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J.DVVERGER

KOPIEËN VAN

HET „LAM GODS"-RETABEL
VAN HUBRECHT EN JAN VAN EYCK

1\y|TEER dan eens werd beweerd dat, het Latn Gods-retabel, na de
-L"-*- voltooiing, plechtig is ingehuldigd in de St-Janskerk, nu de
St-Baafskerk, te Gent. Dit lijkt nochtans onwaarschijnlijk1 en strookt
geenszins met de toenmalige gewoonten. Doch het lijdt geen twijfel
dat, spoedig na de plaatsing van het schilderij in de kapel, die Joos
Vijd en Elisabeth Borluut « met haren goede van nieus hebben doen
maken »2, wijd en zijd niet bewondering over het kunstgewrocht werd
gesproken.

De bezoekers stroomden toe. Deze waren niet alleen kunstmin¬
naars uit Gent en uit de omgeving, doch ook zoals H. Münzer en kar¬
dinaal L. d'Aragona, reizigers uit andere landen, die een gedeelte van
de weinige uren waarover ze te Gent beschikten, besteedden aan een
bezoek aan het Lam. Gods-retabel3. Op de dagen, waarop de Vijdkapel
openstond, zag men er « so grooten gedrangh, dat men qualyck mocht
bijcomen : want de Capelle, daer dit te sien was, den lieelen dagh vol
was van alderley volck »4.

Op de andere dagen was de toegang tot de kapel niet gemakkelijk.
Reeds in 1433 diende de abt van de Gentse St-Pietersabdij zich aan te
bieden bij Joos Vijd en oorlof te vragen om het retabel te mogen aan¬
schouwen5. De kapel was gescheiden van de kooromgang door een

1 Zie J. Duverger, Het grafschrift van Hubrecht van Eyck en het quatrain van het
Gentse Lam Godsretabel, Antwerpen, 1945 (Verhandelingen van de Kon. Vlaamse
Academie van België) blz. 58-59, 66.

2 D.i. de Zuidelijke transkapel, waar het schilderij nog altijd prijkt. De mening
voorgestaan door A. De Schrijver en R. Marijnissen (De oorspronkelijke plaats van
het Lam Godsretabel, Antwerpen, 1952, coll. Les Primitifs flamands, lil1) mist
vaste grond. De, trouwens corrupte, tekst van de akte van 19 Mei 1475 is volkomen
onjuist geïnterpreteerd. De duidelijke tekst uit de akte van 1479, die zegt dat
de Vijdkapel in de bovenkerk was gelegen, is daar, zonder meer, terzijde gescho¬
ven (Ibid., blz. 11, nr 34; - het stuk is ook onjuist gedateerd) evenals de gegevens
verstrekt in de akte van 31 Maart 1439. Andere teksten uit 1508 en uit 1555,
die in dezelfde zin getuigen, bleven onbekend. Het openstaande retabel kan
trouwens, in de krochtkapel, niet op het altaar geplaatst worden !

3 J. Duverger, o.e., blz. 22, n1' 66.
4 C. Van Mander, Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogdwytsche

schilders, uitg. H. Floerke, München-Leipzig, 1906, I, blz. 36.
5 Zie het document bij J. Duverger, o.e., blz. 67, nr 231.
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afsluiting en, in 1435, werd de sleutel er van toevertrouwd aan een
geestelijke6.

Terecht weet Carel van Mander7 te vertellen « dit uytnemende
werck wordt niet ghesien oft open ghedaen dan voor eenige groote
heren oft so yemant die den sluyter goede vereeringhe dede ». Inder¬
daad, de kerkrekeningen, althans tot in de XVIIe eeuw, bevatten elk
jaar de post «item voor Joos Vijds tafele te toeghene, dwelc ghe-
gadert es gheweest in een busse ».

Onder de vele bezoekers waren de schilders bijzonder talrijk".
Enkelen hebben hun indrukken bij het aanschouwen van het meester¬
werk opgetekend. Albrecht Dürer was de mening toegedaan dat het
schilderij niet alleen « überköstlich » doch ook « hochverständig » was.
Vooral bewonderde hij Eva, Maria en God de Vader9, die « fast gut »
waren volgens hem10. Lucas de Heere11 noemde het retabel een « he-
melsche schat » in Vlaanderen. Zijn aandacht ging vooral naar de Deë-
sis, naar Eva en meer nog naar Adam, die daar zo « verschrickelic en
levendigh staet ». Vooral de nauwkeurige weergave scheen hem te
boeien. « Tsijn spieghels, schreef hij, gheen gheschilderde tafereelen ».

Dat het eerste mensenpaar, in het bijzonder, de belangstelling
gaande maakte, minstens van de eerste helft van de XVIe eeuw af,
vinden wij niet alleen terug in het reisverhaal van Ant. De Beatis11,
doch ook in de nieuwe benaming die aan het schilderij gegeven werd.
Gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan heette het de Joos Vijd-
tafel. Van ca 1540 af kreeg het de benaming : Tafel van Adam en
Eva13. Deze naam ging trouwens over op de kapel, waarin ze was
geborgen; nooit werd de patroonheilige er van vernoemd.

Dat een nog duidelijker weerklank van die bezoeken aan het
Lam Gods-retabel was te vinden in schilderijen, tekeningen en minia¬
turen van de kunstenaars is duidelijk.

Eén van de eerste panelen14 waarin personages uit het Lam
Gods-retabel werden nagevolgd is het schilderij met de Raads-

6 Zie V. Van der Haeghen, Autour des Van Eyck. Cartulaire, Handelingen der
Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, XV (1914), blz. 53.

7 O.e., blz. 36.
8 Ibid., blz. 36.
9 Ik wens mij hiermede niet uit te spreken over de vraag of God de Vader ofwel

Christus is voorgesteld.
10 Zie J. Vetb und S. Muller Fz., Albrecht Dürers Niederländische Reise. I Die

Urkunden über die Reise, Berlin-Utrecht, 1918, blz. 77-78.
11 Den hof en boomgaard der Poesien... Gent, 1565, blz. 35-38; ode, die gehangen

werd in de kapel van Adam en Eva. — Ook aan de zingende en musicerende
Engelen is een stroof gewijd.

12 Zie L. Pastor, Die Reise des Kardinals Luigi d'Aragona... 1517-1518, beschrieben
von Antonio de Beatis. Freiburg i. Br., (Erläuterungen und Ergänzungen zu
Janssens Geschichte des Deutschen Volkes, IV, Heft 4) blz. 117-118.

13 Enkel door L. Guicciardini (Descrittione di tutti i Paesi Bassi... Antwerpen, 1567,
blz. 97) wordt verzet aangetekend. Men leest er (Nederlandse vertaling 1612,
blz. 79) : «een seer schoone tafele van de triomphe des Lam Gods, hoe wel
sommighe oneygentlijck dat noemen van Adam en Eva ».

14 Wij houden hier geen rekening o.m. met werk dat, gewoonlijk, aan de Va.11 Eyck's
is gegeven, doch door sommigen aan anderen werd toegekend.
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2. Jan Gossart. De'ésis. Prado, Madrid.

heren van Barcelona in gebed vóór de Madonna van Luis Dahnau.
Heeft deze meester zich laten inspireren door het portret van Joos
Vijd, door de St-Jan Baptist , liij heeft haast letterlijk de zingende
Engelen gekopieerd15. Dat hij zulks gedaan heeft toen het retabel
reeds in de St-Janskerk hing, is onzeker. Dikwijls wordt aangenomen
dat Dalmau, in 1431, naar de Nederlanden kwam en het Lam Gods-
retabel nog in het atelier van Jan van Eyck gezien heeft.

Het zal weinig verwondering baren dat, in de Gentse miniatuur-
en schilderkunst, navolging van de tafel van Adam en Eva is te vinden.
Ca 1480 werd in de omgeving van Sander Bening een vrije kopie van
de Aanbidding van het Lam gemaakt, die bewaard is in het Museo
del Instituto de Valencia de Don Juan te Madrid16 (fig. 1). De oorzaak

15 Zie o.m. Ch. Terlinden, La peinture espagnole et la peinture flamande au XVe
siècle, Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, XVI (1946),
blz. 11-12.

16 De jongste bespreking in : Lés Primitifs flamands II, Répertoire des peintures
flamandes des quinzième et seizième siècles. Collections d'Espagne I. Antwerpen
1953, blz. 37-38.
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van de belangrijke wijzigingen ligt niet alleen in de omwerking van het
formaat, doch eveneens in de moeilijkheden bij het kopiëren waar¬
over verder gesproken wordt. Ook in het Breviarium Grimani, in het
Getijdenboek van Isabella van Castillië... zijn ontleningen aan te
wijzen.

In de Gentse schilderkunst werd, zoals Kan. Van den Gheyn aan¬
toonde, o.a. de God de Vader van het retabel ca 1500 nagevolgd.
Doch ook bij andere meesters wekte die figuur belangstelling. Jan
Gossart, die in 1528 te Gent kwam17 en wiens bewondering voor het
schilderij van de Van Eyck's door Vaernewijck18 is genoteerd, maakte
een vrije kopie van de Deësis 19 (fig. 2). Zelfs in de Portugese schilder¬
kunst is navolging van dat beeld aangewezen 20 : ni. in de H. Petrus
van Vasco Fernandes.

Ook de buitenluiken wekten wel eens bewondering. Een vroeg-
zestiende-eeuwse tekening van de Engel uit De Boodschap aan Maria
wordt bewaard in het Kupferstichkabinett te Berlijn21.

Doch vooral de panelen van Adam en Eva blijken belangstelling
te hebben gewekt en tot navolging te hebben gepraamd. Twee zilver¬
stifttekeningen op papier, bewaard in het Louvre, de éne van Adam,
de andere van Eva, zijn wel eens voor ontwerpen van die panelen zelf
gehouden geweest. Voorzeker ten onrechte. Gewoonlijk worden ze
ca 1500 gedateerd2®. Een andere zilverstifttekening van het Eerste
Mensenpaar, op perkament, zonder enig verband met de vorige, is
bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Erlangen. Ontstaan in
dezelfde tijd, is ze misschien van de hand van een Duits meester23.
Een geschilderde, vrije kopie van Adam en Eva, twee buitenpanelen
van een retabel, werd door M.J. Friedländer24 in de verzameling Tho-
mee te Altena i W. aangewezen en toegeschreven aan de Meester van
Frankfort.

-K * *

17 NL in verband met liet grafmonument van Isabella van Oostenrijk. Is de kopie
van de Deësis «iet uit die jaren te dateren ?

111 Zie M. Van Vaernewijck, Den Spieghel der Nederlandscher Oudtheyt... Gent,
1568, f" 119 (hier geciteerd naar de 3e uitg.).

19 Door de Godsfiguur is daar uitdrukkelijk Christus bedoeld. Zie afbeelding 2.
20 Zie o.m. M. Jirmounsky, Deux sources d'inspiration dans la peinture portugaise

au XVIe siècle, Gazette des Beaux-Arts, 1936, I, 138.
21 Zie o.m. M.J. Friedländer, o.e., Die Van Eyck und Petrus Christus, Berlijn, 1924,

deel I, blz. 122-123.
22 Zie o.m. W.H.J. Weale, Hubert and John van Eyck, Londen-New-York, 1908,

blz. 51.
Volgens J.A. Crowe en G.B. Cavalcaselle is ook een kopie van de portretten van
Hubrecht en Jan van Eyck op het retabel bewaard in het Museum te Dijon (Les
anciens peintres flamands. Brussel 1862, I, blz. 108)

23 Zie E. Bock, Die Zeichnungen in der Universitätsbibliothek Erlangen, Frankfurt
a.M., 1924, Textband, blz. 330.

24 O.e., VII, blz. 109, 139 nr 133; - Id., Der Meister von Frankfurt, Jahrbuch der
Preuszischen Kunstsammlungen, XXXVIII, Wenen, (1917), blz. 142.
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Deze opsomming is onvolledig. Het aantal kopieën van dit retabel
is ongetwijfeld veel groter geweest, roch is het opvallend dat uit de
periode vóór 1557, geen enkele kopie van het geheel of ook maar
van een omvangrijk deel van het meesterwerk bewaard bleef of
vermeld is25. In die tijdspanne had de bewondering voor het schilderij
nochtans een toppunt bereikt. Daarentegen zijn andere werken van
de Van Eyck's, als bv. De Madonna in de Kerk 26, of van Rogier van
der Weyden herhaaldelijk en getrouw gekopieerd geworden.

