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F. BAUDOUIN

DE KRONING VAN MARIA
DOOR DE H. I) RIEFENHEID
IN DE VIJFTIENDE-EEUWSE

SCHILDERKUNST

DER NEDERLANDEN

ICONOGRAFISCHE AANTEKENINGEN
NAAR AANLEIDING VAN DIERIC BOUTS'
«KRONING VAN MARIA» TE WENEN

DE Kroning van Maria in de Academie te Wenen mag, ondanks hetfeit dat het aan de vier zijden ingekort werd, tot de gaafst bewaarde
en mooiste werken van Dieric Bouts worden gerekend 1.

Alle auteurs die er tot dusver over geschreven hebben zijn het er
over eens dat het moet ontstaan zijn in de periode die aan de Marteling
van de H. Erasmus en het Laatste Avondmaal te Leuven voorafging.
Schone2 die het, evenals Voll3, niet als een werk van Bouts zelf
beschouwt, doch het toeschrijft aan de door hem aldus genoemde
« Meister der Münchener Gefangennahme », wees terecht op zekere
verwantschappen zowel met het zgn. Maria-altaar te Madrid, Bouts'
vroegste ons bekende werk, als met de Gevangenneming en de Verrijze¬
nis te München, en dateert dientengevolge het Weense paneel ca. 1455-
1460.

Het ligt niet in onze bedoeling thans een poging te wagen om
door stijlvergelijking, — het enige middel dat in deze ter beschikking
staat, — deze datering eventueel nader te preciseren, of het, o.i. ten
onrechte, betwiste auteurschap van D. Bouts opnieuw te onderzoeken.
Veeleer gaat onze aandacht in deze bijdrage naar de plaats die dit.
schilderij in de iconografie van de Kroning van Maria inneemt.
1 L. Müntz, Akademie der Bildenden Künste in Wien, Katalog und Führer der

Gemäldegalerie, I, 3e uitg., Wenen 1955, p. 24 (met bibliografie). Deze auteur
beschouwt dit paneel terecht als een fragment van een Maria-veelluik, waarvan
de andere delen niet gekend zijn. Vermeldt ook dat reeds L. Baldass er op wees
dat het paneel aan alle zijden ingekort werd.

2 W. Schone, Dieric Bouts und seine Schule, Berlin-Leipzig 1938, pp. 167-168,
nr. 50, afb. 60.

3 IC. Voll, Die altniederländische Malerei von Jan van Eyck bis Memling. Ein
entwicklungsgeschichtlicher Versuch, 2e uitg., Leipzig 1923, p. 116 (als van een
Hollands kunstenaar, mogelijk A. Ouwater).
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De belangstelling voor dit aspect van het paneel is des te meer
gewettigd daar het noch door E. Mâle 4, K. Künstle 5, K. Smits °, M.
Vloberg 7, L. Réau s, noch door andere auteurs die de iconografie van
de kroning van Maria behandeld hebben, besproken of vermeld werd 9.

Laten wij dus eerst nagaan hoe Dieric Bouts de Kroning van Maria
uitbeeldt (afb. 1). In het midden op het voorplan knielt Maria, het
ingetogen gelaat naar de toeschouwer gewend, de handen in aanbid¬
dend gebaar voor de borst houdend (afb. 4). Achter haar, zittend op een
stenen troon, God de Vader en God de Zoon, die samen de kroon boven
haar hoofd houden. Links: God de Zoon, voorgesteld met een wijde
mantel over zijn verheerlijkt lichaam, zegent zijn moeder met de
rechterhand, terwijl hij met de linker de kroon vasthoudt (afb. 2).
Rechts : God de Vader, als grijsaard, met de tiara op het hoofd, in
witte tuniek, waarboven een fluwelige, met gouddraad en edelstenen
omzoomde mantel (afb. 3). Hij houdt de kroon vast met de rechter¬
hand, terwijl hij in de linker de wereldbol als symbool van zijn waardig¬
heid houdt. Boven de kroon en tussen het gelaat van de Vader en de
Zoon in, de duif die de H. Geest voorstelt. Duif en kroon worden
omstraalt door een schitterende mandorla. Links en rechts van de troon

zingende en toekijkende engelen in witte gewaden.
Uit deze beschrijving blijkt dat de kroning van Maria door de

H. Drieëenheid wordt verricht. Dit motief komt in de paneelschilder¬
kunst der Nederlanden in de 15de eeuw niet zeer vaak voor, en
ongetwijfeld is het werk van D. Bouts de belangrijkste nog bewaarde
uitbeelding hiervan. Is het ook de oudste bekende voorstelling in onze
gewesten van de Kroning van Maria door de H. Drieëenheid ? Deze
vraag vormde het uitgangspunt van ons onderzoek, waarvan wij hierna
de resultaten mededelen. Zeggen wij onmiddellijk dat ons gebleken is
dat oudere voorbeelden aan te wijzen zijn.

