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E D I T O R I A L

Il nous arrive quelquefois d'entendre dire que la conception du
musée ne répond plus aux aspirations et aux goûts de l'homme
moderne. Celui-ci préfère, en effet, les expositions temporaires, sortes
de musées ambulants: ce qui change et bouge lui semble exister plus
que ce qui tend à la permanence. Ne va-t-il pas moins aux chefs-
d'œuvres depuis que, de partout, les chefs-d'œuvres viennent à lui ?

Une vie des musées, cependant, se poursuit, dont il importe que
soient avertis ceux qui font, à l'art, dans leur propre vie, sa juste part,
sa juste place. Le Bulletin que nous entreprenons de publier servira
de lien entre les fidèles et les desservants d'un culte dont la flamme
est à ranimer et dont il nous paraît qu'il devrait, à la longue, non

point souffrir mais bénéficier de la faveur actuellement dévolue aux

manifestations éphémères de ses nouveaux rites. Tout est nôtre qui
procure au beau, sous quelque forme que ce soit, des adeptes, des
partisans convaincus.

A. travers les lignes de ce Bulletin, nous souhaitons que s'établis¬
sent des relations plus régulières, plus intimes, entre nos musées et
leurs visiteurs, entre les chercheurs et les dilettantes, les fervents de
l'ancien et les zélateurs du moderne, les passionnés d'érudition et —

pourquoi pas ? — les artistes eux-mêmes.

Il est de fait aussi que le « temple des Muses », naguère fréquenté
par le promeneur solitaire, le connaisseur et 1'« honnête homme », est
devenu — on aurait mauvaise grâce à s'en plaindre — un établisse¬
ment d'enseignement et d'éducation. Pour un flâneur, pour un rêveur
qui s'y attarde, des centaines d'écoliers et d'étudiants le parcourent,
à l'occasion de « visites guidées », cherchant à s'instruire. Aux galeries
se sont adjointes des bibliothèques, des photothèques, des salles de
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cours et de conférences. Le personnel scientifique, préposé à la con¬
servation des collections et à qui incombent des tâches administratives
dont le public ne soupçonne guère la complexité, s'efforce de mettre
en valeur le patrimoine confié à sa garde, à ses soins, et de mener
à bien des travaux ayant pour ob jet: les œuvres qui sont ses compagnes
de tous les jours.

C'est grâce au concours dévoué de ce personnel que nous pouvons
envisager de faire paraître trimestriellement notre Bulletin. Il a. fallu
— provisoirement du moins — renoncer, vu les circonstances écono¬
miques et les incidences budgétaires, à la publication de /'Annuaire,
formule noble mais coûteuse, dont nos prédécesseurs ont tiré un si
remarquable parti. Plus modeste que /'Annuaire, le Bulletin suivra
l'actualité de plus près. Il donnera le plus d'informations possible sur
l'activité des Musées Royaux des Beaux-Arts, ses enrichissements, ses
projets. De courtes études seront consacrées aux œuvres sur lesquelles
il conviendra d'attirer spécialement l'attention du. lecteur, aux décou¬
vertes intéressant nos collections, ù I'elucidation de problèmes histori¬
ques, iconographiques, stylistiques, techniques, etc., concernant nos
tableaux, nos sculptures et nos dessins.

Le Bulletin — dont nous comptons échanger de nombreux exem¬

plaires contre les publications similaires éditées par d'autres musées
dans l'Ancien et le Nouveau Monde — sera notre moniteur, notre
voix. « Les Musées Royaux des Beaux-Arts vous parlent... ».

Notre gratitude est acquise au Patrimoine des Musées Royaux,
pour le compte duquel le présent Bulletin est publié. Les membres
de la Commission administrative du dit Patrimoine et le représentant
de M. le Ministre de /'Instruction Publique au sein de cette Commission
ont bien voulu nous faire confiance, nous encourager, nous aider.
Nous remercions également les souscripteurs d'un ou plusieurs abon¬
nements de soutien: leur générosité est, pour le Bulletin, un gage de
durée, de large diffusion, d'amélioration progressive. Nous appuyant
sur les sympathies que notre initiative a rencontrées, nous éprouvons
le sentiment de nous atteler à une œuvre utile, sur le plan national
et international.

La Direction, la Rédaction.
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TEN GELEIDE

Er wordt wel eens beweerd, dat de opvatting van een museum
niet meer beantwoordt aan de verlangens en de smaak van de moderne
mens. Zijn voorkeur gaat. inderdaad naar de tijdelijke tentoonstellingen,
die een soort rondreizende musea uitmaken: wat wisselt en beweegt
lijkt voor hem een diepere betekenis te hebben, dan wat naar duur¬
zaamheid streeft. Richt hij zich niet minder tot de meesterwerken
sinds deze van overal naar hem toekomen ?

In de musea evenwel heerst steeds een bedrijvigheid, die wij willen
doen kennen aan diegenen in wier leven de kunst haar juist aandeel
en haar juiste plaats inneemt. Het Bulletin, dat wij ons voornemen uit¬
te geven, zal de schakel vormen tussen de getrouwen en de dienaars
van een cultus welke dient aangewakkerd en waarvan het ons schijnt,
dat hij uiteindelijk geen nadeel zal ondergaan, maar wel genieten van
de gunst, die voor het ogenblik beschoren is aan de kortstondige mani¬
festaties van zijn nieuwe riten. Onze belangstelling gaat naar alles ivat
overtuigde aanhangers en liefhebbers van het schone weet te werven.

Het is onze wens, dat door dit Bulletin meer regelmatige en meer
intieme betrekkingen zouden aangeknoopt worden tussen onze Musea
en hun bezoekers, tussen de kenners en de dilettanten, de vurige
aanhangers van hel oude en de ijveraars voor het nieuwe, de gepas-
sioneerden van de eruditie en — waarom niet ? — de kunstenaars zelf.

Hel is eveneens een feil dat de « tempel der Musen », voorheen
enkel bezocht door de eenzame wandelaar, de kenner en de « honnête
homme », thans — en men hoeft er zich niet over te beklagen — een

instelling van onderricht en opvoeding is geworden. Voor één slente¬
raar, voor één dromer die er verwijlt, zijn er honderden leerlingen en
studenten die hem onder geleide doorlopen en er zich zoeken te
volmaken.
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Aan de galerijen werden bibliotheken, fototheken, les- en confe¬
rentiezalen toegevoegd. Het wetenschappelijk personeel, aan wie de
zorg voor de verzamelingen is toevertrouwd en dat ook een administra¬
tieve taak heeft te verrichten waarvan het publiek de ingewikkeldheid
niet vermoedt, streeft er naar om het aan zijn bewaring toevertrouwde
patrimonium tot zijn recht te laten komen en de arbeid, die als voor¬
werp de. werken heeft die zijn dagelijkse gezellen zijn, tot een goed
einde te brengen.

Het is dank zij de verkleefde medewerking van dit personeel, dat
wij in de mogelijkheid verkeren ons Bulletin om de drie maanden te
laten verschijnen. We hebben — ten minste voorlopig — moeten afzien,
gezien de economische omstandigheden en de budgétaire beperkingen,
van de publicatie van het Jaarboek, edele maar dure formule, die onze
voorgangers met zoveel vrucht wisten toe te passen. Bescheidener
dan het. Jaarboek, zal het Bulletin echter de actualiteit van naderbij
volgen. Het zal in de mate van het mogelijke inlichtingen verstrekken
omtrent de. activiteit der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten,
hun aanwinsten, hun plannen. Korte studies zullen gewijd worden aan
de werken, die de bijzondere aandacht van de lezer verdienen, aan
de ontdekkingen die van belang zijn voor onze verzamelingen, aan de
opheldering van problemen van historische, iconographische, stijl-
kritische, technische aard, enz., betreffende onze schilderijen, onze
beeldhouwwerken en onze tekeningen.

Het Bulletin — waarvan wij voornemens zijn talrijke exemplaren
te ruilen tegen gelijkaardige publicaties uitgegeven door andere musea
in de Oude en Nieuwe Wereld — zal ons blad zijn en onze stem.

We betuigen onze erkentelijkheid aan het Patrimonium der
Koninklijke Musea, voor rekening van hetwelk dit Bulletin wordt uit¬
gegeven. De leden van de administratieve Commissie van voormeld
Patrimonium en de afgevaardigde van de Heer Minister van Openbaar
Onderwijs in de schoot van deze Commissie zijn zo goed geweest ons
hun vertrouwen te schenken, ons aan te moedigen, ons te helpen. We
danken tevens diegenen, die ingetekend hebben voor één of meerdere
steunabonnementen : hun mildheid is voor het Bulletin een waarborg
van duurzaamheid, van brede verspreiding, van geleidelijke verbetering.
Steunend op de sympathieën, die ons initiatief heeft verworven, heb¬
ben wij het gevoel ons in te spannen voor een werk., dat op nationaal
en op internationaal plan vruchten zal afwerpen.

De Directie, de Redactie.
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Paul FIERENS

„VENUS ET L'AMOUR"
DE JEAN GOSSART

F ES nos mythologiques de Gossart se comptent sur les doigts de la
inain. Un ouvrage de grand format, Neptune et Amphitrite, au

Musée de Berlin, ouvre la série de ces curieuses statues de chair,
présentées dans des cadres d'architecture et modelées avec force et
délicatesse: le panneau (1,88 x 1,24) porte la signature de Joannes
Malbodius et la date de 1516. Suivent Hercule et Omphale (1517) de
l'ancienne collection Cook, à Richmond: Hercule et Antée (1523).
avant 1930 dans la collection Coray Stoop, à Zurich, et que M. Fried¬
länder ne tient, d'ailleurs, que pour une copie ancienne; la Danaë de
la Pinacothèque de Munich, signée et datée 1527, qui n'est pas tout
à fait un nu et qui fit, en 1948, lorsqu'elle fut exposée à Bruxelles,
les délices des 'admirateurs de Paul Delvaux; enfin la petite Vénus
du Musée de Rovigo, non datée et qui se rapproche de la nôtre.