Hoe is dit te verklaren ? Reeds is er op gewezen dat de luiken
van het retabel gewoonlijk gesloten bleven en dat de kapel niet
gemakkelijk toegankelijk was. Verder waren er de beschikkingen
van Joos Vijd en de grote waakzaamheid en zorg die hij voor zijn
stichting gevergd had3'. Daarenboven dient rekening gehouden met
de voordelen die voortsproten voor de kerk en voor de parochiale
geestelijkheid uit de faam die het retabel genoot. Het werk laten
kopiëren zou schaden aan de belangstelling voor het origineel. Ook
heeft de geestelijkheid zich daartegen in de mate van het mogelijke
verzet. Een vlugge schets maken van één of andere figuur was gewoon¬
lijk het enige wat belangstellenden vermochten.

Een dergelijk geval is zeker niet enig geweest. De Brusselse
magistraat handelde precies op dezelfde wijze in verband met de
Gerechtigheids-voorstellingen van Rogier van der Weyden in de
Gulden kamer van het stadhuis van de Zennestad28 : daarom zijn,
buiten de zeer vrije navolgingen er van in het Trajanus- en Herkinbald-
tapijt te Bern, evenmin kopieën van dit befaamd werk gekend.

Die onwil van de geestelijkheid van de Gentse St-Baafskerk om
het Lam Gods-retabel te laten kopiëren blijkt ontegensprekelijk uit
enkele nog niet gepubliceerde teksten uit de tweede helft van de XVIe
en uit het begin van de XVIIe eeuw.

De oudste en belangrijkste kopie van de Tafel van Adam en
Eva werd geschilderd door Michiel Coxcie van 1557 tot 1559. Ze
is nochtans niet volledig getrouw. O.m. zijn de portretten van Karei V,
van Filips II en van de schilder zelf aangebracht in de plaats van drie
Milites Christi; drie evangelisten namen de plaats in van de stichters en
van Johannes Baptista op de buitenluiken. Dit werk is nu verdeeld

25 Wanneer H. Münzer in 1495 schreef : Item quidam alius magnus pictor super-
venit volens imitari in suo opere liane picturam et factus et melancolicus et
insipiens (J. Weale, o.e., blz. LXXIV-LXXV), dàn is m.i. geen spraak van een
dergelijke kopie, doch enkel van pogingen om te werken in de trant van
Van Eyck, om deze meester ter zijde te streven.

26 Zie o.m. Les Primitifs Flamands II Répertoire, o.e., blz. 27.
27 Zie daarboven J. Duverger, o.e., blz. 68-69.
28 Een zeer sprekende getuigenis is afgedrukt door J. Duverger, Brussel als Kunst¬

centrum in de XIVe en de XVe eeuw, Antwerpen, 1935, blz. 66. Cfr. ibid., blz. 12.
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tussen drie musea : God de Vader en de Aanbidding van het Lam be¬
horen aan de Staatliche Museen te Berlijn, de Madonna en Johannes
Baptista aan de Pinacotheek te München, de zijpanelen aan de
Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel29 (fig. 3).

Heeft Koning Filips II van Spanje, die in 1550 het retabel te
Gent bewonderd had, de wens geuit dat het schilderij hem aangeboden
werde ? Dit is noch door L. de Heere noch door M. van Vaernewijck
vermeld. L. de Bast30 en A. Goetghebuer31 schreven nochtans dat de
kanunniken van St-Baai's antwoordden aan de koning dat het retabel,
geschonken door godvruchtige stichters, kerkelijk bezit diende te blij¬
ven, doch dat ze wilden toelaten aan een schilder, aangewezen door
de vorst, om de kopie er van te maken en dat ze hem de nodige
faciliteiten zouden verschaffen312.

Zo is ook geschied. Het schilders « camerkin », wellicht opgericht
in de Vijdkapel33, werd bekostigd door het kapittel (doc. I). De
bewering van L. de Bast, dat als voorwaarde gesteld was dat « aucune
pièce ne serait déplacée et que le peintre travaillerait dans l'église
même >>34 strookt met wat in de kerkrekeningen is te lezen.

Michiel Coxcie, die sedert geruime tijd te Brussel gevestigd was35
en er een pensioen kreeg van de magistraat, verliet die stad in het
begin van het jaar 1557 en kwam zich vestigen te Gent36. Wellicht
tot in het begin van 1559 werkte hij aan de kopie besteld door de
koning. De hem toegekende voorwaarden zijn wellicht aanlokkelijk
geweest. De toenmalige kroniekschrijvers spreken er over met ver-

29 Zie daarover L. De Bast, Notice sur le chef-d'œuvre des frères van Eyck, Gent,
1825, bIz.45-46; - W.H.J. Weale, o.e., blz. 50; - W.H.J. Weale and M.W. Brockwell,
The van Eycks and their Art, London, 1912, blz. 58-59; - J. De Smet, in : Inven¬
taire archéologique de Gand, Gent, 1902, blz. 248.

30 O.e., blz. 51.
31 L'église cathédrale de Saint-Bavon à Gand, Gent, 1893, blz. 88-89. Ook F. De

Potter, Gent van den oudsten tijd tot heden, Gent, V, blz. 357.
32 De gegevens waarop De Bast, De Potter en Goetghebuer steunden hebben wij

niet teruggevonden. Hebben zij het antwoord van de kanunniken aan de koning
in de briefwisseling gevonden ? Of heeft De Bast die gegevens gehaald uit het
lis Borluut, dat door hem vermeld is en waarin ook sprake was van de inwijding
van de kapel in 1432 ? De verstrekte bijzonderheden schijnen echter aannemelijk.

53 Door L. De Heere wordt in zijn Ode bevestigd dat Coxcie werkte in de Vijdkapel.
54 O.e., blz. 51. - Geen enkele aanwijzing pleit voor de bewering van A. De Schrijver

en R. Marijnissen (Histoire matérielle, in : L'Agneau Mystique au laboratoire
sous la direction de P. Coremans. Les Primitifs Flamands III2, Antwerpen, 1953,
blz. 22) aangaande «un déplacement probable».

35 Zie o.m. E. Frankignoulle - P. Bonenfant, Notes pour servir à l'histoire de l'art
en Brabant, Brussel, 1935, passim.

36 In dit verband is wellicht het aanstellen te Brussel van een gevolmachtigde
door M. Cöxcie te verklaren. Deze werd belast met het innen van alles wat nog
aan de meester verschuldigd was in de omliggende gewesten : «Item allen etc.
Borgemeesteren etc. dat... voer ons gecompareert es... mr Michiel van Coxyen,
schildere, ende heeft gecontitueert... meester Philipsen de Lens alle zijne
sculden, pachten cheinsen ende renten, die men hem binnen den landen van

Brabant, Luydick, Henegouwen ende elders sculdich en tachter es of namaels
sai mogen worden te maenen, t'eysschen... », 16 Januari 1557 (n.s.) (Alg. Rijks¬
archief, Brussel, Greffes scabinaux, arrond. Brussel, reg. 1295, f° 612).
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bazing37. Toen de meester klaar was met zijn taak koos hij een
nieuwe verblijfplaats : nl. Mechelen, zijn geboortestad38.

De verdere lotgevallen van M. Coxcie's kopie zijn niet precies
te volgen. Mogen wij geloof hechten aan wat L. de Heere39 schreef,
dan werd het schilderij, kort na de voltooiing, naar Valladolid in
Spanje gebracht. Was dit reeds geschied vóór het verblijf van Filips II
te Gent in Juli 1559, waar toen een zitting van het kapittel van de
Orde van het Gulden Vlies werd gehouden40 ?

Naderhand kreeg de kopie een plaats in het Koninklijk paleis te
Madrid. Generaal Belliard stuurde ze in 1808 naar Brussel. Daar werd
het schilderij, met uitzondering van de Deësis, te koop gesteld eerst
bij Dansaert-Engels en daarna bij Nuens-Latour. De Madonna en
Johannes de Doper waren reeds vóór 1820 te München41.

A. De Schrijver en R. Marijnissen42 zijn de mening toegedaan
dat, in een brief van 7 Juli 1566 van proost Morillon aan kardinaal
Granvelle, wellicht sprake is van de kopie van Coxcie. In dit geval
diende, op die datum, nog daaraan begonnen te worden. Men leest er
immers « je n'ay encores résolution de Sa Majesté touchant la table
de Gand, qu'elle veult estre faicte par maistre Michiel, qu'il est force
faire sur tablez de bois bien liéez ». Eventueel zou men steun kunnen
zoeken voor die thesis in het verslag van de kapittelvergadering op
25 October 1567 (doc. II).

Dat aan de kopie van het Lam Gods-retabel in 1557 werd begon¬
nen volgt echter uit de kerkrekening van dat jaar (doc. I). Dat het
schilderij, reeds geruime tijd vóór het schrijven van Morillon, was
voltooid blijkt onbetwistbaar uit de getuigenissen van L. de Heere, van
M. van Vaernewijck en van L. Guicciardini. Daarenboven is het werk
van Coxcie getekend en gedateerd43.

Is dan misschien te lezen bij Morillon dat de koning zinnens was
een tweede kopie aan M. Coxcie te bestellen ? Ook dit is niet waar¬
schijnlijk. In de bewaarde geschriften van Vaernewijck en anderen is
nergens van een dergelijk plan gerept. Trouwens wordt door « la
table de Gand » wel het Lam Gods-retabel bedoeld ? Dit wordt ge-

37 O.m. L. De Heere, M. Van Vaernewijck... Vooral L. Guiccardini (o.e., blz. 79)
schijnt preciese gegevens te bezitten.

38 Zie Em. Neeffs, Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, Gent, 1876,
I, blz. 154-155.

39 O.e., blz. 38.
40 De Ode van L. De Heere wordt meestal gedateerd uit 1559. Zij zou reeds ter

gelegenheid van de kapittelzitting van het Gulden Ylies in de Yijdkapel gehangen
zijn (Zie L. Scheewe, Hubert und Jan van Eyck, Den Haag, 1933, blz. 61).
Heeft Filips II de kopie medegenomen naar Spanje, dan is dit natuurlijk
onmogelijk.

41 Waagen en De Bast schijnen over die lotgevallen uit het begin der XIXe eeuw
preciese gegevens te hebben verzameld. Zie L. De Bast, o.e., blz. 45.

42 Histoire matérielle I.e., blz. 36.
43 Deze datum schijnt niet meer goed zichtbaar te zijn : enkel is nog te lezen : 1550.

Vroeger las men 1558 (Zie L. De Bast, o.e., blz 46, nr 1), wat helemaal niet
onmogelijk is gelet op de paasstijl, of 1559.
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woonlijk geheten « de Tafel van Adam en Eva », zoals gezien is44,
ook in de brieven van Morillon45. Heeft deze dan ook geen ander
schilderij op het oog, misschien wel een zicht op Gent, enigszins in
de aard van dat, gemaakt in 1564 - 1565 door Lucas de Heere46 ?

Het Lam Gods-retabel, weggenomen in 1566 uit vrees voor de
nakende beeldstormerij, was pas teruggeplaatst in de Vijdkapel47,
toen het kapittel van de St-Baafskerk werd opgeschrikt door een
brief, daterend van 19 october 1567, van een Spaans kapitein. Deze
vroeg oorlof, namens de commendator van Sancta Maria Magdalena,
om een kopie van Adam en Eva te laten maken door een schilder (doe.
II). De raad van Viglius ab Aytta, de bekende staatsman, die tevens
proost van de kerk was, werd ingeroepen. Yiglius was de mening toe¬
gedaan dat, wel is waar, niet aan iedereen dergelijke toelating mocht
gegund, doch dat een uitzondering kon gemaakt worden voor invloed¬
rijke raadgevers van de kroon. Die wenk werd gevolgd (doc. III).

Trouwens, op 30 December van hetzelfde jaar, kwam een Brus¬
sels schilder, nu gezonden door de hertog van Alva, doch nog altijd
ingevolge dezelfde brief, ter plaatse om kopieën van sommige tafe¬
relen te maken. Dit werd hem toegestaan nadat men zich vergewist
had van de echtheid van die opdracht (doc. IV).

Of dit werk bewaard bleef is niet zeker. Wel vindt men in Spanje,
in liet Convento San Bias te Lerma, een gedeeltelijke kopie van het
Lam Gods-retabel : nl. de panelen van de Deësis evenals De zingende
en musicerende Engelen. Ook De Boodschap van de buitenluiken,
echter niet zonder belangrijke wijzigingen, is er voorhanden. Deze
taferelen vormen samen met andere schilderijen een groot altaar. Die
kopieën zijn echter bezwaarlijk in verband te brengen met de opdracht
van de Brusselse schilder in 1567. Zijn taak schijnt toch in de eerste
plaats het kopiëren van Adam en Eva te zijn geweest 48. Betreffende
de aard en de tijd van ontstaan van het werk te Lerma konden geen
nadere gegevens ingewonnen worden.

