplaatst • hij laat hem brakend een bordeel verlaten.
Beeld nr 12 bij B. de Mompere •
Siet hetslaepter al het esser zeer stille
Ick saeij nu al dat ick wille
Bij Horenbault •
Siet hier, het slaepter al
En t'isser alseer stille
Nu' ick naer t'gheval
Hooij, crocke en al dat ic wille
De crocke is de wilde wikke ( Den Crock is eenpeste ende verderffenis van
alle Coren... »schreef Dodonaeus. Zie Wdk der Nl. Tl. s.v. krok.
Beeld nr 13bij B. de Mompere :•
Waecktaltijt, en wacht v van slapen
Want dieduevel es wt omv te betrapen
Bij Horenbault •
Waeckt altydt, en wacht u van slapen
Want den duijvel is uijt, om u te ,betraepen
Als'
menschen slaepen, de te waken behooren
Den viandt saeit onkruijt, in t'midden van t'kooren
In 12 en 13 zijn B. de Mompere's personages vier kloosterlingen die slapen
inplaats van te waken. Horenbault heeft ze vervangen door vier leeken.
Beeld nr 14 bij B. de Mompere :•
Diete hooghe wilt vlieghen
Die sal sij seluen bedrieghen
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Bij Horenbault •
Ghemeijnlick die te hooghe vlieghen
Haer sell opt leste zeere bedrieghen
Dit zeer bekende spreekwoord is vaak afgebeeld in de plastische kunsten.
Bij P. Bruegel den Oude komt het evenwel niet op zijn spreekwoordenschilderij voor.
Beeld nr 15 bij B. de om ere :
Compt al om hoij met grooten hoopen
Ick sals v ghenoech gheuen ghij en doest peen coopen
Bij Horenbault :
met grooten hoopen
Comt al om hoof met
Ick sal u ghenoech gheuen ghij en hoeft gheen te koopen
Bij B. de Mom ziet men vooral priesters die den hooiwagen omringen en
K om hooi komen. Bij Horenbault zijn het meestal leeken, toch bemerkt men
nog een paar priesters.
nr 16 bij B. de om ere :
Be
Die hem begheeft tot diefuerijen
Al wort hij ghehanghen hij salt moeten lijen
Bij Horenbault :
Is stelen niet hooij, ende een handt vol sonne
Want wee heeft ooijt met stelen ghewonnen
Een handt vol sonne is eigenlijk een handvol zonlieht of zonneschijn. De beteekenis is • een zeer kortstondig genot. Van het door B. de Mompere aangehaalde spreekwoord, bestaat ook de variante : Die sigh geneert met het stelen/
moet sigh getroosten met het hangen (Adagia quaedam, Brugge, 1727, bl. 13).
En bij B. de Mompere en bij Horenbault is de dief en beurzensnijder waarheeft nagelaten.
van P. Bruegel het bekende voor
Beeld nr 17 bij B. de om ere :
Als de geestelycheyt met vroukens vele doemineren
Dan ha dden sij Heuer to slapen dan to stuederen
Bij Horenbault :
Als mans met andere vrouwen boeleren
Dan sietmen den fluer der steden verneren
Dr. L. Lebeer heeft er reeds op gewezen dat Horenbault de monniken uit
deze plaat heeft verwijderd en vervangen door lee en.
Beeld nr 18 bij B. de Mompere :
Bekeert v van son den wij dat ghij sijt
Op dat ghij niet als hoij den viere ghedijt
Bij Horenbault •
at maeckt ghy, o sondaer, onbeureest quant
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Ghy draeght u ter hellen als hooy ten brandt
•:
Beeld Ilr 19 bij B. de Mompere
Hoetrecktij soe het hoij wt watten cueren
Ick sals v toch ghenoch thuij vueren
Bi j Horenbault :
Hoe treektij so het hooi' wt watten kueren
Ick sals u doch ghenouch thuijs veer
d.i. Hoe, om welke reden trek gij zoo het hooi, ik zal er u toch genoeg thuis
bezorgen.
Het is de duivel die << den hooiwagen drijft » en zijn spot niet spaart aan al
die ongeduldigen die zich om den wagen verdringen om toch maar een beetje
hooi to bemachtigen.
Beeld nr 20 bij B. de Mompere :
Die splinter in sijn broeders ooghe hy- wel siet
En den grooten black (d.i. balck) in sijn eijghen ooghe niet
Bij Horenbault :
In eensanders ooghe splinter siet
Ende in sijn eyghen den Balcke niet
Ditgezegde is ontleend aan Matth. VII, 3 : Ende wat siet gy den splinter
die in de ooge uwes broeders is, maar den balck die in uwe ooge is en merckt
gy niet ? Zie Stoett o. c. nr 1680. De zegswijze komt voor in vele tale n en werd
in tal van spreekwoordenverzamelingen opgenomen.
Beeld nr 21 bij B. de Mompere :
Ick moet al of maijen
Het tgoedt metten quaijen
Bij Horenbault :
Die tusschen de doornen hun saedt saeien
Moeten het goedt met tquaet af maeien
Beeld nr 22 bij B. de Mom ere :
Ick wil mijn cap op den tuijn hanghen
Engaen voerts mijn v ghanghen
Bij Horenbault •:
Ick hanghe mijn kleedt opden tuijn to drooghen
Werdet
mij ghestolen ick moets ghedooghen.
.
Horenbault heeft den monni,k die zijn kap op den tuin hangt, vervangen
door een vrouw die haar kleeren op de haag te idrogen hangt. Het algemeen
bekendspreekwoord : de kap op den tuin hangen staat in tal van spreekwoordenverzamelingen en werd herhaaldelijk in beeld gebracht door etsers en
schilders.
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Het spreekwoord izooals het door Horenbault werd gewijzigd, heeft veel van
zijn beteekenis en van zijn pit verloren.
Beeld nr 23 bij B. de Mompere :
Tes een ghemeijn segwoort my macht we weeten
Da de coorenbijters dermen al leeuen op eeten
Bij Horenbault
Het is een spreeekwoort, men ma ht we weten
De koorenbyters de armen leuende op eten
De cornbiter of korenbijter is een benaming van den korentvorm, een zwart
insect, dat het koren op de graanzoklers verslindt. Bij overdracht werd het
woord ook gebruikt voor een graanopkooper die evenals de korenbijter zooveel mogelijk graan naar zich toe haalt. Zie illnl. Wdk s.v. cornbiter.
Decornbiter, coorncoper of corenman stond zoomin in de 16e eeuw als thans
in een geur van heiligheid. De etser heeft hem dan ook gekozen als de man
die de armen levend opeet.
In een spel van sinnen Bruer Willeken dat in 1565 to Has el werd opgevoerd
maken we kennis met een monnik H al Verdoelt die het klooster wil verlaten
en graag de wereld zou willen zien. Hi j valt op Catyvighe die hem beschrijft
wat soort van menschen men in de wereld zooal aantreft •; zoo geeft hij volgend
weinig vleiend portret van de opkoopers :
Tsyn al corenbyters,
Die duer steden en dorpen teenen elop loopen
En alien tcorenteenen hoop opcoopen,
En leggent met hoopen op haeren polder nau
En dan sluitense haren solder tau ;•
Sy willens niet vercoopen, dits verschelden al,
Tot dat elek vat eenen pattecon Belden sal,
Al waer dat iemant daerteghen waer prasende •
Dies tvolck nu loopt op straten rasende
Van grooten bonger, vrouwen en mannen (1).
Beeld nr 24 bij B. de Mom ere :
Si le hen op de men hen sehouweren swaer lasten
En met haeren vin here en willen sijse niet aen tasten
Bij Horenbault
Som legghen op dandere swaere lasten
Die sy metten vijngher niet en willen aentasten
Beeld nr 25 bij B. de Mom ere :
(1) OSC. VAN DEN DAME

en

FR. VAN VEERDEGHEM :

De Roode Roos. Zinttespelen en andere

tooneelstukken der zestiende emu% Bergen, 1899, bl. 219.
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Waer om sijdij soe hoeuerdich tot allen tyen
Wanghij moet toch tot jerde ghedijen
Bij Horenbault :
Waerom sydij soo fier, in al u wulpsch beromnien
Dijnickt op dat heel
vier, twelcke u sal comers
Beeld nr 26 bij B. de Mom ere
Wacht v dat ghij niet en ghaedt in de bordeelen
Want alle mijn juweelen
Heb ickerghelaeten
Nu jaeghense mij nockt achter straeten
Bij Horenbault
at haelense in t'bordeel
Die soo van lusten krielen
Ramp en rooij voor hun deel
Ende tverlies van hun sielen
Het bordeel, waaruit men hardhandig den bezoeker half naakt op straat
gooit, heeft een omgekeerden wereldbol tot uithangbord met als zeer Zuidnederlandsch gekleurd onderschrift : Diets in de verkede we el . Hetzelfde vindt
men op de meeste in beeld gebracbte spreekwoordenverzam elingen.
Bij Horenbault hangt op den omgekeerden wereldbol nog een krans ten
teeken dat daar geschonken wordt. Het onderschrift is echter weggelaten.
Beeld nr 27 bij B. de Mom ere :
Die alle sijn sinnen set naer tsweerrelts jolijt
Die verliest hier alle sijnen tijt
Bij Horenbault :
Syn sinners tot lust des weerels stellen
Is tydverlies en een eeuwich quellen
Beeld nr 28 bij B. de Mom ere :
Al sus smit mij myn wijf en ick en ders niemant claghen
De (d.i. die) een quaet wijf heeft die heeft quaij plaeghen
Bij Horenbault
Die eenquaet wijf heeft is een quae plaeghe
Alst iuyst niet wel en gaet, werde ick gheslagen
Beeld nr 29 bij B. de Mom ere :
Als den enen linen den anderen wilt leyen
Dan vallense inde gracht alle been
Bij Horenbault :
Den blenden leedt den le en
Ende beede inden gracht belenden
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Dit spreekwoord is ontleend aan Matth. XV, 14. In de middeleeuwen en nog
later stond het zee in degunst bij di liter en schilders. Dr. L. Lebeer heeft er
hierboven reeds op gewezen dat J. Horenbault de blinden van B. de Mompere
vervangen heeft door de personages welke Pieter Van der Heyden gegraveerd
heeftnaar Hieronymus Bosch.
Nu we den tekst van . de ets Alhoy volledig voor oogen hebben, zullen we
eveneen lijstje opmaken van de gebreken welke de etser heeft willen aan de
kaak stellen. In n r 1 hekelt hij hen die twee heeren tegelijk willen dienen, in nr
2 de oorlogzuchtige priesters, in n r 4 de simonie, in n r 5 de vechters en moordenaars, in nr 6 de coquetteerende vrouwen, in n r 7 hen die niet graag de waarheid hooren, in n r 8 de spelers, in nr 9 de aanbidders van vreemde goden, in
n` 10 de gierigaards, in n r H de dronkaards, in n r 12 en Il r 13 de nalatige geestelijken die slapen in plaats van to waken, in nr 14 den hoogmoed, in n r 15 de
men , hen die zich tot het kwade laten drijven (die hooi willen bemachtigen),
innr 16 de dieven en beurzensnijders, in Il r 17 de ontuchtige priesters, in n r 18
de zondaars die zullen ,branden in de hel, in nr 19 de menschen die hun gebreken involgen, in nr 20 hen die de kleine ondeugden bij een ander waarnemen, maar eigen gebreken niet kennen, in n r 21 die zijn zaad bij het onkruid
heeft gezaaid en dus alles moet afmaaien, in n r 22 de kloosterlingen die het
klooster verlaten, in nr 23 de graanopkoopers en uithongeraars, in n r 24 de
machtigen die het yolk zware lasten opleggen, in r 25 de hoovaardige vrouwen, in nr 26 de losbandigheid, in n r 27 hen die alleen wereldsch genot najagen,
in nr 28 de kwaadaardige vrouwen, en ten slotte in n r 29 de onbekwamen die
an deren willen leiden.
Aldiegebreken worden in verband gebracht met hooi. Dit woordo oet dus
in de 16e en 17e eeuw heel wat meer beteekend hebben dan onze woordenboeken laten vermoeden. We hebben immers gezien dat deze term gebruikt werd
in uitdrukkingen als niet een hoy (niet het minst), een kaproen met ho vullen,de kaper vol hooi stoppen (bedriegen, foppen) eis al ho ('t is bedrog, 't
is schijn), met hoey croonen (bedriegen, voor den gek houden), synen tote met
hoye vullen (bedriegen), den hoywagen drijven (spotten, jokken). In al deze
zegswijzen en spreekwoorden heeft hooi een ongunstige beteekenis. In de eta
A/ hoy zou men dezen titel gevoeglijk kunnen vervangen door 't Is al verkeerd.
Zelfsde wereldbol hangt er verkeerd
Het onderschrift der burijngravure Den Dans des Werelts van Joan Baptista Vrints, waarop Dr. L. Lebeer hierboven reeds gewezen heeft, luidt in het
Nederlandsch :
Och veele die hier Dansen en maecken Iolijt ,, groot,
Om dat her de Weereltsoo schoonen saecken biedt :•
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Ten is maer een Bobbele', vol Wints, die u verblijdt„ bloot,
Als Hoij en Roock, verghaet, wat meijndij maecken Iedt •
Door Nijt, int dobbel Herte', ghij en condt versaecken, niet,
V Sot Huijghelspel, ende Dronckenschaps seden,
Om Ho het ghij Tuijmelt, en vult u kaecken„ siet,
Dwelck al maer Sotheijt en is, hoort Salomons reden :
Goidts straffe en slaept niet, als ghij meest sit in Vreden
In het Fransch luidt het •
Du Monde marque ici la feinte faulsetê,
Qui te faict beau semblant, et em le quil te fl atte ,
Mais c'est come la bube en l'eau au coeur ,d'este,
Comme loin oil vapeur, qui parmi l'ayr sesquarte,
One nij eut vraij plaisir, tel' feint' honestete,
Que la vie desment ; l'un tient un double coeur,
L'autre veut haut monter, l'autre est tousiours aeve ( ?)
De yin run sonproche aguette par ranqueur„
Puffs quand aise on ij est, Dieu tire' a son coste.
Ook in de en Dans des Werelts worden de gebreken gehekeld : nijd, dubbelhartigheid (d.i. huichelarij), dronkenschap, hoogmoed, wereldsch genoegen,
't is allemaal dwaasheid en ijdelheid (een Bobbele,Wints
vol , ... verghaet als
Hoij en Roock...).
Op de prent word de rook afgebeeld door een brandende fakkel terwiji voor
de voeten van Den Dans des Werelts (voorgesteld door een vrouw die op haar
hoofd een aardbol draagt) een busseltje hoof ligt met als opschrift vanitas d.i.
ijdelheid, ijdele schijn, leugen.
Mogen wij er hier op wijzen dat men in ijdelheid niet uitsluitend de beteekenis van vergankelijkheid moet zien.
Lilt he een hierboven werd uiteengezet blijkt duidelijk dat het woord hoof
met zijn ongunstige beteekenis herhaaldelijk voorkwam in de letterkunde der
16e en 17e eeuw en dat het meer clan eens uitgebeeld werd in de graveerkunst
van dien tijd.
an we nu een der meesterwerken van Hieronymus Bosch, den zoo enaamden Hooiwagen, in dat licht beschouwen, komen we al spoedig tot de
conclusie dat zijn schilderij geen aileenstaande feit is in de kultuurgeschiedenis der Nederlanden en dat het prachtstuk van den grooten Bosschenaar geen
eindpunt is geweest in de geschiedenis der beeldende kunsten.
We hebben hierboven aangetoond dat reeds in 1524 de term hooi een ongunstige beteekenis had gekregen •; dat scheidt ons ongeveer een kwart eeuws van
het ontstaan van den Hooiwagen. Wij mogen dus onderstellen dat ook H. Bosch
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de met hooi gevormde zegswijzen en spreekwoorden gekend heeft. Hij was trouwens een liefhebber der volkstaal en wist er heel wat uit te halen. In een vergelijking to he ide twee grootste uitbeelders der Nederlandsche volkstaal
zegt Max J. Friedlander
(1) :• « Bruegel hat der Aufgabe und Absicht nach
» ebenso wie Bosch volkstiimliche Redewendungen in Bildlichkeit umgesetzt,
>>gewissermassen zuriickversetzt. Er fiillt solche Darstellungen mit Realitat bIs
>> zum Rande. Seine Menschen sindganz be der Sache, Boschs Figuren dage>> gen gleichen KomOdianten, Puppen, die der Autor an Schniirren diri» giert... >> En vender : « Die bildhafte Sprechweise des Volkes war nicht die
>> einzige Queue genrehafter Motive. Moralbegriffe, wie die Todsiinden, warden
>> durch or any des Lebens veranschaulicht von Bosch z. B. auf der Tisch»1 to die im Escorial bewahrt wird. »
Welk is nu de zegswijze of de zegswijzen die Bosch in zijn Hooiwagen heeft
in beeld gebracht ?
Reeds in 1605 schreef de Spanjaard Fray Joseph de Siguenca in verband
met dit schilderij : « En sus de ces peintures il y en a d'autres encore, d'un
>>grand art, et d'un profit non moins considerable, quoiqu'elles apparaissent
>>plus macaroniques, ce qui est le troisieme genre de son invention. La pensee
>> et Fart de ce genre sont bases sur ce passage d'Isaie, on l'envoye de Dieu
>>parle ainsi •: «Toute chair est ,comme l'herbe et sa gloire comme la fleur des
>>champs >>. Et sure
ce sujet David dit : « L'homme est comme l'herbe et toute
»sa gloire comme la fleur des champs ». L'une de ces peintures contient comme
>>pensee fondamentale et comme sujet principal, d'abord (qu'il y a un char
>>charge de join et assis dessus les plaisirs charnels...». En verder : «Le tableau
>> qui s'appelle Le Char de Foin est peint avec beaucoup de sentiment... >> (2).
Men zal opgemerkt hebben dat J. de Siguenca de woorden van Isaias niet ten
grondslag legt aan een enkel schilderij. Een zeker soort van Bosch's werken
steunt op die woorden, zest de Spanjaard. Hoe het oak zij, de meeste kunstcritici hebben steeds voorgehouden dat de Hooiwagen zijn ontstaan to danken
had aan de hierboven bedoelde woorden van Isaias.
Heel onlangs heeft Ch. de Tolnay (o.c. bl. 26) een andere meening vooruitgezet : « Le monde est un mont de foin, chacun en prend ce qu'il en peut saisir >>,
dit le vieux proverbe flamand qui a inspire l'artiste >>. En in een nota op bl. 63
voegt hij er an toe : « De Werelt is een hooiberg ; elk plukt ervan wat hi
kan krijgen >> (voir Harrebomee, s.v. << hooiberg »).
(1) MAX J. FRIEDLAENDER : Die Altniederliindische Malerei. 5. Band. Geertgen van Haarlem
Berlin, 1927, zie bl. 101 en 102.
(2) 11( cheer J. DE SiGuENcit volgens de Fransche vertaling van Charles de Tolnay : 'Vero.
nymus Bosch. Bale, 1937 , bl. 78 .