Eens dit vastgesteld, diende te worden nagegaan in hoeverre het
paneel van Bouts overeenkomt of afwijkt van de uitbeelding van dit
iconografisch motief bij voorgangers en tijdgenoten. Vervolgens hebben

4 E. Mâle, L'art religieux de la fin du moyen âge en France, Parijs 1925.
5 K. Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst, I, Freiburg i. Br. 1928.
c K. Smits, De Iconografie van de Nederlandse Primitieven, Amsterdam-Brussel...

1933, pp. 18-19, 137-138, 167-169, 185 (over de Kroning van Maria). Evenmin wordt
liet Weense paneel vermeld door J.J.M. Timmers, Symboliek en Iconographie der
christelijke Kunst, Roermond-Maaseik 1947.

7 M. Vloberg, La vie de Marie, Mère de Dieu, Parijs 1949.
8 L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, Tome Second : Iconographie de la Bible,

II : Le Nouveau Testament., Parijs, 1957, pp. 621-626 (over de Kroning van Maria).
9 O.m. A. Hackel, Die Triniteit in der Kunst, Berlijn 1931, p. 79 e.v. : hoofdstuk

Die anthropomorphe Trinität und Maria : wel wordt vermeld het drieluik met
de Dood en de Tenhemelopneming van Maria, te Brussel; P. Indekeu, Maria-
Koningin in de Kunst, in Maria-Koningin. Verslagboek der vijfde Mariale dagen,
Tongerlo 1935, pp. 187-195; E. Sloots, Maria in document en monument, Heem¬
stede 1947 (behandelt niet de Kroning van Maria) ; P. Douven, O.L.Vrouw
Hemelvaart in de beeldende kunst, in Maria's Tenhemelopneming in verband
met haar andere voorrechten. Verslagboek der elfde Mariale dagen, Tongerlo 1951
pp. 149-158.
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wij ons afgevraagd waarom, van omstreeks 1400 af en geleidelijk meer
en meer, de voorstelling van de Kroning van Maria door de H. Drie-
eenheid in de plaats treedt van de Kroning door Christus, die tot dan
toe algemeen verspreid was. Het napluizen van enkele theologisch-
mystieke tractaten uit de 14de en 15de eeuw, leverde ons een althans
voorlopige verklaring op.

Wij zegden het reeds : tot omstreeks 1400 wordt in de beeldende
kunsten bij de verheerlijking van Maria in de hemel Christus telkens
voorgesteld. Het schijnt wel dat dit motief in Frankrijk ontstaan is.
Het wordt er op tal van portaalsculpturen en op glasramen aangetrof¬
fen, en zulks van bij het ontstaan van de Gothiek af. Er kan in de
voorstelling van de Kroning van Maria door Christus en zekere

1. Dieric Bouts. Kroning van Maria. Akademie, Wenen.
(Photo-Atelier Frankenstein, Wenen)
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2. Dieric Bouts. Kroning van Maria (detail). Akademie, Wenen.
(Photo-Atelier Frankenstein, Wenen)
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5. Glasraam van Willem IV van Beieren (detail). St.-Martinuskerk, Halle.
(Copyright A.C.L., Brussel)

evolutie vastgesteld worden, zoals door L. Réan nog onlangs werd
aangetoond. In de 12de eeuw wordt eigenlijk uitgebeeld : Christus die
Maria na de kroning zegent10. Een der vroegste voorbeelden van deze
voorstellingswijze treft men aan op bet boogvebl van bet Mariaportaal
aan de westgevel van de kathedraal van Senlis (ca. 1190). Aan de
talrijke andere die L. Réau verder opgeeft, kunnen bier terloops enkele
uit onze gewesten toegevoegd worden. In de eerste plaats de muur¬
schildering in de refter van de Byloke te Gent, door L. van Puyvelde
ca. 1325-1330 gedateerd 11. Een laat-veertiende-eeuws voorbeeld biedt de
10 L. Réau, op. cit., p. 623.
11 L. van Puyvelde, Nieuw ontdekt werk uit de vroege Vlaamsche schilderkunst,

in een verzameling opstellen van deze auteur, Kunst en Geschiedenis, Antwerpen
1950, p. 117-133, afgeb. t.o.p. 128. (Vroeger gepubliceerd in Verslagen en Mede¬
delingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
1925, p. 4-15).
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6. Het Marialeven. Kon. Musea voor Schone Kunsten, Brussel.

prachtige beeldengroep in het Noorderportaal van de St.-Jacobskerk te
Luik 12. Ook het glasraam van Willem IV van Beieren (afh. 5) uit de ja¬
ren 1406-1408, in de St.-Martinuskerk te Halle (Brabant) dient in dit
verband te worden vernoemd 13, alsmede bet kleine centrale paneel van
het zgn. Norfolk-triptiek, ontstaan in bet bisdom Luik omstreeks 1415,
thans in het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam u. Ook in
vijftiende-eeuwse miniaturen in de Nederlanden treffen wij soms nog
vrij laat deze voorstellingswijze aan : o.m. in een Delfts Getijdenboek
van ca. 1450, in de Universiteitsbibliotheek te Luik 15.