44 Zie boven nr 13.
45 In een schrijven uit dezelfde tijdspanne : nl. van 31 Augustus 1566 aan Granvelle,

leest men « Ia table d'Adam et Eva » (E. Poullet, Correspondance du Cardinal
Granvelle, Brussel, 1877, I, blz. 444).

46 E. de Busscher, Recherches sur les peintres et sculpteurs à Gand aux XVI", XVIIe
et XVIIIe siècles, Gent, 1866, blz. 32. Het document dient gedateerd : 1565 n.s.

47 Ten onrechte wordt meestal beweerd dat het retabel geborgen werd tot na de
tweede beeldstormerij.
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Moeilijke tijden volgden. Het retabel had heel wat te lijden van
het afnemen, wegbergen en terugplaatsen in 1587 in de oude Vijdkapel.
Het veelluik bleef geregeld gesloten, waarbij zelfs een sleutel te pas
kwam. Enkel op de vier hoogdagen was het te bezichtigen49. Herhaal¬
delijk was ook spraak van restauraties; doch er waren moeilijk¬
heden om de geschikte kracht daartoe te vinden50. Wellicht waren
die herstellingen pas voltooid, toen een nieuwe vraag om het werk
te mogen kopiëren in 1625 werd ingediend (doc. V), ditmaal door
Antoon Triest, bisschop van Gent, afstammeling van de erfgenamen
van de stichters, kunstliefhebber en weldoener van de St-Baafskerk en
van de Vijdkapel.

Het kapittel kon moeilijk dit aanzoek afslaan. Het gaf vergunning
aan de schilder van de bisschop om het werk te kopiëren (doc. V).
Wie die kunstenaar was kon ik niet achterhalen. Ook dr R. Matthys,
die een verhandeling schreef over de kunstbescherming van bisschop
Triest, kon ons daarover geen inlichtingen bezorgen.

Evenwel is aan te stippen dat Lucas van Uden, in 1624, een schil¬
derij, nl. Het Belvedere, buitenverblijf van Triest te Akkergem (Bijloke-
Museum, Gent), voor de kerkvoogd maakte. Dr M. De Maeyer, die zo
welwillend was na te gaan of de Antwerpse kopie soms aan die meester
is toe te schrijven, kwam tot het besluit dat, alhoewel geen beslissend
antwoord te geven is, zulks onwaarschijnlijk lijkt omwille van de
geringe kwaliteit van dit werk.

Is die kopie bewaard gebleven ? Misschien is die vraag bevesti¬
gend te beantwoorden. In de kapel van het Gentse Schepenhuis hing,
in de tweede helft van de XVIIIe eeuw, een kopie van de binnenzijde
van het Lam Gods-retabel, geschilderd op doek, die na te zijn over¬
gegaan, in 1797, in het bezit van Ch. Hisette, naderhand verkocht
werd aan Mr Aders. Ze had toen reeds belangrijke herstellingen onder¬
gaan. Later behoorde ze achtereenvolgens tot de collecties Robinson
en Lemme en in 1866 werd ze geschonken aan het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen 51 (fig. 4).

Deze kopie is meermalen als XVIIe-eeuws geklasseerd geworden.
M. Konrad dateerde ze uit de jaren 1520-1540. Voorzeker ten onrechte.
Ik zelf heb de hypothese geopperd dat ze misschien ca 1584, door
Rafaël Coxcie geschilderd was én omdat Ph. L.J. Spruyt, in zijn inven¬
taris uit 1777, ze aan die meester toeschreef én omdat deze schilder
te Gent werkte voor het stadsbestuur kort nadat het origineel uit het
stadhuis was weggehaald en teruggebracht in de St-Baafskerk52.

Evenwel kon in de stadsrekeningen nergens enige betaling van
die kopie gevonden worden53. Berust trouwens de bewering van Spruyt
48 Of zijn die taferelen te Lerma de overblijfselen van een volledige kopie van de

tafel van Adam en Eva ?
49 Zie J. Duverger, Het grafschrift... o.e., blz. 47.
50 Ibid., blz. 49. Het contract met Novelliers blijkt echter niet uitgevoerd te zijn

geweest.
si Ibid., blz. 33.
52 Ibid., blz. 33-35.
53 Ibid., blz. 34, nr 110.
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betreffende die identiteit van de schilder soms niet op verwarring
met wat men wist betreffende Michiel Coxcie en zijn werk voor Filips
II ?

Gelet op stylistische eigenaardigheden van de Antwerpse kopie,
die verwijzen naar de XVIIe eeuw, en op het document uit 1625 acht
ik het niet uitgesloten dat dit schilderij voor Antoon Triest vervaar¬
digd werd. Hijzelf of erfgenamen van hem hebben het dan aan de
Gentse magistraat geschonken. Deze plaatste het in het schepenhuis,
waar het bleef tot op het einde van de XVIIIe eeuw.

Enkele opvallende wijzigingen komen voor in de Antwerpse kopie.
Aldus zijn de Justi Judices en de Milites Christi samengebracht op
één paneel, doch gescheiden door een gecanneleerde zuil. Dit is ook het
geval met de Eremijten en de Pelgrims. Daarenboven is een verwis¬
seling van taferelen gebeurd : de Pelgrims, aangevoerd door de mach¬
tige figuur van de H. Christoforus, komen vooraan en worden gevolgd
door de Eremijten.

Is deze laatste wijziging het gevolg van een vergissing ? Dit ware
mogelijk geweest, toen de panelen van het origineel waren losgemaakt
en opgeborgen, zoals in 1584 het geval was. Of is die verplaatsing
bewust doorgevoerd, hetzij omwille van de samenhang van rotsen en
landschap waarop, ook in de laatste decenniën, is gewezen, hetzij als
een zinspeling op bisschop Triest, de leider van de Gentse Christenheid,
die ook physiek groot en sterk was en die volgens Campo-Weyerman
« des noots zijnde St-Kristoffel zou hebben können verbeelden »54 ?

Tijdens dit onderzoek kon worden vastgesteld hoe behoedzaam de
geestelijkheid waakte over het retabel, dat haar was toevertrouwd, hoe,
tot op het einde van de XVIIIe eeuw, die zorg nooit verslapte. Dit ware
nog door een menigte andere gegevens te staven. Aldus konden de
belangrijkste taferelen van het polyptiek, die « zee van gratiën abun¬
dant », volgens De Heere, voor de kerk bewaard worden.

Die bezorgdheid was een belangrijke reden geweest om zich te
verzetten tegen het kopiëren van het schilderij; en die pogingen slaag¬
den tot in 1557. Dan werd de druk te machtig : tegenover de vorst,
tegenover de militaire bezetter, tegenover de eigen kerkvoogd moest
het kapittel capituleren. Driemaal diende het toe te staan dat kopieën
van het retabel werden gemaakt, waarvan minstens die van Michiel
Coxcie te Brussel, te München en te Berlijn en wellicht die van de
schilder van bisschop Triest te Antwerpen bewaard zijn.

Aldus zijn twee perioden te onderscheiden. Tijdens de eerste
waren schilders vol bewondering het heerlijke kunstgewrocht genaderd
en sommigen poogden een herinnering te bewaren aan wat hen het
meest getroffen had. Andere kunstenaars betraden de Vijdkapel om

5* Cfr. R. Matthijs, Iconografie van Bisschop Triest, Aalst, 1939, blz. 25.
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te leren of ze waren op zoek naar modellen voor hun eigen schepping.
En veel gegevens, bruikbaar voor hun eigen werk, troffen ze aan in
het retabel. Zo werd het een tijdperk van navolging van sommige
figuren, groepen of taferelen, meestal vlugge schetsen, gemaakt zonder
oorlof en minder getrouw. Deze, bij gebrek aan goede kopieën, zijn
niet zonder belang voor wie zich interesseert aan mogelijke wijzi¬
gingen aan het origineel.

In de tweede periode ging men voort met vol bewondering te
spreken over het werk en over de kunde der Van Eyck's. Men zocht
echter geen modellen meer in wat ze hadden geschapen. Voor het
eigen werk werden daarin geen lessen meer geput. Wel kwamen dan
twee- of drie haast volledige kopieën tot stand, geschilderd door mees¬
ters die handelden in opdracht van een machtige besteller en met de
toestemming van de kerkelijke overheid. De kunstenaars hebben noch¬
tans het Lam Gods-retabel niet gans nauwkeurig gekopieerd of omdat
ze de opdrachtgever wilden vleien, door zijn portret in het schilderij
op te nemen, of uit betweterij, of alleen omdat ze de zaken anders
zagen en aanvoelden dan één of twee eeuwen vroeger.

De zorgen, waarmede de geestelijkheid van de St-Baafskerk het
retabel omringde, waren nochtans tamelijk eenzijdig : ze hadden als
doel het ongerept behoud van de stichting, de materiële bewaring van
het schilderij tegen elke wijziging of beschadiging door mensenhanden
of natuurkrachten, grotendeels met het oog op de belangen van de
kerk en van sommige harer leden.

Die bezorgdheid gold echter in geringe mate de persoon van de
stichters en van de schilders van het retabel, hun naam, hun aandeel,
de omstandigheden waarin alles was geschied. Voorzeker, er was
een traditie verbonden aan het heerlijke gewrocht, die gedurende
een eeuw getrouw bleef voortleven. Toen de monniken van St-Baafs
de parochiale geestelijkheid vervingen, werd de overlevering echter
vertroebeld en zelfs de benaming van het retabel, evenals die van de
kapel werden toen gewijzigd. Voortaan, nog minder dan vroeger,
stelde de kerkelijke overheid belang in de vraag of de Gentse meester
Hubrecht of de Brugse meester Jan het belangrijkste aandeel in het
werk hadden gehad, of hun roem al dan niet in een quatrain was
opgetekend... Niets daarover is in de bewaarde rekeningen of kapittel-
acten te vinden55.

Eerst zij, die historische belangstelling inzake artistieke aangele¬
genheden koesterden — en die zijn te Gent vrij laat te vinden — heb¬
ben zich dergelijke vragen gesteld, zonder alle bronnen objectief te
onderzoeken. Mede blijkt hieruit hoe ongerijmd het is te denken dat,
in de tweede helft van de XVIe eeuw, nog een grafschrift van Hubrecht
kon vervaardigd worden of een quatrain gedicht en op het retabel
geschilderd, die niet eens de gangbare voorstelling in dat milieu weer¬
spiegelden56 !

55 Over dit alles cfr. J. Duverger, Bet Grafschrift, o.e., blz. 55, 72.
56 De heer ir. R.-A. d'Hulst, hoofdredacteur van dit Bulletin, bezorgde mij sommige

zeer nuttige gegevens waarvoor ik hem oprecht erkentelijk ben.

63



ADDENDUM

Toen dit stuk reeds gezet was, verscheen een bijdrage van de hand
van de verdienstelijke navorser J.S. Held57, over een interessante teke¬
ning van de Maria, die de boodschap van de Engel aanhoort, op de
buitenluiken van het Lam Gods-retabel. Ze meet ca 33 X 26,5 cm. en

berust in de Academy of Arts te Honolulu (fig. 5), na te hebben
behoord tot de verzameling Weigel en tot de collectie von Lanna.

Met J.S. Held ben ik de mening toegedaan dat die tekening veeleer
is « a sixteenth Century artist's interprétation of an early Flemish work
than a very exact copy » 5il. Zijn de handen nogal getrouw weergegeven,
dan is dit veel minder het geval met het aangezicht en vooral met de
gelaatsuitdrukking. De boord van het kleed dat, onder de hals boven de
mantel, te voorschijn komt, vertoont in de tekening talrijke plooien,
die in het werk der Van Eyck's ontbreken. Belangrijke wijzigingen
komen eveneens voor in de mantel : in de tekening is hij veel meer
geopend en op een andere wijze afgeboord. De kamer, waarin Maria
geknield is, wordt nauwelijks aangeduid. Enkel de nis, nabij de linker¬
schouder, is ruw geschetst. Zij is echter verplaatst, evenals de balk onder
de zoldering.