La nôtre, oui. Car au catalogue de ces poétiques figures, inspirées
de l'Antique et toutefois si différentes de toutes celles que la Renais¬
sance fit peindre aux Italiens, s'inscrit encore le petit panneau que
les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique eurent la bonne
fortune d'acquérir, le 5 décembre 1951, à Paris, à la vente de la
collection Adolphe Schloss. Vénus et l'Amour y sont vus debout, devant
une niche flanquée de deux colonnes cannelées dont les lignes sont
à la l'ois soulignées et contrariées par celles du cadre — ou des cadres.
Il est à noter, en effet, que la surface peinte et sa bordure moulurée
sont d'une seule pièce, le tout s'insérant dans un cadre ancien — que
nous n'osons considérer comme contemporain du tableau — sur lequel
se lisent la date de MDXXI et une inscription latine. Sans ce cadre,
le panneau cintré mesure exactement 0,41 dans sa plus grande hauteur,
sur 0,305 de large.

L'œuvre a fait partie de la collection J.A.D. Abbott (étiquette au
revers) et a figuré à l'exposition de la Toison d'or, à Bruges, en 1907,
sous le numéro 221. Elle est mentionnée ou analysée dans les travaux
d'Achille Segard (Jean Gossart dit Mabuse, Bruxelles et Paris, 1924),
de Max-J. Friedländer (Die altniederländische Malerei, tome VIII,
1930), de Wolfgang Krönig (Der italienische Einfluss in der flämischen



Malerei im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts, Würzburg, 1936) et
de Leo Van Puyvelde (Les Primitifs flamands, Paris-Bruxelles, 1947).
Selon ce dernier auteur, le cadre porterait, outre la date de 1521, des
traces de signature: Joannes Malbodius pingebat, qui, en réalité, sont
absolument invisibles.

Même si le cadre en question est postérieur à la peinture, la date
de 1521 est acceptable; et même si les lettres qui font le tour de ce
cadre sont d'un dessin médiocre, inégal, le distique qu'elles composent
est d'une élégante latinité. Il se lit comme suit: Nate effrons, homines
superosque lacessere suet(us), — Non matri parois: parcito ne pereas
(Enfant effronté, accoutumé à harceler les hommes et les dieux, tu
n'épargnes pas ta mère. Epargne-la, de crainte de périr).

Les deux colonnes latérales posent sur des bases décorées de
médaillons. Les sujets de ceux-ci — nous ne croyons pas qu'on l'ait
relevé avant nous — sont empruntés aux amours de Mars et Vénus.
A gauche, le dieu de la guerre et la déesse sont surpris par Vulcain
dans l'antre encombré d'objets métalliques, d'armes et d'armures; à
droite, Vénus s'efforce de retenir auprès d'elle son compagnon cuirassé
et casqué, s'apprêtant à mettre le monde à feu et à sang. N'oublions
pas que, selon certaines légendes, Mars serait le père de Cupidon, —
du moins Arès celui d'Eros.

2. Detail de l'ig. 1. (Photo A.G.L.)
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4. Jan Gossart. Venus. Musée, Rovigo. 5. Marc-Antoine Raimondi, Venus.
Gravure. B. 311.

La charmante, la ravissante Vénus semble guider les premiers pas
de l'enfant terrible. L'allure ferme et décidée du fils athlétique,
exagérément musclé, s'oppose au gracieux balancement de la silhouette
maternelle. Un équilibre instable s'établit entre les arabesques des
deux corps, et cet effet de tension, accentuant le dynamisme, l'élan du
groupe, se reproduit dans l'architecture du fond, dont l'asymétrie
confère à l'ensemble un rythme savant et subtil, complexe, de la plus
exquise préciosité. (Sur la composition et les architectures de Gossart,
on trouvera des pages excellentes dans l'ouvrage de W. Krönig).

Bien que le style de Gossart soit éminemment représentatif du
maniérisme septentrional, — dont nous ne saurions entreprendre ici
de proposer la définition, — oserions-nous dire qu'il a quelque chose
de baroque, à tout le moins de « prébaroque » ? C'est en insistant sur
ce point que nous voudrions renvoyer dos à dos ceux qui d'une part
reprochent aux peintres flamands du XVI1' siècle de s'être faits les
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imitateurs des Italiens, et ceux qui, d'autre part et contre l'évidence,
nient que l'Italie ait exercé une action quelconque sur ces artistes.
Qu'un Gossart ait subi l'ascendant de l'Antique, de l'art italien, de
Rome, — où il séjourna en 1508, à l'heure où Raphaël venait d'y
arriver, où Bramante travaillait à Saint-Pierre, où Michel-Ange s'ap¬
prêtait à décorer la Chapelle Sixtine, — qui donc pourrait sérieusement
le contester ? Mais l'esprit « classique » lui est étranger, comme il
l'est généralement aux nordiques, pour qui la poésie est mobilité,
mvstère, atmosphère, ombres et clartés qui passent. Il a beau emprun¬
ter à des gravures de Marc-Antoine ses deux figures lia Vénus à la
planche B. 311 et le Cupidon à la planche B. 297), il fait de son
héroïne une jeune femme bien en chair, qui bouge et qui vit, qui n'a
rien d'« abstrait », et dont le visage petit, un peu gras (il ressemble
à celui de la Vénus de Rovigo), s'auréole de boucles blondes et d'un
voile flottant au vent. Cette Vénus est aussi flamande, peut-on dire,
que sont germaniques celles de Cran ach — ou françaises les nymphes
de Jean Goujon. Rien de sec dans le trait, rien de trop strict dans le
contour; c'est dans la lumière que se modèlent les formes souples,
caressées par de fines ombres, d'une sensuelle plasticité.

La « querelle de l'italianisme », réveillée naguère à l'occasion de
l'exposition «I Fiamminghi e l'Italia » (Bruges, Venise et Rome), la
Vénus de Gossart en fait apparaître l'inanité. Félicitons-nous de voir
nos collections s'enrichir d'un joyau offrant peu de prise à la discus¬
sion et illustrant l'étape capitale, la plus épineuse, de la Renaissance
flamande: l'acclimatation de l'Olympe dans notre peinture, un bon
demi-siècle avant la naissance de Rubens.

„ VENUS EN AMOR " VAN JAN GOSSART
door Paul FIERENS.

De mythologische naakten van Jan Gossart zijn zeldzaam, derhalve zijn de
Koninklijke Musea gelukkig er te zijn in geslaagd de Venus en Amor aan te werven
op de veiling van de verzameling Adolphe Schloss (Parijs, 5 December 1951). Dit
bekoorlijk werk, typisch voor het Noordelijk Maniërisme, toont aan hoe de schilder,
terwijl hij zich op de Oudheid bij middel van twee prenten van Marc-Antonio
inspireert, vreemd blijft aan de ware klassieke geest. Er schuilt in het gratievolle
slingeren der twee figuren, onderlijnd door de assymetrie van de architectuur die
ze omlijst, als een rhythme dat de Barok aankondigt. De Venus van Gossart, een
jonge en goedgevleesde vrouw, beweeglijk en levendig, is zo Vlaams als de vrouwen
van Cranach Duits zijn en de nymphen van Jean Goujon Frans. — Men merke
op dat, op de medaillons die de basis der kolonnen versieren, onderwerpen zijn
voorgesteld, ontleend aan de liefde van Mars en Venus. — Zelfs indien de lijst
die een Latijns opschrift draagt niet uit de tijd is van het paneel, toch is de datum
(1521), die er op voorkomt, aanvaardbaar.
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Julius S. HELD

„THE BURDENS OF TIME",
A FOOTNOTE

ON ABRAHAM JANSSENS

ABRAHAM JANSSENS has shared with other Flemish seventeenthcentury figurai painters the fate of being overshadowed bij the few
artists who gained international reputation, notably Rubens. Except
for the relatively sketchy treatments in handbooks and artists' lexica
only two serious studies have been devoted to him h A promising
beginning toward a comprehensive treatment of the artist has been
made by Mlle L. Heughebaert who kindly let me read the first draft
of her study which I hope will grow into the basic text on A. Janssens.

To the list of existant works by the master a good deal can be
added that is not yet mentioned in previous publications. It is
particularly gratifying that some of Janssens' pictures which were
mentioned in the estate of his widow in 1644 2 are beginning to
appear. The Lascivia (Pl. 1) of that list is without doubt the picture
which was recovered from Germany after the war and which I am
happy to learn is now the property of.the Brussels Museum. Another
piece, the «grande toile : Philemon and Baucis» (PL 2) can in my¬
op inion be identified with a painting which I came across in the New
York art market ( J. Weitzner). It measures 60 x 91 inches and thus
well deserves the description of a large canvas. It shows the mature
style of Janssens so clearly that a detailed demonstration in support
of this attribution seems superfluous. Next to Rubens' version of the
theme it is the outstanding treatment of the story in Flemish seven¬
teenth century painting 3. A dramatic illumination and a skilful
differentiation of the four individuals give to the picture its chief
distinction. The interaction of the calm and Christ-like Jupiter and
the vigorous Baucis with her peasant's ruggedness and dignity is
1 R. Oldenbourg, Abraham Janssens, Belgische Kunstdenkmäler, Münich 1923,

p. 243, and N. Pevsner, Some notes on Abraham Janssens, The Burlington
Magazine, v. 69, 1936, p. 120.

2 Cf. Van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen,
1883, p. 482.

3 Cf. V. Stechow, The Myth of Philemon and Baucis in Art Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, IV, 1940-41, p. 103.
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particularly impressive. I should think that the picture was painted
somewhere in the decade between 1615 and 1625 bnt hesitate to assign
a more exact date to it in view of the well-known difficulties of
Janssens' chronology.

The Caravaggesque simplicity both in composition and coloring
of the Philemon and Baucis differs strikingly from the style of the
Brussels picture which at present goes by the somewhat colorless title
of «Allegorie de la Destinée Humaine» (Pl. 3). Oldenbourg had
placed this picture near the « Allegory of Antwerp » of 1610, judging
it solely on the basis of style. When the Brussels catalogue of 1927
was prepared it was found that the picture was dated; the date, in
the lower left corner, was read « 1600 ». I owe to Mr. R.-A. d'Hulst,

I. A. Janssens. Lascivia. Museums of Fine Arts, Brussels. (Photo A.C.L.)
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2. A. Janssens. Philemon and Baucis. New York, Art market.

among other pieces of information, knowledge of the fact that the date
reads actually 1,609, and that Oldenbourg's theory has thus heen
splendidly vindicated. Yet, it must be admitted that in form and in
subject matter the picture is more strongly linked with mannerist
traditions than the Antwerp allegory.