and Hieronymus Bosch.
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«Jusqu'â present, on considerait le tableau comme une illustration des paroles
d'Isaie : « Toute chair est herbe, et toute sa bonte est comme une fleur dans
les champs >> — ou encore des paroles de David •: «l'herbe se desseche et la
fleur se fane » (voir Siguenca, Appendice (8), et Justi, p. 132). Le proverbe
que nous citons s'adapte plus exactement a la representation et convient mieux
au caractere rustique de l'ceuvre ».
Eerst moet ik doen opmerken dat hooiberg niet mont de join beteekent in
het Fransch maar meule de join en ook grenier ii join • berg in hooiberg is de
verbaalstam van bergen d.i. opbergen. Verder zou ik niet durven beweren dat
het door de Tolnay voorgestelde spreekwoord een « vieux proverbe flamand >>
is. De schrijver vond het in Harrebomee's Spreekwoordenboek clock in dit
verzamelwerk staan oude en jonge spreekwoorden en zegswijzen. Het is dus
een eerste vereischte na to gaan in welken tijd die spreekwoorden in gebruik
waren. Voor « De wereld is een hooiberg • elk plukt ervan, wat hij kan krijgen >> verwijst Harrebomee enkel naar Luim en Ernst van N. Van der Hulst
welk werk slec hts in 1823 in Rotterdam is verschenen !
Dit spreekwoord is nog volop in zwang in het dialect der provincie AntwerP en het luidt er : De wereld is 'nen hooitas
•: die meest trekt, hee(ft)
meet (zie P. J. Cornelissen en J. B. Vervliet : Idioticon van het Antwerpsch
dialect, Aanhangsel, Gent, 1906). Het is eveneens gebruikelijk in het Rijnlandsch • « Die Welt es e Heuhaufen •; wer roppe kann, der roppt » of nog
« Die Welt es e Heuhaufen, wen sich et mehst roppt, den hat et mehst >> enz.
{ ze Rheinisches WOrterbuch s.v. Heuhauf[en]).
Ik herhaal echter dat het hier een modern spreekwoord geldt en dat wij door
geen enkel voorbeeld kunnen bewijzen dat het omstreeks 1500 gebruikelijk
was. Het is dan ook meer dan gewaagd te beweren dat dit spreekwoord « a
inspire l'artiste >>. Wel kennen we uit 1727 een gelijkaardige zegswijze •: « Die
aan den hooiberg staat, plukt » d.i. die de gelegenheid heeft, bedient er zich
van tzie C. Tuinman • Nederduitsche Spreekwoorden, 2e dl., Middelburg,
1727). Doch adat scheidt ons nog ten minste twee eeuwen van Bosch's ti
Wellicht zouden we korter bij de waarheid komen indien wij verwezen naar
een zegswijze uit den hierbovengenoemden bundel van Reyer Gheurtz uit 1552,
namelijk Om tlange hoy plucken (bl. 54 • zie ook P. J. Harrebomee, o.c. s.v.
hooi). Deze zegswijze wordt nergens verklaard of toegelicht doch ze is naar
alle waarschijnlijkheid een synoniem van de zegswijze Si treckeit omt lanxte
ofwel zij trekken om het langste eind, d.i. ze trachten alien zooveel mogelijk
te krijgen, in te palmen. Een hekeling dus van de hebzucht. Laatstgenoemde
zegswijze werd in de 16e en 17e eeuw herhaaldelijk in beeld gebracht, zoo o.m.
door Pieter Bruegel den Oude en door zijn navolgers.
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betreft.
at nu de hierboven aangehaalde woorden van den profeet
durf ik al evenmin beweren dat ze omstreeks 1500 mondgemeen waren. Niets,
geen en bewijs laat ons toe te bevestigen dat de zegswijze • Alle vleesch
is ho >> ooit doorgedrongen is in de volkstaal, zooals di het geval is geweest
met tal van andere uitdrukkingen die aan den Bijbel zijn ontleend.
Harrebomee die zooveel spreekwoordenverzamelingen heeft geexcerpeerd.
vermeldt slechts een enkel maal de zegswijze : Alle vleesch is hooi en verklaart
ze door • Alle menschen zijn sterfelijk (zie Spreekwoordenboek, Dl. II, bl.
LXXI1I). Hikon
on echter geen enkele verzameling opgeven waarin ze vermeld
wordt. Naar mijn meening is de opvatting als zou H. Bosch zich hebben laten
inspireeren door de zegswijze : Alle vleesch iss hoo de wereld ingezonden door
een of ander bijbelvast intellectueel als b.v. Fray Joseph de Siguenca, die den
hooiwagen bemerkend, zijn bijbelkennis en zijn... verbeelding vrij spel liet...
1k wil ook graag aannemen dat een uitdrukking als Alle vleesch is hooi
gebruikelijk kan geweest zijn in sommige kringen als b.v. bij priesters. Doch
daarom is ze nog niet mOndgemeen bij het yolk. En kunstenaars hebben toch
vaak een voorkeur voor zegswijzen waarvan het gewone yolk de figuurlijke
beteekenis kent. Die tegenstelling tusschen eigenlijke en overdrachtelijke beteekenis is zelfs een kenmerk van verschillende van Bruegels werken.
Zou H. Bosch de zegswijze dan niet zelf in den Bijbel kunnen gevonden
hebben ? Dat is natuurlijk mogelijk maar niet waarschijnlijk. Waarom dan
naar een oplossing zoeken wanneer wij met zekerheid een half dozijn zegswijzen en spreekwoorden kunnen aanwijzen die onmiddellijk aansluiten bij
de kaper vol hooi to en iemand met hoey
Bosch's tijd, als b.v. : eis al ho de
croonen, synen tote met hoe vullen, den hoywaghen met pie an dryven, om
tlange hoy plucken.

Laten wij nu even het sehilderij van Bosch bekijken in het licht van deze
spreekwoorden.
Met de twee zijvleugels kunnen we kort zijn : de linkervleugel schenkt ons
de sehepping van Eva, den val van Adam en Eva en hun verdrijving uit het
Aar dsch Par di De rechtervleugel vertoont ons de straf van het zondige
menschdomdat zal boeten in de hel.
Voor ons eehter is het middenpaneel van het grootste belang. Het worth immers ingenomen door een ontzaglijken hooiwagen en het meerendeel der personages schijnen verband te houden met hooi. Den eersten indruk den men
heeft bij het aanschouwen van het paneel is onvermijdelijk Tis al hoy! Dat
is de materieele indruk, doch wanneer men vervolgens de voorgestelde per sonages en tooneelen bekijkt en nader onderzoekt, komt men tot dezelfde conclusie. T'is al ho want wat ze verrichten is of ijdel of misdadig: ze vrijen, veehten
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en eengansche schaar (geestelijken en leeken, armen en rijken) pluckt om
tlange hoy. De wagen wordt voortgetrokken door monsterachtige duivels. Dezen
dryven den hoywaghen in de richting van de hel. De lezer gelieve te onthouden
dat dryven, zooals we bij• Plantin gezien hebben, << mener ou conduire >> beteekent. De duivels dryven d u den hoywaghen met al ideze liefdelustigen, he
bzuchtigen en moordenaars. Zij bedotten hen en laten ze in hun ongeluk (de
hel) loo en
In den rechterhoek op den voorgrond zien we hoe enkele kloosterzusters een
ten behoeve van een diklijvigen monnik. Tot nu toe hebben we voorbeelden aangehaald
•
van een kaper of kaproen, of van een tote die
• den onnoozel uitzienmet hooi gevuld werden. Zouden die kloosterzusters hier
•
den pater niet aan het bedotten zijn ? Zij vullen immers zijn
zak met hooi !
•
Het is niet gemakkelijk al de tooneelen diezichafspelen
op den voor and
zak met hooi vullen

te verklaren, in het midden staat evenwel een kwakzalver voor zijn kraam. Van
zulk een mensch mag men toch gewoonlijk zonder overdrijving beweren dat hij
den tote van zijn publiek of van zijn patient
met hoye vult !
En'
•
• als een waarChristusfguur, welke in de wolken verschijnt,
is dit niet
schuwing to en al die gebreken en misdaden welke het menschdom ingevolge
•
den vat onzer eerste ouders en door de menigvuldige misdrijven van de wereld,
regelrecht naar de hel voeren ? Is het niet of uit den mond van den Zaligmaker
de woorden klinken die wij reeds op B. de Mompere's ets en bij J. Horenbault
hebbengelezen •
• in wat Staten
Geestelyck weerlijck het sij
Vint menghebreck tot alien stonden
Daer om doeghet goed en willet quaet laten
Want anders (Ilaes) Best al ho y bevonden
Het
•
zal wel een onbegonnen werk
zijn met preciesheid te Witten bepalen
•
welke de juiste beteekenis is van alle bijzonderheden in zulk een ingewikkeld
werk als dat van H. Bosch. En dan nog ongeveer 450 jaar nadat het werd ver• door Bosch te
vaardigd ! Toth meenen wij dichter bij de waarheid te zijn
plaatsen te midden van zijn tijd zooals deze zich uit in taal en letterkunde.
Wij verkiezen dit boven het voortdurend her halen van een verklaring Welke
berust op een uitdrukking ,die nooit tot de volkstaal heeft behoord,dus klaarblijkelijk achteraf werd gevonden en heelemaal niet past voor het grootste deel
derschilderij. Wij meenen ook niet .dat een enkele zegswijze ten grondslag
lit aan het paneel. Wel zijn wij ervan overtuigd dat alle voorstellingen berusten op een uitdru,kking of spreekwoord in verband met h oof en dat de verschillende door ons vermelde zegswijzen daarvoor mogen in aanmerking komen.
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Hiermede wil dus heelemaal niet beweerd worden dat bovenstaande bijdrage alley zou opgeklaard hehben in verband met den Hooiwagen. Wij he ben
elikel een steentje willen. bijbrengen tot het taalkundig en cultuurhistorisch
situeeren van en meesterstuk van H. Bosch.
In zijn art Het verklaren van het werk van Bosch en Bruegel (Nieuw
Vlaanderen, 7 Maart 1936) spoorde Prof. Dom. Roggen de Germanisten er toe
as hun kraehten to wijden aan het ophelderen der nog duistere punten bij
onze 16e- eeuwsche grootmeesters. Wij brengen hem hier den uitslag van ons
onderzoek. Mogen andere Germanisten dit voorbeeld spoedig volgtn.
JAN GRAULS.

RESUME
Le dechiffrement du monogramme FB apparaissant sur la face superieure
du tonneau qu'on voit dans le coin inferieur gauche de l'estampe aa Kermesse
de Hoboken>> signee de Bruegel et edit& par Barth. de Mompere (van Bastelaer n° 208) a donne lieu it diverses hypotheses. Tour a tour Fr. Brulliot, Jules
Renouvier, G. K. Nagler, Fr. Muller, Rene van Bastelaer et A. J. J. Delen proposerent des lectures parfois contradictoires et toujours subjectives. En realite,
il y a moyen de prouver d'une maniere objective et scientifique nque le monogrammiste qui signa quelques-unes de ses oeuvres soit FB , soit FB, nest autre
que Frans Hogenberg, fils de Nicolas Hogenberg (NH), frere deB Remy Ho enberg (ItB ) et parent (frere ? ) de Hans (Johannes) Hogenberg Hi . A cet effet
il suffit de mettre en rapport les unes avec les autres les gravures sr. % lesquelles
nous rencontrons les signatures et les mono grammes suivants : FB , FB , FB erg,
erg. Remeeus hoochghen berch, R emeeus Hooghe Berch, Ai et Joha.
Hogenberg, ilk et Io. Hog., Io Hogenberg.
Si feriime Cock, chez qui qFrans Hoechghenberghe>> publia en 1558 la gravure <<Den vetten Vastenavont met alle syn gasten/ Compt hier bestriden die
mager Vasten>> (Le Combat de Carnaval et de Car éme) est a Anvers l'editeur
d'estampes le plus eminent au XVI e siecle, d'autres, cependant, me tent egalement de retenir l'attention. Parmi ceux-ci Barthelemy de Mom er (de Momper, de Mumpere) a publie pendant les annees 1558-1560 une serie de compositions gravees dune reelle importance non seulement pour l'histoire de la gravure flamande, mais tout autant, sinon plus encore, pour l'etude et la comprehension exacte de certaines oeuvres d'art de plus en plus celebres. Cinq de ces
planches sons restees anonymes et attendent encore une identification, les autres sont signees Frans Huys, Frans Hogenberg ( n3 et F13 ), Pieter Van der
Borcht et Hans Bol, ces trois derniers artistes 'tan tous les trois de Malines.
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Dernierement le Cabinet des Estampes de la Bibliotheque royale de Belgique
a Bruxelles'
pu acquerir une grande eau-forte (654 x 425 mm.) datee de 1559
et dont le motif general non moins que le sujet central «Al Hoy>> (Tout est foin,
c'est tout dujoin) peuvent étre mis en relation etroite avec le sujet du tableau
«LeChar de Foin» de feriime Bosch. Bienque la planche ne comporte ni nom
dediteur, ni signature d'artiste, il nous parait incontestable qu'elle est sortie
del'officine de Barthelemy de Mompere et nous croyons pouvoir proposer le
nont de Frans Hogenberg comme celui de son auteur. Elle jut copiee en 1608,
avec quelques changements, par Jacques Horenbault. Les textes qu'elle corn,
porte, mis en rapport avec des passages empruntes la litterature de l'epoque,
permettent de preciser la portee et la signification des ceuvres d'art dont la
composition est inspiree par «le join» et «Le Char de foin». D'autres estampes
encore peuvent aider mieux comprendre le sens de ce theme. Telle est p. ex.
la gravure au burin «La Danse du Monde», publiee par J. B. Vrints, dont la figure symbolique du monde se dress sur une botte de foin couronnee et traverse de l'inscription «Vanitas».

Au moyen-a ge et au 16 e siecle le mot hooi ne signifiait pas seulement foin
ement p as un brin)
(litteral:
h
macs aussi brin d'herbe. L'expression niet een hoof
signifiait : rien du tout.
L'expression Al Hoy (litteralement •: c'est tout du join) qu'on rencontre chez
les auteurs du 1 6e siècle et plus tard, y a le ens de tromperie, faussete.
La locution met hoe croonen (litteralement :• couronner de join) signifiait
duper, tromper. Les expressions proverbiales remands kaproen of tote met hooi
vullen en remand de kaper vol hooi stoppen c'est-a-dire •: remplir son bonnet de
foin, avaient la meme signification. Plantin cite en 1573 la locution den ho
wag en riven (litteralement • conduire le char de join) avec le sens de : aller
baguenaudant •; nugari, locos agere.
L'eaurforte de B. de Mompere qui porte comme titre l'expression Al Hoy
date de 1559, anti& pendant laquelle Bruegel l'Ancien a acheve son tableau
aux proverbes.
Les 29 figures de l'eau-forte de de Mompe,re critiquent les defauts de ce monde. Elles representent les prétres belliqueux, les assassins, les femmes coquettes,
les joueurs, les avares, les ivrognes, les voleurs, les prétres negligents, les orgueilleux, etc. etc.
• Horenbault a repris en 1608 la gravure Al Hoy mais en a elimine toutes
les figures ayant trait aux defauts des religieux.
hoy dans ces deux gravures sert done stigmatiser tes vices.
La locution
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Que signifie le char de foin dans le tableau de Jeriime Bosch ? Comme nous
rayons vuci-dessus le mot hooi (join) avait un sens Fejoratif au 16 e siècle
ti autrepart plusieurs locutions a la formation desquelles il a contribue, signifiaient tromper, duper. Ainsi que le prouvent les gravures de B. de Mompere
et de J. Horenbault, erOme Bosch n'apas ete seul avoir traite ce sujet. Les
mots loin et charde foin de meme que les locutions qui en sont formees devaient donc étrepopulaires au 16 e siècle surtout dans leur acception figuree.
On apris l'habitude de chercher l'explication du sujet du tableau Le char de
foin dans les paroles du prophete Isaie : <<Toute chair est comme l'herbe et sa
gloire comme la fleur des champs>>. Deja en 1605 l'Espagnol Joseph de Siguenca a cite ce passage da prophete comme se trourant l'origine de ceriaines peintures de J. Bosch. Nous n'acceptons pas cette explication. D'abord parce que les
paroles d'Isaie n'expliquent qu'une partie du tableau et surtout parce que nous
n'avons trouve aucune trace de la locution : <<Toute chair est comme l'herbe>>
dans lalangue neerlandaise, alors que 110US connaissons plusieurs expressions
contenant les mots foin et char de loin qui etaient (fun usage courant au i6e
siecle.
Nous n'acceptons pas plus le proverbe <<Le monde est un mont de join,
chacun enprend ce qu'il en peut saisir >>, propose par Ch. de Tolnay parce que
lepremier exemple que nous en connaissions ne date que de 1823.
lineexpression proverbiale datant de 1552 serait a notre avis bien plus indiquee, notamment : Om tlange ho plucken c'est-a-dire chercher prendre le
Ion join ou tächer d'obtenir le plus possible.
Mais nous ne croons pas qu'une seule locution ait inspire l'artiste. Il est bien
plus probable que J. Bosch se soit servi de plusieurs expressions telles que: c'est
tout du join, couronner de join, remplir le bonnet de join, conduire le char de
join, chercher prendre le long join.
S'il fallait donner un titre a son tableau nous choisirions la locution Al Hoy.
En effet, tout ce qui y est represente, c'est tout du join, c'est-a-dire c'est vain ou
c'est criminel. D'autre part nous aurions re ours aux expressions citees ci-dessus
pour expliquer plusieurs parties de l'ensemble. Nous rattacherions ainsi l'eauforte de B. de Mom ere et la gravure de J. Horenbault au tableau de J. Bosch
et nous ferion,s deriver rceuvre des trois artistes d'une source commune: les
conceptions morales de l'epoque se traduisant notamment par les nombreux
proverbes et expressions figurees de la langue populaire neerlandaise et par les
representations plastiques des peintres et des graveurs, voire des sculpteurs.
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AANTEKENINGEN BETREFFENDE
HIERONYMUS VAN BUSLEYDEN
ZUN PALEIS T'E MECHELEN, DE KOLLEKTIES
EN DE MUURSCHILDERINGEN ALDAAR VOORHANDEN
In het gezin van ridder Gillis van Busleyden en Elisabeth Musset van Marleville als derde van de vier zoons (1) geboren — waarop nog drie dochters volghet levens licht te AArlen
a
h
den (2) — aanschouwde Hieronymus van Bus le
omstreeks 1470.
De vader, wrens geslacht genoemd is naar de gemeente Busleyden in de voormalige proosdij Bastenaken, in Luxemburg, had hertog Karel de Stoute ten
jare 1471 in de adelstand verheven. Hij bekleedde onderscheiden ambten van
hoog aanzien • immers, hij fungeerde als schepen, onderproost en proost van
m
_Aarlen, al sekretaris en griffier van de Raad der Edelen van het hertogdo,
als prokureur-generaal en gewoon raadsheer van Luxemburg. Ten 'are 1495-96
bg >>. In 1499 , de
b etitelden hem officiele oorkonden als << heer van Luxemur
20ste Juni, verwisselde hij het tijdelijke met het eeuwige.
g
en de rechten aan de
H.v.B. studeerde de wijsbegeerte, de godeleerdheid
universiteiten te Leuven (3) en te Bologna • hier behaalde hi' de titel van
<s doe:or utriusque juris >>. De hogeschool te Padua heeft hi' eveneens bezocht (4).
Tot priester gewijd, werd hij kanunnik van O.L.V. te Kamerijk, van SintRomboutskerk te Mechelen, van Sinte-Waltrudis te Bergen, van Sint-Lambertus
te Luik. Tevens was hij tresorier en aartsdiaken van Sinter-Goedele te Brussel,
archidiaken te Kamerijk, proost van St-Pierre te Aire, in Artesie, en buitendi en parochiepastoor van Steenbergen, in Brabant.
Het moet diensvolgens niet verwonderen, indien zijn testament honderd
rijnsgulden voorziet voor de kerkfabriek van Sint-Pieters te Aire, alsmede een
groot gouden kruisbeeld, gesmukt met het wapen van zijn broeder Frans, die

(1)

Frans, Gillis, Hieronymus en Valeritaan.

(2)

Catharina, Jacquelina en Margareta.