In de 13de eeuw wordt de kroning zelf uitgebeeld. De kroon wordt
evenwel door een engel op het hoofd van Maria geplaatst, terwijl
Christus zijn Moeder zegent. Het klassieke voorbeeld van een hele
reeks van voorstellingen waarop het thema aldus is voorgesteld, is wel
het hoogveld van het Mariaportaal aan de Westgevel van de Notre-
Dame te Parijs (ca. 1220) 16. Wellicht het oudste en meest typische
voorbeeld in onze gewesten treffen wij aan in de beeldengroep op het
hoogveld van het Bergportaal van de St.-Servatiuskerk te Maastricht,
dat volgens D. Roggen nog uit de eerste helft van de 13de eeuw zou
kunnen daterenlr. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te
Brussel bezitten een paneel uit het begin van de 15de eeuw, waarin

12 J. Baum, Die Liitticher Bildnerkunst im 14. Jahrhundert, in P. Clemen, e.a.
Belgische Kunstdenkmäler, I, München 1923, p. 168-170, Tafel 23.

13 J. Heibig, De Glasschilderkunst in België. Repertorium en Documenten, Ant¬
werpen 1943, afb. XIII.

14 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting. Its origins and character, I, Cambridge
Mass. 1953, pp. 92-93 en p. 394, noten 3, 4 en 52; II, Cambridge Mass. 1953.
afb. 106-107.

13 A.W. Byvanck en G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche Miniatuur in hand¬
schriften der 14de, 15de en 16de eeuwen, Afbeeldingen, I, 's Gravenliage 1922,
afb. 61 (Luik, Bibliothèque de l'Université, Ms 36).

111 L. Réau, op. cit., p. 624.
17 D. Roggen, Praesluteriaanse, Sluteriaanse en post-Sluteriaanse sculptuur, Gentse

Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, XVI, (1955-1956), pp. 115-116, afb. 4 op p.117.
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(Copyright A.C.L., Brussel)

eveneens Christus zegenend wordt voorgesteld, terwijl een engel de
kroon op Maria's hoofd plaatst (afb. 6). Het schilderij, oorspronkelijk
een geschilderd antependium, werd nog onlangs uitvoerig ontleed door
H. Peters, die ook op de bijzonderheid wees dat beide figuren, Maria
en Christus, van elkaar gescheiden zijn door een zuil, wat in enkele
andere door hem aangewezen miniaturen ook het geval is ls. Een laat
voorbeeld treft men aan in een getijdenboek, verlucht in de werkplaats
van W. Vrelant, dat in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel wordt
bewaard19. Als afwijking van het gebruikelijke schema dient hier
evenwel te worden genoteerd dat Christus aan Maria de hand reikt.

In de 13de eeuw ontstaat tevens de voorstelling die het meest aan¬
getroffen wordt, n.l. Maria die, naast Christus op dezelfde troon zittend,
door Deze zelf gekroond wordt20. Aldus verschijnt ze reeds omstreeks
1260 op het timpaan van het centrale portaal aan de noordelijke dwars¬
beuk in de Notre-Dame te Parijs. Niet alleen treffen wij deze uit¬
beelding aan in tal van Franse kathedralen, ook in de Italiaanse
schilderkunst komt ze tot diep in de 15de eeuw voor. Tot de meest
« klassieke » voorbeelden kunnen Giotto's fresco in de Arena-kapel te
Padua 21 en Fra Angelico's muurschildering van het klooster van San
Marco te Florence 22 worden gerekend. Ook in onze gewesten treffen
ls H. Peters, Die Marienleben-Tafel. Bemerkungen zu einem Antependium im

Brüsseler Museum, Bulletin, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel,
II, (1953), p. 146. Een ander merkwaardig voorbeeld, waarbij de engel de kroon
boven het hoofd van Maria houdt, terwijl Christus haar zegent, is de tekening
uit de school van Jan van Eyck in de Albertina te Wenen (nr. 3030). Foto
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, nr. 2315 : Iconographie Index
11 D 33, 22 : 11 G 64.

la Tentoonstellingscatalogus De Vlaamse Miniaturen, Brussel, Paleis voor Schone
Kunsten, 1959, nr. 131, niet afgebeeld, (Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
Ms IV,91).