Various titles for the picture have been given in the literature.
Wauters, in his earlier catalogue of the museum called it « La Vieillesse
s'appuyant sur la foi et l'espérance pour résister au temps », clearly
paraphrasing van den Branden's « Het Geloof en de Hoop den Ouder¬
dom ondersteunende ». Oldenbourg, who was never much interested
in iconography, writing as lie did in the heyday of « Stil-kritik »
described the picture in this way:

« Ein nackter Mann der trotz seiner noch recht schmucken Formen
das Alter symbolisieren soll, wird von dem links herbeieilenden
Engel der Hoffnung und der rechts knienden Gestalt des Glaubens
gestützt während von oben der Genius der Fülle seine Gaben
auf ihn schüttet » (Italics mine).
Despite the outragions « gaffe » of making Father Time into a

Genius of Plenty, Oldenbourg had the correct feeling that the man
in the center does not look like the personification of Old Age. Yet,
Zoege von Manteuffel (writing for Thieme-Becker) still called the
picture an « Allegorie auf die Stützen des Alters ». Not a single writer
seems to have paid attention to the tiny scenes that are being enacted
on either side in the background. Even Pevsner speaks of « Old Age,
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A. Janssens. The Burdens oj Time. Museums of Fine Arts, Brussels. (Ph. A.C.L. )

relying on Faith and Hope to escape the menace of Time ». This is
all the more surprising as Pevsner was aware of the iconographie
source of the theme which he had found in a painting in the Hermi¬
tage, published in Starve Gody in an article by Jean de Bosschère,
distinguished chiefly by a surprising number of very doubtful attribu¬
tions Since Staryé Gody is not easily accessible, and since I have come
across another version of the same picture in New York ( V. Spark)
(PI. 4), I thought it worth while to publish this piece from which
Janssens clearly derived the idea of his painting. It shows man's life
in four stages. In the right background we see a newborn child in
the arms of a woman who sits in the protecting shade of a cave, which
may be the symbol of the maternal womb. The same boy, now a youth
and eager for experience stands outside the cave. He holds in his
arms a cage—a reference, probably, to the fact that his freedom has
now come to an end. Indeed, a woman kneeling next to him is
placing a pannier on his back, and a small pile of stones lies ready
in a basket to be loaded into the container, the first burden the youth
will have to shoulder. The large scene in the foreground shows how
Time adds to the load so that in middle life the man begins to weaken
under the weight. It is here where Faith and Hope come to his aid.
Hope is looking ahead to where the road's end is reached, and where

1 Jean de Bosschère, Sur la vie et l'œuvre de Frans Floris, Staryé Gody, 1910,
March, p. 3 (with Russian text).

14



4. O. van Veen (?). Man carrying the Burdens of Time, New York.
f

merciful Death takes the burden off the old man's shoulders and lets
him enter another cave—the grave—where he is welcomed by an old
woman (Caritas?).

The New York and Leningrad allegories are related to Floris'
school but are surely not by him. They are closer to the style of
Otto van Veen, to whom the Leningrad picture was indeed attributed
by Winkler 5.

It is interesting to see how Janssens transformed the older picture.
In keeping with the genera] tendencies of the nascent Baroque he
gave much more weight to the central scene, so that the beholder is
hardly aware of the minute figures of the « prologue » and the
« epilogue ». Yet these little figures which I was able to study in
excellent recent photographs are of considerable interest. They are
painted with a verve and spontaneity which are quite unexpected
considering the much more labored execution of Janssens' larger
figures. In a few strokes of his brush, the artist masterfully suggests
both movement and expression. The monumental character of the
woman who gives to the young boy his first burden is perhaps not

•5 F. Winkler, Ein Bild des Otto van Veen, Berliner Museen, Amtliche Berichte,
1923, p. 43.
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5. A. Janssens (?). The Burdens of Time. Museums of Fine Arts, Brussels. (Ph.A.G.L.)

quite accidental: she clearly echoes figures from the Sistine ceiling,
such as the women in the Asa and the Josias spandrels.

The main action was interpreted by Janssens without the didactic
clarity of the older picture. Time is clearly adding stones to the
burden, filling the pannier from a basket whose round opening may
have suggested to Oldenbourg the shape of a cornucopia, but the man
himself does not sag under the weight. He seems to be taking a rest
before continuing on his path and the support which comes to him
from Faith and Hope is less tangibly presented than in the « Van
Veen ». On the other hand, the figures are more massive and their
poses are less involved in hackneyed contrapposto arrangements. There
are fewer intervals between them and with their wings, gowns and
similar objects they fill the surface of the picture densely. The richly
ornamented drapery and baton, and the diadem of fruits on the
head of Time are clearly symbols of Time's power and bave at least
in part been described as such in Ripa's Iconologia.

The Brussels museum possesses in the collection de Grez a drawing
which has been called a preparatory sketch for this painting (PI. 5) 6.
The problem of Janssens' drawing style has never, to my knowledge
6 Grete Ring was the first to see this connection, cf. Oldenbourg, loc. cit., p. 248,

footnote 1.
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been the object of study. The catalogue of the Berlin print-room T
lists two drawings by J anssens and one « in his manner ». I have no
recollection of these pieces nor do I know of other attributions made
elsewhere. As to the Brussels drawing it must be admitted that it has
considerable weaknesses. The graphic style with its unsteady curves
and scattered shadings lacks the power which one would expect on
the basis of Janssens' painting. The lines are surely very different
from the bold brushstrokes which we see in the small background
scenes of the allegory on the Burdens of Time. For all its sketchiness,
it follows the painting a little too closely for comfort. Nevertheless,
before the whole complex has been studied again the de Grez drawing
should perhaps not yet be dismissed summarily.

7 E. Bock - J. Rosenberg, Die niederländischen Meister, Berlin, 1930 p. 164 (nos.
12991 and 12992).

it

„ LE FARDEAU DU TEMPS", UNE NOTE SUR ABRAHAM
JANSSENS
par Julius S. HELD.

Une toile de grandes dimensions, illustrant l'histoire de Philémon et Baucis,
actuellement sur le marché d'art à New York, a été identifiée comme une œuvre
d'Abraham Janssens mentionnée dans la succession de la veuve de l'artiste, en
1644. (Une autre toile, la Lascivia, a été acquise récemment par le Musée de
Bruxelles ).

L'Allégorie du Musée de Bruxelles, datée 1609, ne représente pas «la Vieil¬
lesse », comme on le croit généralement. Elle montre un homme dans la force
de l'âge, portant le fardeau du Temps. La Jeunesse et la Vieillesse apparaissent dans
de petites scènes allégoriques au second plan.

Ce thème a été traité également par Otto van Veen ou par un artiste de son
groupe. L'on en connait deux versions, l'une à Leningrad et l'autre sur le marché
d'art à New York.

L'attribution à Janssens du dessin de la collection de Grez, de même sujet et
d'une composition identique, est douteuse.
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1.J.Jordaens,AllegorievandeVruchtbaarheid.KoninklijkeMuseavoorSchoneKunsten,Brussel.(Ph.A.C.L.)



R.-A. d'HULST

JACOB JORDAENS EN DE „ ALLEGORIE
VAN DE VRUCHTB AARHEID"

DE Allegorie van de Vruchtbaarheid (Pl. 1) (lie, met De Tolpenningtiit het Statensmuseum te Kopenhagen, het hoogtepunt betekent
in het œuvre van Jacob Jordaens, is voor de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten te Brussel een kostbaar en gekoesterd bezit en voor
de bezoeker een bestendig voorwerp van bewondering. Door de luister
van zijn koloriet, zijn stevige constructie en de poëtische kracht die er
van uitgaat, spreekt het werk voor zichzelf. De bedreven kunstminnaar
evenwel zal, na de schok te hebben ondergaan die van het schilderij
uitgaat, de vreugde en het genot die hij er aan beleeft willen opdrij¬
ven, hetzij door het van dichterbij met het oog te betasten en de
technische voltrekking van het wonder te analyseren, hetzij door de
groei en de ontwikkeling van de conceptie in schetsen en voorstudies
na te gaan, hetzij door het werk in een ruimer verband te plaatsen
en de betrekkingen te onderzoeken, waarin het enerzijds staat tot
andere scheppingen van de kunstenaar en anderzijds tot wat zijn
tijdgenoten en zijn voorgangers wisten te realiseren.

Voor zover tot nog toe was bekend, werd het thema der Vrucht¬
baarheid slechts eenmaal voorafgaandelijk behandeld — het exemplaar
uit de Wallace Collection te Londen aanzien wij als een repliek met
belangrijke wijzigingen en komt aldus na Brussel namelijk in het
doek van het Prado, dat als Het Offer aan Pomona bekend staat. Het
feit indachtig, dat Jordaens het met de attributen zijner mythologische
figuren gewoonlijk niet te nauw neemt, komt het ons voor dat, zoals
J.S. Held1 er reeds op wees, het hier eerder een Offer aan Ceres
( Pl. 2) betreft. De dankbetuigingen en de gunstverzoeken der land¬
bouwers, het offeren van dieren en vruchten en vooral de aanwezigheid
van de kroon van korenaren door de hoofdfiguur gedragen, schijnen er

op te wijzen, dat wij hier staan voor de godin der aardse vruchtbaarheid.
Daartegenover lijkt ons de titel Het Offer aan Pomona — de heerlijke
nviiiph door alle goden van veld en bos het hof gemaakt wegens haar
1 Kiinstmuseets Aarsskrifl, 1939, Kopenhagen, Materier og Tegninger af Jakab

Jordaens i Kunstmuseet, p. 41, nota 9.
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schoonheid en haar bedreven¬
heid in het aanleggen van tui¬
nen en vooral in het kweken
van fruit — als tweede bena¬
ming voor de Vruchtbaarheid
uit Brussel gerechtvaardigd.
Hier immers wordt het offer,

op één vrouwelijke figuur na
die de hulde aan de mens moet

personifiëren, door nymphen en
saters gebracht en worden
schier uitsluitend vruchten aan¬

geboden.
Tussen de doeken uit Ko¬

penhagen, Madrid en Brussel
bestaan verbanden van dien
aard — opstelling in het vlak,
aanwenden van de zelfde model¬
len, lichtbehandeling, kwaliteit
van de toets — dat wij ze mogen
aanzien als zijnde ontstaan
ongeveer in dezelfde periode,
zeer waarschijnlijk: 1623-25.