(3) Dr. G. VAN DOORSLAER : Maiinois
naar VALERIUS ANDREAS'

a rancienne Universite de Louvain

(met verw:jzing

Fasti academici studii generalis Lovaniensis (Leuven, 1650) in But-

letin du Cercle archeologique de Malines, 1905, blz. 371.
(4)

Nota's van wijlen Jos. Deligtree.
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aartsbisschop van Besancon is geweest (1), ten einde duarin een relikwie van
bet H. Kruis, te Aire bewaard, te doen bevestigen en het in de processien te
laten omdragen
(2);• het kende anderzijds 20 gewone gulden toe aan de kerkfabriek van de H. Waltrudis te Bergen en evenveel aan die van O.L.V. te Kamerijk, van Sinter-Goedele te Brussel, van de H. Lambertus te Luik; het zonderde
weer 100 gulden af voor de parochiekerk te Steenbergen • het liet anderzijds
50 gewone gulden, met last van honderd rnissen van requiem tot lafenis van
zijn ziel, aan het klooster van Sint-Martinus te Trier, ogenschijnlijk omdat in
dit sticht zijn beide zusters Catharina en Margareta (3) verwijlden.
Aan eerbetuigingen gedurende zijn leven heeft het H.v.B. niet ontbroken !
Hz werd tot protonotarius van de H. Stoel aangesteld. In 1504 — na de
wederoprichting van de Grote Raad — werd hij door Filips de Schone benoemd tot raadsheer en meester der rekwesten (4) •; de meehelse kronijk door
Rem ale vermeldt hem diensvolgens on der de vijf geestelijke raadsheren van flit wetgevend lichaam (5) en mede staat H.v.B. derhalve op een
(1) Frans v. R. studeerde te K.enle,n, Parijs, Lyon en Rome. Naderhand Allende hi' als
sekretaris hi' Hendrik de Berghes, bisschop van Kamerijk • later leidde hi' als praeceptor
de opvoeding van aartshertog Filips de 'Schone en werd ten slotte benoem,d tot aartsbisw
schop van Besancon. Hi' komt voor op het schilderij , waarop de vergadering vanGrote
G de
Raad werd vereeuwigd, die op de lste September 1484 te Mechelen werd gehouden in aan^
wezigheid van aartshertog Maxifmiliaan en zijn zesjarige zoon Filips (Opkomst..., blz. 269)
als raadsheer van Filips werd hij de 26' Juli 1497 met de graaf van Nassau en anderen aangefluid om over te gaan tot de vernieuwing van het stedeliUk magistraat te Gent • in de oori.
konde daaromtrent heet hij roost van Luik, meester der rekwesten van het huis, van de Hertog
en hoofd van zijn financien (VAN DUYSE en DE BUSSCHnR : Inventaire analytique des
chartes et documents appartenant aux archives de la vine de Gand 1 ( Gent, 1867,, p. 294, n°
863) ; de 6' Oogst 1498 duidt 's lands vorst hem andermaal dam-toe aan en. ook voor het
horen der stadsrekeningen. De akte stelt hem voor als cproost van Luik en van St-Donaas
te Brugge, raadsheer en eerste meester der rekwestem (VAN DUYSE en DE BUSSCHER, op. cit.,
blz. 296, n° 810). Hi' behoorde eveneens tot het hoe gezelschap dat in 'November 1501
aartshertog Filips en zijn gade Johanna op bun reis naar ,Spanje door Frankrijk hegeleidde
(Opkomst..., blz. 297). Hi' stierf in 1503, en werd hijgezet in een praalgraf in de kerk van
de H. Bernardus bij Toledo.
(2) H.v.B. was merle-erfgenaam van zijn broeder Frans. De Archives departementales te Rij$sel bewaren een door hem en anderen ondertekend kwijtschrift (B 2194, n° 74. 223 • 18
Oogst 1504) en een kwijting betreffende Ite inwelen, die behoorden tot de kapel van wijlen
de bisschop van Besancon (B 24182, n° 73.011 ; 10 December 1503 en n° 73.010 • 9 December
1503).
(3) Zijn derd‘e zuster Jacquelina bleef daarentegen in de wereld ;• ze trouwde met Niko.
laas Holtvast en na zijn flood met Hendrik Hoeclin, beer van Batingen en griffier van de
Raad van Luxemburg.
(4) Arch. Dep. Nord, te Rijssel : B. 2212, n° 75.478 •; B. 1613, f° 131.
(5) REMMERUS VALERIUS, blz. 104 : ande Geron van Busleyden, Proost van Ariero.
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oud schilderij dat een zitting van dit Parlement op de 27 Maart 1516 voorstelt (1). Een oorkonde, dd. 5 Januari 1516, laat hem bovendien als qcomes
palatinus >> optreden (2).
Evenzeer blijkt in hoe groot aanzien hij stond uit het feit dat hi' naast
Adriaan Florentii, de en van Leuven — en latere paus Adriaan VI _ verkozen werd tot scheidsrechter in een geschil tussen de proost van Namen, Henricup Bredemers, en de .baljuw van Delft Joannes Allerti (3) ; verder kreeg hij
j — ook
de 30 September 1514 opdracht om samen met de deken Jan Robins
van Mechelen — een zaak te regelen voor meester Joannes Gonnet, proost van
Bethune, kanunnik van Kamerijk en raadsheer van de aartshertog (4).
Zijn doorzicht in politieke aangelegenheden schatte men aan hogerhand
naar waarde. Hierop wijzen zijn herhaalde aanduidingen als gezant in de
dienst van zijn vorst (5). Aldus reisde hij naar de hoven van paus Julius II,
van koning Frans I van Frankrijk en van Hendrik VIII van En eland (6).
In 1517 eindelijk toog hij de latere keizer Karel V vooraf naar Spanje, waar
deze prins Ferdinand de Katholieke kwam opvolgen.
Van vroeger reeds lokte hem zijn reislust naar vreemde streken en hi' bezocht onder me Italie, het beloofde land van humanisten en kunstenaars
der Renaissance, alwaar hij zijn zin voor het schone wist te ontwikkelen en te
scherpen. Volmondig heeft men zijn begrijpend rev el voor de kunst geprezen en hem tegelijker tijd gevierd als geleerde, voornamelijk op 't gebied van
letterkunde en geschiedenis. Persoonlijk huldigde hi' de muze! Een handHieronimi Buslidii Carmina,
schrift met gedichten, brieven en gebeden
k Bibliotheek
k te
E pistolae et Oration,es — berust nu nog ter K
Brussel (7) ; een gedicht daaronder is gewijd aan een drieluik door Hugo van
der Goes (8), een ander is .gericht tot zijn broeder, die op zijn beurt geleerde verzen>> vervaardigde (9).
Meer en beter echter dan zijn eigen werken hebben tot de bekendheid van

1) Opkomst..., blz. 321.
(
(2) Notarialia W outer Militis, Reg. 84 B, blz. 186.
3) Notarialia J. de Beysier, 15104516, fol. 39 (28 Oktober 1511).
(
(4) Notarialia W outer Militis, Reg. 84 B, blz. 186.
NEEFFS, blz. 175.
(5)
(6) Opkomst..., blz. 328.
(7) N° 15676-77. J. F. Netlis heeft het voornemen gekoesterd een bloemlezing daaruit samen te stellen •; Feilix Neve nam er een tiental gedichten nit over, die volgens hem het
meeste belang aanboden (nota's van wijlen Jos Destree).
(8) Jos. DESTREE : Un triptyque de Hugo van der Goes, in Academie (royale de Belgique.
Bulletins de la Glasse des Beaux-Arts, tome VIII Bruxellos, 1926, blz. 26 vlgg.
(9) Afschrift op het Stadsmuseum te Mechelen.
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fl.v.B. in ruimere kring de verzen bijgedragen, waarin twee van zijn goede,
uitheemse vrienden zijn to aanhieven, niet zonder zich schuldig te maken aan
jets van de overdrijving die de renaissance in haar uitingen op ieder gebied
, en Erasm
Erasmus
kenmerkt • wij bedoelen Thomas Morus, de engelse kalier
nse
an Rotterdam, die beiden in zijn woning te Mechelen te gast zijn geweest (1).

(1) Erasmus' oponthoud te Mechelen is Tang niet onopgemerkt vcorbijgegaan ! Men weet
bijv. dat Quinten Metsys in 1519 een medaille in brons en in food ervaardigde met de kop
van de rotterdamsegeleerde, die zulke gedenkpenningen man eca aantal vrienden en gewaardeerde kennissen vereerd'e. Een van de laatste soort heeft ook de mechelse priesterboedelbeschrijving
kapelaan in Sint-Rombo-uts, Marcus Rartholomeus, bezteten, baijkens
van zijn sterfhu!s, dd. 10 Oogst 1533, die tatanstipt : de camere van den testateur)
Item een looter aensicht van henasme>> (Inventaria mobiliu,z bonorum in het archief van
Sint-Romboutskapittel).
Anderzijdis heeft men bewewd dat een hums aan de Steenwegstraat — nr 72, geheten <<Het
Wapen van Spanje — in zijn voorgevel een borstbeeld van Erasmus droeg, met als opschrift:

nno 1476/ Den 8 October gebaert/ Erasmus vermaert/ is den 12 juli 1536 geaert>>

( REYDAMS, biz. 403 vdgg.).
In een van zijn Colloquia — Convivium religiosum (vertaald door Dr. C. SOBRY in Een
derde twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus, Antwerpen, 1936, blz. 31-87) —
breiigt Erasmus de besichrijving van een voorname woning, een echt humanisten huis, te pas.
De heer Eug. de Bock, uitgever te Antwerpen — die ik hiervoor dank zeg — liet er mijn
aandacht op vestigen dat daarbij het mechelse hof van Busleyden de Rotterdammer
voor degeest had gezweefd. Onmogelijk is 't gewis niet, integendeel tzeer waarschijnlijk, al
vat het niet met zekerheid te beiwijzen.
Allereerst verscheen het Convivium weinige jaren na het overlijden van de mechelse
vriend van de schrijver. Het maakt therhaaldelijk gewag van een heerlijke tuin met alienhande kruiden en bloemen, tevens van een moestuin en een hof met geneeskundige planten
bij het . achterhuis •; ook het paleis van R. bezat een dubbelo tuin. Van 't beschreven gebouw
wordtgezegd dat evenwijdig staande zuilen het ondersteunen en dat het drie gaanderijen
bezit : van eengaanderij was ook de mechelse bouw voorzien. Binnen, beet het in het latijnse opstel, was een hibliotheek ingericht en naast die boekenkamer een kapelletje : B.
eveneens had zijn dibrye en een huiskapel. De gastheer bij Erasmus maakt anent op schilderingen op de vier muren van een vertrek : op identische wijze had B. zijn qconthoir
laten smukken (zie verder). Tal vangemaalde doeken geeft Erasmus' samenspraken aan
met het behandeld onderwerp : schilderijen had B. ook hangen (zie vender). In het bizon.
der spreekt Erasmus over een haardstedeken in teen kamer : ook bleef tot op heden bij B,
een eigenaardige schoorsteenmantel bewaard. Nadrukkelijk heeft Erasmus het over een verguide beker, die de gastheer als de appel van zijn ogen bewaart, uit genegenheid voor de
vriend die hem had geschonken •; is het een zinspeling op de vergulde schaal met ale triomf van Btacchus, die B. in zijin testament vermAldt (zie vender onder het zilverwerk bij
B.) ? En met dezelfde nadruk stipt Erasmus aan dat in de bezochte wonting een wereldbol
prijkt
•; een dergetlijk voorwerp heeft ook B. bezeten (zie vender onder de uittreksels van
de inventaris van zi j n sterfhuis).
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Ook Janus Secundus richtte tot Gillis v.B. een lofdicht in latijnse verzen op
Hieronymn3 na diens verlij den (1).
Ste
humanist een niet te onderschatten inv
l lig heeft de grote nederlandseToed
op v.B. uitgeoefend. Hi heeft er ongetwijfeld de hand in gehad, zo deze bij
uiterste wilsbeschikking over In tot de instelling bij de Universiteit te Leuven van het beroemde Collegium Trilingue : men kan het eigenlijk als een
schepping van Erasmus begroeten (2). In elk geval kwam isindsdien aan Busde volledige titel toe, waarmee men hem soms heeft gesierd : « J (uris)
le
u(triusquel D(octor), Canonicus Leodiensis, Mechlin., sCameracen., Bruxell. Praepositus ten Ys supremi Senatus Belgici apud Mechliniensis Consiiarius, Collegii trilinguis Lovanie fundator» (3). Onder alle blijkt hem de
benaming « Proost te Aire » het nauwst aan het hart te hebben gelegen en
heeft hij ze met voorliefde gebezigd 4i). Men neemt overigens als zeer waarschijnlijk aan Bat H.v.B. tussenkwam bij de herbouwing van de Sint-Pikerk te Aire, waarvan de werken in 1490 begonnen om tot ongeveer 1620 te
Buren (5).
Waarschuwde hem een voorgevoel van zijn nabije dood ? VOOr zijn afreis
naar Spanje, de 18 Juni 1517, oordeelde hij het gepast niet minder dan vier
volmachten te verlenen : betreffende zijn beneficien en inkomsten in FransVlaanderen, de opbrengst van verhuurde huizen te Mechelen, het beheer van
zi jn parochiekerk te Steenbergen, zijn prebende bij Sinter-Goedele te Brussel,
zijn renten in Holland, een hem toekomend pensioen te Heer en te Stabroek,
bij Wijk, en zijn inkomsten eindelijk te Trier (6).
Hieruit zal reeds allerduidelijkst kunnen blijken dat H.v.B. een man van
goede doen was. Hi' bezat bovendien nog grondeigendom niet alleen te Mechelen, maar ook te Brussel « eenen wyngaert met huys ende hove >>, die hi'
een maand vroeger — de 17' Mei 1517 — voor zes jaren teen een pacht van
10 gulden netto verhuurde aan Joos Cuers (7).
Terzelfder gelegenheid nam hi' as re
om zijn juwelen en zilverwerk
te brengen •, ze werden ingepakt in een met leder overtrokken
ill veil
koffer en toevertrouwd aan meesters Adriaan Josel en Nikolaas B oenckelere,
(1)

V. TOURNEUR :

Jean Second et les Busleyden, in Revue beige de numismatique, 1914,

no 2.
VAN DAMME, blz. 33.
(3) In het opschrift van sommige van zijn werkcn, kopij in het Stadsmuzeum te Mechelen.
(4) Nota's van wijlen Jos Destree.
(5) Schrijven, dd. 6 Januari 192(1, van de hecir J. de Pas, algemeen sekretaris van de
Societe des Antis quaires de la Morine (nota's van wijlen Jos. Destree).
(6) Notarialia pouter Militis, Reg. B 84, p. 302.
(7) Notarialia pouter M4litis, Reg. B 84, fol. 318.
(2)
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twee kanunniken te Antwerpen, en aan meester Filips Boenckelere, stadsschepen aldaar en vast een broeder van de laatstgenoemde geestelijke • met hun
zouden ze over die schat waken tot aan zijn terugkeer nit het verre
Spanje. Volgens alle gevestigde reels werd een interessante specificatie >>
daaromtrent opgesteld en door de partijen onderschreven (1).
Het voorschrift van Isaias indachtig, dat luidt : Breng uw huis in gereedheld, omdat gij sterven en niet leven zult >>, bevreesd voor het wooed des Zaligmakers : Waakt, want ge weet niet wanneer uw Meester komen zal >>, had
hi' zijn testament gereed gemaakt, het te zijnent de 23e Juni 1517 in 't Latijn
gedikteerd en eigenhandig ondertekend. Het lijkt ons niet gans uitgesloten
dat dit zijn tweede uiterste wilsbeschikking is geweest, die een vroegere
waarover noehtans nergens en ook niet in deze oorkonde gerept word te
niet deed • notaris Wouter Militis bracht immers reeds onder datum van
15 December 1516 ter kennis dat H.v.B. hem zijn besloten testament in
handen hadgelegd ten huize van de testateur en in aanwezigheid van twee
getuigen (2). Misschien heeft Militis zich echter alleenlijk van datum verist.
voorz i
ift voorzien
Het testament van Juli ]517 vormde een papieren handschr,
van twee langwerpige zegels in rood was van vermelde testateur, het ene afgedrukt op het stuk en op een zwarte zijden draad, het ander aan dezelfde
».
g
draad ha nend
Dit dokument berust thans nog op het Archief van het Kapittel van SintRomboutskerk •; het werd uitgegeven door Miraeus-Foppens (3). Een paar
kopi j en zijn ook elders bekend (4).
De ,beide wassen zegels ontbreken evenwel. Eens te meer moet ons opvallen
hoe weinig tot ons kwam van wat eenmaal het persoonlijk bezit van H.v.B.
uitmaakte of op de man af aan hem herinnert. Zelfs zijn beeltenis ken men
met zekerheid uitsluitend van een, twee schilderijen die vergaderingen van de
mechelse Grote Raad voorstellen (5). Doch naar de gewoonte van de tijd
hebben hun vervaardigers zich slechts geringe moeite getroost om bij de leden
van de weergegeven groepen een sprekende gelijkenis te achterhalen, ook dus
bij H.v.B. Men heeft daarbij gemeend hem te kunnen herkennen op een merkwaai dig paneel in de verzameling van M. Morell, dat men toeschreef aan Rogier Van der Wed •; het stelt immers een prelaat voor op zijn knieen vciOr de
(1) Inventaria mobilium bonorum, Reg. 2, fol. 282 en 282 v°.
(2) Notarialia W outer Militis, Reg. 84 B, fol. 274.
(3) Opera diplomatica, IV, bliz. 642 vlgg.
entaire des archives de PTIni-•
(4) (Algemeen Rijksarchielf te Brussel) H. Dt VOCHT :Inv
versite de Louvain, nr 146 (bevat het testament van H.v.B.), nr 1431 ( Testament van J. Busleyden), nr 1436 (Computus executorum testamenti R. D. Hieronymi Busleyden, 1517-1525).
(5)
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Zie boven.

H. Hieronymus en vertoont in een venster een wapenschild, dat enige overeenkomst met ,dat van de familie Busleyden schijnt te bezitten. Nader toekijkend merkt men evenwel dat het afgeschilderd personage er een is van een
hogere rang in de geestelijke bierarchie dan een kanunnik, gelijk B. was. Anderzi jds heeft men hem willen ontdekken in het portret van een kanunnik, te
Wen bewaard in de kollektie Liechtenstein • het komt voort van de verzaeling Fouthill Abbey en belandde in de kollektie
W. Wilson weer kataloog
m
,
het op de naam brengt van Hans Holbein als de beeltenis van de bisschop van
Winchester en grootkanselier van Engeland Steven Gardiner •; 'on ere kunstkritici houden het echter voor een produkt van Quinten Metsys (1). Ten slotte
verraste men ons op de tentoonstelling der Oude Schilderkunst, te Brussel ter
gelegenheid van de World's Fair van 1935, met een ander zogezeid portret van
H.v.B., ontworpen door een oude onbekende meester : het stelt een man voor
nog in zijn volle levenskracht, gehuld in het togagewaad van de heren van de
Grote Raad, en vertoont eveneens naast hem het wapen der Busleydens. Dit
laatste bewijst nochtans nog niet op overtuigende wijze dat dit ,schilderij H.'s
beeltenis werkelijk en nu duidelijk aan de hand doet (2).
De handtekening van H.v .B. kennen wij van op het daareven aan.gehaalde
kwijtschrift, dat hij als mede-erfgenaam van zijn ibroeder de aartsbisschop
uitreikte, en van op zijn origineel testament.
Een aangenaam toeval liet ons eveneens in kennis komen met zijn zegel.
Het bleef namelijk ,behouden aan een perkamenten oorkonde, in opdraeht van
H.v.B. geschreven op de 19 Februari 1514 'door de mechelse priester Johannes de Eekele (3). Het is ovaalvormig en 7 cm. hoog. In het midden kan men
twee figuren nog onderscheiden, ofschoon niet meer herkennen ; met enige
waarschijnlijkheid mag men daarin toch misschien links de H. Maagd, met op
has rechterarm het Kindje Jesus, en rechts H.v.B. zelf in toga vermoeden.
Het omschrift is eveneens slechts gedeeltelijk nog te ontcijferen.
No ens H.v.B. heeft men wellicht het best van al onthouden dat hi de
stichter is geweest van het leuvense << Collegium Trilingue >> (4). De histor;ograaf Nicolas de Parival brengt dit kollegie aldus te pas in de aanhef van zijn
opsomming van geleerde stichtingen te Leuven : q Il y a un Coller qui se
nomme Trilingue ou des trois Langues, ou l'on enseigne l'Hebreu, bi Grec &
(1) Nota's van wi j len Jos. Destree.
(2) Nr. 84 van de Catalogus aoto L'Epi, Brussel.
(3) Archief van bet Kapittel van Sint-Romboutskerk te Mechelen.
(4) (Algemeen Rijksarchief te Brussel) H. DE VOCHT : Inventaire des archives de l'Uni.
versite de Louvain; nr 146 (Registre contenant les actes relatifs a la fondation des Colleges),
nr 1463 (Fondation de boursespar J. de Busleyden).
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le Latin. On l'apelle aussi le College de Buslide du nom de son fondateur. En
ce meme College a enseigne ce tres scavant homme Ericius Puteanus, successeur de lustus Li sins & apres luy Vernulaeus & Bernard Heymbach>> (1).
Het kan echter naar onze mening geen kwaad er aan te herinneren, dat
eerst bij zijn uiterste wilsbeschikking H.v.B. de oprichting ervan voorzag en
tcvens de instellingsvoorwaarden nog eens na te gaan, omdat ze de heugenis
aan de ware gedaante van dat collegie opfrissen.
Met de algehele opbrengst van zijn goederen, roerende en onroerende, overblijvende na aftrek van onderscheiden legaten — in species of anders — aan
bloedverwanten, vrienden, ibedienden en een aantal organismen, wilde hij
het dan stichten enbevestigen in de Universiteit te Leuven en we bij
het Sint TIonaaskollegie aldaar, indien di mogelijk bleek, of zo nodig bij dat
van Atrecht.
Dertien beurzen werden daarbij voorzien. Acht ervan — ter waarde van 25
Rijnsgulden courant 's jaars — zouden voorbehouden zijn aan arme, uit wettige
huwelijken geboren jongelingen, en wel twee voor inboorlingen der gemeente
Busleyden, de bakermat van zijn geslacht; twee andere voor jongens afkomstig
nit Marleville — thans in Noord-Frankrijk, in het departement Meuse —
waar de familie van moeder B. thuis was • nog twee aan 'on en van Aarlen,
waar zijn vader en zijn broeder Gillis nog een roil hadden gespeeld ; een voor
een student uit Aire, waar H.v.B. praepositus was, en een ook voor een leergierige jonge man nit Steenbergen, de hem toevertrouwde parochie. De twee
Busleydenaars dienden tien jaar oud to wezen, de volgende zes niet minder dart
dertien. Denkelijk zal wie di leest betreffende de leeftijd der aanvaarde bursarii zijn opvatting voelen wijzigen omtrent het gel] alte van de geestelijke
ontwikkeling, in het Collegium Trilingue verstrekt !
Ontbraken in de aangeduide gemeenten kandidaten voor de beurzen, zo
mocht men ze gaan zoeken onder de studerende jeugd van de meet nabij gelegen plaatsen, wat voor B. betekende : plaatsen ten hoogste drie, vier mijlen
daarvan verwijderd.
De negende en tiende beurs kwamen toe aan een student, respektievelijk
van Mechelen en uit Luxemburg.
De drie laatste warm toe te kennen al bezoldiging aan drie leraars, die
el dag in het kollegie zelf les zouden geven.
Heel omstandig heeft H.v.B. verder de innerlijke handel en wan
van
zijn stichting geregeld — ook de aanneming van een beperkt aantal kostgan-