20 L. lléau, op. cit., pp. 624-625.
21 L. Réau, op. cit., p. 624.
22 Daterend tussen 1437 en 1445 (F. Schottmüller, Fra Angelico da Fiesole, Klassiker

der Kunst, XVIII), Stuttgart - Leipzig 1911, p. 119, zie ook pp. 30 en 48.
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wij uitbeeldingen van dit type aan. De oudste in de sculptuur is
ongetwijfeld deze op het hoogveld van het Sint-Janshospitaal te Brugge
(einde 13de eeuw)23. Uit het einde van de 14de eeuw dagtekent de beel¬
dengroep van het zuid-oostelijk portaal van de St.-Martenskerk te
Halle 2i. Vermoedelijk omstreeks dezelfde tijd ontstond het paneeltje uit
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, dat tot de
« Ecole franco-flamande » gerekend wordt, waarop eveneens de kroon
door Christus op het hoofd van de rechts naast hem zittende Maria
wordt geplaatst, die, blijkbaar ten teken van deemoed, de handen over
elkaar kruist25. In de boekverluchtingen van het einde van de 14de en
het begin van de 15 de eeuw treft men de voorstelling herhaaldelijk aan.

Een paar voorbeelden mogen volstaan. Vooreerst de grote minia¬
tuur toegeschreven aan Jaccpiemart de Hesdin of Hodin in het gedeelte
van de Très belles Heures de Notre-Dame du duc Jean de Berry, dat
in de collectie Rothschild te Parijs wordt bewaard 26. Een andere, zeer
verwante, is deze in de Heures de Milan (afb. 7), door Hulin de Loo
ca. 1412-1417 gedateerd (hand F). De vraag kan echter opgeworpen
worden of hier niet, in tegenstelling tot Hulin de Loo, die de figuur als
Christus vermeldt, veeleer God de Vader uitgeheeld wordt, daar hier
toch een grijsaard voorgesteld is 2T.

Trouwens van ca. 1400 af wordt de figuur van Christus vaak ver¬
vangen door God de J ader, die alsdan de kroon op het hoofd van Maria
zet. Voor de voorbeelden verwijzen wij naar het boek van L. Réau 2S.

Eveneens omstreeks 1400 ontstaat een variante van de kroning van
Maria door Christus : Maria zit niet meer rechts van Christus op
dezelfde troon; ze knielt nu vóór de troon van haar Zoon, die haar de
kroon op het hoofd zet. Maria wordt hier van bezijden gezien, het
gelaat naar rechts gewend 2!).

Ten slotte kent, eveneens van omstreeks 1400 af, een geheel nieuwe
voorstellingswijze een grote verspreiding, n.l. de Kroning van Maria
door de H. Drieëenheid30. Omstreeks 1500 zal ze zelfs alle andere
verdringen, en in de 16de en 17de eeuw uitsluitend worden uitgebeeld.

Tot deze reeks behoort ook het paneel van Dierie Bouts in de
Academie te Wenen. Het onderscheidt zich echter van tal van andere

23 R. Maere, Beeldhouwkunst, schilderkunst en kunstnijverheid vóór 1400, in :
S. Leurs, Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, I, Antwerpen [z.d.], pp. 99-100.

24 R. Hamann, Die spätgotischen Skulpturen der Wallfahrtzkirche in Hal, in
P. Clemen, e.a., Belgische Kunstdenkmäler, I, Mimchen 1923, p. 214, afb. 203.

25 Fierens-Gevaert, Les Primitifs flamands, I, Brussel 1909, p. 7, afb. IV.
26 P. Durrieu, Les très helles Heures de Notre-Dame du duc Jean de Berry, Parijs

1922, afb. IX.
27 G. Hulin de Loo, Heures de Milan, Brussel-Parijs 1911, afb. XII. - Zie ook de

miniaturen in het Getijdenboek van Catherina van Cleve (ca. 1440), eertijds
in het bezit van de hertog van Arenberg, in A.W. Byvanck, La Miniature dans
les Pays-Bas septentrionaux, Parijs 1937, afb. XLY.

28 L. Réau, op. cit., p. 625.
29 L. Réau, op. cit., p. 625. Deze auteur vermeldt nog een andere variante van de

Kroning van Maria door Christus, die uiterst zelden voorkomt, waarbij Maria
staande voorgesteld wordt, terwijl ze Christus tegemoet gaat.

30 L. Réau, op. cit., pp. 625-626.
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Kroningen door de H. Drieëenheid, doordat Maria frontaal wordt voor¬
gesteld, met het gelaat naar de toeschouwer gekeerd. Tevens zijn de
figuren in een steviger compositorische eenheid met elkaar verbonden.
Aldus slaagde de kunstenaar er in, zoals verder nog zal aangetoond
worden, Maria's innige verbondenheid met de H. Drieëenheid uit te
drukken 31.

lSl Zie verder p. 214 en p. 226.

7. «Heures de Milan» (hand F). (Copyright A.C.L., Brussel)
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Is nu deze wijze van uitbeelden van Maria's kroning de eigen
« inventie » van Bouts geweest, of zijn er vroegere voorbeelden van aan
te wijzen in de kunst der Nederlanden ?