Het thema der Vruchtbaar¬
heid is voor Jordaens een echt

symbool zijner geestelijke en artistieke geaardheid. Het past zo wonder¬
wel bij zijn zin voor het overgezond beleven der aardse vreugde, zijn
liefde voor de volle, bloeiende vorm, zijn verering voor de rijpe, weel¬
derige vrouw en al wat de akkers, tuinen en boomgaarden de mens tot
zijn genot overdadig in de schoot werpen. Talrijk zijn dan ook de
variaties op dit thema, die in zijn verder œuvre zijn gekend. En het is
aldus geenszins te verwonderen, dat uit een nieuwe versie, die wij hier
voor het eerst publiceren, blijkt dat hij er zich ook reeds in zijn
vroegere periode sterk toe aangetrokken voelde.

Het betreft een doek van groot formaat, dat wij vóór korte tijd
te München aantroffen, in de reserves van de Pinacotheek, die het
reeds van vóór de oorlog in haar bezit had, doch wegens de oorlogs¬
omstandigheden nog niet de gelegenheid had gezien het ten toon te
stellen 2 (PI. 3). Zonder de minste twijfel staan wij hier voor één
van de volledigste en meest voldragen werken van Jordaens en een
nieuwe uitbeelding van zijn geliefd thema der Vruchtbaarheid. Het
werd overigens te München, waar het onder de benaming van Allegorie
über der Ernte staat ingeschreven, als dusdanig dadelijk herkend.
Alhoewel niet volstrekt te bewijzen, lijkt het ons dat de vrouw, neer¬
gezeten op het voorplan met de vruchtengarve in de armen, door
- Wij bedanken hierbij Dr Busch voor de vriendelijkheid en de welwillendheid

waarmede hij ons liet kennis nemen van zijn « reserves » en zijn documentatie.

2. J. Jordaens. Hulde aan Ceres. Prado-
museum, Madrid. (Ph. Moreno, Madrid!
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3. J. Jordaens. Allegorie van de Vruchtbaarheid. Oude Pinacotheek, München.

nymphen en saters gehuldigd, Pomona is, waardoor aldus de conceptie
van het onderwerp dichter staat bij het exemplaar uit Brussel dan
bij dit uit het Prado.

In de periode die zich uitstrekt vóór de Marteling van de H. Apol¬
lonia uit de Augustijnerkerk te Antwerpen, waarvan het ontstaan door
documenten in 1628 wordt vastgelegd — datum waarop Jordaens reeds
over het hoogtepunt van zijn kunnen heen was — hebben wij weinig
gedateerde werken, die als punten van houvast kunnen dienen voor
de chronologische rangschikking van een oeuvre dat op zijn minst
rijk. zoniet overvloedig, kan genoemd worden. Zij hieven tot nog toe
tot drie beperkt, nl. : De Heilige Familie met Herders uit de Mortimer
Brandt Gallery te New York 3 (1616 ), De Dochters van Kekrops
3 Zie afb. in de catalogus van de J. Jordaens-teutoonstelling in de Mortimer

Brandt Gallery, New York, 1940.
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4. J. Jordaens. De Dochters ran Kekrops. Kon. Museum voor Schone Kunsten.Antwerpen. (Photo A.C.L.j

vinden het Kind Erechteus uit het Museum te Antwerpen (1617) en
ten slotte De Aanbidding der Herders (1618), dat zich in het Museum
te Stockholm bevindt.

Het is in De Dochters van Kekrops (PI. 4) dat de invloed van
Rubens zich het sterkst laat gelden. Voor deze compositie immers
diende als voorbeeld het gelijknamig doek van de Antwerpse groot¬
meester uit de Liechtensteingalerie te Wenen. Jordaens schroomde
niet een bijna identische opstelling der figuren op het voorplan over
te nemen, om er — in zijn eigen, nog sterk maniëristisch changeant-koloriet en met een ruim gebruik van felle licht-en-schaduwtegen-stellingen, — het cachet van zijn stijl aan te verlenen.

Rubens' sierlijke, gratievolle en ietwat gemaniëreerde godinnenworden omgetoverd tot soliede, aardse vrouwen, wier lichaam door het
gewicht is bewoond, maar die ook zij niet helemaal van gemaniëreerd¬
heid vrij zijn. Wat Kekrops' dochters vooral tot het aardse nederliaalt
is het feit, dat de middenfiguur kordaat op de toeschouwer toekijkt
en deze aldus rechtstreeks bij het geheuren betrekt. Deze jonge vrouw
met dromerige en terzelfder tijd ietwat wantrouwige blik is een
typische Jórdaensfiguur: in haar volle gewicht, loom, zonder de minste
gespannenheid op de grond neergezeten, vinden wij haar terug in hetdoek te München. Dezelfde vrouw, met de korte afstand tussen bovenlip
en neus en met de sterk uitgesproken kin, heeft tot model gezeten.

Dit motief van het zittend vrouwelijk naakt is zeker een van de
elementen die het best in de vormenwereld, zoals Jordaens haar
aanvoelde, past. Wij vinden het in zijn meest complete ontwikkeling
22



terug in de Brusselse Vruchtbaarheid, waar het als een element van
sterk poëtische kracht op prachtige wijze in de compositie is inge¬
schakeld. Later nog keert het bestendig weder: in de Suzanna en de
Ouderlingen uit Brussel en Verona, de Opvoeding van Jupiter uit
Kassei en het Louvre, de Vruchtbaarheid uit Gent, Ariadne en het
gevolg van Bacchus uit Dresden, Hercules overwinnaar van Acheloös
uit Kopenhagen en zoveel andere.

En ook in één van zijn allervroegste werken, Aineias door Venus
gekroond (PI. 5) uit het Statensmuseum te Kopenhagen, dat wij hem
hier toeschrijven en omstreeks 1615 situeren 4, ontbreekt de naakte,
4 In de catalogus van het Statensmuseum te Kopenhagen 1951, nr 344, staat het

onder Isaac Isaacsz, niettegenstaande de bibliographische nota vermeldt : « J. Q.
Regteren Altena pointed out the possibility that the picture might be an early
work by Jordaens ». Het draagt er als titel : « A Goddess Carrying a Drowned
Man». Wij geven het hier zijn juiste benaming : «Aineias door Venus ge¬
kroond», scène aan Ovidius' Metamorphosen (XIV, 581-608) ontleend. Ook Abra¬
ham Janssens behandelde het onderwerp in een werk dat zich te München in
het Bayerisches Nationalmuseuin bevindt. (Zie afb. : Belgische Kunstdenkmäler

5. J. Jordaens. Aineias door Venus gekroond. Statensmuseum, Kopenhagen.
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gezeten vrouw niet. Als een stevige zeenymph vult zij de rechterbenedenhoek van dit doek met een loomheid, die zij, naar gelang hetœuvre van Jordaens zich ontwikkelt, geleidelijk verliest en die ein¬delijk in de Vruchtbaarheid uit Brussel is omgezet in een gratie eneen bevalligheid, die er een van de meest aantrekkelijke figuren vanmaken uit de ganse compositie.
In Aineias door Venus gekroond en ook in een tekening uit hetLouvre, die naar het originele opschrift « fabula d'Acheloùs », hetgastmaal voorstelt bij Acheloös, zoals het door Ovidius in zijnMetamorphosen0 werd beschreven — tekening die door F. Lugtaan de anonymiteit werd onttrokken en aan Jordaens gegeven6— komen nog zeer sterke sporen voor van het maniërisme zoals hetin de Nederlanden, einde 16de - begin 17de eeuw, werd beoefend.Naast stevige figuren, waarin de zin voor de « realiteit » reeds volledigtot uiting komt, vinden wij er andere, lenig en soepel, waar het spelder elegante lijnen nog steeds de anatomische bouw verdringt: zo bv.de nymphen in de tekening van het Louvre en de Venus in hetschilderij uit Kopenhagen.
Keren wij naar de Vruchtbaarheid uit München terug. Talrijkeelementen wijzen er op, dat deze chronologisch tussen De Dochters

van Kekrops en de Vruchtbaarheid uit Brussel dient gesitueerd teworden; naar onze mening dichter bij de eerste, alzo circa 1617-1620.Zij vertoont enerzijds elementen die aansluiten bij het verleden enanderzijds elementen die naar de toekomst wijzen. Zij gaat, wat decentrifugale compositie betreft, op het Gastmaal bij Acheloös terug,op Aineias door Venus gekroond wegens de aanwezigheid van dezelfdezittende figuur en de zwevende putti, op beide wegens het gemeen¬schappelijk, bijna vierkant, formaat. Wat de stijl betreft is zij zekerhet nauwst verwant met De Dochters van Kekrops. Isoleren wij degroep der drie vrouwenfiguren links, dan valt hetzelfde « zien van de
compositie » ten zeerste op. Geen enkele figuur uit heide doeken isevenwel zonder Rubens denkbaar. Toen Jordaens in het Antwerpsewerk het compositieschema aan Rubens' gelijknamig doek uit deLiechtensteingalerie van omstreeks 1615-17 ontleende, week hij daar¬van nochtans, wat de figuur afzonderlijk betreft, in sterke mate af.In de Vruchtbaarheid van München evenwel is de weelderige jongevrouw links, in contrappostohouding, bijna een repliek 7. Ook hetbewegingsmotief van de jonge vrouw rechts, die een vruchtentak van
een sater in ontvangst neemt, alsmede dit van de nymph die zich bovende vruchten garve naar de toeschouwer toebuigt, slaan rechtstreeks op

II, München, 1923, p. 255). Jordaens' schilderij, in zijn huidige staat, is langsdrie zijden vergroot : ca 47 cm. bovenaan, ca 51 cm. links en ca 10 cm. rechts.De maten van het origineel deel zijn : H. ca 211 ent., B. ca 235 cm.•5 Boek YIII, hfdst. V, vers 546 e.v.
9 F. Lugt, Inventaire Général des dessins des écoles du Nord du Louvre, Ecoleflamande, Paris. 1949, Tonte I, p. 73, n" 729, met afb.' Jordaens kon deze figuur ook nog aan andere werken van Rubens hebbenontleend, zo bv. aan de Neptunus en Amphitrite uit Berlijn.
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<le twee dochters van Kekrops terug. Niet genoeg kan het accent gelegd
worden op het feit, dat Jordaens in zijn vroege periode, vooral wat
de mythologische scènes betreft, zozeer gebruik maakt van Rubens'
kennis van de Fabel en van zijn sterk beeldend vermogen. Zoals wij
ons moeilijk een compositie van Jordaens, zoals Aineias door Venus
gekroond, kunnen voorstellen zonder aan elementen uit Rubens'
Geboorte van Venus uit Sanssouci, Neptunus en Amphitrite uit
Berlijn of de Kroning van de Held uit Dresden te denken, evenmin
kan men nalaten de zittende Pomona met de nymph boven de hoorn
des overvloeds, of de in de bomen geklauterde sater uit de Miinchener
Vruchtbaarheid in verband te brengen met Rubens' Nymphen en
Saters (in feite ook een Allegorie van de Vruchtbaarheid) uit het
Museum te Oldenbourg. De persoonlijkheid van Jordaens was evenwel
sterk genoeg om al deze elementen aan zijn eigen visie te onderwerpen
en van den beginne af een stijl te ontwikkelen, die op zijn werken een
stempel zou drukken die toelaat hen van alle andere te onderscheiden.