(1) I. NICOLAS DE PARIVAL, Historiographe: Louvain Tres ancienne et capitalle ville
Brabant represente par..., Louvain, 1667, blz. 135.
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gers, het loon der professoren, het gebruik der inkomsten, het even afnemen van de beurzen, het bekendgeven van openstaande beurzen, enz. Vermelden wij alleen dat 'de bursarii verplicht waren q volgens de statuten van de
universiteit de lessen bij te wonen in de grammatica en de wijsbegeerte tot
aan de graad van meester, welke ze konden verwerven, indien het hun beviel.
mats de ouders dan opkwamen voor de ontstane onkosten. Ter vervanging van
de lessen, die ze in de collegies der wijsbegeerte gedurende de week bijwoonden, maakten hen op zon- en feestdagen, in het Collegium zelf, de meester3
vertrouwd met de beginselen van de g-riekse en de hebreeuwse talen •; een
ander meester zou hen tevens bekwamen in het Latin.
Wij geloven dat al deze ibizonderheden, gelicht uit de stichtingsoorkonde,
Collegie derop
driehet
Talen
een zeer eigenaardig licht werpen
, dat dan een
plan van Erasmus hielp verwezenlijken en de grondslag legde voor het filologisch en wetens, chappelijk taalkundig onderricht aan de universiteit te
Leuven(1).
Gedurende zijn spaanse reis, de 2 7e Oogst 1517, toen zijn dagen nog in het
groene blad stonden, stierf H.v.B. te Bordeaux aan de gevolgen van pleuris.
In zijn testament had hij het verlangen uitgedrukt met de minste pracht
en de geringste kosten mogelijk ter aarde te worden besteld. Voor 't geval dat
de flood hem verraste in Spanje of langs gene zijde van de Alpen, begeerde
hi j te, worden bijgezet in het praalgraf van zijn broeder Frans ter Sint-Bnarduskerk bij Toledo ; indien hij daarentegen overleed in Frankrijk of langs
deze kant van de Al en verkoos hij zijn sepultuur in het koor van Sint-Romg
de
boutskerk te Mechelen, lan gs de rechterzijde van het hoogaltaar. Teen
wand van zijn laatste rustplaats moest men dan het schilderij aanbrengen,
dat zich in de bidplaats van zijn woning te Mechelen beyond, nadat men het
zou volledigd hebben met twee zijluiken : op 't eerste diende men zijn beelp enis te laten schilderen, op 't andere een opschrift dat zijn aandenken levendig zou bewaren bij latere geslachten.
Zijn uiterste wensen heelt men in ieder opzicht vervuld. Op de nauwgezet
door hem aangeduide plaats in de mechelse kathedraal vlijdde men hem ter
ruste miler een grafzerk met geelkoperen plaat. Hiervan bleef echter niet
het minste bewaard en evenmin van het begeerde triptiek •; het ging alles
tell onder gedurende de vele wederwaardigheden, die de mechelse tempel in
de loop van de 16e en opnieuw in de 18e eeuw hebben geteisterd, en vermoedelijk reeds in de Belo en tijd der Dijlestede van 1578-85 of nog vroeger •
geen ouder auteur deelt nog het grafschrift van B. mede, niet Bens Van den

(1) ROERSCH,

blz. A
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Eynde in zijn inhoudrijk compilatiewerk (1). Aan zijn verscheiden herinnert
nog alleen het grafschrift dat Erasmus treurend opstelde in 't Latijn als in 't
Grieks en waarin hij o.m. klaagt dat thans de schone letteren, het ras, de
Senaat, het hof, het y olk en de Kerk zijn heengan moeten bewenen :
...Litterae,genus, Senatus, aula, plebs, Ecclesia,
Aut'
sidus requrunt, aut patronum flagitant... >>.
Zonder veel dralen — want reeds . op de 22 e September 1517 — verschenen
de zeer eerwaarde heren AdrianusJosel, kanunnik van 0.L.V. kerk to Antwerpen, en Bartholomeus van Vessem, kanunnik van Sint-Pieters te Aire, voor
't vergaderd kapittel van Sint-Rombouts to Mechelen ; hun immers had H.v.B.
het executeurschap over zijn uiterste wilsbeschikking opgedragen. Nu kw
men ze het testament overreiken en laten openbreken. Naar luid van zijn
• in•
houd werd kort daarap, voor zo verre de afgestorvene het had beschikt, zijn
inboedel tegelde gemaakt.
Voor een deel er van werd door degoede zorgen van idrie mechelse oude• (2), de 4 e Nokleerkopers overgegaan tot een taxatie >> binnen het sterfhuis
vember1517, allerwaarschijnlijkst op verzoek van de erfgenamen ; althans
meestere Gielis brueder » — nl de broeder van de testateur, Gillis v.B.
liet daarbij enkele stukken van het huisraad op zijn naam stellen. Daarna
geschiedde een eerste publieke veiling op de l e December (3), een tweed op
de31 e van die maand (4) en een derde en laatste op 15 Februari van 't volgende jaar (5) ; ten slotte is men dan nog overgegaan tot een Schattinghe » (6).
Leerrijk vallen alleszins de verslagen over deze onderscheiden verrichtingen
uit, omdat ze het middel aan de hand doen, na tLe igaan hoe wel voorzien de
woning van H.v.B. moet zijn geweest, wat al voorwerpen van allerlei aard en
nut
hij
• de
eigen gebruik
heeft bezeten.voor
Hun opsomming verwekt dadelijk
indruk dat wij on bij hem aan huis bevinden bij een met aardse goederen gezegende, ontwikkelde patricier, die er naafi streefde zijn bestaan met renais
sance-zwier op to vrolijken en to omweven met de glans van schone din en
allerhande,die hij om zich heen verzamelde.
Desniettemin rijst tussendoor toch ook de vraag op, of hij• idit per slot van
rekening zo veel meer heeft gedaan dan menig stad- en tijdgenoot, of hij zo
(1) ROMBAUT .NICOLAES VAN DEN EYNDE : Provincie, stad, ende district van Mechelen opgeheldert... 2 delen(Brussel, 1770).
(2) Inventaria mobilium bonorum, Reg. 2 fol. 2764282.
(3) Ibid., fol. 288-297.
(4) Ibid., fol. 298 v°-300 v°.
(5) Inventaria..., Reg. 3, fol. 3742 v°.
(6) Ibid., fol. 42 v°-43.
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veel raker dan men man uit de ho re stand — te Mechelen als elders — de
typische geest van zijn periode tot uiting heeft gebracht
Wel heeft men beweerd — en deze bewering klakkeloos herhaald — dat H.v.
B. zijn woning tot een echt muzeum had omgetoverd (1). Met werken van in
hooldzake klassieke griekse en latijnse schrijvers stelde hi een rijkelijk voorziene boekerij samen. Men heeft zich zelfs afgevraagd of het
het meest beroemde handschrift dat in de Nederlanden werd verMelt >>, niet op best van onze mechelse humanist werd vervaardid (2) , verkeerdelijk echter, vermits buiten twijfel staat dat het teMechelen
ontstond, doch door toedoen van Jan Carondelet (1469-1545), eerste voorzitter
van 's Keizers Geheime Raad en een kollega van H.v.B. in 'zijn hoedanigheid
van geestelijk raadsheer bij de Grote Raad (3).
Ook een kollektie schilderijen le de B. aan — hij lie izijn vertrekken met
kunstig beeldhouwwerk versieren — hi' heeft munten en penningen verzameld tot hi een echt numisanatisch kabinet bezat — hij spaarde gem geld.
p van ant witeiten 2---- hij had zijn plezier in delfstoffen en zeldvoor aankookten
an en . .
uit verre ld.
zame produ
Breviarium

Grimani, <<

DE VERZAMELINGEN VAN HIERONYMUS VAN BUSLEYDEN
't Best van al deed ons het tbovenstaande kond Busleydens vriend Thomas
Morus, die de drang niet weerstaan kon om aan het mooie huis te Mechelen
een lofdicht in 't latijn te wijden :
« Ad Buslidianum de aedibus magnificis Mechliniae >>.
Cult a modo fixis contemplabar ocellis,
Ornamenta tuae, Buslidiane, domus,
Obstupui, quoniam exoratis carmine fatis
Tot rursus veteres nactuses artifices ?
Nam reor illustres vafris ambagibus aedes ,
Non nisi Daedaleas aedificasse manus.
En toch lijkt misschien enig scepticisme geboden bij de vraag of H.v.B. werkelijk al deze verzamelingen heeft aangelegd en bijgehouden ! De indruk lijkt
niet ongewettigd dat zijn biografen het hebbengeschreven en nageschreven
zonder echter onomstootbare bewijzen aan de hand te doen!
(1) NEEFFS, b1z. 177.
(2) Notes van wijlen Jos. Dem-6e.
(3)
PROSPER VERHEYDEN : Jan Mone's band nee voor Jan Carondelet, in Mechelsche
Bijdragen, jg. V, nr. 3, blz. 73 vlgg.
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Voor alles heeft men blijkbaar onthouden dat hi' in numismatiek liefhebberde ; een ander latijns lofvers van Thomas Morus, « op de oude munten bij
H.v.B. bewaard », eft daartoe wis bijgedragen
« De nummis antiquis apud Hieronymum Buslidianum servatis ».
Roma sills ohm ducibus quam debuit illi
Tam debent omnes , Busliadine, tibi.
Roma suis ducibus servat est : ipse reservas
Romanos Roma praemoriente duces.
Nam quae Caesares antiqua nomismata vultus,
A-ut referunt claros tumve prius virus :
Haec tu saeclorum studio quaesita priorum
Congeris, et solar has tibi ducts .opes.
Cumque triumphaleis densus cinis oculat arcus,
Ise
triumphantum nomen et ora tenes.
P
Nec jam Pyramides procerum monumenta suorum
Tam sunt, quam pyxis, Busliadine, tua.
Van zijn munten maakte H.v.B. trouwens zelf uitdrukkelijk gewag bij 't
opstellen van zijn testament : hi bestemde ze na zijn overlijden — al « zijn
munten • zo gouden als zilveren en koperen » — voor zijn nee f Franciscus, een
van zijn broeder Valeriaan (1).
zoon
Hij blijkt anderzijds een groot liefhebber van muziek to zijn geweest en
beta thuis een aantal muziekinstrumenten, waaronder een, misschien nicer
orgels, naar 't zeggen alweer van Thomas Moms to en het slot van zijn eerstbedoelde lofdicht :
« Organa tam varias modalis imitantia voces,
Sola tamen veteres, vel potuisse negem. >>
Een orgel toch kende zijn uiterste wilsbeschikking toe aan de broederschap
van het Hoogwaardig Sakrament in Sint.Romboutskerk te Mechelen • ; zijn
bij
overt speeltuigen liet hij — met een hoop muziekboeken, die even
(1) Valeriaan v.11., gehuwd met Anna van Kum f, genoemd van Keynich, was heer van
Guirsch, Aspelt, enz. Hij volgde zijn broeder Frans op in anderscheiden van de ambten die
deze had waargenomen en vetrving zijn broeder Gillis als algemeen ontvanger van 't hertogdom Luxemburg en als partikulier ontvanger der dome inen van Luxemburg, Aarlen enz. Hij
overleed reeds voor 1517. — Zijn zoon Frans heoft H.v.B. zeer in zijn hart gedragen ; want
hij bestempelt hem in zijn testament als uijn teergeliefde neef en bepaalt daarbij --met
het oog op de verdeling van de opbrengst van de verkoop van zijn woning — dat hi' in die
zal. Franciscus .stierf echter al in 1519.
er t
rechten van wijlen zijn vader
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hem waren aan te treffen — aan zijn andere neef Franciscus, de zoon van zijn
broeder Gillis (1).
Minder opbef maakte B. en maakten zijn kennissen van zijn librarie >>,
ofschoon deze boekenverzameling tamelijk veel handschriften moet hebben
omvat. Net gelijk zijn meubelen en huisraad wenste hi zijn manuskripten -op papier of perkament — die in 't Frans waren gesteld, onder de hamer te
zee brengen ; zelfs het pracbtvol missaal, dat hij eertijds van de bisschop van
Artesie ten geschenke had gekregen, moest men volgens izijn wil verkopen en
ten slotte ook de << overige rijke en kostbare boeken, versierd met zijde of zilver, met de hand op perkament geschreven » ; zijn verdere bundels van welke
as ook, onaangezien de behandelde stof of de gebezigde taal, gedrukt of geschreven, zou men daarentegen aanwenden als de eerste kern van een bibliothe voor de beursstudenten van zijn te stichten collegium. Naderhand wer-

(1) Gillis v.B., heer van Guirsch, Aspelt, Grimbergen, Tertommen, Rumelingen en Flatten,
werd in 1490 benoemd tot algemeen ontvanger van Luxemburg en bizonder ontvanger van
Luxemburg, Aarlen en Diedenholen. Deze am liet hi' later over aan zijn broeder Valeriaan en fungeerde als raadsheer en voorzitter van de Rekenkamer te B 'russel. Hi' huwde met
riana, dochter van redder Nikolaas van Goudenaken — die thesaurier was van Karel de
Ad
Stouts — en van Geertruide van Vucht — die sinds 1490 eigenares werd van het kasteel
aIeudon>> te Neder-Over4leembeek en in 1505 dit landgoed overliet aan haar dochter. Zo
werd Gillis v.B. ook heer van Meudon. In 1505 evencens kocht hij de jurisdiktie en de cijnzen van de tweie Heembeken aan (VERBESSELT, Mt. 139, 151). Hi' overleed' in 1536.
Hem stelt ALBRECHT DUERER voor met zijn titel van ,stedelijk thesaurier in het aagebuch
der niederliindischen Reise Namelijk bij zijn eerste bezoek te Brussel — van de maandag
na Sint-Bartholomeusdag tot de zaterdag na Sankt-Gilgentag 1520 — werd de nurnbergse
meester bij aneister Bernhart der Maler — of : Bernard van Orley — op een prachtig eetmail vergast, dat Haar zijn schatting meer dan 10 fl. moet hebben gekost. Daar zaten merle
aan o.a. de hoifmeester des Konings de Menteni — of : van Mettenyen — en Gillis van Busle den wiens naam de Du itser nochtans verminkt tot ausclaidis. Diirer vertelt verder dat
hij aan deze laatste int Passion in Kupfer gestochen» ten geschenke aanbood, gelijk ook
aan Erasmus van Rotterdam; wat zeggen wil : de 'zestien blade ti van zjn geetste Passie van
Ons Heer. Gillis v.B. gaf hem zijnerzijds een zwarte spaanse tas ter waarde van 3 fl. (BERGEMANN, blz. 26 vlg.).
Men west ook dat de humanist Rescius het eerste boek dat hi' in September 1529 van de
pers in de door hem nieuw gestichte drukkerij haalde, aan Gillis V.B. heeft opgedragen
(RoERscH, blz. 45 vlgg.),
Uit zijn huwelijk sproten twaalf kinderen. Het tweade — zijn zoon Frans — was woudAnna
meester, kamerheer en eerste schildknaap van Maria van Hongarije. Hi' t rouwde met A
Van der Stappen. Hi ondertekende een testament op de 2' Juni 1554 en werd te Sint-PietersRode begraven.
Ongetwijfeld was nog een andere van Gillis' nakomelingen heer Adriaen Erich v.B. t 1617,
wrens grafzerk, afkomstig van de oude kerk te Nederheembeek, thans bij de in an ligt van
het plaatselijk Muzeum te Neder-Overaeembeek.
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den ze diensvolgens per schip naar Leuven overgevoerd ; de manuskripten
vulden een buitengewoon grote koffer, de boeken — waaronder een bijbel in
't hebreeuws — niet minder 'clan drie reusachtige manden (1).
Doch hiertegenover zwijgt hi' als 't ware hardnekkig omtrent zijn schildcrijen, beeldhouwwerken, antikwiteiten, delfstoffen en exotische voorwerpen.
Hoogstens herinnert hi' bondig — wij zeiden het al — aan een schilderij in
zijn huiskapel, dat hi' wild zien verplaatsen naar de door hem verkozen grafstede in Sint-Romboutskathedraal. Ook slechts een enkel juweel stipt hij nader
aan in zijn testament •: een drinkschaal of beker van goud, waarop de triomf
van Bacchus als passend ornament was aangebracht en die hij voor zijn broe der Gillis bestemde.
We moeten on derhalve wel tot dankbaarheid genoopt voelen tegenover de
mechelse oudekleerkopers, die — belay met de schattingen en de latere yenduties van H.v.B's inboedel — in hun reikeningen daaromtrent niet hebben nagelaten enige inlichtingen neer to schrijven, betreffende sommige merkwaardige voorwerpen. We wen en ze hier over to nemen naast andere vermeldingen, die ons op de hoogte brengen van wat een vermogend adellijk heer uit de
aanvang van de 16e eeuw bezat en gebruikte aan huisraad en kledij of bekostigde ter opsmukking van zijn woning.
Reeds de << Taxatie » vermeldt o.a. •
Item eengarderobbe met ij rycleederen...
Item een spiegel.
Item de scabellen (2) me ten wapenen (3).
Item een nyeuwe kyste tot Antwerpen gemaect met eenen subtylen (4) sloote.
Item eenbeynen spiegele.
Item j cypressen tafele met horde (5) van merberen (6).
Item een vouwende viercante tafele vuyt Oostlandt (7).
Item eengrooten spiegele.
Item een witten lynen damasten lakenen hemele omganck (8), met v gordynen, metperlen vergult.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Nota's van wiilen Jos. Destree (volgens een voordracht door H. Do Vocht).
voetbanken.
voorzien van het wapen van de testateur.
kunstig, vernuftig, ingewikkeld.
boorden.
marmer.
Duitsland.
bekleedsel van 't bovenstuk van een bedhemel.