L. Baldass heeft het vermoeden geopperd, dat Bouts de compositie
van zijn Kroning ontleend zou hebben aan een thans niet meer bestaand
paneel van Rogier van der Weyden 32. W. Schone daarentegen, die sterk
de nadruk legt op de Hollandse afstamming van de Leuvense meester,
en heel wat aspecten van diens kunst uit die oorsprong wil verklaren,
meent dat wellicht een Hollands voorbeeld nagevolgd werd33. Zijn
vermoeden steunt op het feit dat in een Utrechts handschrift daterend
van ca. 1460, de kroning van Maria op een zeer gelijkende wijze
voorkomt. Ook deze miniatuur zou volgens hem teruggaan op een
thans niet meer bewaard Hollands archetype, dat ook Bouts gekend
zou hebben.

Noch Baldass, noch Scliöne34 hebben opgemerkt dat, alhoewel
geen schilderij van Rogier van der Weyden gekend is dat de kroning
van Maria volledig tot onderwerp heeft, dit thema niettemin tweemaal
in zijn œuvre voorkomt, n.l. op twee, in grisaille geschilderde, zgn.
portiek-omramingen op panelen van zijn hand.

Een eerste maal komt het thema voor op het paneeltje voorstellend
de Tronende Maria, die haar Kind zoogt, in een nis in de verzameling
van Baron Thyssen-Bornemisza in de Pinacotheca Castagnola, Lugano
(afb. 8). Ze komt voor geheel boven, in het midden van het schilderijtje
boven de ogel die de boog van de nis als sluitstuk bekroont (afb. 9).
Hier is de voorstelling nog traditioneel : Christus die Maria zegent na
de kroning, terwijl deze laatste rechts naast hem op de troon zit.
Ongetwijfeld dient dit paneeltje vrij vroeg in het œuvre van Rogier te
worden geplaatst en H. Beenken meent dat het ca. 1432-1433 mag
gedateerd worden 35.

Een tweede maal treffen wij de Coronatio Mariai bij Rogier aan
in een eveneens gewoonlijk vrij vroeg gedateerd werk, n.l. op het paneel
voorstellend de Verschijning van Christus aan zijn Moeder (afb. 10),
dat oorsponkelijk deel uitmaakte van een Maria-altaar, waarvan twee
andere fragmenten, spijtig genoeg aan de bovenzijde ingekort, in de
Capilla Real te Granada worden bewaard. Ongetwijfeld is het vóór
1445 ontstaan, daar de kopie of repliek van het altaar, die zich thans
te Berlijn bevindt, in dit jaar aan het klooster van Miraflores in Spanje
werd geschonken3G. Sommigen, o.a. H. Beenken, dateren het vóór of

32 L. Baldass, Die Entwicklung des Dirk Bouts. Eine stilgeschichtliche Untersuchung,
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, N.F. VI (1932), p. 177.

33 W. Schöne, op. cit., p. 168. Hij sluit evenwel de mogelijkheid niet uit dat de
schilder van het Weens paneel, volgens hem de « Meister der Münchener
Gefangennahme », de compositie van Bouts zelf zou overgenomen hebben.
Hij denkt hierbij aan een schilderij uit diens Hollandse tijd.

34 Evenmin als de reeds hoger vermelde auteurs van iconografische studies.
33 H. Beenken, Rogier van der Weyden, München 1951, p. 28 en afb. 13; zie ook

E. Panofsky, op. cit., II, afb. 306.
30 H. Beenken, op. cit., pp. 41-42, afb. 33.
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8. Rogier van der Weyden. Tronende Madonna. Verzame¬
ling baron Thyssen-Bornemisza, Pinacotheca Castagnola,
Lugano. (Photo Brunei, Lugano)

9. Rogier van der Weyden. Tronende Madonna (detail). Verzameling baron Thys¬
seii-Bornemisza, Pinacotheca Castagnola, Lugano. (Photo Brunei, Lugano)
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10. Rogier van der Weyderi. Verschijning van
Christus aan zijn Moeder. Metropolitan Mu¬
seum, New York. (Courtesy of the Metropoli¬
tan Museum of Art, Bequest of Michael Drei-
cer, 1921).

11. Rogier van der Weyden. Verschijning van Christus aan zijn
Moeder (detail). Metropolitan Museum, New York. (Courtesy
of the Metropolitan Museum of Art, Bequest of Michael Dreicer,
1921).



alleszins omstreeks 1438 37. Op de Verschi jning van Christus aan Maria,
in het Metropolitan Museum te New York nu, treffen wij de Kroning
van Maria aan in de derde beeldengroep te beginnen van rechts in
de archivolt van de boog (afb. 11). Doch in tegenstelling tot het vorige
werk van Maria bier frontaal voorgesteld, en wordt de kroning voltrok¬
ken door de H. Drieëenlieid, zoals dit ook in het paneel van Bouts het
geval is.