Die tekening wordt door J.S. Held, zonder aarzeling, toegeschreven
aan Michiel Coxcie op grond van het opschrift in de linker bovenhoek :
Johannes van Eyck Inv: Michiel Coxcyn59 Fee: Vooral dit tweede deel
is met veel zorg in humanistisch schrift gesteld. Doch dergelijke zorg¬
vuldige signatuur op een tekening die, gelet op de schetsmatige aan¬
duiding van de kamer, niet af was, baart verwondering. De gewone
handtekening van M. Coxcie is trouwens veel slordiger 60. En zelfs op
zijn schilderijen werd zijn naam met minder zorg aangebracht. Ook
de spelling er van verschilt61.

Ik meen daarom te mogen besluiten dat het opschrift wellicht niet
uit dezelfde tijd stamt als de tekening en dat het niet volstaat om het
blad aan Michiel Cocxie toe te schrijven. De gissing van J.S. Held : nl.
dat deze meester misschien het inzicht had naar die tekening een ets
te maken is dan ook niet houdbaar. Evenmin is belang te hechten aan
de vermelding van Jan van Eyck als « inventor ».

Een andere gissing van J.S. Held als zou Coxcie een reeks tekenin¬
gen gemaakt hebben om, op grond daarvan, de kopie uit 1557-1559

57 A drawing by Michiel Coxcie after the Ghent Altarpiece, The Art Quaterly, XVII
(1954), n' 1, blz. 58-61.

58 Ibid., blz. 58.
59 J.S. Held las : Coxeyn (ibid., blz. 58).
60 Ze werd gereproduceerd door A. Pinchart (Archives des Arts. Gent, 1863, blz. 6-7,

nr 30). Zie : ibid., II, blz. 320. Em. Neeffs (Histoire de la peinture et de la
sculpture à Malines. Gent, 1876, blz. 152) vermeldde een baast gelijkaardige
signatuur van Coxcie.

61 Een paar signaturen op schilderijen zijn gereproduceerd bij A. von Wurzbach,
Niederländisches Künstler-Lexikon, Wenen-Leipzig, 1906, I, blz. 350. Meer gelij¬
kend is evenwel deze gereproduceerd door L. Lampe, Signatures et monogrammes
des peintres. Brussel, 1898, II, blz. 356.
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6. Michiel Coxcie. Boodschap des Engels, détail. Kon. Musea
voor Schone Kunsten, Brussel. (Photo A.C.L.)



(fig. 6) te schilderen, is eveneens onjuist : deze kopie staat immers veel
dichter bij het origineel schilderij dan bij de tekening, die J.S. Held
aan het licht heeft gebracht.

DOKUMENTEN

I.

1557, Februari. — Rekening van het houten kamertje, gemaakt in de
Sint-Baafskerk voor Michiel Coxcie, schilder van Filips II.
Betaelt bij laste van mijnen beeren dekin ende capitle deser kercken ter
Caasen van *t maken van een camere ten versoucke van meester Michiel
Ha uschij, scildere van den cuemine van Inghelande om de tafele van Adam
ende Eva daerinne te eonterfeijtene '>-■
Item betaelt den 8"1 Februarii 1556 [o.s.] betaelt den timmerlieden Clays ende
Pier zijn seme van 6 daghen eie te 10 gr. 's daeclis 10 s. gr.
Item betaelt den 16" Februarii 1556 [o.s.] deselve van noch 6 daghen 10 s. gr.
Item betaelt Jan Triest van naghelen in 't selve werck... 4 s. 6 d. gr.
Item, betaelt Lanreys JRooman, smet, van diversch yserwerck... aen 't selve
camerlkin 2 s. 7 d. gr.
Item betaelt Lievin Lem over de leveringe van solderbert ende scuttebart

17 s. 2 d. gr.
Item betaelt Jan vanden Brugghe over de leveringhe van solderbarde ooc
verorbuert in 't selve camerkin 10 s. 1 d. gr.

Somma van tschilders camerkin 10 lb. 9 s. 11 d. gr.

Archief van St-Baafskerk te Gent
rekening 1556-1557, f°" 25 v°-26. Cfr o.m.
j. De Smet, I.e., blz. 248; G. van den
Gheyn, De hoofdkerk van St Bavo, Gent
z.d. blz. 11. A. De Schrijver en R. Ma-
rijnissen, Histoire matérielle I.e., blz. 36.

II.

1567, 25 Oktober. — Het kapittel van de St-Baafskerk heeft een ver¬
soek van een Spanjaard ontvangen om panelen van het retabel
te laten kopiëren door een schilder. Het kapittel beslist het advies
van proost Viglius in te winnen.
Capitulo extraordinario
... Exposuit dominus cantor dominis dicto die in sacristia congregatis quod
quidam nobilis hispanus petiisset sibi concedi per pictorem posse fieri extrac-
tum ymaginum Ade et Eve ex altaris tabula petens hac in re dominorum consi¬
lium.
Domini, ex quo tale quid requisitum sit etiam ab ipso rege, cum ea tabula
per pios fundatores ecclesie sit olim data in singularem memoriam, ordinarunt

62 In margine : per billetten, quitancien en partim per affirmatie.
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scribendum esse Reverendo Domino preposito pro Reverentie sue Consilio
specificando in litteris nomine et litulo persone id recpiirentis.

Geilt, Archief der St-Baafskerk,
registrimi adorimi capitularium pro
anno 1567, f 21.

III.

1567, 4 November. — Op raad van proost Viglius geeft het kapittel
van Sint-Baafskerk de toelating aan Jacob Suricus, Spaans kapi¬
tein, om de panelen van Adam en Eva te laten kopiëren.
Die IUI Novembris [MVC] LXVII in sacristia.
Exhibite et lecte sunt dominis in sacristia lettere Reverendi Domini prepositi,
ejus manu subsignate, sub data Bruxeile XIX Octobris 1567, quibus Reverenda
sua respondet litteris capituli super petitione facta per Dominum capitaneum
Jacobum Suricum hispanum, nomine et desiderio Domini commendatoris de
Sancta Maria Magdalena, petentis ipsi concedi posse per pictorem extrahi
exemplar ymaginum Ade et Eve ex quadam altaris tabula. Resolvitque eadem
Reverentia sua in hunc modum : quod etsi non cuilibet eam facultatem
concedendam arbitror, tarnen proceribus viris quique cum apud regem gratia
poleant tum ecclesiam nostram suo favore ubi usus niterit juvare possint
denegandum lioc non arbitror. Et domini insequentes sue Reverentie con¬
silium et consensum conscnsere ibidem présentes dicto domino commendatori
in bac parte gratificando. Cavendo tarnen ne a pictore aliquid corruptele ex
contrectractione inferatur quod eandem tabulam quoque modo ledat.

Ibid., f 22 v°-23.

IV.

1567, 30 December. — Een Brtissels schilder, gezonden door de hertog
van Alva, krijgt toelating om panelen van het Lam Gods-retabel
te kopiëren.
Die penultima decembris adfuit quidam pictor Bruxella missus ut asserebat
a domino duce Albano ad extrahendas aliquas picluras ex tabula Ade et Eve
prout dudum concessimi erat. Dominis scholastico et Goethals ad magistrum
del campo missis, asserentibus ita rem se habere ostendentes Iitteras liispanice
ea de re scriptas jussu ducis. Quare domini eundem pictorem ad extrahendum
sub pittura eundem admiserunt.

Ibid., f" 33.

V.

1625, 5 December. — Het kapittel van Sint-Baafskerk schenkt aan An-
toon Triest, bisschop van Gent, de toelating om het Lam Gods¬
retabel te laten kopiëren door zijn schilder.
5 Decembris 1625 in capitulo ordinario.
Conceditur Reverendissimo Domino ut possit per suum pictorem extrahere
copiam aliquam ex tabula Adami et Evae.

Ibid., 1618-1628, f° 145 v"
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COPIES DU RETABLE DE U« AGNEAU MYSTIQUE »

DE HUBERT ET JEAN VAN EYCK

par J. DUVERGER.

Peu après l'achèvement du polyptique de VAgneau Mystique, le retable fut
placé dans la chapelle de l'église supérieure de St-Bavon à Gand où il se trouve
encore actuellement. Pendant cent ans cette chapelle a porté le nom de chapelle
de Josse Vijd. Cependant l'admiration pour les panneaux, représentant Adam et
Eve, était telle que dès le milieu du XVIe siècle on parlait couramment de la chapelle
et du retable d Adam et Eve. L'admiration pour le retable, qui se manifestait partout,
a suscité très tôt l'emprunt et l'imitation, e.a. par L. Dalmau, par un miniaturiste
de l'entourage de Sander Bening, par Jean Gossart, par le maître de Francfort.
Mais le clergé, très soucieux de conserver intact le retable et préoccupé des intérêts
matériels de l'église et des siens, refusa obstinément toute autorisation pour faire
des copies. Comme l'accès à la chapelle de Vijd n'était pas aisé, il a pu empêcher
pendant 125 ans l'exécution de copies fidèles du polyptique entier ou de certains
panneaux.

Cette situation s'est modifiée vers le milieu du XVIe siècle. Le chapitre ne

put maintenir son refus quand le roi Philippe II d'Espagne, des militaires espagnols
comme le commendateli!- de Sancta Maria Magdalena, appuyé par le duc d'Albe,
et Antoine Triest, évêque de Gand, demandèrent successivement l'autorisation de
faire exécuter des copies par des peintres choisis par eux. Il ne restait plus au
clergé que de prendre garde à ce que le retable ne fût endommagé et que des
substitutions fussent rendues impossibles. Michel Coxcie, copiant YAgneau Mystique
pour le compte du roi (1557-59), fut obligé de travailler dans la chapelle Vijd;
probablement il en fut de même pour le peintre bruxellois, envoyé par le duc
d'Albe en 1567 et chargé de copier certains panneaux. Il ne nous fut pas possible
d'identifier l'artiste désigné par Mgr Triest pour copier le polyptique. Pourrait-on
songer à Lucas van Uden ? Cependant les copies, exécutées par ces peintres, ne
sont nullement des répliques fidèles de l'original. Deux d'entr'elles semblent être
arrivées jusqu'à nous : celle de Michel Coxcie, partagée entre les musées de Bruxel¬
les, de Munich et de Berlin, et celle conservée au Musée d'Anvers, qui pourrait
être la copie commandée en 1625 par Mgr Triest. Il est assez peu probable que la
copie conservée au couvent San Blas à Lerma en Espagne soit celle de 1567.

ADDENDUM. Au moment, où cette étude était sous presse, parût un article
de la main de J.S. Held au sujet d'un dessin, datant du XVIe siècle, représentant
la Vierge de YAnnonciation, qui figure sur les volets extérieurs du retable de
YAgneau Mystique. A bon droit l'auteur y voit une interprétation plutôt qu'une
copie exacte. Par contre, nous ne partageons pas son avis au sujet de la signature :
Johannes van Eyck Inv: Michiel Coxcyn Fecelle nous semble être ajoutée plus
tard et ne constitue nullement une raison suffisante pour attribuer le dessin à
Michel Coxcie. Que ce maître ait eu l'intention de faire une gravure d'après ce
dessin paraît peu probable, de même que l'hypothèse, selon laquelle Coxcie aurait
exécuté une série de dessins préparatoires à sa copie de 1557-59. En effet, celle-ci
est beaucoup plus proche de la peinture originale, que de la feuille, publiée par
J.S. Held.
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Antonio BOSCHETTO

DIPINTI ITALIANI

NEI MUSEES ROYAUX

ili . — CAPOLAVORI DEL SEICENTO

opo cercata e vista la mirabile predella di Giovanni da Ponte,
riesce difficile legare in un discorso senza cesure lo svolgimento

sia storico che qualitativo della pittura italiana nel seguito del Quattro¬
cento e per il secolo successivo, fidando nell'ordine e sugli esemplari
di cui i Musées Royaux dispongono. Fatta eccezione per i due pannelli
del Crivelli, già ben valorizzati, e giustamente, anche nella recen¬
tissima tournée che li ha portati a spasso per mezza Europa, non saprei
davvero dove cercare, fra le opere di quasi due secoli, lo stimolo a
una sincera emozione, il carattere di un'opera meno insidiato dall'ag¬
guato della « scuola ». Gli stessi dipinti del Tintoretto (più gradevole,
in ogni caso, il Ritratto di giovane), che molti saranno sempre pronti
a rilanciare Come valido esempio di quello straordinario tecnicismo
ancora capace di estasiare gli incrollabili aficionados della « rapidità »
del Robusti, non fanno nn passo oltre la nota limitazione mentale e di
sensibilità che, una volta per tutte, fu già cosi acutamente e con
coraggio segnata da Roberto Longhi1.