Item een matalen (1) croone metten hanghere.
Item j vouwende tafele duysch (2) werck metter scraghen.
Item een belle gegooten naer antiquo 0), die opt conthoir by de librarie
vonden.
Item een dobbel spiegel de antiquo.
ln een afzonderlijke lijst krijgen wij te horen welke klederen mijnheer van
Busleyden met zich nam, toen hi de refs naar Spanje aanvaardde • ze leert
ons dat hij er zich had op voorzien waardig uitgedost bij iedere gelegenheicl
to kunnen verschijnen :
Item eenen zwerten flueelen tabbaert met marters voeyer (4).
Item eenen zyden perschen (5) camelotten (6) tabbaert gevoyert met
taftaf (7).
Item eenen zwerten damastenen tabbaert gevoyert met zaye (8) ende voeren (9) met taftaf.
item eenen zwerten fueelen tabbaert gevoyert met groen zyde camelot.
Item eenen royen schaerlaeken tabbaert gevoyert met groen taftaf.
Item eenen zwerten satynen tabbaert achter (10) met sae ende voer met
taftafgevoyert.
Item eenen zwerten flueelen paltrock (11) met sae gevoyert.
Item eenen satyn carmosyn (12) roe paltrock gevoyert achter met wyt saye
ende voer met zwart satyn.
Item eenen royen flueelen cramesyn paltrock gevoyert met zwart saye.
Item een roe satyn cramosyn wambeys (13).
Item een syden pers camelotten wambeys.
Item een zwert satynen wambeys.

(1) metalen, speciaal : koperen.
(2) lees : duytsch = duits.
(3) Jnaer antiquo (verder : de antiquo) : naar 't model van een antieke bel.
(4) voering.
(5)paars, purperkleurig.
(6) camelat = een wollen stof (eigenlijk : van kameelhaar).
(7) taffetas.
garen weefsel met zijden
halfzijde, een licht gekeperde
(8) zaye (verder : saye)
inslag.
(9) aan de voorkant.
(10) langs achter.
(11) tabbaard, pelgrimsrok.
cramesyn = cramosyn : purperen.
(12) carmosyn
(13) wambeys = wambuis.
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Item een carmosyn flueelen wambeys.
Item een tote(1) van twee sabels vellen (2).
Overigens had B. zijn hele kleerkast niet Bens meegenomen, want « ten nu se
van den testateur... als hy reysde na Spaengen >> waren gelaten
Ierst eenenperschen tabbaert met damast gevyert (3).
Item een tanneyten (4 ) tabbaert gevoyert met zwert taftaf.
Item eenperschen tabbaert met zwerten romenyssche (5) vellen.
Itemeen zwert damastenen tabbaert gevoyert met tennetten (6).
Item eenparys (7) grauwen tabbaert.
Item eenynkel (8) grauwen yngels (9) tabbaert.
Item een zwert flueelen wambeys.
Item een zwertenynkel tabbaert.
Item eenen zwerten tabbaert met vriese(10) gevoyert.
Item eenen royen paltrock met la mere zwerten (11).
Item een houde voyer (12) van calboe (13) ende achter met zwerte vellen.
Item eenchoer (14) canonic x mutse.
Item een canonycx choercappe.
Item twee vuerstepanden (15) van lubernen (16).
Item een flueelen tote met houde martersgevoedert.
(1) (vierkante) mints.
(2) vellen van sabeklier, zibellijn.
(3) lees :gevoeyert.
(4) taanverwig, geelachtig.
(5) spaans, ? Vig. KILIAANS W oardenboek : roomenye = vinum Hispaniense, vulga Romamica ; cwin van Romenie heette een zoete griekse wijn, genaamd naar de stall Napoli di
Romania, of Morea, ook vermeld als qspa*nse wijn. — Het adjectief kan echter ook afge.
leid zijn van het arabisch a-ommam = grpnaat, en dus hetekenen : de kleuur, der of de
smaak hebbend van degranaat (VERDAm, Middelndls. Wdb.).
•Hier dan : wijnrood.
(6) tanjetstof, mousseline.
(7) Misschien te lezen :pars = ,paars van kleur.
(8)ynkel = waarschijnlijk : niet gevoerd.
(9)yngels : engels.
(10) een wollen stof (gekeperd fries of d'uffel).
(11) met zwarte lamsvellen.
(12) een oude voering.
(13) Misschien te lezen : calabre = Kalabrie.
(14) koor.
(14) voorste stukken van eengewaad.
(16) vellen van 't wijfje van de luipaard.
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Bij de verkopingen in het sterfhuis kunnen we een bonte verscheidenheid
van voorwerpen horen toeslaan :
Item een scrijfcokere (1).
Item een scowl matalen cr. (2).
Item een lydt de camp metten to ebehorten (3).
Item een tafele van Duyschlandt (4) van luyten houte (5 ).
Item een langhe cypressen tafele.
item een wafelyser.
clocken, lb. 1/2 bras. (6), wegende vij lb.
Item ij lot
Item
Item een grooten spiegele.
Item een anderen spiegele.
Item een gebelt ammelaken (7).
item een holten (8) orologie (9).
Item i satty nen ca P p y (10).
Item i camelotten cappruyn.
Item iij slaepmutsen.
Item geleypotten,
Item eenen cristallynen pot.
Item een wywatervat.
Item een silveren nasack (11).
Item j tessche vergult.
Item j borse met perlen.
ogium.
Item ij kerssen (12) ende jorol
Item ij kerssen van megdewas (13).
Item een scryftorys (14).
Item een scabert ende la ken (15).

_ -

(1) inktkoker.
lees : croese.
(3) ledikant, plooibaar bed.
tschl an
(4) lees : Duydt.
(5) esdoorn.
(6) het pond tegen een halven braspenning (: oude munt, van 5 oorden)
(7) tafelkleed met ingewerkte figuren.
(8) houten.
(9) orologie (verder •: orologilum) = horlogie, uurwerk.
(10) kaproen, een hoofddeksel.
(1]) knapzak.
(12) kaarsen.
(13) maagdenwas.
(14) schrijfkoker.
(15) een schaakbord met kleine lade.

(2)
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Item een orologium metten pilaren oft voeten.
Item een vierbert (1).
Item eenenstandaert.
Item een lampe metten tabernaclen (2).
Itemeen vleeschblock.
Item j win
(3).
Item astrolabium (4).
...... sphera (5).
Item ij diepe scotelen lavabo (6) metten wapenen des testateurs.
Item twee soutvaten op malcanderen sluytende.
Item sesse gebousseert (7) croesen.
Item een scoen crucifix.
Item ij silveren vergulden fleeschen.
Item een guldene ketene.
Item een andere ketene metten oerlepele (8) etc.
Item ij appullen (9) vergult.
Item eengrooten cop met eenen steene.
Item een watervat met eenenquispele.
Item een oirlepele.
Item een ronden appele (10).
Item ix croesen ineen gesloten met j dexel.
Item
een busse om broot inne te leggene...
Ite
een to ken van zilvere
item.
Gedurende de laatste verkoopdag ging ook gewoner goed over de uitstaltafel:
Item een cackstoel.
Item een corenmate, i havermate.
Item een verkeerbert (11).
Item een mortier met stootere matalen (12).
(1) vierbert = vierpanne ? (= bedpan to verwarming).
(2)pavillioen,
katrol.
(3) windas,
(4) een instrument om de loop der sterren na te gaan.
(5) een wereldbol.
(6) lavabokommen.
(7)gedreven, met de boeshamer der goudsmeden platges1agen.
(8) oorschrapper.
(9) ampullen, kannetjes voor miswijn.
(10) Waarschijnlijk een metalen bol om de handen te verwarmen.
(11) triktrakbord.
(12) metalen vi j zel met stoter.
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Item ij candelaers met eenen wywatervat.
Item eenen mostaertpot.
Item ij pispotten tennen.
Item eenen ammarys (1) om ghelt inn te legghene.
Item eenen lessenaer.
Item eenengaerdenap (2).
Item een huycke (3) met een capruyn.
Item eenen sattynen tabbaert met eenen capruyn.
Item een flueelen cokere ghevoedert (4).
Item eenyseren lessenare.
Item i huycke ende enen roucapproen (5),
Item een rycapruyn.
Item een tennen flessche metter custode (6 ).
Ite
Item ii brantyseren ende spit.
H.v.B. moet er hebben van gehouden zijn woning met kunstige tapijten te
stofferen • hi' blijkt voor hun aankoop zeer geredelijk zijn beurs te hebben
ontsloten.
Allerhande onderwerpen waren er in geweven. Een — van 36 ellen en es ha.
op 7 gulden — vertoonde wilde beesten •; een ander, dat 6 gulden bleek waard
te zijn, droeg wilde dieren en een eenhoorn. Vier verdere beeldden de <<Historie
Jeremle » — voorvallen dus uit hetleven van de profeet Jeremias --uit • ze
werden naderhand to en 21 lb. 5 sc. 7 1-A d. toegeslagen. Op een ander stonden
deperzische koning Darius en de keizer van Macedonie, Alexander Magnus •
het mat 29 1/4 ellen en vond koper teen 5 lb. 15 sc. 1 1/2 d. Een van 30 ellen
pronkte met het beeld van Hercules •; op de vendutie kwam evenwel uit dat
het slechts 28 34 ellen groot was en het werd voor 6 lb. II sc. 1% d. aan een liefhebber toegewezen. Onder deze tapijtwerken waren er ook stukken <<verduere»,
of tapijten met een omlijsting van groen en planten of een landschap op 't
achterplan • een werd opgeroepen als << een verduere met eender vrouken op
cen peert >> en ging 4 lb. 10 sc. •; het mat ook 28 ellen •; een kleiner van maar
12 ellen — een q Moyse in verduere >> of, volgens het verslag van de verkoping
c Tabula Moyse >> — kreeg nog een bod van 2 lb. II sc. 9 d. Zijn kantoor had
hi j opgesmukt met vier stukken << tapitserye van fyne verduere >> en tevens met
(11 kistje.
(2) tafelring, schotelring.
(3) wide mantel (voor vrouwen).
(4) met fluweelgevoerde schede, meskoker.
(5) rouwkap.
(6) omhulsel.
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twee « bootscappen Annunciationis beate Marie >>. Er waren zelfs turkse tapijten bij B. voorhanden. Zijn erfgenamen stelden nog een tapijtje te koop,
daer degypteneers op stonden >>, een metten druven ende wyngarde » ;•
ook een cleyn tappyt met vogelen oft tafelcleet >>, dat zo nodig als tafellaken
kon wordengebezigd, en een met martusalem >>, dus met een beeld van de in
ouderdom onovertroffen Mathusalem. Een ander stuk stelde de Dood in borduurwerk voor, waarvoor een met het Laatste 'Oordeel had kunnen dienen als
tegenhanger. Eindelijk waren er op een laatste Vrouwe Juno en Pallas Athene
te zien.
Merkwaardig vinden wij ook alleszins de specifikatie van het zilverwerk
dat B. te Antwerpen in bewaring gaf bij zijn afreis naar Spanje ; zijn vrienden
zouden er zorg voor dragen tot aan mon retour dEspaigne/ ou jusques a ce
que ce sur ce ilx aient aultre ordonnance, soitpar mon testament ou aultrement ». Dit in 't Frans geschreven stuk somt immers op :•
Unegrande Croix doree et emmaillee a ung pied godronne (1) pesan treze
mars (2) cineq onces (3) quinze esterl. (4).
Ung grand Calice dore aveques sa la tin (5) pesant quatre mars deux
onces.
Deux appules (6) a manches pesant deux mars quatre esterl.
Item une double appule pesant quatre onces douze esterl.
Uneboiste pour metre le pain dame' (7) ; a tout pesant onze onces xi 1/2
esterl.
Une clochette aux armes de Cambrai pesant ung march et demy quinze
onces.
Unepetite clochette pesant une once treze ester'.
Unecroix sans pied hi en ouvree (8) et emmaillee, les garnitures dorees pesant trois mars set
onces.
P
Item ung benoistier (9) pesant trois mars sept onces quinze esterl.
Ung as er
(10) pesant eincq onces cincq ester'.
Deux couppes dargent pesant ensemble set mars quatre onces.
(1) met eirandversiering.
(a) mare (= mar = marck = march): het mark, een vroeger gewicht van 8 one.
(3) ons : een vroeger gewicht van 2 load.
(4) esterl. = esterlin, sterling.
(5)plaat.
(6) ampoulles.
(7) de H. Hostien.
(8) bewerkt.
(9) benitier, wijwatervat.
(10) kwispel.
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Item une couppe doree contenant le triumphe de Bacchus pesant quatre
mars six onces.
Une couppe dargent aiant une couverte (I) Cuppido desus et alentour des
enfans dorepesant ensemble deux mars xviij esterl.
Item ung petit flacon a pied armoeit (2) de ses armes servant a mettre
eauwe rose(3) pesant ung mark six onces trois ester'.
Une aiguiere (4) godronnee pes;nt trois mars sept onces.
Six gobeletz godronnes aians le bords dores pesant ensemble sept mars
cincq onces cincq esterl.
Deux sallieres de la mesme sort e pesant un marck cincq onces douse esterl.
Un bachin (5) dargent armoeit de armes de feu monseigneur de Besancon,
son frere(6), pesant six mars cincq esterl.
item six tassel dargent aiant au fond six mois emmailles pesant ensembk
dix huit mars cincq onces.
Item deux potz dargent godronnes pesant xii mars iij onces.
Une aighiere dargent non doree pesant trois mars deux onces six esterl. et
demy.
Six gobeletz emples (7) a boire cervoise (8) pesant ensemble cincq mars
six onces dix esterl.
Item une douzaine de gobletz aians les bords dore pesant ensemble onze
r s trois onces et demie.
ma
Item douz cuillies (9) dargent pesant ensemble six mars dix esterl.
Une petite couppe a larbre Jesse (10) Contenant viii gobeletz pesant tout
ensemble trois mars set onces cincq`esterl.
h stu k
Een van de testamentuitvoerders, heer Adriaan Josel, merkte op het
aan dat hij het bovenstaande had aanvaard om bet aan de gebroeders meester
(1) deksel.
(2) met het wapen voorzien van de testateur.
(3) weiriekend rozewater, aftreksel van rozebladen.
(4) lampetkom.
(5) bassin = bekken, kom.
(6) aartsbisschop Frans v. B.
(7) amples = wijd.
(8) bier.
(9) cuillers, lepels.
(10) Boom van Jesse. — Jesse of Isai was de varier van David. Uit hem ontspruit, door middel der opvolgende geslachten, de beloofde Messias. De kunst der Middeleeuwen drukte diet
symbolisch uit, door nit Jesses burst een boom to doen opwassen, welke als vruc hteln de na:
acht
.
(M..
C. NIEUWBARN
men of borstbeelden der K oningen droeg van de nakomen de gesleln
Beknopte kerkelijk handwoordenboek (Tilburg, 1910), blz. 230.

199

Nicolaas en meester Filips Boenckelere ter hand te el en Volgens een aantekening op de rug van het blad viel nog toe to voegen :
Item unepetite orloge dargent ayant du sabelon (1) dedens, serree en une
boiste de bois.
Itemtrois chandelliers pesant ensemble dix mars.
Item ung eschauffor dargent (2) pesant quatre marcs vii onces.
Item jettons dargent en une bourse, nonante.
Item deux escus emaillies avecques les armes de noms de Besancon.
Item medailles dorque grandes que petites, xvi.
Item medailles dargent que grandes que petites, deux cens et trois.
Enkelevan de hire
en vroeger opgesomde voorwerpen duiken in andere bescheiden van het sterfhuis weder op. We herkenden reeds dadelijk de vergulde
Schaal met << de triomfvan Bacchus » •; haar zou zijn broe,der Gillis verwerven
tot aandenken. De zilveren schaal met het godje Cu,pido op 't deksel en de
vergulde kindertjes er omheen brengt de verkoop te pas als << een copken met
ceraphinen ende cupid ° vergult in de canten >> ; ze deed niet minder dan 32
rijnsgulden 4 st. 9 t. Van de zes kopjes op wier bodem een maand was geemailleerd,gewaagt de verkoopakte als van << vj scalen met se ma den vanden
jaere vergult in den bordt ende voet >> ; ze golden samen 233 Rg. 7 st. Overigens vermeldt hetzelfde verslag een paar gedijkaardige, maar hier niet ingelaste voorwerpen, als een beeldje van Sint-Joris en q een vrouken van zilvere
met eender orgelen >>.
Wij onderstrepen vooral in bovenbedoelde rugaantekening de opgave van de
zilveren legpenningen in een beurs ten getale van negentig, de zestien kleine en
grote gouden medailles en de twee honderd en twee kleine of grote zilveren.
Hier immers hebben we zondertwijfel te doen met de numi,smatische verzameling van H.v.B., om wie hi' een latijns epigramma van zijn vriend Thomas Morus — <<De nummis antiquis apud Hieronymum Buslidianum servatis>>, over de
Dude munten bewaard bij H.v.B. — mocht verdienen. In zijn zucht voor zulk
een verzameling decide ook ,zijn broeder Valeriaan •; en nu mogen wij niet
vergeten dat deze zijn kollektie had toevertrouwd aan Hieronymus, bij wie ze
berustte toen Valeriaan overleed. De executeurs testamentair van de mechelse
raadsheer zullen daarom in hun rekeningen over het beheer van zijn nalatenschap aanstippen dat ze de munten van Valeriaan weer aan diens weduwe lieten geworden en ze gewagen to dezer gelegenheid van vijftien gouden en tweehonderd zilveren stuks. Het schijnt alleszins dat deze getallen beantwoorden
(1) sabelon = sablon ; fijn zand ; dus een zandg1as, zanduurwerk.
(2) Klaarblijkelijk een zilveren appel om de banden to verwarmen.
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aan de in de beide laatsteposten hierboven opgegeven. Moest dit waar zijn zo
zou Hieronymus eigenlijk niet meer dan negentig zilveren jetons hebben gehad
inpersoonlijk bezit ; dan zou het tevens uiterst moeilijk vallen hem zonder
overdrijving to begroeten als .de aanlegger van een echt numismatisch kabinet!
Zijn verzameling schilderijen heeft men eveneens uitbundig geprezen. Wij
willen daarom vluchtig nagaan wat aan dergelijke kunstvoorwerpen de boedelbeschrijvers kregen op t2 tekenen, soms met een beknopte toelichting er bij ,
war 't mogelijk Mijkt, delen wij nog mede welke prijs de doeken bij de vendutie haalden en aan wie ze werden toegeslagen.
Anthoninus facies (1), 20 st. — (President).
facies Alberti Magni (2), 2 Rg. 2 blc. (3). — (Mij Vrouwe President).
V beeldeken (4) oft afgoden, 2Rg. 4 st. — (Mij Vrouwe van Ostende).
twee beldekens, 5 st. — Mee ter Lodewijck Vranck, canonicus).
een beelt de bootseap van Onser lieve Vrouw, 5 Rg. 2 st. (Adriaen Thys,
scilder).
een tavernel met ij dooren Lamentabilis nostre Domine (5)„ 5 Rg. 6 st. -(Meestere Jan Autruys).
en ander taverneel, 6 st i ort. —(De Postmeester).
j taverneel met iiij dooren, 7 Rg. — (Jan Oem van Dordrecht, scout in Barradot huys).
een beelt oft taverneel, 3 st. — (Hendrick Papegays).
een beelt in asseribus (6) Onser lieve Vrouwe, 6 Rg. 15 st. — (Pieter van den
Dore).
p
een bert (7) Lucretia, 6 Rg. 16 st. — (Lambrecht Spierinck).
t;en beelde van onser Vrouwe oft taverneel, 25 Rg. — (De Procureurgenerael Raedt).
een taverneel Sint Adriaen, 5 Rg. II st. — (Peeter vanden Dorpe).
ytaliaens vroukens, 31 st. — (Bertelmeeus).
mij Vrouwe Margareta in berderen (8), 22 1-A st. — (Meester Jan Piccot).
een beelt van onser Vrouwen verduert, 32 tst. — (Meestere Jan Autruys,
Raedt).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

cenportret van de keizer-filozoof Marcus Aurelius.
eenportret van de geleerde scholastieker Albert, graaf van Vollstadt.
blc. = blank ; oude kleine zilveren count van 6 duiten.
lees : beeldekens.
een Nood Gods.
tussen houten (misschien : ingolijst) (vgl. verder : in berderen).
een beeld, op hout geschilderd, van Lucretia.
eenportret van de landvoogdes Margareta van Oostenrijk.
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een Maryenbeldeken met ij dorkenis, 2 Rg. 17 ist. — (Jan van den Houte, by
denminderbruederen).
Sine Maria en Anna in berderen, 4 Rg. 21/2 st. — (Gill. van Vtem, by de corenmerct).
J tafele Onser liever Vrouwen. metten sibillen, 26 Rg. — (Frans Sanders, scildere opte tiegelrye).
Onder de kooplustigen op de venduties bij Busleyden treden een aantal
Mechelaars van aanzien naar voren. Er komen hun opbod doen — of ze laten
bieden nit hun naam — voorname heren, geilijk meester Rudulphus, Consilarius int huys van befferen; meester Peeter Lapostoele, een van de elf wereldlijke raadsheren van de Grote Raad sinds 1503 (1), evenals Philips Wielant,
heer van Eversbeke (1) • doktor Cornelis Roelants ; meester Pieter Brickengys • de kontroleur Barret, nit de Blokstraat ; meester Jacob Ameron — eigenlijk : Ameronghen — nog een raadsheer (2) ; le Tresorier de guerres; de Zone
van mijn vrouwe Cancellier — ,dus de zoon van mevrouw de Maigny, weduwe
van Thomas de Plaine, die in 1496 tot kanselier was aangesteld (3) —; meester
Wouter, secretaris. Naast hen vermeldt het bovenstaande lijstje nog de toenmalige postmeesterrte Mechelen, heer Tassis genaamd. Ook vooraanstaande
geestelijken zochten er naar hun gading, gelijk de heer Deken, voorzeker van
Sint-Romboutsparochie, en , de bekende kanunnik Lodewijk Vrancx. Buitendien luisterden zeer deftige dames naar de hamerslag van de oudekleerkopers,
aldaar aan 't werk, o.a. mevrouwe PreSident, zijnde de gade van heer Jan Peeters, here van Cats, toenmalig voorzitter van de Grote Raa,d (1), een mevrouwe
van Oostende en mevrouw Heddyns, ade van een hofmeester. Maar wij zijn
op z ; jn minst evenzo nieuwsgierig naar de man van de kunst die bij de vendutietafel merle hun vinger opstaken! En zo wordt onze aandacht gevestigd op
schilders gelijk Jan Matheeus, die op de Veemarkt woonde ; Heyn van Mol,
die bij Sint-Romboutstorre verbleef • de geiburen Andries Thys, die zijn huis
as de Sinte-Kathelijnestraat had, en GuiHam Pallet, van op Sinte-Katharinakerkhof. Nog horen wij van Oriaen de verlichter (4). Meestendeels schaften ze
zich echter op de veiling ten huize van H.v.B. doo,dgewone dingen, van dagelijks gebruik, aan. Daarom valt het ons des to meer op dat de schilder Frans
Sanders, de op de Tichelrij woonde, zich het enig doek liet toewijzen dat we
in staat blijken te vereenzelvigen ! Want de « Onze lieve Vrouwe met de sibyllen » betreft ongetwijfeld het triptiek van Hugo vander Goes. Dat een man van
biz. 104.
blz. 101.
(3) REMMERUS VALERIUS, biz. 100 vlg.
(4) Stoffeerder van beelden.
(1)