Zijn er in de Vruchtbaarheid uit München talrijke elementen
die op vroegere werken van Jordaens teruggaan, zo treffen wij er ook
aan die in de toekomst wijzen. Reeds hier zien wij hoe Jordaens, die
eigenlijk nooit het vlak doorbreekt noch de mogelijkheden van de
perspectief gebruikt en zijn personages als in reliëf op het voorplan
plaatst, onderaan links een doorkijk laat op een landschap met lage
horizon, ten einde toch de illusie te verwekken, dat het gebeuren zich
in een reële ruimte afspeelt. Wij vinden hetzelfde procédé toegepast
in De Tolpenning u.it Kopenhagen en in de Vruchtbaarheid uit
Brussel, waar wij ook een gelijkaardig heuvelland met enkele bomen
en vee dat naar de weide wordt geleid aantreffen. Uit dezelfde deco¬
ratieve neiging spruit voort, dat gezocht wordt naar een volledig vullen
van de compositie, een soort « horror vacui ». Wij treffen dan ook
reeds de koppen aan — ook deze van de guitige Moor — die in de
twee bovenvermelde werken en eveneens in Pan en Syrinx uit Brussel
en de Vruchtbaarheid uit het Prado, de ruimten tussen de figuren
moeten vullen.

Een vergelijking van De Dochters van Kekrops en het vroegste
exemplaar der Vruchtbaarheid met de laatste twee behandelingen
van dit thema en De Tolpenning toont hoe de figuren een monumen¬
taal karakter hebben verworven; ook de gehele compositie heeft aan
strengheid gewonnen, niet het minst door het telkens invoeren van

rechtopstaande figuren die er, als zuilen, een sterk verticaal accent
weten aan te verlenen.

Ook de maniëristische changeant-tonen verdwijnen en worden
vervangen door een warm, vol en zonnig koloriet; de schaduwen
verliezen hun hardheid, worden mals en doorzichtig, het geheel wordt
een hymne aan het rijke, blijde zomerlicht. De toets, die met durf
en slagzekerheid is gezet, heeft een kwaliteit, een directheid en een
rhythme verworven, die in het latere œuvre van Jordaens nooit meer
zullen bereikt worden. De korrelige en doorzichtige verfpasta schenkt
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de kleur de weelderigheid van fluweel en houdt het zonnige licht op
wonderbare wijze gevangen \

Nergens als in de Vruchtbaarheid uit het Museum te Brussel,
waarvan wij de betekenis hier in verband met enkele vroegere werken
onderzochten, is jordaens als «schilder» heter te genieten.

Laten wij het thans uitsluitend hebben over het ontstaan, de
groei en de realisering van deze compositie bij Jordaens. Tot voor¬
heen kende men hiervoor slechts één, reeds door Max Rooses gepubli¬
ceerde en daarna dikwijls besproken voortekening, nl. deze uit het
prentenkabinet van het Museum te Kopenhagen (vroeger in de verz.
Heseltine, Londen) (PI. 6). Zij is uitgevoerd in een techniek, die
typisch is voor Jordaens in de tijd zijner schoonste verwezenlijkingen,
alzo vóór 1630. Boven de even in zwart krijt aangeduide, meest
essentiële, elementen wordt met pen of penseel een vluchtige, zeer
vrije en vlotte schets uitgevoerd, waarna, méér bezorgd om het vastleg¬
gen van het rhythme der afwisselende heldere en donkere partijen dan
om het schenken ener derde dimensie aan de figuren, met bisterlavering
de sterke slagschaduwen gereleveerd worden. Met dezelfde middelen
werd reeds het Gastmaal bij Acheloös uit het Louvre, dat wij als een
zeer vroege tekening van omstreeks 1615 aanzien, gerealiseerd. Bij deze
studie voor de Vruchtbaarheid is de hand evenwel veel meer beheerst,
de curven worden traag maar met een gedurfde zekerheid getrokken,
zonder dat het minste zoeken naar sierlijkheid te bespeuren valt,
terwijl de schaduwen kordaat worden gezet.

Reeds meermaals gaf de vergelijking van de voortekening met
het definitieve werk aanleiding tot belangrijke vaststellingen omtrent
de werkwijze van Jordaens en tevens tot allerlei veronderstellingen
omtrent zekere wijzigingen aangebracht gedurende het ontwikkelings¬
proces. Een tweede, niet gekende maar belangrijke voortekening die
wij hier publiceren9 (PI. 7), laat ons toe hieromtrent nieuwe
gegevens te verstrekken. Haar techniek is dezelfde als die van de
tekening uit Kopenhagen, waarmede zij schier terzelfder tijd is ont¬
staan. Toch is het exemplaar uit Brussel bij de aanvang te plaatsen
van de geleidelijke ontwikkeling van de compositie. Het formaat is
voluit in de breedte gezien; het element, gevormd door het rugnaakt,
Pomona en de figuren die hen verbinden, vormen een ietwat naar
links geplaatste middengroep ; net geïsoleerd zien wij rechts het
ensemble van de oude sater met op de rug de jonge faun, omgeven
met nog twee min of meer onbepaalde figuren, en vóór hem een bok.
Beide elementen zijn zeer los aan elkaar verbonden, enerzijds door

8 Zie ook in liet Museum te Gent : twee studies op één paneel voor de oude
sater, rechts, uit de Brusselse Vruchtbaarheid.

9 Koninklijke Musea te Brussel. H. 19 cm., B. 26 cm. Filigraan : B in gekroond
schild. Beneden, rechts : Rig.
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de geste van de olijke faun, die met het aanbieden van een druiventros
ook zijn deel in de hulde wil brengen en anderzijds door twee zeer
vaag aangeduide figuren, die de middenruimte in de diepte afschermen.
Dichter aansluitend zien wij dan links de twee saters met de hoorn
des overvloeds, alleen afgescheiden door de sterke oppositie tussen de
zware schaduw waarin zij zich bevinden en het licht der stralende
nymph. Opmerkenswaardig is, op het voorplan, de houding van hel
gehurkte vrouwelijk naakt, dat de toeschouwer star aankijkt.

Gaan wij nu over naar het tweede exemplaar, dan zien wij niet
alleen hoe de compositie reeds veel meer is gesloten, wat toen helemaal
in de lijn lag van Jordaens' streven om bij de definitieve vastlegging
van het motief de figuren sterker bijeen te brengen, maar bovendien
hoe hij zoekt de drie elementen met elkaar te verbinden. Zo bemerken
wij hoe de jonge vrouw op de achtergrond, die na het weglaten van de
musicerende faun tussen de twee hoofdfiguren alleen is overgebleven
en ook in het schilderij zal behouden blijven, door het grijpen naar
de druiventros een schakel legt tussen midden- en rechtergroep. Uit
deze laatste is de bok weggevallen, terwijl naast de oude sater alleen
nog twee figuren te bemerken zijn. Ook tussen het kernelement en
links is een contact tot stand gekomen. De gehurkte nymph is niet
alleen beter opgenomen in de middengroep, maar haar houding kon¬
digt thans reeds sterk Jordaens' bedoeling aan om haar met de vrolijke
jonge faun van links in contact te brengen. Of deze laatste op het

* Kopenhaagse exemplaar, in het sterk gehavende linkergedeelte, dat
naar wij menen enigszins is afgesneden, zichtbaar was of niet — is
daar niet een behaard been en een hoef te zien ? — is van minder
belang, daar deze faun zich reeds op de eerste voortekening bevindt.
In het schilderij nu is alles tot een wonderbare harmonie gebracht.
Alle problemen zijn opgelost, alles heeft zich in een perfecte geleding
gebonden. De figuren sluiten nog dichter bij elkaar aan. De rechter¬
groep is nu door de glimlachende Moor — dezelfde die reeds in de
Miinchener Vruchtbaarheid en in De Tolpentiing voorkwam — met
de overige figuren tot een geheel versmolten. Het thema der vrouw
die naar de vruchten grijpt op de achtergrond, is verder ontwikkeld,
evenals dit van de nymph en de jeugdige faun op het voorplan die
beiden, enigszins buiten de eenvoudige maar verheven ernst van het
godenritueel, in een wereld verkeren waar de droom en het frisse,
onbezorgd beleven van de jeugd op zeer poëtische wijze in mekaar
zijn geweven. Van de twee kinderen uit de middengroep is er slechts
één overgebleven, ten gunste van de duidelijkheid in de compositie 10.

Het is opvallend hoe heel de voorstelling dicht door de lijst is
omsloten; zelfs zijn er gedurfde oversnijdingen aan beide zijden en
bovenaan waar te nemen. Voor de eerste is znlks volledig geschied
volgens de opvatting die Jordaens in zijn voortekening had vastgelegd.

1,0 In het stuk uit de Wallace Collection zijn de twee kinderen, alhoewel in een

enigszins gewijzigde houding, bewaard gebleven.

27



6. J. Jordaens. Allegorie van de Vruchtbaarheid. Tek. Statensmuseum Kopenhagen.

Alleen bovenaan lijkt rlit enigszins ongewoon, daar wij in vroegere
composities kunnen vaststellen hoe hij gewoonlijk zijn figuren aan de
bovenzijde speelruimte geeft, wat ook, zoals uit de voortekeningen
blijkt, zijn bedoeling is geweest voor de Vruchtbaarheid. Een onder¬
zoek van liet schilderij heeft dan ook uitgewezen, dat zijn hoogte
werd gereduceerd 11.