De vraag kan nu gesteld worden of misschien Dieric Bouts voor-
zijn Kroning van Maria een voorbeeld van Rogier van der Weyden
heeft benut. Dit mag met des te meer reden opgeworpen worden, daal¬
de Leuvense meester reeds van hetzelfde schilderij van Rogier te New
York de voorstelling van de Verrijzenis van Christus, die aldaar op
de achtergrond voorkomt, overgenomen en uitgewerkt heeft, — een
eerste maal in het rechterzijluik van de triptiek te Granada3S, een
tweede maal in zijn Verrijzenis van Christus in de Pinakotheek te
München39. Verder heeft hij voor zijn Graflegging te Londen de
compositie ontleend aan een beeldengroep in grisaille voorkomend op
het Maria-altaar te Berlijn 40.

Het is een feit dat er heel wat punten van overeenkomst zijn
tussen Rogier's voorstelling op de Ontmoeting van Christus en Maria
te New York en het Ween se paneel van Bouts : o.m. dezelfde gebaren
van de twee goddelijke Personen, de frontale voorstelling van Maria
en haar aanbiddende houding. Anderzijds dient opgemerkt dat Maria
in het werk van Rogier rechtstaat, met aan haar voeten twee geknielde
engelen die de zoom van haar kleed vasthouden. In het paneel van
Bouts daarentegen knielt ze, en staan zingende engelen aan weers¬
zijden van de troon.

Zeer verwant met de voorstelling van Rogier van der Weyden te
New York is ook de centrale compositie van een glasraam in de Sint-
Gummaruskerk te Lier (afb. 12), een der prachtigste overblijfselen van
de vijftiende-eeuwse glazenierkunst in de Nederlanden41. Ook hier
plaatsen de Vader en de Zoon samen de kroon op het hoofd. Evenals hij
Rogier houdt God de Vader een scepter in de linkerhand, terwijl hij
met de rechter de kroon vasthoudt; God de Zoon houdt deze vast met
de linkerhand, terwijl hij met de rechterhand Maria zegent. Maria staat
ook hier recht en houdt de handen gevouwen voor de borst, terwijl

37 H. Beenken, op. cit., p. 43. Meer uitvoerig over de datering : F. Winkler,
Der Meister von Flémaïle und Rogier van der Weyden, Straatsburg 1913,
pp. 166-168, noot 3.

38 W. Schone, op. cit., p. 29, afb. 9b.
39 W. Schone, op. cit., p. 37, afb. 56; E. Panofsky. op. cit., II, afb. 418; ook catalogus

der tentoonstelling Dieric Bouts, Brussel-Delft 1957-1958, p. 30, nr. 4 (afb).
40 M. Davies, Early Netherlandish School (National Gallery Catalogues), 2e uitg.,

Londen 1955, p. 13. — Voor andere ontleningen door D. Bouts aan Rogier van
der Weyden zie W. Schone, op. cit., pp. 29-33, alsmede de catalogus van de
Bouts-tentoonstelling, nrs. 2, 4, 11, 34, e.a.

41 J. Helbig, op. cit., afb. XXV.
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twee engelen in fladderende gewaden, die haar blijkbaar bij haar ten
hemelopneming begeleid hebben, haar kleed vasthouden.

Deze monumentale compositie is ingeschoven in een ronde dubbele
band, die gestileerde wolken voorstelt in wit en blauw, — kleuren die
met betrekking tot Maria waarschijnlijk een symbolische betekenis
hebben. De kring zelf verzinnebeeldt vermoedelijk de « opperste he¬
mel », die zicli boven de hemelsferen bevindt en waarin de troon van
God staat, — een voorstelling die vaak in de Middeleeuwse geschriften
aangetroffen wordt.

Buiten de kring die bet kroningstafereel omvat, zijn de vier sym¬
bolen van de evangelisten aangebracht, en in de benedenhoeken komen
de schenkers voor : links, de donator en zijn zoon, voorgesteld door
de H. Johannes de Doper; rechts, de geknielde donatrice begeleid door
de H. Barbara. Aan de bovenzijde wordt de ganse compositie bekroond
door een architecturaal motief, een samenstel van torens en pinakels
die het hemels Jeruzalem uitbeelden.

Onder de taferelen van het glasraam komt een brede horizontale
strook voor met het opschrift : Veni de Libano spoiisa mea, veni
coronaberis (Kom van de Libanon, mijn Bruid, kom gij zult gekroond
worden), ontleend aan het Hooglied, dat reeds van in de vroege
Middeleeuwen op Maria werd toegepast.