REMMERUS VALERIUS,

(2)

REMMERUS VALERIUS,
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't vak ten slotte zin heeft gehad in dit kunstwerk, menen we te mogen onderstrepen.
Anderzijds duidt de << mij Vrouwe Margaretha in berderen » vanzelfsprekend
op een portret van Margaretha van Oostenrijk en mag een verwiizing behelzen
naar H.v.B.'s loyauteitsgevoel tegenover het in den lande heersend vorstenhuis.
in wiens dienst hi' zich met voorbeeldige vlijt gedroeg.
Doch inmiddels verwondert het grotelijks dat er bij hem niet meer doeken
voorhanden bleken. Men merke daarbij dat het aantal van geskulpteerde bedden nog veel geringer uitvalt : aangehaald worden slechts van tijd tot tijd een
klein beeld, of een klein rond beeld, ook een q cofferken met Sinte-Sebastiaen
gesneden » behalve een q gesneden ,beeld van St-Jeronimus >>, uit wiens aanwezigheid wellicht B. 's verering voor zijn heilige patroon spreekt.
Doch valt aan de hand van de hier vermelde schilderijen en beelden to bewere dat H.v.B. werkelijk een kunstgalerij in zijn hof had aangebracht ? Dan
heat men ongetwijfeld voor zijn verzameling een zeer weidse naam gebezigd
cnde eeuwen door blijven gebruiken naar 't voorbeeld van zijn tijdgenoten,
die Ls zoons van de renaissance zo geredelijk de lofbazuin voor hun vrienden
opstaken en ook bij geringe aanleiding met voile vuur schetteren deden.
Er waren in de eerste helft van de 16e eeuw onbetwistbaar nog inwoners van
Mechelen, die in hun huis een rij schilderijen hadden opgehangen, wier aantal niet zoveel voor dat van ide doeken bij B. moet onderdoen (1) •, nog andere
poorters te Mechelen hielden toen van boeken (2) en zamelden ,soms bundels
van waarde en treffelijke handschriften (3).
In een enkel opzicht lijkt ons de verzameling van H.v.B. op jets bizonder
eigenaardigs to kunnen bogen !
Afgaande op de aangeduide behandelde onderwerpen blijkt ze eenvoudig
van Naar tijd en van zijn streek, met haar mengsel van het namaakantieke
der renaissance en het vroom-christelijke van heiligbeelden en bijbelse tonelen,
dat de middeleeuwen kenmerkte. Het zelfde naast-elkaar treffen wij immers
regelmatig elders aan bij welgestelde tijd- en stadgenoten van B. In het herenhues van ridder Andries de Roubaix, ook raadsheer van de Grote R aad en juist
alp plaatsvervanger van H.v.B. (4), zagen we ook Christusbeelden prijken naast
vader, PROF. DR. ROBERT FONCKE - Gent, miaakte me hierbij anent op bizond'erhe.
(1) Min
J

clen die voorkomen in onderscheiden stukken van zijn reeks studies Boeken iit sterfhuizen
van Oud-Mechelen, in het bibliografisch tijdschrift Het Boek, Amsterdam, jg. 1915 en vlgg.
(2) R. FONCKE : Bij heer Otto van Arkel (1567) ; Bij meester Andries de Roubaix (1543);
(1531) ; Bijor
g
dokto
Geert van Malderen (1530).
Bi j Mevrouw de Main
(3) Zie vooral : R. FONCKE : Bij doktoor Geert van Malderen.
(4) J. F. FOPPENS : Naamrollen der voorzitters en raadsheeren van den Grooten Raad met
hunne lofredenen, wapens en grafschriften van 1503 tot 1759.
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andere beelden van heiligen, doeh tevens naast leen berdt met een geschildert
torcxhooft >> en << dryegeschilderde berdden, deen van venus, vande trouwe en
vander doot ».
Om dit alles lijkt het ons bedenkelijk H.v.B. als maecenas van de kunstenaars
van zijn tijd hoog to roemen. Heeft hij werkelijk die rol soms aanvaard, het
kan in ieder geval sleehts bij uitzondering zijn gebeurd en misschien de enkele
keer, toen hij op 't gelijkvloers van zijn hof enige muurschilderingen deed aanbrengen. De doeken die hij zich aanschafte, kunnen ook moeilijk hun ontstaar.
te danken hebben gehad aan voorname mannen van 't yak. Men lette maar op
de prijzen, die de liefhebbers er voor besteden op de openbare veiling na zijn
dood ! Jawel, e-n << fluelen boick beelt ons Heeren end Vrouwe, beslagen met
silveren » bereikte tot 43 Rg., maar dit zal in de eerste plaats op de rekening
zijn gekomen van het edel metaal van 't be la Het triptiek van vander Goes
gaat eveneens niet onder 26 Rg. weg. Doch daarna wisselt de verkoopprijs der
schilderijen af van enkele stuivers tot enkele guldens, meestal 5 of 6. Die sommen beoordelen doet men best, wanneer men nagaan wil dat terzelfde gelegenheld een tinnen fles voor 2 Rg. 11 st. werd toegeslagen, een met paarlen versierde beurs voor 2 Rg. 11%st., en vier bedden onderscheidelijk voor wat weer dan
4, 6, 5 en zelfs 12 gulden ; voor 23 Rg. 3 1/2 st. mocht overigens een kooplustige
twee zilveren zoutvaten meedragen, die kunstig op elkaar sloten en samen nict
minder dan 13 ons 14 esterl. wogen.
HET PALEIS VAN HIERONYMUS VAN BUSLEYDEN TE MECHELEN
Ook wat men hoe de te beginnen met het huis dat hi te Mechelen betrok,
schreef H.v.B. omstandig voor in zijn uiterste wilsbeschikking. Hij wou het to
gelde zien maken en de verkoopsom gelijkelijk verdelen tussen ,zijn broeder
Gillis, zijn neef Franciscus — als plaatsvervanger van diens overleden vader
Valeriaan — en het te stichten Collegium der drie talen. Voor 't overige voelt
hi zich ook hieromtrent tot slechts bondige inlichtingen genoopt. Toch vermeldt hi wellieht met wat fierheid dat hij zijn woning op eigen kosten bouwen
liet • dan verzwijgt hij nochtans dat hij van de meehelse stadsschepenen een
toelage waving om te kunnen overgaan tot het dekken van de daken van zijn
paleis met schalien • dit lezen wij echter in de gemeentelijke rekening arum
1570 en leiden er mils uit af dat het huis omstreeks 1508 ten laatste bewoonbaar moet zijn geweest (1).
Men heeft het — en Brecht — een prinselijke woning geheten en tevens een
voortreffelijk staal van onze toenmalige nationale architektuur (2). Het ver( 1) NEEFFS, blz. 177.
(2) ROERSCH, blz. 22.
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dient wel vermelding, dat Italiaansche invloeden zich in dit rijke woonhuis van
de bereisde humanist nog geenszins doen gelden.
Maar ras heeft men vergeten aan welke bouwmeester de optrekking van deze
woning werd toevertrouwd. In de jongste jaren heeft men evenwel beweerd dat
men ze voor een deel te danken heeft aan An toon Keldermans, de Oudere
(f1512) en dat .zij voltooid werd door zijn zoons, waaronder de bekende Rombout Keldermans (geboren 1460), aan wie men een ontwerp voor de torenspits
van Sint-Rombouts te Mechelen verschuldigd is, alsook medewerking aan het
paleis van de Grote Raad ter Dijlestede, aan de abdij van Tongerloo en aan (le
kerk te Hoogstraten (1). Anderzijds heeft men trekken van overeenkomst willen ontdekken tussen het hof van B. en de overblijfselen van het veel bescheide opgetrokken Collegium Trilingue te Leuven ; weshalve men sums geneigd leek deze beide bouwwerken toe te schrijven aan de bemoeiingen van
een zelfde bouwmeester (2).
Het hof van H.v.B. verrees ter plaatse waar te voren het woonhuis van zijn
broeder, aartsbisschop Frans, stond (3). In zijn testament .herinnert hi' er aan
dat hij de grond aankocht van zijn nog in leven 'zijnde broeders Gillis en Valeriaan en van andere burgers. Volgens Reydams begon men met de bouw in
1503, in het jaar — voegt hij er aan toe — dat H. tot raadsheer bij de Grote
Raad werd aangesteld (4) ; kanunnik Van Calster sloot zich bij hem aan (5),
wanneer hi zich niet voorzichtiger tot de mening beperkte dat de metsers er
aan 't werk to en in de eerste jaren van de 16e eeuw (6) ; H. Coninckx daarentegen laat hen er eerst in 1505 aanvangen en heeft stellig gelijk (7). burners
B's aanstelling bij de Grote Raad geschiedde eerst in 1504 en dc akte, waarbij
zijn twee broeders kond doen , dat zij aan H. het derde deel der co-proprieteit in
het door Frans nagelaten coed overlaten, dagtekent maar van de De Januari
1505.
B. beschikt in 'zijn testament tevens over << het oud huffs en de in an der
voorste poort en de stal bij de ingang van de tuin, aan de achterkant gelegen >>,
en ten slotte nog over <<de overige huizen aan het ...nieuw huis aangrenzend,
vastgehecht of aanliggend voor en achter >>, welke laatste hi' erven laat door
de genieters van de be en in zijn collegie. Zijn hof omvatte dan klaarblijkelijk — behave de nieuw opgetrokken bouw — oudere afhankelijkheden en
Jos. Desitree.
n
1) Nota's van wijle
(
(2) In het tijd.schrift H.O.K.., jg. 1936, blz 365.
3) Nota's van wijlen Jos. Destree.
(
(4) REYDAMS, blz. 370.
(5) VAN CASTER, biz. 164.
(6) VAN CASTER, blz. 133.
( 7) CONINCKX, blz. 113.
205

=
CD

=
0
I.,

D.

=

t7i
0
CD
.-C
171.
CD

=
(.7

4

CD
CD

CD
CD
=
4.
7AD
1.1
CD

0-4

s.
Z
t:,
CD

•
,----,
CF
CD
cJ
..,.
=
I—.
■D
CD
CD
cD

gaf uitgang op twee straten, zowel in de huidige Sint-Jansstraat als in de Merodestraat, eertijds Koestraat.
Daarom komt het als vanzelfsprekend voor dat hij om het to onderhouden —
altijd volgens bizonderheden in zijn testament — drie knechten, buiten een
staljongen, en twee meiden in dienst hield. Want het is war dat zijn woning
<<een van de uitgestrektste der stad>> mach t heten (1). Hebben echter alleen
onze ti 'den een oog gekregen voor haar architekturale schoonheid ? Immers,
wij moeten bekennen dat geen een van de buitenlandse reizigers die Mechelen
bezochten en van hun 'bezoek een verslag opstelden, er eni ge aandacht hee ft
aangewijd — Antonio de Beatis niet, de isekretaris van kardinaal Luigi d' Aragona, die merle met diens gevolg er aanlandde de 5 e•
Juli 1517 , — Albrecht Diirer niet, die Brie jaren later de
Dijlestad
• — de Innsbriicketweemaal
bezocht,
naar Ernstinger niet, die er in 1606 rondwandelde
•, — zelfs de naamloze NoordNederlander niet, die er in 1714 een dag verbleef en met gekittelde nieuwsgierigheid de stede doorschreed (2).
Intussen zag H.v.B. duidelijk in dat er misschien voor zijn omvangrijke woning minder gemakkelijk een koper zou opdagen , hij lei daarom aan zijn
testamentuitvoerders op het voordelig to verhuren, tot wanneer ze het to en
een behoorlijke prijs konden van de hand doen.
De nieuwe bouw was nog niet ten volle voltrokken, toen B. overleed , doch
zip vrees dat kooplustigen er voor lang op zich zoiuden do en wachten, werd
niet bewaarheid, integendeel ? Reeds de 27e Januari 1518 verkochten zijn executeurs het in het openbaar aan vrouwe Jacqueline de Bouloigne, douariere
van de groot-kanselier Jehan le Sauvaige, ridder, heer van Eschenbeke (3).
Door erfenis kwam het later aan Margareta de Clermez, weduwe van Francois
le Sauvaige, die het de 19e September 1589 verkocht aan Francois le Sauvaige,
echtgenote Francoys de Haynin, heer van Bruitshooren.. Deze droeg haar rechten over an Antoon Re ms die al tussenpersoon optrad voor de pr insgraaf Karel van Arenberg, admiraal, en Anna de Croy, hertogin van Aarschot.
Hierdoor kreeg B's woning nu de naam van q Hof van Aerschot >>.
In 1608 raakte het andermaal in andere hander : Jaak vanVarick, raadsheer
en meester der rekesten bij de Grote Raad, kocht het de 19e Oogst aan. Een goede
teen d are nadien — de 27e Maart 1619 , kreeg het alweer een nieuwe eigenaar,
Wenzel Coeberger, surintendent van de banken van lening, die het voor de be( 1) REYDAMS, blz. 370.
(2) Het verhaal van zijn reis in de zuidelijke Nederlanden berust in handschrift op de Bookerij van de Gentse Universiteit. PROF. DR. R. FONCKE bewerkt er een uitgave van met ver'
klarende aantekeningen.
(3) NEEFFS, blz. 179 • CONINCKX, blz. 113.

207

hoeften van de « Berg van Barmhartigheid » te Mechelen inriehtte. Hoe het
gebouw er te dien tijde kan hebben uitgezien, is na te gaan op oude afbeeldin en (1). Sanderus liet er een graveren voor het derde deel van zijn « Chorographia Sacra Brabantiae » ; nadien, in de 19e eeuw, zochten de mechelse teke
naars De Noter en Scheffermeyer er een schets van te leveren.
Twee eeuwen her smukten de blazoenen van de vorstelijke huizen van Boergondie en Oostenrijk nog de vensters in de vergaderzaal van de assessoren
van de Bank van Lening, alsmede dat van Jean le Sauvaige (t1569). Mettertijd evenwel geraakte het gebouw in een veer vervallen toestand. Nadat
het eigendom van de stad Mechelen geworden was, onderging het in 1864 treffelijke restauratiewerken onder de leiding van de heer Schadde, bouwmeester
der provincie Antwerpen ; te dezer gelegenheid bracht men boven een van de
deuren het latijnse opschrift aan .« Constructum anno Domini millesimo quintecentesimo septimo. Restauratum anno Domini octingentesimo sexagesimo
quarto » (2).
In de loop der tijde-a heeft men bet hof van B. voor onderscheiden es emmin en doen dienen.
Toen het nog toebehoorde aan de familie le Sauvaige, in de 16e eeuw, verleende ze daarin onderkomen aan de mechelse begijnen, die ten gevolge van de
godsdienstige beroerten hun ho buiten de tad mu hadden moeten verlaten,
wanneer in 1578 de soldeniers vanAlva en de Staatse troepen met afwisselend
geluk om het bezit van de Dijlestede strijd voerden (3).
Tot aan dewereldoorlog 1914-1918 ,bleef het gedeelte langs de huidige de
Merodestraat voorbehouden als woning voor de bestuurder van de Bank van
Lening en zijn kantoren. Het andere, dat achter een stemmige voortuin uitkomt in de Sint-Janstraat, heeft menvooral voor school ingericht, eerst van
onderwijzer B. Sips (1828), dan van
de »«(Oogst
Dames
de Marie
1839)•; in
November 1852 vond een lagere gemeenteschool voor meisjes er onderkomen,
in 1880 een stedeli j ke bewaarschool of kindertuin ; ten slotte, in November
1884, nam men er de mechelse Muziekacaclemie in op.
Bij de afschaffing, na de oorlog, van de banken van lening in Belgie, verhuisde ook de Muziekacademie naar elders, op de Wollemarkt, to mover het
Aartsbisschoppelijk Paleis. Sindsdien heel men op gans het hof van B. beslag
gelegd om er het Muzeum van de stad onder te brengen.
Van de beschieting der Dijlestad in 1914 heeft het 16e-eeuws gebouw zeer te
lijden gehad • het ging grotendeels in vlammen op. Nog is het heden niet in
biz. 340.
blz. 133.
(3) NEEFFs, blz. 179.

(1)

(GODENNE,

(2)

VAN CASTER,
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zijn geheel hersteld, doch langs de zuidkant rees het weder op uit zijn puinen,
gelijk het an iedere bezoeker van Mechelen bekend was, met zijn sierlijke
evezijn
en rank torentje. Het vertoont langs daar opnieuw twee
puntgl
gaanderijen boven elkaar, waarvan men de verweringen reeds ten jare 1900 geheel had moeten vernieuwen, en in de hoek rechts een schoon overdekt perronnetje, voor de ingang vroeger (1).
Niet een langs buiten vond en vindt men het gebouw volkomen terug gelijk
zijn eerste eigenaar en zijn onmiddellijke opvolgers het hebben geken.d. Het
moest zich mettertijd wijzigingen laten welgevallen, voornamelijk aan zijn torenspits, waarvan oude tekeningen (2) enook een anoniem schilderijtje (3)
duidelijk laten vaststellen dat ze oorspronkelijk geen de minste bol vertoonde.
Langs binnen heeft men echter nog veel ingrijpender veranderingen aangebracht, zodat niet eens meer de oorspronkelijke schikking van de vertrekken
kan worden nagegaan •; van hun vroegereeuwse versiering bleef ook niets meer
over dan een interessante, nu gerestaureerde schoorsteen.
Van de zalen en kamers die men er ten tijde van zijn eerste bezitter kon doorto en brengt ons de boedelbeschrijving van zijn sterfhuis slechts bondig op de
hoogte, wanneer ze na elkaar opsomt
: de •; — int contoer Baer
neercamere
doere •; — de eetcamer oft zale daer torgelen staet ; — int conthoir boven dander conthoir •; — de camere voere
dat •; — de andere camere boven
conthoir
deetcamere; — de camere boven die cokene; — cleyn camerken daer naest; —
opt conthoir boven... met de niet speciaal aangehaalde keuken dus te samen
juist tien vertrekken, wat gee verbluffend getal uitmaakt
DE MUURSCHILDERINGEN
Enkele dagen voor 't uitbreken van de oorlog in 1914 had men in het hof van
B., in een izaal van de eerste verdieping, muurschilderingen ontdekt, portretten
van hell en en van bisschoppen, rschilden met ,beschreven guirlanden en banderollen. Een specialist, afgevaardigd door de Koninklijke Commissie, was er
mede begonnen de laag witkalk te verwijderen, die ze verborg, toen de opmarsch der duitse leers aanleiding gaf tot de beschieting der stad Mechelen.
Da werd ook de woning van B. erg getroffen ; de verdieping brandde volledig uit, zodat de pas gevonden re ken voor goed verloren gingen.
Zelfs het gelijkvloers werd deerlijk aangetast ; maar gelukkiglijk bleven
dan toch ten del de lane bekende muurschilderingen behouden, welke zich
hliz. 342.
blz. 344.
(3) In bezit van die beer Dr. G. Van Doorslaer to Mechelen.