Si potrebbe forse tentare con il Cristo fra i Santi Tommaso e Giovanni
Battista (fig. 1) creduto di Girolamo da Cremona che invece, proprio di
recente, lo Zeri® ha trasferito, sebbene con qualche esitazione — per
me, invece, molto giustamente —, all'ultimo periodo del veronese
Cristoforo Scacco, forse perfezionando la lontana ipotesi del Fierens-
Gevaert3. Un quadro non privo, senzo dubbio, di pungenti rilievi e di
oculate determinazioni di buona sintassi pittorica, ma sempre fermo,
in equilibrio malcerto, sui limiti contingenti di una desunzione, con

1 Longhi, R., Viatico per cinque secoli di pittura veneziana, Firenze, 1946, p. 28-30
e 67.

2 A Cat. con il N. 633. Su tavola, m. 1.73 x 1.55. Sull'attribuzione a Girolamo da
Cremona si veda Venturi, A. : Storia, VII, 3, p. 474. II Salmi esitava a condi¬
videre l'attribuzione, ma soltanto in ragione della „qualità inferiore" (Bollettino
d'Arte, 1922-23, p. 478). Si osservi però elle nel 1924 il Fogolari (Le più antiche
pitture di Gerolamo da Cremona, in Dedalo, V, 1924, p. 82-85) indicava giustamente
nello Scacco un „creato del grande miniatore e non infimo pittore cremonese".
La recentissima ipotesi dello Zeri (Two Cinquecento Problems in South Italy)
è in Burlington Magazine, maggio 1954, p. 150.

3 Fierens-Gevaert, La Peinture au Musée ancien de Bruxelles, Bruxelles-Parigi, 1913.
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tutte quelle trasposizioni da Mantegna; non ancora espressione di
un « momento » della pittura italiana a quelle data. Né servirà cercare
l'emozione di cui s'è dello nei dipinti fiorentini della sala d'angolo
nel carré della « Grande galerie » : nel Sogliani, replica di quello di
Torino, o nell'anonima Madonna col Bambino e San Giovannino4, per
me chiara riflessione di un Lorenzo di Credi su certi modi del Fran-
ciabigio: opere che rimangono fra i margini di una etichetta formale
alle soglie del crepuscolarismo. Mancando tuttavia proprio quello, fra ;
questi quadri toscani, che meglio potrebbe indicare un nuovo umore
nelle variazioni sentimentali dell'epoca : la Leda del Franciabigio5,
cioè, meritevole a sua volta dì risalire dai depositi e risolvere final¬
mente, dopo una semplice pulitura, la questione attributiva, scartando
il nome troppo evasivo e dì mero comodo, del Puligo.

Ma questo delle estrazioni dai depositi del Museo è un argomento
già nel cuore degli amici responsabili di Bruxelles, insieme a quello di
una migliore sistemazione delle opere italiane. A questo proposito,
mi sia consentito di rilevare l'assurda presenza in Galleria della grande
tela del Caliari, che già al Venturi appariva « grossolana ». Non è già
che possa importare se debba trattarsi di Carlo o di Benedetto Caliari,
prevalendo il rilievo delle condizioni lamentose del quadro che ne
consigliano il ricovero ili tutta fretta. E per restare in argomento, una
lancia è da spezzare anche in favore del Trasporto di Cristo al sepol¬
cro6, esposto con l'attribuzione al Palma maggiore ma la cui conser¬
vazione è tale da rendere impossibile una esatta lettura, che solo un'ac¬
corta pulitura e un restauro renderanno dì nuovo agevole. Perchè
dovette trattarsi in origine di 1111 quadro assai notevole, la cui risco¬
perta potrebbe forse meglio illuminare, chissà, un importante momento
della cultura figurativa veneta, fra la « provincia » del Pordenone e
il costumalo tiziamism® del Cariani.

Né sarà il presunto' Moretto da Brescia'* a ristabilire un'atmosfera
più accogliente, trattandosi di un quadro lontano dal fare vigoroso e
sostenuto del maestro bresciano, con quel paesaggio troppo calcolato
e descritto, con quell'assurdo coacervo di sassi e fiori a fronde ai
piedi dell'effigiato che mai il Bioretto ingombrato a tal segno; da
intendere, semmai, nel giro del parmense Anselmi, attento a certe
reminiscenze cavate dal Dosso.. Per non parlare, infine, della nota
replica del Barocci, un quadro di macchinosa struttura, pur nella
semplicità apparente dello schema, dove, tolte le due figure in primo
piano, si avverte senza riserve che il passo, qui svogliato, del fertile
ingegno baroccesco marca più di un'incertezza.

A questo punto, è ai quadri del Sei e Settecento che bisogna
chiedere l'aspetto più qualificato della pittura italiana nei Musées
Royaux di Bruxelles. Cartacei, Procaccini, Guerrino, Manfredi, Mattia

&

4 C.at. N. 638. Su tavola, m. 0,95 x 0,74.
3 N. 415 di Cat. Su tav ola, m. 1,02 x 0,76.
6 N. 816 di Cat. Su tela, m. 0,98 x 1,31.
7 Con più fondata incertezza il Fierens Gevaert (op. cit.) si era limitato a una

generica indicazione di „ Scuola bresciana ".
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Preti, Ribera, Baschenis, Maratta, il Crespi bolognese, Guardi garan¬
tiscono l'incontro con alcuni capolavori autentici — seppure « relativi »
nel gran processo della Storia dell'arte. E se anche di tutta codesta
parata di ingegni non v'è qui luogo a trattare, resta il fatto che tutti
o quasi costoro son sempre rappresentati in persona prima.

1. Christoforo Scacco. Cristo fra i Santi Tommaso e Giovanni Battista. Museo Reale
di Bruxelles. (Photo A.C.L.)
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Due quadri almeno, fra quelli del primo Seicento, è augurabile ven¬
gano di nuovo estratti dai depositi e ripresentati al pubblico. Alludo
alla favola di Diana e Atteone, data ad Annibale Carracci, e al San
Sebastiano soccorso dagli Angeli di Giulio Cesare Procaccini.

Sc é vero — come è vero, infatti — che anche fra noi, qui in
Italia, la comprensione della pittura del Seicento è ancora motivo di
incertezze spesso ostiche, di remore lontane proposte dalla storio¬
grafia classicistica e dal più recente romanticismo, immagino quale
più frequente difficoltà di lettura possa altrove darsi ai visitatori di
galleria più comunemente sognanti sul bel sole d'Italia che inonda di
luce preziosa e avvampante tele e tavole, a preferenza, del bel « secolo
d'oro ». Non è infrequente sentir parlare della « decadenza » nel Sei¬
cento, appunto in ragione di una rigida precettistica che ha dato ai
fatti artistici i suoi cicli di nascita, di sviluppo e di morte. Dimenti¬
cando, tuttavia, che il cammino delle espressioni figurative à continuo
e, anche se condotto su entità fisiche (gli artisti, che nascono, vivono,
muoiono), no può essere compresso entro i confini di uria classificazione
biologica : appunto perchè un'esigenza figurativa, astratta fin che si vog¬
lia, nacque con l'uomo stesso, crebbe con lui, ampliandosi di volta in
volta, e con lui soltanto avrà fine, prima ancora che « decadenza ».
Discorsi, pensieri che porterebbero molto lontano; fuor del proposito,
in ogni caso, di questo mio scritto, la cui intenzione è soltanto quella
di illustrare alcune opere notevoli del Museo di Bruxelles, per la parte
italiana.

Come amerei, dunque, vedere ripulita appena dal sudicio delle
vernici (per quel che ricordo, il dipinto mi parve nel resto di ottima
conservazione) la favola citata di Diana e Atteone (fig. 2). Anche per
sentirmi rallegrato di potere pronunciare senza più dubbi il nome di
Agostino Carracci8. Che a lui, ricordando più di ogni altra cosa gli
affreschi del Giardino di Parma, mi venne fatto di pensare al primo
incontro con l'opera. Quel porre di quinta il primo piano della
composizione, l'aprirsi sul Iato opposto del paese breve, ma tanto
profondo, sono motivi soltanto « carracceschi » ; ma di Agostino è lo
squisito modellarsi dei corpi in cui è affato superato il compremesso
manieristico in una forma nuova, di senso cordialmente classicistico
(non voglio già dire classico), più docile all'evidenza, senza distacco,
più verosimile, più partecipata e accostante. E l'indicibile freschezza
dell'apertura sul paesaggio ! Altro che « scimi of Titian » i paesi dei
pittori bolognesi nel primo Seicento, come piaceva dire al Ruskin
quando non amava « saper vedere » ! Senza ì Carracci, senza Albani e
Domenìchmo che ne propagandarono la nuovo visione dì « paesi »
rusticamente eroici, colmi però di sensi ospitali, non avremmo l'altis¬
simo esito attinto dal paesaggio del più schietto Barocco (quello

* Cat. N. 90. Su tela, ih, 0,56 x 0,80. H. Yoss lo pubblicò (Die Malerei des Barock
in Rom. Berlino, 1924) assegnandolo al primo tempo romano di Annibale. La
riproduzione elle egli ne diede mi sembra rivelare uno stato dell'opera, a quella
data, assai migliore dell'attuale. Mi auguro di poter rivedere il quadro pulito,
tenendo' per ora molto cara la mia ipotesi in favore di Agostino Carraeei.
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2. Agostino Carracci. Diana e Atteone, Museo Reale di Bruxelles. (Photo A.C.L.)

genuino, dei primi sessant'ani in Roma) e di un Poussin. Che sor¬
presa, per molti, quando il prezioso dipinto di Bruxelles ritroverà
gran parte del suo aspetto originario dopo la pulitura.

E poiché si parla di bolognesi e di restauri, mi si permetta di
l suggerire che il posto più logico per la bellissima pala del Guercino,

agli effetti di una diretta concordanza stilistica, è accanto al quadro
del Crespi, di cui si dirà più avanti; e non sia superfluo rilevare fin
d'ora quanto guadagnerà il dipinto, oggi tanto inaridito, da un lavoro di
consolidamento e restauro.

C'è un'altra opera che merita tutta l'attenzione e l'interesse di un
sollecito recupero : il San Sebastiano soccorso dagli Angeli (fig. 3)
di Giulio Cesare Procaccini9. Non riesco ancora a persuadermi come
questo affascinante dipinto, pensato ed eseguito con le più intense
vibrazioni dell'ingegno e del sentimento, abbia potuto subire in un
saggio di Fernanda Wittgens10 un giudizio sommario che lo cancella
con disinvolta procedura dal numero dei quadri significativi non del
Procaccini soltanto ma di buona parte della pittura lombarda del
primo Seicento. E il mio stupore aumenta quando, nello stesso saggio,
gli vedo contrapposto, come antidoto alla « leziosità » dell'opera di
Bruxelles ed esempio eccezionale, a sua volta, di « pathos » intensissimo,

9 Cat. N. 897. Su tavola, m. 2,82 X 1,36. Sulla genuinità della firma (I. C. Pro. F.),
pur cosi poco necessaria, una volta tanto, ho qualche dubbio.

10 Wittgens, F., Per la cronologia di G. C. Procaccini, in Rivista d'Arte, XV, 1933,
p. 35-64.
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il Martirio di San Sebastiano del Castello Sforzesco di Milano, entrato
nel Museo giusto alla data dello scritto della Wittgens. Un dipinto,
quest'ultimo, che non riesce ad aggiungere un grammo solo al peso
storico del Procaccini, alle sue proporzioni artistiche, senza davvero
esaltare il « senso d rammatico » del le « secentesche descrizioni dei
martirii dei Santi » sfortunatamente eluso, a giudizio della Wittgens,
nella tavola di Bruxelles. E lasciamo perdere la « quintessenza del-
l'amanierato pietismo » che mi pare linguaggio da novizi della profes¬
sione, traduzione non libera dei giudizi del Soprani e del Lanzi.