Nagenoeg al de figuren op dit glasraam zijn in een heldere, ivorige
grauwschildering uitgevoerd. Tegen dit tere grisaille contrasteren de
zeer krachtige, diepe kleuren, die als het ware in grote vlakken, even¬
wijdig verdeeld werden over de gehele compositie : het goudbruin van
de troon, dat herhaald wordt in dit van de vier evangelisten-symbolen;,
het diep-rood van het behang dat achter de troon gespannen is, en dat
ook nog beneden doorloopt; het mosgroen van het doek op de zit en
over de rug van de troon. Verder is er tussen de twee onderste evan¬
gelisten een brede mauve strook. Tegen dit in harmonische verhoudin¬
gen aangewend, krachtig koloriet tekenen de figuren zich lenig af, in
lichte grisaille-tinten, die hen een ietwat immateriëel uitzicht geven.
Zowel de grootse compositie als de kleurgeving verraden de hand
van een groot glazenier.

Op de vraag wanneer dit glasraam kan vervaardigd zijn, werd tot
dusver nog geen eensluidend antwoord gegeven, zulks omdat geen
documenten bekend zijn die ons over het ontstaan er van inlichten,
en de kunsthistorici dus alleen aangewezen zijn op stijlkritiek. G. Hulin
de Loo voert enkele argumenten aan om het ca. 1450 te dateren42.
F. Winkler daarentegen meent dat het wellicht reeds omstreeks 1430
ontstond43. S. Leurs dateert het ca. 1450, of althans kort daarna44.
Tegenover deze meningen staan die van de beste kenner van onze glas¬
schilderkunst, J. Helbig, die veronderstelt dat het Lierse glasraam veel

43 Vermeld door J. de Bosseliere, Les vitraux de Lierre et d'Anvers (XVe, XVIe et
XVII" siècles), L'Art flamand et hollandais, IX (1908), p. 149.

;4 F. Winkler, op. cit., p. 54, noot 3.
44 S. Leurs, Lier (Ars Belgica, III), Antwerpen 1935, pp. 13 en 42, Pl. XLI, nr. 68.
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13. Rogier van der Weyden. Damesportret, tekening. British Museum, Londen.
(Copyright British Museum, Londen)

196



 



later, op het einde van de 15de eeuw vervaardigd werd 45. Naar hij ons
mondeling mededeelde dient er inderdaad rekening mede te worden
gehouden, dat de toegepaste kunsten, en dus ook de glazenierskunst,
meestal ten achter zijn op de eigenlijke beeldende kunsten, en van
deze laatsten dikwijls nog decennieën later motieven overnemen. Van¬
daar zijn late datering. De Lierse oudheidkundige, H. D'Hulst daaren¬
tegen, die de meest recente studie over de Lierse glasramen publiceerde,
meent dat ze in het tweede kwart van de 15de eeuw ontstonden, zonder
nochtans redenen hiervoor op te geven

Ingevolge deze tegenstrijdigheid van opinies hebben wij de datering
onderworpen aan een nieuw onderzoek, dat zich temeer opdrong daar
wij toch nader dienden te bepalen in welke chronologische verhouding
het glasraam staat tót de compositioneel verwante taferelen van Rogier
van der Weyden en Dieric Bouts.

Laten wij van de volgende vaststelling uitgaan : indien de compo¬
sitie, in plaats van op een glasraam, op een paneel zou geschilderd zijn,
zouden wij ze zonder aarzelen in verband brengen met de Meester
van Flémalle (of, indien wij niet in hem zouden geloven, met de jonge
Rogier van der Weyden). Vooral de figuur van God de Vader en de
engelen met hun wapperende gewaden hebben een onmiskenbaar
« flémalliaans » karakter. Bij nader toeschouwen zouden wij zelfs ele¬
menten kunnen aantreffen die nog « archaischer » aandoen. Vooral de
figuur van de H. Johannes de Doper herinnert ons aan sommige manne¬
lijke heiligen bij een André Beauneveu (1330/40-1403) en zijn tijd¬
genoten, o.m. aan de Johannes op de zeer bekende grote miniatuur
met de Hertog Jean de Berry door twee heiligen aan de H. Maagd
voorgesteld, in de Très belles Heures de Bruxelles 47. Nagenoeg dezelfde
figuur treffen wij evenwel ook later aan, o.m. op het Doornikse graf¬
reliëf van Robert de Quinghien (f 1429) in het archeologisch museum
te Doornik4S, waarop eveneens een God de Vader-figuur voorkomt,
die met deze op liet glasraam te Lier kan worden vergeleken. Afgaande
op deze stijlvergelijkingen zouden wij de door F. Winkler voorgestelde
datering — ca. 1430 — als zeer aanvaardbaar beschouwen. Wij dienen
er nochtans aan te denken, dat de compositie niet op een paneel voor¬
komt, doch op een glasraam, en moeten derhalve met Helbig's waar¬
schuwing rekening houden.

45 J. Helbig. op. cit., pp. 25 en 144, nr. 1215. Zie ook : J. Helbig, Meesterwerken
van de Glasschilderkunst in de oude Nederlanden (Maerlantbibliotheek, II),
Antwerpen 1941, p. 12, afb. 12.