(1)

GODENNE,

(2)

GODENNE,
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daar in een, althans nu, weinig ruim vertrek vin en dat op de voortuin langs
de zuiderkant usitzicht geeft. Het ligt net onder de daareven vermelde be hi
derdebovenzaal en vormt ogensehijnlijk het in de inventaris aangestipte <<conthoir naest de neercamere ». Oorspronkelijk moet het slechts langs deze benedenkamer to betreden zijn geweest en waarschijnlijk heeft het ten tide van B.
as izijn kleine eetzaal gediend. In 1893 kreeg de Oudheidkundige Kring van
Mechelen oorlof om aldaar zijn maandelijkse vergaderingen to houden ; te
voren hadden de bewoners van het huis niet beter gevonden dan het als geitenstal te bezigen (1).
Op hun beurt waren deze muurschilderingen eenmaal van onder een laag
witsel to voorschijn gehaald ; nog vOOr 't einde van de 19e eeuw echter bevonden ze zich reeds in betreurenswaardige toestand. Op aandringen van liefhebbe der kunst en van oudheidkundigen (2) trof men toen eindelijk maatregelen om ze voor verder verval to be • kunstschilder A. Hannotiaux kreeg
opdracht er kopijen van te nemen, die sindsdien in de verzameling van het
Jubelpark te Brussel zijn ondergebracht (3), ter i'1 ook de her Becker, te
Elsene-Brussel, er best geslaagde lichtdrukken van maakte. du en de oorlog, ton het hof van B. al te lang in puin lag, hebben regen en vocht de fresko's
jammerlijk gehavend • hun kleurenweelde he be ze voor altijd ingeboet en
op talrijke plaatsen zijn de tekeningen geheel en al uitgewist.
Of de 't laatst ontdekte muurschilderingen op de bovenzaal opklimmen tot
de tijd van H.v.B. zelf, moet een open en niet meer te beantwoorden vraag
blijven. Dat hi' de fresken van het benedenvertrek wel heeft laten uitvoeren,
staat vast wegens het felt dat op een console oneeen
en balk van de zoldering
zijn wapen (4) geschilderd stond.
Betreffende hun ontstaan besehikt men over geen het minste gegeven. Desniettemin hebben ze de naam van H.v.B. op zijn minst zo zeer als zijn wetenschappelijke stichting bij de universiteit te Leuven .populair gehouden ! Mede
hebben zij wis en zeker Thomas Morus er toe aangezet in latijnse verzen de
pracht van het mechels paleis to vieren — 1 Ad Buslidianum de aedibus magniblz. 120.
biz. 114, 120.
GODENNE, biz. 344.
(3)
(4)
CONINCKX, blz. 115. — Het geslacht van Busleyden draagt voor wapen : <D'azur a la
fasce d'or, accompagneei en pointe d'une rose de gueules boutonnee et barbee d'or (representeeparfois barbee de simple). L'edu timbre d'un casque d'argent, grille et lisere d'or, orne
de lambriquins d'or et d'azur. Cimier : une tete et col de licorne d'argent, la corm, le crin
et la barbe d'or, issante d'un mortier de velours bleu, horde de deux pions d'or et charge
d'une rose degueules, houtonnees d'or et feuillee de sinople. Spreuk : armat spina
rosam»(VAN RANsBEEK, blz. 22).
(1)

CONINCKX,

(2)

CONINCKX,
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ficis Mechliniae » — en zijn heerlijke mu k' te prijzen : 1 Ornamenta
tuae, Buslidiane, , domus...» (1) ; meer dan waarschijnlijk islaat het meest rechtstreeks op hen zijn bewonderende uitroep, vleugelend op de alstoen zo goed
al onvermijdelijke overdrijving: 0:?uod pictum est illic, pinxisse videtur Apelles >>, wat hier geschilderd is, schijnt Apelles te hebben geschilderd
Van de fresken, die met enkele nu geheel en gans vervaagde motieven waren
ingelijst, ibleef een voorstelling van het Festijn van koning Balthazar (2) het
best bewaard. Aangrijpend van voorkomen staat als tweede figuur rechts de
vorst van Babylonie, treffend van levensware houding, die men trouwens weervindt bij de ridder vciOr de tafel, ofschoon diens uitheelding ,zich beperkt tot
een weergave van zijn rugzijde; naast hem valt een man op met een gezicht as
nit donker hout gehouwen en met geheimzinnigheid omwaasd : wellicht is 't
een babylonisch priester, misschien is 't de profeet Daniel ; boven hen ziet men
duidelijk de hand die het nu niet meer te ontcijferen Mane, Thekel, Upharsin
op de wand grift.
Het tweede fresko daarentegen geeft een niet met juistheid te bepalen onderwerp weder, dat reeds voorheen niet te herkennen was, doordat men de schildering voor een groot deel weggebroken had bij het aanbrengen van een deur
in de wand. Vermoedelijk vermengt het kunstwerk bijbelse en mythologische
motieven, gelijk toentertijde zo geredelijk gebeurde. Het middenstuk van de
achtergrond blijkt ook hier gevuld met een koningsdis, waarv6Or een gebonden
mens ligt • een beul lijkt gereed om hem te folteren ; uit de hemel zweven
met schichten gewapende engelen neder ; tegen de tafel pijpt een sater op een
averechts gehouden rietfluit (3).
Naar de opvatting van Neeffs hadden wij hier te doen met een afbeelding
van de Tuin der Hesperiden • wijlen Jos. Destree dacht aan een voorstelling
van de bruiloft van Thetis en Peleus, gestoord door de ,godin van de tweedracht
Eris, of van het huwelijk van Jupiter en Juno en, in laatste instantie, aan het
an et van Tantalus met de daaruit voortvloeiende loitering van de gebonden
Prometheus. In deze onderstelling vat hij de fluitende sater op als de god
Pan en de aantredende beul als de god Mercurius. Hij meende zijn opvatting
te kunnen staven door te wizen op het voorkomen in de dichtbundel van H.v.B.
van een ode in iambische verzen (4), waarin ,de 'schrijver het feestmaal van

(1) Afschrift met frame vertaling in het Stedelijk Muzeum te Mechelen.
(2)

GODENNE,

blz. 343.

(3)

GODENNE,

biz. 345.

(4) cAvarus hospes Tantalus/ Divos frequente, accipit...).
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Tantalus behandelt en daarbij de genealogie van de antieke goden te pas
brengt gelijk Boecacio ze had samengesteld (1).
Deschildering die de westelijke wand van 't vertrek versierde, ging helemaal
vcrloren. Eertijds moet er nog zeer zwakjes een personage op een troon, met
eengeknield krijgsman vOOr zich, te onderscheiden zijn geweest. Op een andere
plaats heeft een muze Calliope gestaan met het onderschrift : « Carmina Calliope libris/Heroica mandat>>. Er onder trof men twee andere muzen aan,
Urania en Polymnia, en las men de woorden : « Urania... motus... v : latur et
astra >>. In de hoeken van de naar 't Zuiden gekeerde muur zag men twee mythologische voorstellingen met betrekking tot de jacht — verzinnebeeld door
Diana, als naakte vrouw afgebeeld — en tot de liefde — waarbij Venus eveneens
in diegedaante was gemaald , allebei waren ze door een aantal genieen omringd. Op de noordelijke wand heeft men, jaren geleden, nog fragmenten gezienvan een afbeelding van de maze Clio met een trompet (2).
Goals we reeds aanstipten, was een console onder de balken van de zoldering
voorzien van het wapen van Busleyden • men had het omkranst met de horens
van de overvloed.
Van dit alles is echter niet het minste spoor nog terug te vinden. Buiten de
eerstetwee beschreven fresko's kan men hoogstens nog naast het tweede een
verwarde allegorische uitbeelding waarnemen, die eveneens lelijk gehavend is.
Men beef daarop « het Maal van de slechte Rijke » en een « Aurora » menen
te zien (3). Een hoop mythologische wezens vallen te herkennen, waaronder
een Neptunus, een Apollo en tekens uit de Dierenriem. Deze muurschildering
wijkt in velerlei opzicht zo zeer van de beide vorige af, dat men ze onmogelijk
toeschrijven kan aan dezelfde kunstenaar, van wie de twee andere het hoog te
roemen werk moeten zi j n (3).
Van hem weet men overigens met absolute zekerheid even weinig al van de
grotere meester, die hem in vaardigheid met penseel en verf verre overtrof.
Neeffs merkte reeds op dat niets nailer bekend raakte omtrent al de kunstenaars die tussenkwamen bij de bouw of de versiering van het pales van H.v.
B. (4). Als slotsom van enige afleidingen uitte hi' evenwel het vermoeden dat
als de scheppers van de twee voornaamste en sierlijkste fresken of Bernard van
Orley of Jan Gossart, alias Mabuse, te huldigen zijn. A. J. Wouters schreef ze
toe aan een nu bij name onbekende meester, die eveneens het doe der Legen(1) Haar tital luidt immers : <<Tantalus ex Bocatio de genealogia Deorum libro duode.
vigesimo... carmen Iambicum>>.
(2) Nota's van wijlen Jos. Destree.
(3)
CONINCKX, blz. 115.
(4)
NEEFFS, blz. 177.
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de vanSinte-Magdalena — nu in 't Muzeum te Brussel — zou hebben vervaardigd (1). Nog and eren zijn hiervoor aan
en dk
en aan
de mhelse
ec kunstenaar
Michiel van Coxien. Inzonderheid met het oog op het fresko van 't mythologisch banket heeft Jos. Destree — en ve•Or hem Sander Pierron — de nam
vooruitgezet van Jan Mostaert, die volgens een mededeling van Carel van Mander een «banket van Diana» ontworpen heeft (2). H. Coninckx zijnerzijds,
die de door Neeffs aangevoerde redenen en gemaakte opmerkingen nauwkeurig
onderzocht en toetste, schakelt echter op zijn beurt all andere kunstenaars
danvan Orley en Gossart uit ; hij ook ziet in beide muurschilderingen werk
van een enkel meester en neigt er ten slotte toe om ,ze op de rekening te stellen
van Jan Mabuse.
Ziehier echter het oordeel van Prof. Dr. D. Rogge,n: Reeds een vluchtig stijlkritisch onderzoek van de wandschilderingen kan volstaan om de attributie
aanCoxie of Mo,staert te verwerpen. Bij Mabuse en van Orley moeten wij langer stilstaan. Beide meesters kunnen ernstige titels doen gelden, vermits beiden
omstreeks 1515 rechtstreek,s in contact kwamen met de Mechelse hofkring
(Friedlander, VIII, blz. 80). Wij komen voor geen chronologische bezwaren to
staanvoor een van beide meesters. De stijldiagnose echter getuigt uiterst sterk
voor van Orley en to en Mabuse. Niets inderdaad herinnert bier aan Mabuse.
Men vergelijke met deze muurschilderingen een gelijktijdig werk van Gossart,
de Lucasmadonna van het Museum van Praag, omstreeks 1515 uitgevoerd voor
de kapel der Mechelse schilders in de St-Romboutskerk.
De eerdersobere Renaissance-architectuur op de achtergrond van dit werk
contrasteert ten sterkste met de gecompliceerde pseudo-antieke bouwstiji
van de ,zuilenhallen der fresco's. Men zou zells de vraag mogen ,stellen, of Gossart, die in Rome de «sacra ilia vetu,statis monumenta» gecopieerd had, in zijn
schilderij van Praag de meester der fresco's niet heeft willen wijzen op zijn.
gebrekkige kennis van de antieke bouwkunst.
Die verwaande ostentatieve uitstalling van slecht begrepen klassieke architectuur-complexen is nu juist een van de meest typische kenmerken van Orley's
vroegste werken. Dat men op een vroege tekening van de Brusselse meester (British Museum. Mb. Friedlander, VIII, Pl. XCVI) identieke fantasieop het we Mechelse fresco, zal wel aan een bloot
zuilen aantreft also
toeval te wijten zijn. Even kermierkend voor de jonge van Orley zijn nog
o.m. een uitgesproken voorliefde voor ex tie klederdrachten, de sterk sprekende gebaren, de opengespreide handen, de typisch zwaar behaardekoppen
van verschillende personages. Alles stemt overeen met de stijleigenschappe.n
van de jonge Brusselse meester, zodat, naar onze overtuiging, de muur( 1) GODENNE, biz. 344.
(2) Nota's van wigen Jos. Destree.
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schiideringen van het Hof van Busleyden bij de lijst mogen gevoegd worden
van de werken, die van Orley omstreeks 1515 uitvoerde.
Ten slotte herinneren wij hier ook er aan dat de antwerpse meester Quinten
Metsys eveneens een kamer van zijn woning ter Scheldestede in de Schutters.
hofstrate met fresken had opgevrolijkt, <<de urn rondt-om loopende». In
zijn levensbeschrijving van de mid-en-schilder, honderd dertig jaren na diens
verscheiden (1), vermeldt de antwerpse kunstschilder en rederijker Alexander
van Fornenbergh (2) het nog (3) en beschrijft zelfs tamelijk uitvoerig, schoon
nog niet met alle gewenste bizonderheden, wat ze voorstelden en hoe ze waren
uitgevoerd : << Ick hadde by-na vergheten/ 'tgene ick hier-voren belooft hebbe
te beschrijven/ to weten die Schilderingh van Quinten op den muer ghedaen
esijnen huyse/ inde Schutters-hof-straet in S. Quinten. Welck is een doorgaende werck/ beginnende vande ghelaese vensters af (boven de deur/ de muren rondt-om loopende) eyndight inden lesten hoeck : dit werck/ (gheordoneert tot cieraet der camer) bestaet uyt ronde/ en ovale Compartementen (4),
Grotissen (5), Festonnen (6), ende versierighe kronen/ met eenighe blader(1) Den Antwerpschen Protheus ofte Cyclopshen (sic !) Apelles ; dat is : Het Leven ende
Konst-rijcke Daden, des Uyt-nemenden, ende Hoogh-beroemden, Mr Quinten Matsys : Van
Grof-Smidt, in FynSchilder verandert. &c... tot aenghenaem Vermaeck-lijckheyt in 't Licht
ghebrocht, door A. V. F. Schilder. — T'Antwerpen, By Hendrick van Soest/ onder onse L.
Vrouwen Toren/ in den gulden Enghell to hen over den Bornput van den selven Quinten
ghemaeckt 1638.
(2) Alex. van Fornenberg, op 't ieinde van de 16e eeuw geboren to Antwerpen, waar hij
kunstsehilder was en deelmaakte van de Rederijkerskamer De Violieren. Een man van jaren
ks
geworden zijnde, onderscheidde hi' ook als schilderijhertoetser , tot hi' overleed omstreeks
1675. Hi' was een root bewonderaar van de werken en lotgevallen van Quinten Metsys en
schreef daarom het hierboven aangehaalde werk. Als dichter onderscheidde hi' zich in het
werk: Jubilaeum, sive duplicis saeculi Celebratio, ofte Guide Lof-Basuyn geblasen over het
200jaerighe Vreugde-Jaer 1658 ter ghedachtenisse des eerster Instellinge van de Almoseniers
binnen Antwerpen, 1658 (vlgt. J. G. FREDERIKS & F. Jos. VAN DEN BRANDE'N : Biografisch
IVoordenboek der Noord. en Zuidnederlandsche letterkunde (2' omgewerkte druk, Amster,
dam ).
(3) blz. 29 vlg.
(4) regelmatig ingedeelde vakken.
(5) grotisse (oudere vorm voor : groteske), van het italiaans grottesca, was oorspronkelijk
een benaming voor zekere soort schilderwerk aan gewelven en zolderingen, gelijk in de
16e eeuw in Italie in zwang kwam, in nabootsing van de geschilderde ornamenten die men
in de overdolven bouwvallen van tempels en Baden (grotten>>, ital. grotte, genaamd) to Rome
en elders had aangetroffen. De ,naam ging van het schilderwerk over op geschilderde, meest
lijke fantastische figuren
onnatuur
, doch bleef op de duur niet meer tot het schilderwerk be,
perkt; ook grillige figuren in beeldhouwwerk en pleister worden qgroteskem genoemd. Thans
arabk
en mauresk en
g ebruikt men de benamitng tevens voor soortgelijke figuren als arabesken
(Groot Wdboek der Ndlsche Taal).
(6) festoenen,guirlanden van groen, bloemen en vruchten.
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ranckskens door-steken • hier en Baer swiereneenige kinderkens tusschen
henen/ alles van water-varuw/ Wit en Swart. T'en rechter hoeck als-men t'er
earner in-court/ ende hetbegin van 't werck is/ heeft hy ghemaeckt de Keyserlijcke Columnen, met het om-slingerende Rolleken van Plus Oultre, t'er sijden
twee Geny ofte Kinderkens die de Pilaren vast houden. Inden hoeck teghen
over/ neven de Schouw' (wesende 'tHoogh-eynd' der camer/boven de Tafelplaets) heeft hy ghemaeckt een uyt-springhende Gaelderijken/ waer op vier
Figuerkens sitten/ neven een/ van coleur Gheschildert/ spelende (te-samen)
op een Accoordt van Fluyten. Doch dese; (door oudtheydt des tijdts/ oft uytteeringhe des-Sal-peters,) sijn waerschijnelijck/ bedorven gheworden vermits
sy van een ander/ overschildert zijn/ slecht ghenoech •; maer all' het ander/ is
nOch el Ibewaert. Dit werek is met een Gheestighe manier Rouw (1) en
Swadderigh (2) af-ghedaen/ en der-halven niet van Quintens beste/ maer wel
van sijn le to : want dit is ghedaen en jaer voor sijn Doodt; to weten anno
1528. ghelijck den datum uyt-wijst. Doh wort in grooter weerden ghehouden/
van den eygenaer des Hu s' •; ende den Huerlinghen bevolen/ wel op-sightigh
gade to slaen » (3).
Vergeten zijn wij niet dat Quinten Metsys de humanist Desiderius Erasmus
tevriend had, wiens beeltenis hi' op een medaille uitvoerde (4), en tevens weergaf op een ovaalvormig geschilderd portret, al tegenhanger van het konterfeitsel van de griffier !der stad Antwerpen Petrus Aegidius. Deze beide doeken
brachten Thomas Morus er toe in twee latijnse carmina de lof van hun ontwerper vol geestdrift aan to heffen, in « Tabella loquitur ( : Quanti olim fuerunt
Pollux, & Castor amici,/ Erasmum tantos Aegidiumque fero...) en in « Thomas
Morusalloquitur Mvm Quintum de eadem Pictura ( : Quintine, li veteris novator artis,/ Magno non minor artifex Apelle...). Immers, de engelse grootkanselier had eveneens — naar we uit izijn verzen zeer duidelijk ervaren — can de
antwerpse kunstenaar zijn vriendschap aangeboden. Du telde Quinten Metsys
onder zijn vrienden het paar Erasmus en Morus allebei, juist gelijk Hieronymus van B.
Zo kwamen onze beeldende kunstenaars stilaan meer en meer in aanraking met de humanisten, die, al gaven zij er zich wellicht in den beginne geen
rekenschap van, de baanbrekers gingen worden van de Italiaanse kunstidea-

(1) onvolmaakt, onafgewerkt.
(2) zwaddig, onrein, troebel.
(3) Reeds benuttigd; ,door DR. WALTER GOHEN : Studien zu Quinten Metsys. Ein Beitrag
zur Geschichte der Malerei tin den Niederlanden. Bonn, 1904, blz. 77.
(4) Zie hiervoren.
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len der Renaissance, welke steeds in sneller tempo in noordwaartse richting oprukten om ook weld- de artistieke zelfstandigheid der Nederlanden te ondermijnen en aan te tasten.
ELZA FONCKE.