Per conto mio, tengo ferma la convinzione che si tratti qui di una
fra le più suggestive creazioni del Procaccini. Quello di congegnare
nello spazio ardito la composizione seguendo l'andamento verticale,
senza cadere in una sola pausa di ritmo, lasciando a un tempo una
vasta circolazione di atmosfera nello spazio sovrana, è il primo risultato
meritevole di immediata ammirazione. Poi, quel prepotente primo
piano del Santo, che l'incidenza eli lume sembra fare uscire dal quadro
e costringe l'occhio su uno dei più bei nudi che non erano riusciti ai
disperati « manieristi » di fine Cinquecento. E si intende che, a conteg¬
giarli sulla tavola pitagorica di una esasperata indagine aritmetica,
le desunzioni « parmensi » risulteranno fin troppo evidenti. Ma dove,
come in questo quadro, le ombre fasciano con altrettanto dolce vigore
la turgida bellezza dei putti, ora infittendosi ora trascolorando nel
pazzo gioco dei rosa, dei gialli, dei cangianti sospesi in una scala
tanto ricca di tutte le suggestioni cromatiche ? Un variare di lume
che era nel fondo del più schietto sentimento pittorico veneto-lom
bardo del Cinquecento (vengono alla mente Moretto, Savoldo, fin
certe pagine del Lotto) qui si fa sangue e carne nuova. Si veda come
l'ala dell'angelo maggiore, sulla destra, sembri disporsi a riflettere
il braccio levato del Santo, sul cui fianco, proprio in ragione di questo
riflessso, l'ombra si attenua in un tiepido trapasso di vibrazioni delle
membra tese in uno spasimo vero. E'qui che bisogna cercare il
« senso drammatico » di questo dipinto, ove davvero non si riesca a
intuirlo nel mirabile equilibrio di tutte le sue parti, pronte a scattare
nell'azione del dramma prima ancora dei singoli gesti chiaramente a
ciò designati.

CHEFS-D'ŒUVRE DU XVIIe SIECLE

par Antonio BOSCHETTO.

Il s'avère impossible d'illustrer l'histoire de la peinture italienne au XVI" s.
en se basant sur les œuvres dont disposent le3 Musées Royaux. En effet, à cette
époque rien n'égale les deux magnifiques panneaux de Crivelli, aucune peinture
ne témoignant d'une réelle émotion. Même les tableaux du Tintoret ne nous offrent
que des exemples d'une extraordinaire technique, sans réussir à franchir certaines
limites de l'esprit et de la sensibilité.

Le Christ entre St-Thomas et St-Jean-Baptiste, attribué à Girolamo da Cremona,
mais restitué récemment avec raison par Zèri à la dernière période de Cristoforo
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Scacco de Vérone, est une œuvre qui, bien que témoignant d'un certain relief et
d'une bonne syntaxe picturale, se fige dans un équilibre incertain, résultant d'une
dépendance trop grande de Mantegna.

La Madone avec l'Enfant et St-Jean, de Sogliani, réplique du tableau de Turin,
et le même sujet traité par un anonyme, qui témoigne d'une certaine influence de
Lorenzo di Credi, n'offrent pas d'intérêt particulier. Il leur manque ces qualités
qui pourraient attester des nouvelles tendances propres aux variations expressives
de l'époque, qualités que possède par contre la Leda de Franciabigio, dont un
simple nettoyage permettrait d'écarter définitivement l'attribution à Puligo.

Passons la grande toile de Caliari, La Sainte Famille avec Sainte Catherine et
une autre Sainte, Le Christ porté au Tombeau, attribué à Palma Vecchio, la réplique
de La Vocation de St-Pierre et de St-André de Barocci, ainsi que le Portrait d'un
Gentilhomme, attribué à Moretto, mais dont nous chercherions plutôt l'auteur dans
l'entourage du parmesan Anselmi.

C'est parmi les tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles qù'il faut chercher ceux
qui sont les plus qualifiés à illuster la peinture italienne aux Musées Royaux.
Carracci, Procaccini, Guercino, Manfredi, Mattia Preti, Ribera, Baschenis, Maratta,
Crespi de Bologne, Guardi nous mettent en présence de quelques chefs-d'œuvre
authentiques.

Deux tableaux au moins, parmi ceux du début du XVIIe s., la fable de Diane
et Actéon, donnée à Annibale Carracci, et St-Sébastien secouru par les Anges, de
Giulio Cesare Procaccini, peuvent être considérés comme de grande qualité. Le
premier est une œuvre notoire, qui peut être attribué sans aucun doute à Agostino
Carracci, rappelant immédiatement les fresques du Jardin de Parme. Outre des
traits communs à tous les Carraches, il en présente qui sont propre à Agostino, tels
le modèle merveilleux des corps où le compromis maniériste se manifeste dans une
forme nouvelle d'un sentiment pré-classique plus authentique. Et la fraîcheur de la
vue sur le paysage ! Sans les Carraches, sans Albani et Domenichino qui propa¬
gèrent la nouvelle vision des paysages rustico-héroïques, nous n'aurions pas atteint
la noble formule du paysage du premier Baroque romain reprise par Poussin.

La seconde œuvre qui mérite toute notre attention est le St-Sébastien secouru

par les Anges de Giulio Cesare Procaccini, œuvre fascinante, conçue et exécutée
sous l'action de l'émotion la plus intense. Œuvre qui est comparée par Wittgens au
Martyre de St-Sébastien, du Castello Sforza à Milan, mais qui lui est de beaucoup
supérieure. Il s'agit ici en effet d'une des créations des plus suggestives de Pro¬
caccini, composée selon un mouvement vertical sans que le rythme soit interrompu
un seul instant. Puis, quel puissant avant-plan contitué par le Saint, que la lumière
semble faire sortir du cadre, un nu d'une beauté que les maniéristes de la fin
du XVIe s. n'ont jamais atteint ! Les putti sont suspendus dans une gamme nuancée
de toutes les suggestions chromatiques. Une variété de lumière qui déjà constituait
le fond du sentiment pictural vénitien-lombard du XVIe s. (Moretto, Savoldo, en
certains endroits Lotto), se fait ici chair et sang nouveaux. C'est dans ces éléments
qu'il faut chercher le « sens dramatique » de cette peinture, si admirablement
équilibrée dans toutes ses parties.
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War VAN OVERSTRAETEN

FERNAND SCHIRREN

(1872-1944)

IL y eut un moment, dans l'histoire de l'Europe, où les nouvelleslumières des sciences nous tournèrent la tête et faillirent même notts

la faire perdre. Et il y eut aussi un moment de l'histoire de notre
peinture où la redécouverte de la lumière naturelle libéra, chez les
artistes, une appétence et une frénésie sensuelles qui faillirent engloutir
toute forme.

Il est vrai qu'avant ce festin d'éclatantes clartés, les machines
académiques étaient arrivées au terme d'une frigide opacité qui put
faire croire que le soleil n'était plus qu'un lumignon mourant dans les
caves du continent.

Quand Schirren commença à peindre, une première légion d'intré¬
pides luministes avait passé à travers tout le champ de la peinture
européenne. Ils avaient éparpillé leurs touches subtiles sur tous les
éléments. Les Français, avec l'énergie et l'allant propres aux réveils
de leur race, avaient donné de tous leurs meilleurs pinceaux. Van
Gogh, après sa disparition tragique, laissait le message d'une lumière
plus mystérieuse. Chez nous, Ensor avait repris le flambeau des mains
de Vogels, élargi et affiné son rayonnement. Il faisait crépiter ses dia¬
boliques artifices sur les côtes d'argent de notre mer du Nord. Il nous
servit la plus délicieuse mixture de pierreries colorées et irradiantes qui
fut jamais. Il en prit dans la mer, dans le ciel et sur terre, et son
masque sarcastique ricanait parmi ces jongleries d'exception. Et der¬
rière tout cela, au loin, il y avait, peut-être, les ondulations du brasier
cosmique que Rubens continue à entretenir sur l'Escaut.

Le jeune Schirren, lui aussi, se jeta au feu. Quelques vivants se
souviennent encore de ses dessins les plus ardents; ils n'étaient que
crépitements fugaces, mourant en renaissant en points et virgules à la
surface du papier. Ses aquarelles allaient subir le même paroxysme.
D'un visage, il ne restait qu'un magnifique ravage. Toute nature morte
s'absorbait presque à l'extrême limite de sa présence sensible dans
la lumière dévorante. Ce fut un bien bel hymne!

Mais qu'arriva-t-il alors ? Le sacrificateur dionysiaque, enivré de
lumière, fut-il à bout de souffle ? Rien ne permet de le croire. Pourtant,
l'hésitation vint. Et bientôt Schirren manifeste une volonté nouvelle;
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1. Fernand Schirren. Le Port iTOstende. Musée d'Art Moderne. (Photo A.C.L.)

il brime ses premières impulsions. Après une dissipation de la forme,
il opte pour une plus grande fermeté. Les grandes surfaces colorées
envahissent l'espace et affirment la construction. Ensor l'y aide, sans
doute, et Renoir, plus encore Cézanne. Ils l'aident mais ne l'asservissent
point. Schirren garde sa liberté. D'ailleurs, sa propre sculpture, plus
cpxe toute autre influence extérieure, ne l'a-t-elle pas tenu en arrêt
dans sa peinture ?

Car Schirren est aussi un sculpteur, et sa forme, si frémissante
soit-elle, garde une exceptionnelle plénitude. S'il ne se soumet pas au
code racliitique que requiert le prix de Rome, il ne se sert pas des
trois dimensions de l'espace pour édifier des géométries plates, lisses
et vides. Il ne rêve pas, non plus, des éclats nerveux, des crispations et
des admirables fulgurations de Rodin. Il renoue spontanément avec
l'antique tradition sculpturale. Four son compte, il rend vie à cette
tradition, lui consacre le meilleur de lui-même. Tout comme Maillol,
Despiau et Pompon, en France, il atteint des réalisations qui valent
les leurs.

Cette plénitude qu'il semble avoir acquise aisément en sculpture,
sans doute veut-il la réaliser aussi en peinture. N'est-ce pas ce souci
surtout qui l'oriente vers une modification de ses surfaces colorées?
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Mais alors qu'à cette époque, dans sa sculpture, il exprime sa
sensation et sa pensée avec un naturel abandon, il emprunte souvent,
en peinture, une forme plus factice. Ses constructions sont volontaires
et le manque de nuances les durcit parfois. On voit qu'il porte en lui
l'ambition des cubistes et l'ardeur des fauves, sans toutefois se laisser
prendre entièrement à leurs systèmes. Il médite longuement ses
moyens, tergiverse et frise les concepts figés. Heureusement, sa sensi¬
bilité ne lui permet le repos ni la manie; ses conclusions sont éphémè¬
res et revisées sans cesse. Il est toutefois curieux de constater que, plus
tard, sa sculpture elle-même subira l'arbitraire constructiviste qui se
manifestait dans sa peinture.

Pendant des dizaines d'années, ses innombrables aquarelles attes¬
tent cette fébrilité créatrice et ces soubresauts formels.

Sans cesse, il revient à ses fines luminosités. Puis l'espace est repris
par des surfaces de couleur plus étendues, largement contrastées. La
plupart du temps, cette couleur reste diaphane dans sa puissance. Elle
prend une somptuosité rare. Il l'aimait « méditerranéenne », selon sa

propre expression. C'est aussi pourquoi il admirait tant Renoir dont
il trouvait grecques la couleur et la forme.

3. Fernand Schirren. Sur Le Sable. Musée d'Art Moderne (Photo A.C.L.)
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Air surplus, dans les aquarelles, ses recherches volontaires ne l'en¬
traînent pas à la sécheresse spéculative. Elles restent plus proches de la
poussée intérieure, du désir naturel, des pulsations passagères. Leur
fraîcheur sensorielle garde tout son charme ainsi que l'exceptionnelle
vivacité d'esprit de l'auteur.

Il faut dire encore que, par des qualités identiques, bon nombre
de ses petites toiles ne sont pas de moindre valeur. C'est ce que mon¬
trent jusqu'à l'évidence les deux œuvres acquises récemment par nos
Musées (fig. 1, 3).

Dans l'histoire de notre peinture moderne, Schirren tient une
place discrète, mais rare, à côté de Rik Wouters. Ils subirent et expri¬
mèrent, à la même époque, la double grande séduction de la lumière
et de la couleur, avant que d'autres idoles vinssent tenter peintres et
sculpteurs.

FERNAND SCHIRREN (1872 - 1944)
door War VAN OVERSTRAETEN

Fernand Schirren hegon te schilderen in de hoogtijd van het Europees luminis-
me. De vraag stelde zieh toen of het heftige en alles beheersende licht, in de
schilderkunst, elke vatbare vorm ging ontbinden.

De beste onder de Franse schilders ondergingen, met een onverzadigde wulps¬
heid, de heerschappij van dit laaiende en natuurlijke licht. Van Gogh liet een
geheimer licht achter. Bij ons nam Ensor de fakkel uit de hand van Vogels over.
Hij, de onvergelijkbare Ensor, de sarcastische tovenaar met licht en kleur, ging de
verrassendste combinaties van fijnheid en kracht bijna tot het onmogelijke opvoeren.