U Dit vermoeden werd reeds uitgesproken door j. S. Held in zijn artikel « Malerier
og Tegninger..:», op. cit., p. 19. — Ook langs beide zijden is het doek afgesneden,
terwijl onderaan een strook van een viertal centimetér is toegevoegd en bijge¬
schilderd. Deze bewerkingen zijn waarschijnlijk geschied bij de verdoeking van
het schilderij. — Vermelden wij nog, dat ook in de Vruchtbaarheid uit de Wal¬
lace Collection de figuren bovenaan meer vrije ruimte hebben. Daarentegen
lijkt het ons, dat het schilderij onderaan werd afgesneden.
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8. A. Elsheimer. Diana en Kallisto. Städelsches Museum, Frankfort.

7. J. Jordaens. De Vruchtbaarheid. Kon. Musea voor Schone Kunsten, Brussel.



Men kan niet vermijden, bij het aanschouwen van de Vruchtbaar¬
heid, in mindere of meerdere mate aan Rubens te denken. Een com¬

positie van deze laatste waar zij zou op teruggaan is evenwel nog
niet gevonden en het is weinig waarschijnlijk dat die heeft bestaan.
Rubens' invloed beperkt zich aldus tot het overnemen van enkele
typen, zoals de vrouw met de vruchten in de schoot, het meisje dat
naar de druiventros grijpt en de jonge Moor. Jordaens heeft deze figuren
in zijn eigen vormentaal omgezet. Verrassend blijft evenwel het in
het oeuvre van Jordaens zeer onverwacht slank, sinueus en buitenmatig
lang rugnaakt. Bovendien is de uitvoering zeer verschillend van die
der andere figuren: het modeleren met sterke slagschaduwen is hier
vermeden en de zachte ronding wordt eerder gerealiseerd door gelei¬
delijke overgang van de rose schaduwen naar de warme tonen van
de fel verlichte partijen. Het is aldus zeer waarschijnlijk dat dit
gedurfd — maar hoezeer geslaagd — invoeren van deze elegante
nymph niet de vinding is van Jordaens. W. Drost, die deze mening
heeft naar voor gebracht wist die te staven door twee composities
van Claes Moeyaert: Mercurius en Herse (1624) uit den Haag en een
Parkscène (1624) uit Niirenberg, waarop het rugnaakt in schier dezelf¬
de houding voorkomt. Zoekend naar een gemeenschappelijk voorbeeld
vestigde hij de aandacht op een tekening van Adam Elsheimer,
Diana en Kallisto (Pl. 8) (Frankfort), mogelijk een studie voor een
verloren schilderij. Moeyaert, die zijn vorming heeft genoten in Italië,
kon aldaar het werk hebben leren kennen. Ook de Vruchtbaarheid
vertoont een sterke verwantschap met Elsheimer's tekening. Zo is in
beide composities de slanke nymph tot het felst belicht en uit het
midden gerukt accent gemaakt, zijn de bovenhoeken op dezelfde
manier gevuld met er tussenin een doorbraak naar de vrije lucht. Van
de figuur, die bij Elsheimer links is gezeten, is de gehurkte sater bij
Jordaens niet ver verwijderd, terwijl de enigszins vage figuur rechts
evenzeer tot de conceptie van de oude sater kan hebben geleid. De
nieuwe voortekening voor de Vruchtbaarheid levert echter nog meer
argumenten op die pleiten voor het feit dat Jordaens het werk zou
hebben gekend. Zo stellen wij vast dat hij, zoals Elsheimer, in zijn
eerste ontwerp de rechtergroep sterk van het centrale element heeft
gescheiden. Verder komt de zittende nymph op dezelfde plaats en in
een analoge houding voor. Deze beide treffende analogieën waren
reeds bij de voorstudie uit Kopenhagen en in het schilderij dus¬
danig verwerkt, dat zij niet meer opvielen. Het aantal punten van
overeenstemming is aldus zo groot geworden, dat wij met een hoge
graad van waarschijnlijkheid mogen aannemen, dat de compositie van
de Vruchtbaarheid teruggaat op Adam Elsheimer en dat Jordaens,
die nooit over de Alpen is getrokken, de compositie van de Duitser in
een of andere vorm heeft gekend. Dat Jacob Jordaens, niettegenstaande

1- Motivübernahme bei Jakob Jordaens und Adriaen Brouwer, Königsberger
Kunstgesehichtliche Forschungen, Königsberg, 1928, Heft I, p. 12.
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cle verschillende aanleuningen bij meesters als Caravaggio, Rubens en
Elsheimer, werken wist te scheppen als de Vruchtbaarheid, getuigt
van zijn sterke persoonlijkheid en van de echtheid van zijn kunst.

JACQUES JORDAENS
ET L' „ ALLEGORIE DE LA EECOISDITE "
par R.-A. d'HULST. ..

Vers 1623-25, Jordaens, par deux fois, a pris comme thème la Fécondité : dans
1'« Hommage à Cérès» au Musée du Prado, et dans 1'« Hommage à Pomone » des
Musées Royaux de Bruxelles. L'exemplaire de la Wallace Collection à Londres est,
à notre avis, une réplique de la composition bruxelloise, mais une réplique qui
comporte d'importantes modifications. Dans cet exposé nous attirons l'attention pour
la première fois sur une autre interprétation de Jordaens de ce thème de la
Fécondité : «L'Allégorie de la moisson» de la Pinacothèque de Munich que nous
situons vers 1617-1620. La comparaison de ce tableau et des « Filles de Cécrops »
avec «A Goddess Carrying a Drowned Man» du musée de Copenhague nous
permet de considérer cette toile — donnée à Isaac Isaacsz, d'après le catalogue
du musée — comme une des premières œuvres de Jordaens (vers 1615). Et en
même temps nous lui donnons ici son véritable titre : «Enée couronné par Vénus»
et nous attirons l'attention sur des vestiges du maniérisme néerlandais — comme
cette fin XVI", début XVIIe s. en donne encore quelques exemples — qui s'y
retrouvent. Les mêmes vestiges apparaissent encore dans le dessin — œuvre des
débuts de Jordaens — de la Fable d'Achéloiis, du Louvre.

Pour 1'«Hommage à Pomone» on connaissait jusqu'ici un seul dessin pré¬
paratoire lequel appartient au Musée de Copenhague. L'apport d'un deuxième
dessin, conservé aux Musées Royaux de Bruxelles, dans ce problème, nous permet
de faire le procès de la genèse de cette œuvre maîtresse de Jordaens. Nous y
trouvons des éléments qui viennent renforcer l'hypothèse de W. Drost d'après
laquelle la composition de cette œuvre remonterait à Elsheimer. Une proche ana¬
logie avec le dessin «Diane et Calisto» de Francfort, de la main de cet artiste
allemand, nous parait difficile a contester.
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HOMMAGE A PERMEKE

La mort de Permake, après celle d'Ensor. a découronné la peinture,
belge. Autant que le maître tfOstende, celui de Jabbeke a connu la
gloire après avoir essuyé les affronts et les avanies qui sont, en notre
époque où l'on parle tant de « culture », le lot des fortes personnalités,
des novateurs qui ne savent être qu'eux-mêmes. Tempérament tout
d'une pièce, Permette, évadé de Laethem, semble ne rien devoir à ses

prédécesseurs, à ses contemporains, et nous impose de la Flandre, de
la Mer du Nord, des paysans et des pêcheurs, une vision à la fois lyrique
et monumentale, élémentaire et grandiose, qui déconcerte les timides
et dont l'ampleur apparaît sans équivalent dans l'art moderne. Son
« expressionnisme » hors série, hors la loi commune, offre peu de rap¬

ports avec celui des groupes, des écoles qu'on range sous cette étiquette.
Plus sensible, plus nuancée, qu'elle ne se révèle à qui la regarde
distraitement, l'œuvre de Permette a le mouvement de la vie, l'intran¬
sigeance, la robuste franchise du naturel, de la passion, l'unité pro¬

fonde du style, c'est-à-dire de l'homme même. Le bon Permette
quelquefois somr/teille, c'est évident, mais quand il s'éveille, quel
gaillard, quel géant, quel poète immense !

I'. F.

Constant Permeke (Anvers, 31 juillet 1886-Ostende, 4 janvier 1952) est représenté
au Musée d'Art Moderne de Bruxelles par les œuvres suivantes :

L'Etranger, offert en 1927 pour la Salle Fierons- Gevaert ;
Les Fiancés, acquis par l'Etat en 1930 ;

Printemps, acheté à l'artiste en 1937 ;
Octobre, don de M. D. van Buuren (1938) ;
Nu de dos, acheté à l'artiste en 1945 ;

Paysage doré, acheté à l'artiste en 1950 ;
Marine, acquis en 1951 de M. Jean Grimar, avec l'obligeante participation de

celui-ci.

A l'heure où le présent numéro est sous presse, les Musées Royaux organisent,
sous le titre. d'Hommage à Permeke, avec le concours du Musée National d'Art
Moderne de Paris, des Musées d'Anvers et d'Ostende, des héritiers Permeke, de
M. Tinus van Bakel et des principaux collectionneurs bruxellois (MM. Philippe
Dotremont, Jean Grimar, Marcel Mahillc, Gustave Van Geluwe), une exposition
restreinte et sélectionnée qui, jusqu'au 31 mars, occupera plusieurs salles du Musée
d'Art Moderne et dont il sera rendu compte dans le prochain Bulletin,
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HULDE AAN P E R M E K E

De dood van Permette, na deze van Ensor, heeft de Belgische
schilderkunst haar luister ontnomen. Zoals de Meester van Oostende,
heeft ook deze van Jabbeke de roem gekend, na de vernederingen en
de kwellingen te hebben ondergaan, die in onze tijd, waarin men
zoveel van « cultuur » spreekt, voorbehouden zijn aan de sterke
persoonlijkheden en de vernieuwers, die enkel zichzelf kunnen zijn.
Uit Latem ontvlucht, schijnt Permeke, temperament uit één stuk,
niets aan zijn voorgangers noch aan zijn tijdgenoten verschuldigd te
zijn en dringt hij ons van Vlaanderen, de Noordzee, de boeren en de
vissers een visie op, tevens lyrisch en monumentaal, elementair en
groots, die de schüchteren onthutst en waarvan de omvang zonder
weerga blijkt in de moderne kunst. Het « expressionisme » hem eigen
heeft weinig gemeen met dit der groepen en scholen, die men onder
deze benaming rangschikt. Gevoeliger en meer genuanceerd dan het
zich aan de oppervlakkige toeschouwer voordoet, bezit het werk van
Permeke de levensimpuls, het kordate, de stevige oprechtheid van het
natuurlijke, van de hartstocht, de diepere eenheid van de stijl en aldus
van de mens zelf. Soms sluimert weliswaar de goede Permeke, maar
wat een kerel, wat een reus, wat een machtig dichter wanneer hij
ontwaakt !