Aan het einde van dit opstel blijft mij een zeer aangename Licht te vervullen : het betuigen van mijn oprechte dank aan wijlen de Zeer Eerwaarde Heer Kanunnik E. Steenackers, te
Mechelen, om de ongeevenaarde dienstvaardi:gheid waarmee hij me d'e nog niet benuttigde
bescheiden omtrent II.v.B., door hem in het archief van het kapittel van Sint-Romboutskerk
ontdekt, aanwees en hun afschriften ter beschikking stelde. Het zijn de notarialia van J. de
Be Bier en van Wouter Militis en de Inventariil mobiliUm bonorum, register II en III.
De aanwijzing van het portret van B. hebben wij te danken aan Ile heer Dr. G. Van Door.
slaer, eveneens te Mechelen, aan wie wij . derhalve •onze erk entelijkheid wensen uit teruk
dken.
Wij zijn haar even warm verschuldigd aan de heer Lavalleye, konservator bij het Muzeum
van Schone Kunsten te Brussel, die ons met innemende vriendelijkheid liet kennis maken
met de aantekeningen, nagelaten door wijlen Jos. Destree.
Ten slotte houden wij er aan onze bizondere dank uit te spreken aan onze geachte oud,
leraar, prof. dr. D. Roggen, die ons er toe heeft aangespoord doze bijdrage te bewerken en
ons herhaaldelijk met raad en voorlichting heeft bijgestaan •; inzonderheid heeft hi' haar
waarde verhoogd door onze slotbladzijden nauwkeurig te toetsen aan de uitkomsten van de
jongste opzoekingen no ens onze voorname vlaamse kunstenaars der 16e eeuw.
Under de door onsgeraadpleegde werken hebben we ais de voornaamste te vermelden :
Albrecht Darer. Tagebuch der Reise in die Niederlande. Leipzig z. j.
H. : Les fresques de l'hOtel de Busleyden a Malines, in Bulletin du Cercle
archeologique, litteraire et artistique de Malines, tome VI.
3) DE Boom, G. : Marguerite d'Autr4che-Savoie et la pre genaissance. Paris.Bruxelles, 1935.
4) DESTREE, Jos. : Un triptique de Hugo van der Goes. Academie royale de Bolgique. Bulletin de la classe des beaux-arts, tome VIII.
5) DESTREE, Jos. : Nagelaten nota's in handschrift.
6) FOPPENS, J. F. : Naamrollen der voorzitters en raadsheeren van den Grooten Raad met
hunne lofredenen, wapens en grafschriften van 1503 tot 1759. Handschrift op het Stadsarchiaf
te Mechelen.
7) GODENNE, LEOP. : Marines jadis et aujourd'hui. Mechelen, 1908.
8) MIRAEUS-FOPPENS : Opera dilplomatica, deel IV.
9) NEEFFS, Emm. : L'heitel de Busleyden a Malines, in Bulletin des commissions royales
d'art et darcheologie, tome XIV.
10) PIRENNE, A. : Gillis-Frans-Jeroom van Busleyden, in Biographie nationale.
11) REYDAMS, AD.: De namen en kortegeschiedenis der huizen van Mechelen, in Bulletin
du Cercle archeologkfue, litteraire et artistique de Malines, tome V.
12) ROERSCH, A. : L'humanisme beige a repoque de la renaissance. Etudes et portraits.
1) BERGEMANN, FRITZ :

2)

CONINCKX,

Bruxelles, 1910.
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13)

VALERIUS, REMMERUS :

Chronycke van Mechelen van den jaere 365 tot den jaere 1680.

Mechelen, z. j.
VAN CASTER, W. : Namen der straten van Mechelen en korte beschrijving hunner vorige
nog bestaande gebouwen. Mechelen, z. j.
15) VAN DAMME, DANIEL : Ephemeride illustree de la vie d'Erasme.Anderlecht, 1936.
16) VAN RANSBEEK, J. : Het land!goed Meudon. Kasteelen en heeren, in De Brabantsche
Folklore, XVIe jg., nr
17) VERBESSELT, J. : Neder-Over-Heembeek, in De Brabantsche Folklore, XVe
nr 87.
18) WOUTERS, REMIGIUS : zie VALERIUS, REMMERUS.
jg. 1936.
19) H.O.K.,
20) De H. Rumoldus en het opikomend Christendom to Mechelen door eenen Priester van
het Aarstbisdom, deel I. Mechelen, z. . (geiciteerd als Opkomst).
14)
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RESUME
Jerome de Busleyden naquit a Arlon vers 1470 d'une illustre famille — laquelle tut d'ailleurs anoblie en 1471 — originaire de la commune luxe bgeoise, dont elle porte le nom, situ& dans l'ancien Cercle de Bastogne. Son pere
remplit differents emplois officiels, de méme que ses fils, dont l'aine, Francois,
mourut coronaearcheveque de Besancon et dont le second, Egide, devint receveur a Bruxelles et seigneur de Meudon a Neder-Overheembeeck. Apres des etu.
des de droit et de theologie, JerOme fut proclaine Moctor utriusque juris» et
recut diverses charges ecclesiastiques, entre autres pres des collegiales de Cambrat, de Mons, de Liege et de Bruxelles; il fut en outre nomme pre y& de SaintPierre a Aire (France) et cure de Steenbergen (Brabant).
jut designe conznie conseiller et maitre des requétes au,
En 1503, enfin,
Grand Conseil de Malines, oft al vecut des lors. s'y fit construire, dans l'actuelle rue de Merode, une maison princiere, qui n'etait pas achevee sa mort,
survenue a Bordeaux, le 27 aolit 1517, a la suite d'une bronchite, contractee au
retour d'un voyage qu'il avait effectue en Espagne pour le compte de l'empereur Charles Quint. Selo ses dernieres volontes, son corps fut ramene a Malicependant
nes et enterre dans l'eglise metropolitaine de Saint-Rombaut,
route trace de sa tombe a disparu depuis des siecles.
On connait B. surtout comme fondateur du College des Trois Langues pres
de l'universite de Louvain, college avec lequel debute l'enseignement philologigue en notre pays. Eminent humaniste et versificateur latin ses heures, it
eat l'ami d'Erasme de Rotterdam et de Thomas More, qui par leurs vers en
son honneur ont contribue garder vivace son souvenir.
On peut méme admettre que le premier dans un des << Entretiens » a preciseme quelque peu decrit le palais de B. a Malines. More a celebre les riches
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collections numismatiques et artistiques qui y etaient reunies. Toutefois, en
nous referantit l'inventaire — encore inedit et dont nous faisons ici pour la premiere fois usage — que les heritiers de B. firent dresser it la mortuaire, il semblecertain que leur importance a ete sztrfaite. Plus d'un contemporain, meme
a Malines, avait rassemble une collection de tableaux au moins equivalente a
celle de B., darts laquelle ne se trouvait a vrai dire qu'une wuvre de reelle valeur,(< La Vierge parmi les Sybilles » de Hugo vander Goes.
Certaines chambres dupalais de B. etaient ornees de fresques. Seules subsisterent les deux grandes peintures mu ale d'une petite piece du rez-de-chaussee •; elles furent malheureusement deteriorees par l'incendie qui lors de la
marche des troupes allemandes sur Anvers, en septembre-octobre 1914, ravagea
presque completement redifice. Si l'on ignore le nom de l'architecte de l'hatel
de B. on est tout aussi peu renseigne sur l'auteur de ces fresques qui suscitent
depuis longtemps et it juste titre l'interét des archeologues et des historiens de
l'art. Elles ont ete, en consequence, attribuees a differents artistes du 16e siecle,
notamment a Bernard van Orley, a Jean Mabuse ou encore au Malinois Michel
vanCoxie. Leur facture, en general, et plus d'un detail d'execution plaident —
croyons-rtous — en faveur du maitre bruxellois Van Orley.
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EEN VERLUCHT GETIJDENBOEK
TE OUDENA ARDE
en
•
zusters te Oudenaarde b erust een verlucht getijdBij de Bernhardijner
boek (1), dat totdusver niet werd bestudeerd. Vanwaar dit handschrift komt,
• ons onbekend. De kalender geeft dienaangaande geen enkele inlichting. Afgas op het voorkomen van , den naam van den H. Petrus ord. praed. op 29
April, ma misschien verondersteld, dat het Horarium afkomstig is nit een
Dominikaner abdij. Wat men echter zeker weet is, dat het in 1813 gegeven werd
as de toenmalige priorissa van het klooster, Mevrouw Long (2), door den
Bisschop van Gent, Prins van Broglie, als blijk van hooge waardeering.
Het • een ,gewoon getijdenboek, bestaande uit 181 perkamenten folia met
cen bladspiegel van 19,5 cm x 13,9 cm. De schriftspiegel meet 6,5 cm x 10 cm.
De tekst, geschreven in een regelmatige fractuurletter, ibeslaat 17 reels per
uit het begin
bladzijde. De band, van groen kalfsleder, dagteekenend
• der 19de
eeuw, is versierd op de 'platten met fileten en op den rug met vijf nerven, rolstempels en to se stempels.
De tekst • sober versierd met enkele groote initialen, de 'zoogenaamde t fleuronnee>> op gouden veld, en beginletters in goud afwisselend op blauw en rood
veld. De rubriceeringsteekens .zijn alle blauw met rood penwerk. De vrij zeldzame ttintenellen» zijn van goud.
Randversieringen zijn er alleen rondom de miniaturen en den daartegenover
staanden schriftspiegel. Het is de , gewone versiering van de Vlaamsche school
uit het derde kwart der 15,de eeuw, gekenmerkt door een overvloed van.
scant vergezeld van goudsbloemen, steekappels, madelieven, driebladen en vierbladen. Hier en daar een vogeltje, en op den benedenrand van f.
29, een gouden le euwtje.
Oorspronkelijk was het handschrift wellicht verlucht met veertien minia• een ervan is echter uitgeknipt tusschen f. 76 en f. 77. De overblijvende
turen
dertien stellen de volgende onderwerpen voor (3) • f. 13v, Christus tusschen
de foltertuigen; f. 21v, de Heilige Drievuldigheid, f. 28v, Maria met het Kind;
f. 40v, Christus in Gethsemane • f. 59v, het verraad van Judas ; f. 71v, Christus

• oprechten dank aan Prof. Dr. F. Lyna, onder wiens leiding daze
(1) Ik betuig hier mijn
studie tot stand kwam.
(2) Mevrouw Long had het klooster hersticht na het Concordaat. Dit blijkt uit de mondetraditie
van het klooster zelf. Noch het kloosterarchief, noch het Bisschoppelijk Archief
linge
•
eve meer bijzonderheden.
3) De rectozijde der verluchte bladen is onbeschreven.
(
221

vOOr Pi u. f. 81v, de
Kruisdraging ; f. 86v,
de Pieta •; f. 91v, de
Kruisafdoening; f. 99v,
degraflegging; f. 105v,
de kroning van Maria •
f. 118v, het laatste
Oordeel; f. 140v, het
officie der overledenen.
Deze miniaturen
schijnen het werk te
zijn van twee verschillende kunstenaars. De
eerste, die hetgrootste
aantalbladzijden heeft
versierd, had niet altijd zin voor de juiste
verhoudingen der lichaamsideelen.
Zijn
ersonages
hebben
A
vaak te dikke hoofden.
De gezichtslijnen worden door zachte streep'es verbeeld, maar modeleering is er haast
niet,behalve dan in de
De Heilige Drievu1digheid.
« Heilige DrievuldigGetijdenboek te Oudenaarde, f. 21vo.
held >> en in de « Afdoening van het Kruis », waar de gezichten met meer zorg bewerkt zijn.
Even onbehendig schijnt de miniator geweest zijn in het behandelen der
drapeering; zij is vrij stijf en vaak hoekig, ward
de kleederen in aanraking
komen met den grond. Uiterst onbeholpen zijn de plooien in de « Kroning van
Maria », waar geen enkele natuurlijk kan worden geheeten.
Die miniaturen vertoonen afwisselend, hetzij een interieur, een landschap of
een archaistische ornamenteelen achtergrond. De interieurs zijn versierd met
vloertegels opgehoogd met gouden geometrische teekeningen, eigenaardigheid,
Welke men eveneens en overvloedig aantreft in het werk van Willem Vrelant.
Op denzelfden miniator schijnen terug te gaan enkele andere motieven, al de
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pijnboomen, en een
ander snort van boomen met een min
of meer eivormige
kruin. Een boomsoort
evenwel hebben we elders niet aangetroffen,
n.l. die met breede
derplatgedrukte
kroon. Andere aan-

•

hn

•

Yti

knoopingspunten met
het oeuvre van Willem Vrelant dienen se.
4'11
vermeld. De overeen•
sc'
komst is vooral treffend in de compositie.
Men vergelijke slechts
de H. Drievuldigheid
met hetzelfde onder4*,
werp in het Brusselsche Breviarum van
Philips den Goede (1). De Christus
in het Oudenaardsch
handschrift lijkt wel
een broeder van dien
van Vrelant, God de
Vader schijnt evenMaria met het Kind.
eens bij hem afgekeGetijdenboek to Oudenaarde, f. 28vo.
ken, voornamelijk wat
zijn houding betreft. Maar de invloed van den vruchtbaren Brugschen verluchter culmineert in het cOfficie der Overledenen». Hetzelfde onderwerp in een
Napolitaansch Horarium. (2) (R. Archivio di Stato, ms XLIX) vertoont niet
alleen een eendere compositie, maar een treffende overeenkomst in de details.
Behalve een afwijking in de voorstelling van kerk en altaar en in het personage links van de baar, is er voor het overige een frappante overeenstemming:
identische officiant, izelfde baar, eender aantal kandelaars, monniken en gees(1) Zie VICTOR LEROQUAIS, Le Breviaiire de Philippe le Bon. Breviaire parisien du XVe
siècle. Etude du texte et des minitatures. Parisi-Bruxelles, 1929, dl. II, pin. VII en XVII.
(2) Ibid., dl. II , pl. XX.
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telijken. Dit laatste detail is werkelijk opvallend. Op beide miniaturen treft
geestelijken aan versehillend ondlin
g in kleeding en kapsel. Wanneer men
er
nu beide afbeeldingen vergelijkt, ziet men dat die geestelijken niet alleen
dezelfde houding hehben mar ook dezelfde kleeding.
et Oudenaardsche
De andere miniaturen
inhandschr
h ift gaan eveneens terug op de oudere modellen, hetgeen uitlegt waarom men zoo'n knappe compositie aantreft, waar de middelmatigheid der uitvoering het tegenovergestelde
zou laten onderstellen.
Het schijnt wel dat de verluchter van ons Getijdenboek ook het Milaneesch
horarium heeft gekend, of althans een aflegger hiervan. De miniatuur q Christus in Gethsemane » vertoont zoowel in de opvatting van het landschap als in
de houding en de groepeering der personages een niet te ontkennen overeenkomst met hetzelfde onderwerp in het Mil nee fragment (1). Hetzelfde
kan men zeggen van het << Verraad van Judas >> (2) waarvan de drie hoofdpersonages, Christus, Judas en Petrus nit genoemd handschrift schijnen gecopieerd.
Zoowel de houding van hoofd en armen, als de drapeering schijnen ontleeningen. Aileen dient opgemerkt dat Christus in het Oudenaardsche handschrift
naar de andere zijde gekeerd staat. Dat er afwijkingen zijn, spreekt vanzelf ;
de stad is anders behandeld en de belichting is verschillend. Terwijl de miniator van het Turijnsche ha r' een nachteffect weergeeft boven op een
berg, die Jerusalem beheerscht, heeft de verluchter van het Oudenaardsche
horarium de handeling voorgesteld aan den voet van een heuvel, waarop de
stad zich verheft, en in klaren dag, wat hem niet belet ook de fakkel van zijn
model over to nemen.
Ook voor de << Afdoening van het Kruis >> heeft het Turijnsch horarium (31
als voorbeeld gediend, zoowel wat de groepeering der personages aangaat als
wat betreft de behandeling van het achterplan. De invloed doet zich gelden
tot in de kleedij. Invloed van de Tres Belles Heures du Due de Berry (4) (Brussel) is waar to nemen in de << Kruisdraging ». Niet alleen de overeenkomst wat
(1) Lie GEORGES HULIN DE Loo, Les Heures de Milan. Troisieme partie des Tres bellies
Heures de Notre Dame, eniumineie par les peintres de Jean de France, due de Berry et par
ceux du duc Guillaume de Baviere, comte de Hainaut et de Hollande. Vingt.huit leaflets
histories reproduits d'apres les originaux de la Biblioteca Trivulztana a Milan, Bruxelles,
Paris, 1911, pil. XXIII.
(2) Lie PAUL DURRIEU, Les Heures de Turin. Quarante cinq leaflets a peintures provenant
des Tres Belles Heures de Jean de France, duc de Berry. Reproduction en phototypie d'apres
les originaux de la Bibliotheca Nazionale de Turin et du Musee du Louvre. Paris, 1902, pl. XV.
(3) Ibid., pl. XXI.
(4) Zie FIERENSZEVAERT, Les Tres belles Heures de Jean de France, duc de Berry. Brussel,
1924,
pl. XVI.
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betreft de compositie is opvallend, maar eveneens de houding en de kleeding
der personages is analoog in beide handschriften : men vergelijke maar Christus en Maria in be de miniaturen. De Madonna trekt haar kleed op met hetzelfde gebaar. Al is de bazuinblazer uit de « Tres belles Heures >> anders gekleed dan in het Oudenaardsch handschrift, zijn houding hier kan men alleen
begrijpen, wanneer men de « Tres Belles Heures » gezien hee.
ft
Tenslotte zij hier en woord gewijd aan de miniaturen met decoratieven
achtergrond. Hier heblben we namelijk de gouden guirlandes op purperen veld,
die we kennen uit het werk van den Mee ter « der goldranken Gebetbiicher2.,
waarvan de producitie thuishoort in de eerste helft der 15de eeuw.
Uit die viervoudige navolging van gelijktijdige en oudere modellen blijkt
afdoende het gebrek aan verbeelding en aan compositievermogen van onzen
o f onze verluchters .
Wat het koloriet betreft, de domineerende kleur is blauw, blauw in alle
schakeeringen van het schrille tot het meer neutrale, leiachtige toe. Een voorname rol is eveneens toebedeeld aan het groen, dat zeer hel is, waar het een grass, cid mot verbeelden, meer donker in de boomkruinen en zacht waar het gebruikt wordt voor kleederen en gordijnen. Vrij overvloedig is nog een delicate
tint, welke men lila zou kunnen noemen. Goad is, in weerwil van de toenmalige
Brugsche mode, maar schaars toegepast. Belialve in de guirlandes en de teekeningen op de tegels, treft men het alleen aan op den zoom van Maria's mantel.
We mogen dit handschrift dateeren van omstreeks 1470. Uit het feit dat bij
de verluchting ervan, modellen, gebruikt werden van Willem Vrelant, wiens
hoogtepunt even na 1460 werd bereikt, mogen we besluiten dat ons horarium
na dien datum word vervaardigd. De randversiering uit on handschr ift hehoort thuis in het derde kwart der 15de eeuw • men wee dat de daarin toegee
paste motieven reeds vcicir 1480 verdwenen zijn. De du to van het geschrift
schijnt voorts de dateering 1470 to rechtvaardigen.
J. G.

DE BROUWERE.

RESUME
A Audenarde, chez les religieuses bernardines se trouve un livre d'Heures,
reste inconnu jusqu'a ce jour. Ce manuscrit, illustre de quelques miniatures a
pleine page de valeur mediocre, appartient a l'epoque de Guillaume Vrelant.
Il en presente les caracteristiques les plus marquantes. Cette decoration est
l' ceuvre de deux artistes qui, fait digne de remarque, on eu sous les yeux les
Heures de Turin et de Milan.
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