De jonge Schirren wierp zich dan ook in het vuur. Zijn tekeningen en aquarel¬
len uit die tijd waren enkel nog brandende sprenkels in de ruimte. Alles werd,
in dit verdelgend licht herleid tot de uiterste grens van het tastbare.

Maar wat gebeurde er toen? Niets kon aanduiden dat de begeesterde aanbidder
van het licht op het einde kwam van zijn krachten. De aarzeling was er nochtans.
Hij schijnt de absolute dwang van het volle licht niet meer te dulden. Groter
gekleurde vlakken nemen de ruimte in. En men vermoedt dat zijn eigen beeldhouw¬
kunst, meer dan ieder uiterlijke invloed, hem daartoe bracht.

De sculptuur van Schirren heeft, inderdaad, een buitengewone vastheid van
vorm hoe innerlijk bewogen ze ook is. Spontaan sluit hij bij de levende traditie aan.
En in die zin bereikt hij, in zijn hoogststaande werk, het peil van Maillol, Despiau
en Pompon, in Frankrijk.

Het is dan ook, waarschijnlijk, zijn eigen beeldhouwwerk dat lient tot een
vastere vorm in zijn schilderkunst leidt. Wel onderging hij eveneens de bekoring
van de menigvuldige stromingen uit dat tijdperk, en vooral van het cubisme en
het fauvisme.

Dit ondanks verviel hij in geen enkel systeem. Wel ontglipt hij soms amper
aan verstarde begrippen. Maar, zijn gevoeligheid laat hem geen rust. Onophoudhaar
herneemt hij zijn werk en streeft hij naar meer vrijheid. Nooit verzaakt hij aan
het fijnste licht. En wanneer zijn kleurvlakken zich uitbreiden en versterken, blij¬
ven ze immer doorschijnend, en soms van een buitengewone pracht.

Hij blijft getrouw aan zijn innerlijke impulsies en zijn -natuurlijke begeerte.
Zijn sensitieve frisheid behoudt al haar bekoring, alsook zijn vlugheid van geesl.
Al die gaven komen dan ook lot uitdrukking in de twee werkjes — Op het Zand
en Haven van Oostende — kortgeleden door onze Musea aangekocht.

In de geschiedenis van de moderne schilderkunst neemt Schirren een beschei¬
den maar zeldzame plaats in.
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LA VIE DES MUSEES
HEL LEVEN DER MUSEA

Les Musées Royaux des Beaux-Arts
ont été heureux d'acquérir récemment
une œuvre de S.M. la Reine Elisabeth.
Il s'agit du buste en bronze de S.A.R.
le Prince de Liège, dont la finesse de
modelé va de pair avec une subtile ex¬
pression de la psychologie enfantine.
Ce buste, qui fut exécuté en 1938, a
pris place, au Musée d'Art moderne,
dans la salle où sont exposés les portraits
des membres de la Dynastie.

Les Musées Royaux expriment leur
reconnaissance à S.M. la Reine Elisabeth,
qui a bien voulu se dessaisir, en leur
faveur, de cette charmante effigie de
son petit-fils.

De Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten zijn zo gelukkig geweest on¬
langs een werk van H.M. Koningin
Elisabeth te kunnen aanwerven, nml.
een bronzen borstbeeld van Z.K.H. de
Prins van Luik, waarvan het gevoelig
modelé gepaard gaat met een subtiele
uitdrukking van de kinderpsychologie.
Dit borstbeeld, uitgevoerd in 1938, werd
in het Museum voor Moderne Kunst
geplaatst, in de zaal waar de portretten
van de leden van het Vorstenhuis zijn
samengebracht.

De Koninklijke Musea betuigen hier¬
bij hun erkentelijkheid aan H.M. Konin¬
gin Elisabeth, die zich te hunnen voor¬
dele heeft willen ontdoen van dit lieflijk
beeld van haar kleinzoon.
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IN M EMO RI AM

VICTOR ROUSSEAU f

Dans notre grand hall de sculpture,
au Musée d'Art moderne, le souvenir
de Victor Rousseau restera vivant : les
qualités de l'homme, la finesse de son
esprit, la délicatesse de sa sensibilité
et comme les inflexions de sa voix —

discrète, affectueuse, tendre — se re¬
trouvent dans ses ouvrages. Des Sœurs
de l'Illusion, qu'on préférerait voir dans
un parc, entourées de fleurs, de verdu¬
re, aux douze figurines en terre blanche,
tanagras modernes, exposées dans une
vitrine, qui sont de la plus exquise
invention, de la pureté la plus rare,
tout Rousseau est là, noble et gracieux,
idéaliste et intimiste, visant à la gran¬
deur, à la rigueur classique, et valant
surtout par son charme et son élégance.
Nous avons aussi quelques uns de ses
meilleurs bustes : la Princesse Marie-
José, la Comtesse de Flandre, Constan¬
tin Meunier, Eugène Ysaye, la danseuse
persane Armen Ohanian. Le Musée
Rousseau, jusqu'à nouvel ordre, est ~Rue
de la Régence et Place du Musée.

Né à Feluy (Hainaut) le 16 décem¬
bre 1865, celui qui devait devenir « l'in¬
terprète des expressions spirituelles »,
eut une jeunesse laborieuse, difficile.
Il commença par tailler la pierre dans
une carrière où son père était ouvrier.
Il fut employé comme ornemaniste, de
1877 à 1884, sur les chantiers du Palais
de Justice de Bruxelles. Puis il fré¬
quenta l'atelier de Charles Van der
Stappen et il acquit, en même temps
qu'un métier robuste et souple, une
solide culture littéraire et musicale qui
devait nourrir son inspiration.

Ses premières œuvres marquantes, la
Femme de trente ans (1894) et la Dé-
méter (1898), du Musée de Bruxelles,
révèlent un marbrier accompli et un
artiste complètement affranchi des
routines académiques, étranger, d'autre
part, à ce réalisme aux vues courtes,

In de grote sculptuurzaal van het
Museum voor Oude Kunst en in
meerdere zalen van het Modern Mu¬
seum zal de herinnering aan Victor
Rousseau bewaard blijven: de hoeda¬
nigheden van de mens, de verfijndheid
van zijn geest, zijn tedere gevoeligheid
en al de buigingen van zijn stem —
bescheiden, toegewijd, zacht —- vindt
men in zijn werken terug. In de Zus¬
ters van de Illusie, die men liever in
een park zou zien, omgeven met bloe¬
men en groen, tot in de twaalf kleine
figuurtjes in witte aarde — moderne
tanagra's, opgesteld in een glazen
toonkast, voortreffelijk en van de
zeldzaamste zuiverheid — kan men
heel Rousseau herkennen, edel en gra¬
tievol, idealist en intimist, steeds de
grootheid op het oog, de klassieke
strengheid, waardevol vooral door zijn
bekoorlijkheid en zijn sierlijkheid.
TVij bezitten eveneens enkele van zijn
beste borstbeelden : van Prinses Ma¬
rie-José, de Gravin van Vlaanderen,
Constantin Meunier, Eugène Ysaye, de
Persische danseres Armen Ohanian.
Het Rousseau-Museum, tot nader be¬
richt, bevindt zich in de Regentie-
straat en op het Museumplein.

Geboren te Feluy (Henegouwen) op
16 December 1865, had hij, die «de
tolk der spirituele expressies » zou
worden, een zware en moeilijke jeugd.
Hij begon de steen te bewerken in een
steengroef waar zijn vader arbeider
was. Van 1877 tot 1884 was hij als or-
nementist op de werven van het Justi¬
tiepaleis te Brussel bedrijving. Daarna
bezocht hij het atelier van Charles Van
der Stappen, en verwierf, samen met
een stevig en lenig vakmanschap, een
goede literaire en musicale cultuur die
zijn inspiratie zullen voeden.

Zijn eerste belangrijke werken, De
dertigjarige Vrouw (1894) en Deme¬
ter (1898) uit het Museum te Brussel,
verraden een bedreven marmerbewer¬
ker en een kunstenaar, volledig vrij
van elke Academische routine, vreemd
anderzijds aan het horizontloze, kort-
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sans horizon, qui menaçait, à La fin du
siècle dernier, d'embourgeoiser, après
la peinture, la sculpture belge. Un art
de sacrifice, de stricte économie, de
purification, tel est celui que pratique
Victor Rousseau, qui semble imprégné
d'héllénisme et qui, dans l'esprit de
son temps, rajeunit certaines des sé¬
ductions, certains des sourires du
XVIIIe siècle. N'évoque-t-on pas Clo-
dion — un Clodion chaste, ingénu —

devant tels de ses petits groupes? La
juvénilité de ses nus féminins lui appar¬
tient, d'ailleurs, en propre, comme aussi
L'expression rêveuse, doucement mélan¬
colique de ses visages, entre Lesquels le
Visage de l'Automnè (1907), Musée de
Bruxelles, apparaît le plus mystérieux,
le plus fascinant.
Entre poésie et sculpture, entre « litté¬

rature » et plastique, un conflit s'engage.
Souvent — pas toujours — la plastique
a le dernier mot. Cette plastique, par

moments, est entachée d'une sorte de
maniérisjne « modem style », de goût
décoratif, qui a vite fait de vieillir.
Ceci ne doit pas empêcher de recon¬
naître, en Rousseau sculpteur « de
chambre », un musicien du contour, de
la forme, un maître apparenté aux plus
excellents symbolistes de nos Lettres,
à Van Lerberghe notamment, dont on
soupçonne que la Chanson d'Eve n'a
pas eu de lecteur plus fervent, plus
compréhensif, que l'auteur de la Jeune
fille aux tresses et de Vers la Vie.

N'est-il pas significatif que l'on doive
è Victor Rousseau le projet d'un Monu¬
ment César Franck, que la Ville de
Liège ne s'est pas décidée à ériger? Les
anges de ce monument, dans l'atelier
de Forest, le 20 mars dernier, veillaient
le corps du, bel artiste dont la Belgique
déplorait la mort.

Si les Musées Royaux étaient en
deuil, leur Commission de Sculpture,
tout spécialement, regrettait la dispari¬
tion d'un Président dont les avis, émis
avec sérénité, étaient toujours ratifiés
par ses collègues. Victor Rousseau, qui
vivait pour son art, s'efforçait de com¬
prendre celui des autres. Il avait mar¬
qué son accord sur l'acquisition d'une
œuvre d'Henry Moore et sur celle d'un
œuvre d'Henri Laurens, qui, en fin de

zichtige realisme, dat op het einde der
eeuw, na de schilderkunst, ook de
Belgische beeldhouwkunst dreigde te
verburgeren. Van een strenge econo¬
mie, gericht op zuivering en opoffe¬
ring, zo is de kunst van Victor Rous¬
seau, die doordrongen schijnt van
Hellenisme en die, in de geest van zijn
tijd, zekere verleidelijkheden, zekere
glimlachen van de XVIIIe eeuw weet
te verjongen. Roept hij overigens Clo¬
dion niet op — een kuise en argeloze
Clodion — door sommige van zijn
kleine groepen? Het jeugdelijke van
zijn vrouwelijke naakten is hem ove¬
rigens eigen, zoals eveneens de drome¬
rige, zacht-melanch oliscile uitdrukking
van zijn gelaten, waaronder het Herfst-
gelaat (1907) uit het Museum te Brus¬
sel, ons het meest, geheimzinnige en
het meest betoverende lijkt.

Een conflict ontstaat tussen poëzie
en beeldhouwkunst, tussen « literatuur »
en plastiek. Dikwijls — niet altijd —

heeft de plastiek het laatste woord.
Soms is zij aangetast door een soort
« Modern style »-maniërisme, door een
decoratieve smaak, die vlug verouderd
is. Dit moet ons niet beletten in Rous¬
seau een beeldhouwer van de intimi¬
teit te herkennen, een musicus van de
omtreklijn, van de vorm, een Meester
verwant met de voornaamste Symbolis¬
ten uit onze Letteren, met Van Lerber¬
ghe namelijk, waarvan men vermoedt
dat zijn Chanson d'Eve geen vuriger en
geen begrijpender lezer heeft gekend
dan de auteur van Het Meisje met de
Vlechten en Naar het Leven.

Is het niet betekenisvol dat men aan
Victor Rousseau het ontwerp voor een
César Franck Monument te danken
heeft, dat na veel aarzelen ten slotte
door de stad Luik niet werd opgericht?
De engelen van dit monument, in het
atelier te Vorst, hebben op 20 Maart jl.
de wacht gehouden bij het stoffelijk
overschot van deze goede kunstenaar
waarvan België de dood betreurde.