V. F.

Constant Permeke (Antwerpen, 31 Juli—Oostende, 4 Januari 1952) is in het
Museum voor Moderne Kunst van Brussel vertegenwoordigd door volgende werken:

De Vreemdeling, geschonken in 1927 voor de zaal Fierens-Gevaert ;
De Verloofden, aangeworven door de Regering in 1950 ;
Lente, aangekocht hij de kunstenaar in 1937 ;
Oktober, geschonken door M. D. van Buuren in 1938 ;
Rugnaakt, aangekocht hij de kunstenaar in 1945 ;
Gulden Landschap, aangekocht hij de kunstenaar in 1950 ;
Zeegezicht, aangekocht in 1951 hij M. Jean Grimar, met de welwillende deelname

van deze laatste.

Bij het ter perse gaan van dit nummer richten de Koninklijke Musea onder de
titel Hulde aan Permeke, een beperkte en geselectioneerde tentoonstelling in,
in samenwerking met de Musée National d'Art Moderne te Parijs, het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, het Museum voor Schone Kunsten
te Oostende, de erfgenamen Permeke, de Heer Tinus van Bakel en de belangrijkste
Brusselse verzamelaars (HH. Philippe Dotremont, Jean Grimar, Marcel Mahille,
Gustave Van GeJuwe), tentoonstelling die tol 31 Maart meerdere zalen van hel
Museum voor Moderne Kunst zal omvatten en waarover verslag zal worden uit¬
gebracht in het volgend Bulletin.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

NOMINATIONS DES NOUVEAUX
PRESIDENTS ET MEMBRES DU
COMITE DE PATRONAGE ET DE LA
COMMISSION DE PEINTURE AN¬
CIENNE DES MUSEES ROYAUX.

Un Arrêté Royal du 28 décembre
1951 contient les dispositions suivantes :

Article premier. — Sont nommés mem¬
bres du Comité de Patronage :

Président : M. le duc d'Ursel, en rem¬
placement de M. le Comte Carton de
Wiart, décédé ;

Membres :

MM. le Baron j. van der Eist ;
le Comte de Launoit ;

Mme la Baronne Lambert ;
M. Herman Teirlinck ;
Mmes E. J. Solvay ;

la Comtesse Carton de Wiart,
en remplacement de MM. les Barons A.
de Broqueville, E. C. Joly et F. van den
Bosch, de MM. A. Stoclet et Henri Velge,
décédés, ainsi que de M. le Vicomte
Charles Terlinden, transféré, à sa de¬
mande, à la Commission de peinture
ancienne.

Art. 2. — Sont nommés membres de
la Commission de Peinture ancienne :

Président : M. Pierre Bautier, en
remplacement de M. Je Comte Carton
de Wiart, décédé ;

Membres :

MM. le Vicomte Charles Terlinden ;

Jacques Lavalleye ;
en remplacement de M. le duc d'Ursel et
de M. P. Bautier, nommés respective¬
ment président du Comité de Patronage
et président de la Commisson de pein¬
ture ancienne.

★

BENOEMING DER NIEUWE VOOR¬
ZITTERS EN LEDEN VAN HET BE-
SCHERMINGSCOMITE EN VAN DE
COMMISSIE VOOR OUDE SCHILDER¬
KUNST DER KONINKLIJKE MUSEA.

Een Koninklijk Besluit van 28 Decem¬
ber 1951 omvat volgende regelingen :

Artikel één. — Worden benoemd tot
leden van het Beschermingscomité :

Voorzitter : Hertog d'Ursel, in ver¬
vanging van Graaf H. Carton de Wiart,
overleden ;

Leden :

Baron J. van der Eist ;
Graaf de Launoit ;
Barones Lambert ;
Dhr Herman Teirlinck ;
Mevr. E. J. Solvay ;
Gravin Carton de Wiart,

in vervanging van Baron A. de Broque¬
ville, Baron E. C. Joly, Baron F. van
den Bosch, Dhr A. Stoclet en Dhr Henri
Velge, overleden, en van Burggraaf
Charles Terlinden, op zijn aanvraag,
naar de Commissie voor oude schilder¬
kunst overgeplaatst.

Art. 2. — Worden benoemd tot leden
van de Commissie voor Oude Schilder¬
kunst :

Voorzitter : Dhr Pierre Bautier, in
vervanging van Graaf H. Carton de
Wiart, overleden ;

Leden :

Burggraaf Charles Terlinden ;
Dhr Jacques Lavalleye,

in vervanging van Dhr Pierre Bautier
en Hertog d'Ursel, wederzijds tot Voor¬
zitter van voormelde Commissie en van

het Beschermingscomité benoemd.

★
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IN MEMORTAM

Le 30 décembre 1951 la mort de M.
Jules Berehmans, Membre de la Commis¬
sion de Sculpture des Musées Royaux des
Beaux-Arts a été très douloureusement
ressentie dans les milieux intellectuels
et artistiques dont il était une des per¬
sonnalités les plus attachantes et les plus
aimées. Artiste sculpteur et peintre,
grand écrivain, M. Jules Berehmans était
aussi un professeur de haute valeur.
Formé à l'Université de Liège puis à
l'Ecole Française d'Athènes, où il suc¬
cédait à Henri Grégoire, il devint profes¬
seur à l'Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles, à l'Ecole des Hautes
Etudes à Gand et à l'Université Libre
de Bruxelles. Depuis 1945 il était mem¬
bre correspondant de la Classe des
Beaux-Arts de l'Académie Royale de
Belgique.

Ses œuvres sculptées comme ses
œuvres écrites expriment dans un style
très pur la sensibilité et le sens pro¬
fond de l'humain qui caractérisaient la
personnalité de M. Jules Berehmans, dont
tous ceux qui l'ont connu estimaient
unanimement la noblesse d'âme, la va¬
leur spirituelle et la profonde bonté,
jointes à une simplicité et à une mo¬
destie absolues, dont tous ses amis
pourront toujours témoigner.

Het overlijden op 30 December 1951
van de Heer Jules Berehmans, lid van
de Commissie voor Beeldhouwkunst der
Koninklijke Musea voor Schone Kun¬
sten, heeft ten zeerste de intellectuele
en artistieke middens, waarvan hij een
van de belangrijkste en meest beminde
personaliteiten was, getroffen. Benevens
beeldhouwer, schilder en belangrijk
auteur, was de H. Jules Berehmans bo¬
vendien een professor van grote waarde.
Gevormd aan de Universiteit van Luik,
daarna aan de « Ecole Française d'Athè¬
nes », waar hij Henri Grégoire opvolgde,
werd hij professor aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Brus¬
sel, aan de «Ecole des Hautes Etudes»
te Gent en aan de Vrije Universiteit van
Brussel. Vanaf 1945 was hij briefwis¬
selend lid van de Klasse voor Schone
Kunsten der Koninklijke Academie van
België.

Zowel zijn gesculpteerd als zijn ge¬
schreven werk getuigt, in een zeer zui¬
vere stijl, van de gevoeligheid en de
diepe zin voor het menselijke die ken¬
schetsend waren voor de persoonlijkheid
van de H. Jules Berehmans. Eenieder
die hem heeft gekend waardeerde in
hem de adel van zijn ziel, zijn geeste¬
lijke waarde en zijn diepe goedheid,
verenigd met een totale eenvoud en be¬
scheidenheid, waarvan al zijn vrienden
ten allen tijde zullen kunnen getuigen.

EXPOSITION DE PORTRAITS
D'ECRIVAINS BELGES

Les Musées Royaux ont été heureux
de pouvoir mettre à la disposition de
1'« Association des écrivains belges»
quelques salles du Musée d'Art Moderne
où se tient actuellement une exposition
de portraits d'écrivains belges, organisée
à l'occasion de la célébration du Cin¬
quantenaire de I'« Association des écri¬
vains belges» (9 au 31 mars).

TENTOONSTELLING VAN PORTRET-
TEN VAN FRANSTALIGE
BELGISCHE SCHRIJVERS

De Koninklijke Musea zijn zo geluk¬
kig geweest enkele zalen van het Mu¬
seum voor Moderne Kunst ter beschik¬
king te kunnen stellen van de « Asso¬
ciation des écrivains belges », die er een

tentoonstelling van portretten van frans¬
tal ige Belgische schrijvers inricht. Deze
tentoonstelling grijpt plaats ter gelegen¬
heid van het vijftigjarig bestaan van de
A.E.B. (9 tot 31 Maart).

★ ★
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NOUVELLES ACQUISITIONS (*) NIEUWE AANWINSTEN (*)
Il entre dans nos intentions de pu¬

blier régulièrement dans ce Bulletin les
accroissements de nos Musées. Dans les
premiers numéros du Bulletin nous don¬
nerons la liste des acquisitoins d'œuvres
de peinture ancienne faites au cours des
années 1949, 1950 et 1951 afin de com¬
pléter ainsi le dernier catalogue de la
Peinture Ancienne, paru en 1949.

Les catalogues de la Peinture Moderne
et de la Sculpture étant beaucoup moins
récents, nous avons du nous borner, en
attendant la parution des nouveaux cata¬
logues, à donner la liste des acquisitions
nouvelles pour la même période de 1949,
1950 et 1951.

Het ligt in onze bedoeling in dit
Bulletin regelmatig de aanwinsten door
onze Musea verworven, te publiceren.
Ten einde bij de laatste Catalogus voor
Oude Schilderkunst verschenen in 1949,
aan te sluiten, zullen wij in de eerste
nummers de aanwinsten van de Oude
Schilderkunst gedaan in de jaren 1949,
1950 en 1951 vermelden.