Waren de Koninklijke Musea in de
rouiv, haar Commissie voor Beeldhouw¬
kunst, in het bijzonder, betreurde het
afsterven van een Voorzitter waarvan
het advies met sereniteit uitgebracht,
steeds door zijn collega's bekrachtigd
werd. Victor Rousseau, die voor zijn
kunst leefde, trachtte die der anderen
te begrijpen. Hij had zijn goedkeuring
gehecht aan de aankoop van werken
van Henry Moore en Henri Laurens,
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compte, nous échappèrent. Et, devant la
Diane de Zadhine, dont la Commission
discutait les mérites, nous avons enten¬
du Rousseau prononcer cette sentence
mémorable : « On peut avoir une autre
conception de la beauté, mais il faut
convenir que c'est une œuvre magistra¬
le ». L'exemple d'une telle ouverture
d'esprit, de la part d'un artiste d'une
originalité tranchée, mérite d'être rete¬
nu, d'être médité — et d'être suivi.

F.F.

die ons uiteindelijk ontsnapten. En,
vóór de Diana van Zadkine, waarvan
de Commissie de verdiensten betwistte,
hebben wij Rousseau deze gedenkwaar¬
dige uitspraak horen houden: «Men
kan een andere opvatting omtrent de
Schoonheid bezitten, maar men dient te
erkennen, dat het een meesterlijk werk
is ». Het voorbeeld van een dergelijke
breedheid van geest, vanwege een kun¬
stenaar met een uitgesproken oorspron¬
kelijkheid, dient onthouden te worden,
overdacht — en nagevolgd.

F.F.

Nous exprimons notre gratitude aux per¬
sonnes et institutions qui ont bien voulu
souscrire un abonnement de soutien pour
1954 à notre BULLETIN et dont on

trouvera ci-dessous la liste.

★

Wij betuigen hierbij onze dank aan de
personen en instellingen, waarvan de
lijst volgt, die zo welwillend zijn geweest
in te schrijven óp een steunabonnement
voor 1954 op ons BULLETIN.

M. Ed. AYROS, Amsterdam — M. Pierre BAUTIER, Bruxelles — BAYERISCHES
STAATSGEMÄLDESAMMLUNG, Munich — M. Germain BERTHE, Uccie — Mme
Henri BLAISE-DUPONT, Bruxelles — M. Arthur DE HEUVEL, Bruxelles — M.
Louis DE POORTERE, Courtrai — M. le Baron DESCAMPS, Bruxelles — M. le
Baron R. GENDEBIEN, Bruxelles — Mme GOLDSCHMIDT-BRODSKY, Bruxelles

- M. F.C. GRAINDORGE, Liège — M. Jean GRIMAR, Bruxelles — M. Jean ILIAS,
Watermael — Mme la Baronne LAMBERT, Bruxelles — Mme Christiane LEBE-
DOFF, Brasschaet-Anvers — M. Marcel MABILLE, Bruxelles — M. Jean MOGIN,
Bruxelles — M. Paul PECHERE, Woluwe-St-Pierre — M. Gustave PELGRIMS,
Bruxelles — M. Gilbert PERIER, Bruxelles — M. Frans PIQUE, St-Amandsberg-
Gand — Mme M. SOLVAY, Bruxelles — M. Fernand STUYCK, Anvers — Mme D.
TEDESCO, Auderghem — M. le Vicomte TERLINDEN, Bruxelles — M. Georges
THEUNIS, Bruxelles — M. Emile TOURNAY, Bruxelles — M. URVATER, Bruxel¬
les — M. David VAN BUUREN, Uccie — M. le Comte Adrien van der BURCH,
Bruxelles — M. le Baron J. VAN DER ELST, Rome — Mme Vve VAN GELDER.
Uccie — M. J. VAN WEYENBERGH, Quaregnon — M. Ernest VAN ZUYLEN, Liège
— Mme la Baronne VAXELAIRE, Bruxelles — Mme WALRAFF, Schaerbeek —

M. Albert WARNANT, Bruxelles.

★

Nomination de nouveaux membres de
la Commission de Peinture Moderne aux

Musées Royaux.

Par disposition d'un Arrêté Royal du
10 février 1954, sont nommés membres
de la Commission de Peinture moder¬
ne : MM. Philippe DOTREMONT, Paul
HAESAERTS et Gustave VAN GELU-
WE.

Cet Arrêté Royal et entré en vigueur
à partir du 1er mars 1954.

Benoeming van nieuwe leden van de
Commissie voor Moderne Schilderkunst
der Koninklijke Musea.

Bij Kon. Besluit van 10 Februari 1954,
werden als lid van de Commissie voor

Moderne Schilderkunst benoemd : de
HH. Philippe DOTREMONT, Paul
HAESAERTS en Gustave VAN GE-
LUWE.

Dit Kon. Besluit is in voege getreden
vanaf 1 Maart 1954.
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LA COLLECTION DE GREZ
AUX ETATS-UNIS

DE VERZAMELING DE GREZ
IN DE VERENIGDE STATEN

Au cours de ces dernières années, le
public belge n'a eu que trop rarement
l'occasion d'admirer la collection De
Grez, qui comprend 4.250 dessins, géné¬
reusement léguée aux Musées Royaux
par Madame la Douairière De Grez,
en 1911. Ce fonds riche et varié mérite¬
rait cependant d'être mieux connu par
le grand public.
Depuis trois ans ces dessins sont sou¬
mis par nos services à un traitement,
nécessaire à leur bonne conservation
et favorable à leur présentation. Les
circonstances d'après-guerre, et surtout
le manque de locaux, ont constitué les
plus grands obstacles, qui nous ont
empêché de puiser périodiquement,
comme par le passé, dans ce riche fonds
afin d'en présenter un choix aux ama¬
teurs d'art.
En attendant de poursuivre bientôt cette
tradition trop longtemps interrompue
et afin de faire connaître mieux nos

collections à l'étranger, le Musée a
organisé, en collaboration avec l'Ame-
rican Fédération of Arts, une exposi¬
tion itinérante qui sera tenue succes¬
sivement dans les principaux centres
d'Art des Etats-Unis sous le titre :

Drawings and Watercolors by Flemish
and Dutch Masters. Elle comprend 65
dessins, de Pierre Brueghel à Rem¬
brandt.

Déjà une première manifestation a eu
lieu du 14 février au 14 mars à la
National Gallery of Art, Washington
D.C., où le vernissage se fit sous les
auspices et en la présence de Son
Excellence le baron Silvercruys, Am¬
bassadeur de Belgique aux Etats-Unis.
Elle a obtenu un très grand succès. Un
accueil très favorable aussi a été réser¬
vé à la seconde exposition de la série,
tenue du 1er au 30 avril au William
Hayes Fogg Art Museum, Gambridge
Massachusetts, et ouverte par le Dr
Jan Albert Goris, Commissaire belge
pour l'Information et les Relations cul¬
turelles.
Les dessins de la collection De Grez
seront ensuite l'hôte du Baltimore
Museum of Art, Baltimore Maryland, du

Het Belgisch publiek heeft in de na¬
oorlogse tijd weinig of niets van de
verzameling De Grez te zien gekregen.
Deze prachtige reeks tekeningen die
4.250 nummers omvat, en in 1911
door Mevrouw de douairière De Grez
aan de Koninklijke Musea werd ge¬
schonken, vormt nochtans een rijk en
geschakeerd fonds, dat verdient door
het groot publiek geapprecieerd te
worden.
Sinds drie jaar evenwel worden deze
tekeningen door onze diensten aan een
belangrijke behandeling onderworpen,
noodzakelijk tot hun goede bewaring
en hun presentatie. De na-oorlogse om¬
standigheden en vooral het gebrek aan
tentoonstellingsruimte leverden echter
de grootste hinderpalen op die ons
belet hebben, zoals voorheen, perio¬
disch in dit rijke fonds te putten om
het kunstminnend publiek er een keuze
uit aan te bieden.
In afwaching dat wij weldra deze
traditie kunnen voortzetten en ten ein¬
de de verzameling ook in ruimer ver¬
band bekend te maken, werd door
onze musea, in samenwerking met de
American Fédération of Arts een ten¬
toonstelling ingericht die achtereenvol¬
gens in de belangrijkste kunstcentra
der Y.S. zal te zien zijn en die, onder
de titel «Drawings and Watercolors by
Flemish and Dutch Masters », een 65-
tal bladen omvat gaande van Brueghel
tot Rembrandt.
Reeds ging van 14 Februari tot 14
Maart in de National Gallery of Art,
Washington D.C., de eerste manifestatie
door, alwaar ze geopend werd onder
de auspiciën en in aanwezigheid van
Z. E. baron Silvercruys, Belgisch Am¬
bassadeur in de Y.S. Zij genoot er een

groot succes, dat eveneens te beurt viel
aan de tweede tentoonstelling van deze
reeks, gehouden van 1 tot 30 April in
het William Hayes Fogg Art Museum,
Cambridge, Massachusetts, en geopend
door Dr Jan Albert Goris, Belgisch
Commissaris voor Toelichting en Kul-
turele betrekkingen.
Hierna zullen de tekeningen uit de
verzameling De Grez achtereenvolgens
te zien zijn in het Baltimore Museum
of Art, Baltimore Maryland, het Cleve¬
land Museum of Art, Cleveland, Ohio,
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Cleveland Museum of Art, Cleveland,
Ohio du M. A. De Young Memorial
Museum, San Francisco, Californie et de
la Wildenstein Gallery, New-York.
Nous avons l'espoir de pouvoir pré¬
senter à nouveau au public belge, dès
leur retour des Etats-Unis, au début de
l'année prochaine, ces précieux dessins.

R.-A. d'H.

Les Musées Royaux ont été heureux de
collaborer au succes des expositions
suivantes, par le prêt d'œuvres d'art
appartenant à leurs collections :

GRONINGEN, Cercle d'Art « Pictura »,
Isidore Opsomer, du 2 avril au 2 mai.

GAND, Musée des Beaux-Arts, Roe-
landt Savery, du 10 avril au 13 juin.

TURIN, Musée des Beaux-Arts, Les
Peintres expressionnistes allemands, du
21 avril au 30 juin.

SCHAERBEEK, Hôtel de Ville, Degou-
ve de Nuncques, du 25 avril au 9 mai.

LONDRES, Institut Belge, Emile Claus,
du 30 avril au 31 mai.

BORDEAUX, Musée des Beaux-Arts,
Flandre, Espagne, Portugal, du XVe
au XVIIe siècle, du 15 mai au 31 juillet.

BRUXELLES, Musées Royaux d'Art et
d'Histoire, Trésors d'Art du Brabant,
du 25 mai au 15 juillet.

VENISE, XXVIIe Biennale, du 19 juin
au 17 octobre.

het M.A. De Young Memorial Museum,
San Francisco, California en de Wilden¬
stein Gallery, New York.
Het is onze hoop en onze bedoeling ze
bij hun terugkeer uit de V.S., begin
van toekomend jaar, aan het Belgisch
publiek te kunnen laten zien om aldus
een reeds lang onderbroken traditie te
kunnen voortzetten.

R.-A. d'H.

★

De Kon. Musea hebben, door het in
bruikleen geven van kunstwerken uit
hun patrimonium,, aan het welslagen van
volgende tentoonstellingen medegewerkt :

GRONINGEN, Kunstkring « Pictura »,
Isidore Opsomer, van 2 April tot 2 Mei.

GENT, Museum voor Schone Kunsten,
Roelandt Savery, van 10 April tot 13
Juni.

TURIJN, Museum voor Schone Kunsten,
De Duitse Expressionisten, van 21 April
tot 30 Juni.

SCHAARBEEK, Stadhuis, Degouve de
Nuncques, van 25 April tot 9 Mei.

LONDEN, Belgisch Instituut, Emile
Claus, van 30 April tot 31 Mei.

BORDEAUX, Musem voor Schone Kun¬
sten, Vlaanderen, Spanje, Portugal, van
de XVe tot de XVII" eeuiv, van 15 Mei
tot 31 Juli.

BRUSSEL, Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis, Kunstschatten
uit Brabant, van 25 Mei tot 15 Juli.

VENETIE, XXVIIe Biennale, van 19
Juni tot 17 October.
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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, Eloofdconservator.
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. Jean Ilias, Jean del Marmol en Gilbert Périer.
Schatbewaarder : M. Pierre Janiet.

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van het Ministerie van Openbaar 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 erjenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.



 