Volledigheidshalve, en niettegenstaan¬
de de Catalogi voor Moderne Schilder¬
kunst en voor Beeldhouwkunst steeds in
voorbereiding zijn, voegen wij daar de-
aanwinsten, op deze gebieden gedaan
gedurende dezelfde periode, aan toe.

1949
PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Bruegel, Pieter I
Le bailleur B. 0,125 X 0,09 m., ovale.— Geeuwende man P. 0,125 X 0,09 m.,
Acquis (le M. Paul Drey à New York. ovaal. — Aangekocht hij M. Paul Drey

te New-York.

Quellin, Jan Erasmus
Sujet allégorique T. 1,85 X 2,90 m. — Allegorisch tafereel D. 1,85 X 2,90 ni.
Acquis de la Galerie A. Aerts à Glasgow. Aangekocht bij de Galerij A. Aerts te

Glasgow.

Teniers, David
Les joueurs de cartes B. 0,28 X 0,40 ni. De kaartspelers P. 0,28 X 0,40 m. —

S. : « D. Teniers F. » — Acquis à la G. : « D. Teniers F. » — Aangekocht op
vente A. Schloss, Galerie Charpentier, de veiling A. Schloss, Galerij Gharpen-
Paris, 25 mai 1949. tier, Parijs, 25 Mei 1949.

Vermeyen, Jan Cornelisz
Portrait du Chancelier ]ean Carondelet 11 Portret van Kanselier Jean Carondelet II.
B. 0,573 X 0,81 m. — Acquis de M. P. 0,573 X 0,81 m. — Aangekocht hij
Philippot à Bruxelles. M. Philippot te Brussel.

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Artan de Saint-Martin, Louis
Hiver à Berck T. 0,38 X 0,59 m. S. : Winter te Berck D. 0,38 X 0,59 ni. G. :
«Artan», daté au dos : «74». — Acquis «Artan», gedat. op de rugzijde : «74».
de M. André Lynen à Bruxelles. — Aangekocht bij M. André Lynen te

Brussel.

I*) Les dimensions sont indiquées de la (*) Bij het aanduiden der afmetingen
façon suivante : en premier lieu la wordt steeds de hoogte eerst, daar-
hauteur, ensuite la largeur. nu de breedte vermeld.
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Clocher de Blankenberg!ie T. sur bois,
0,175 X 0,36 m. S. : « Artan, Blanken-
berghe ». — Acquis de M. André Lynen
à Bruxelles.

Barque échouée T. sur bois, 0,24 X 0,495
m. — Acquis de M. André Lynen à
Bruxelles.

Mer agitée T. 0,18.7 X 0,38 m. S. : « Ar-
tan ». — Acquis de M. André Lynen à
Bruxelles.

Klokketoren van Blankenberghe D. op
paneel, 0,175 X 0,36 m. G. : «Artan,
Blankenberghe». — Aangekocht bij M.
André Lynen te Brussel.
Gestrande schuit D. op paneel, 0,24 X
0,495 m. — Aangekocht bij M. André
Lynen te Brussel.
Bewogen zee D. 0,187 X 0,38 m. G. :
«Artan». — Aangekocht bij M. André
Lynen te Brussel.

Bonnard, Pierre
Nu à contre jour T. 1,245 X 1,09 m. S.:
« Bonnard ». — Acquis de Mlle Eugénie
Hauman à Bruxelles.

Naakt bij tegenlicht D. 1,245 X 1,09 m.
G. : « Bonnard. — Aangekocht bij Mej.
Eugénie Hauman te Brussel.

Cambier,
Le boulanger B. 0,45 X 0,37 m. S. :
« Louis G. Cambier 1940 ». — Acquis de
l'artiste.

Louis G.

De bakker P. 0,45 X 0,37 m. G.: «Louis
G. Cambier 1940 ». — Aangekocht hij de
kunstenaar.

Delbeke, Louis
Les Druides B. 0,37 X 0,595 m. S. :
« 1868 Louis Delbeke ». — Acquis de
M. J.-B. Stallaert.

De Druïden P. 0,37 X 0,595 m. G. :
« 1868 Louis Delbeke ». — Aangekocht
bij M. J.-B. Stallaert.

Maas,
Portrait de Zadkine T. 1,00 X 0,70 m.
S. : « Paul Maas». — Acquis de l'ar¬
tiste.

Paul

Portret van Zadkine D. 1,00 X 0,70 ni.
G. : « Paul Maas ». — Aangekocht bij de
kunstenaar.

Navez, François-Joseph
Portrait de Mme Navez et de son fils
T. 1,16 X 0,97 m. S. : « Navez 1827 ».
— Acquis du Dr. De Laet à Bruxelles.

Portret van Mevr. Navez en van haar
zoon D. 1,16 X 0,97 m. G. : « Navez
1827 ». — Aangekocht bij Dr De Laet
te Brussel.

Rysselberghe, Théo van

Portrait d'Albert Mockel, esquisse ; car¬
ton, 0,72 X 0,39 m. — Acquis de M.
Darton à Avignon.

Portret van Albert Mockel, schets ; kar¬
ton, 0,72 X 0,39 m. — Aangekocht hij
M. Darton te Avignon.

Woestyne, Gustave van de
Portrait de Mme Louise de Graaff T.
1,22 X 1,07 m. S. : « Gve van de Woes¬
tyne 1919 ». — Don de Mme Louise de
Graaff.

Portret van Mevr. Louise de Graaff D.
1,22 X 1,07 m. G. : « Gve van de Woes¬
tyne 1919 ». — Geschonken door Mevr.
Louise de Graaff.

WlERTZ, Antoine
Portrait de jeune fille T. 0,075 X 0,055
m. — Acquis de Mme Cami-Stone à
Bruxelles.

Portret van een jong meisje D. 0,075 X
0,055 m. — Aangekocht bij Mevr. Cami-
Stone te Brussel.
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Portrait d'Elise Lekime T. 0,77 X 0,62 Portret van Elise Lekinie D. 0,77 X 0,62
m. — Don de Mme Honorez à St Ghis- m. — Geschonken door Mevr. Honorez
Jain-lez-Mons. tc St Ghislain-lez-Mons.

DESSINS TEKENINGEN

Bruyns, Anne François de
Album de dessins, 55 pages. — Don de
M. Michel Benisovich à New-York.

Album met tekeningen, 55 pagina's. —

Geschonken door M. Michel Benisovich
tc New-York.

Creten, George
lliounga Papier, 0,55 X 0,45 m. S. :
« Creten George 49 ». — Acquis de l'ar¬
tiste.

lliounga Papier, 0,55 X 0,45 m. G. :
« Creten George 49 ». — Aangekocht hij
de kunstenaar.

Fini, Leonor
Personnage de ballet (1) Papier ; encre
et pastel, 0,49 X 0,31 m. — Acquis par
l'Etat.

Personnage de ballet (2) Papier ; encre
et pastel, 0,49 X 0,31 m. — Acquis par
l'Etat.

Personnage de ballet Pi) Papier; encre
et pastel, 0,49 X 0,31 m. — Acquis par
l'Etat.

Personage uit ballet (1) Papier ; inkt en
pastel, 0,49 X 0,31 m. — Aangekocht
door de Staat.

Personage uit ballet (2 ) Papier, inkt en
pastel, 0,49 X 0,31 m. — Aangekocht
door de Staat.

Personage uit ballet Pi) Papier, inkt en
pastel, 0,49 X 0,31 m. — Aangekocht
door de Staat.

Renoir, Auguste
Maternité Papier sur toile : sanguine,
0,465 X 0,403 m. Monogr. : « R ». —

Acquis de M. Schwarzenberg à Bruxelles.

Moederschap Papier op dock, sanguine,
0,465 X 0,403 ni. Monogr.: «R». —

Aangekocht bij M. Schwarzenberg te
Brussel.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Godecharle, Gilles-Lambert
Figure allégorique Pierre, H. 1,60 m. S:
« Godecharle in. fecit 1793 ». — Don de
M. Paul Philippson.

Allegorische figuur Steen, H. 1,60 m.
G. : « Godecharle in. fecit 1793 ». —

Geschonken door M. Paul Philippson.

Leplae, Charles
Torse d'homme Terre cuite, H. 0,76 ni.
— Acquis de l'artiste.

Mannentorso Gebakken aarde, H. 0,76 m.
m. — Aangekocht hij de kunstenaar.

Schirren, Ferdinand
La servante Bronze, H. 0,60 m. S. : « F.
Schirren ». — Acquis de Mme Vve F.
Schirren.

De dienstmaagd, Brons, H. 0,60. G. :
« F. Schirren ». — Aangekocht hij Mevr.
Wed. F. Schirren.

Torse Bronze H. 0,66 m. S. : «F. Schir- Torso Brons, H. 0,66 ni. G. : «F. Schir¬
ren 1910 ». — Acquis de Mme Vve F. ren 1910 ». — Aangekocht bij Mevr.
Schirren. Wed. F. Schirren.
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BULLETIN
DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

Brussel, M useumstraat, 9.

Uitgegeven voor rekening van het Patrimonium der Koninklijke Musea door de
«Editions de la Connaissance».

Directeur : Paul FIERENS, Hoofdconservator.
Hoofdredacteur : R.-A. d'HULST, Adjunct-Conservator.

Redactie : Museumstraat, 9 (Tel. 12.76.31).
❖

Beheer : «Editions de la Connaissance» N. V., 19, Magdalenastraat, Brussel.
(Tel. 11.18.12).

Prijs per nummer : B. Fr. 40,—
Prijs voor een abonnement (4 nummers) : B. Fr. 160,—

Steunahonnement : B. Fr. 300,— (minimum).

Voor de abonnementen wordt ingetekend door storting of overschrijving op
P.C.R. 49.552 van het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

te Brussel.

❖

HET PATRIMONIUM DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN,
ingesteld door de wet van 27 Juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent
aan de wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs, wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :

Voorzitter : M. Paul Fierens, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : M. Georges Theunis, Minister van State.
Afgevaardigde van de Minister : M. Lucien Christophe, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.
Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : Mej. Claire Janson,
Conservator.
Leden : HH. Julius Hoste, Minister van State, Pierre Janiet, Jean del Marmol
en Gilbert Perier.
Schatbewaarder : M. Jean Ilias.

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van het Ministerie van Openhaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,
legaten en eventueel subsidies.

Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1936 dat de code der
erfenisrechten bevat zijn de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staats¬
instellingen vrijgesteld van erfenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor liet Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.
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