40 H. D'Hulst, Kunstglasramen in de Collegiale Kerk van St.-Gummarus te Lier,
Antwerpen 1956, pp. 56-59, afb. op p. 56.

47 Zie o.m. de afbeelding bij L.M.J. Délaissé, Middeleeuwse Miniaturen van de
Lihrye van Boergondië behorend tot het Handschriftenkabinet van de Konink¬
lijke Bibliotheek van België, Brussel 1958, p. 90.

4S G. Ring, Beiträge zur Plastik von Tournai im 15. Jahrhundert, in : P. Clemen
e.a., Belgische Kunstdenkmäler, I, München 1923, p. 281, afb. 294; E.J. Soil de
Moriamé, Catalogue sommaire des antiquités et œuvres des arts décoratifs,
conservées au Musée de la Halle-aux-Draps à Tournai, Doornik 1925, afb. p. 82
(nr. 2425).
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Er is nochtans op het glasraam één element aanwezig, dat een
belangrijk aanknopingspunt oplevert voor de datering, n.l. de kledij
van de donators. Inderdaad kunnen wij het toch voor zeker aannemen
dat de kunstenaar, — indien hij voor zijn centrale compositie de figuren
ontleende aan andere voorbeelden, — hij niettemin de opdrachtgevers
in hun eigen klederdracht, in de kostumes van zijn tijd zal hebben
weergegeven.

De vergelijking met andere kunstwerken leert ons dat de schenkers
van het glasraam gekleed zijn in de klederdracht die ca. 1430-1450
algemeen verspreid was. Reeds F. Winkler heeft er op gewezen dat het
kapje van de vrouw o.m. voorkomt op een tekening van Rogier van der
Weyden, (ca. 1435-40), in het British Museum te Londen 19 (afb. 13), bij
de donatrice op het drieluik met de Kruisiging te Wenen (afb. 14) van
dezelfde kunstenaar (volgens H. Beenken vóór of althans omstreeks
1445 50) en op het hoofd van Guigone de Salins, de echtgenote van
kanselier Rolin, op de buitenluiken van het retabel te Beaune (ca. 1447-
1450)51. Ook haar gewaad kan met deze voorbeelden vergeleken worden,
terwijl de kledij van de man en zijn kapsel op dezelfde periode wijst52.
Wij menen dan ook dat de datering ca. 1450, en zelfs kort daarvóór,
als zeer aannemelijk voorkomt.

Deze datering wordt overigens niet tegengesproken door wat gekend
is over de bouwgeschiedenis van de Sint-Gummaruskerk te Lier. Uit
de gegevens die de plaatselijke historici hierover gepubliceerd hebben
kunnen wij afleiden dat de midden- en zijbeuken tussen 1435 en 1441
afgewerkt werden 53. In laatst genoemd jaar werden reeds altaren in
de beuk gewijd, wat er op wijst dat deze laatste voor de godsdienst¬
oefeningen in gebruik was genomen. Het is mogelijk dat, onmiddellijk
na de afwerking van de architectuur, glasramen aangebracht werden 54.

49 O.m. bij H. Beenken, op. cit., afb. 27.
50 O.m. bij H. Beenken, op. cit., afb. 45; E. Panofsky, op. cit., II, afb. 322.
51 O.m. bij H. Beenken, op. cit., afb. 63.
52 Vergelijk o.m. met de donator op het linker zijluik van het Maria-triptiekje

van Jan van Eyck (ca. 1430-1440) te Dresden (L. Baldass, Jan van Eyck, Londen
1951, afb. 106) ; de haardracht van kanselier Rolin op de Madonna met Kanselier
Rolin (ca. 1435), in het Louvre (L. Baldass, op. cit., afb. 134) ; haarsnit en
klederdracht van Simon Nockart op de befaamde, vaak aan Rogier van der Weyden
toegeschreven miniatuur, in het eerste deel van de « Chroniques du Hainaut »
(ca. 1445) in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (L.M.J. Délaissé, op. cit.,
afb. op p. 121).

53 A. Bergmann, Geschiedenis der Stad Lier. Jubeluitgaaf, herdruk der uitgave
van 1873, Antwerpen 1935, pp. 106-109; E. Mast, Eenige bijzonderheden met
bewijsstukken betrekkelijk het opbouwen der kerk van den H. Gummarus te
Lier, in Stadsverslag van Lier, 1876-1877 ; J.B. Stockmans, Lyrana, Antwerpen
1908, pp. 24-25 (overdruk); S. Leurs, op. cit., passim.

54 H. D'Hulst, steunend op gegevens bewaard in het kerkarchief, deelt mede dat
in het jaar 1431 de oude kerk nog van nieuw brandglas werd voorzien, terwijl
men volop bezig was de nieuwe kerk op te trekken (op. cit., p. 5). In 1426 werd
door de Leuvense glazenier Nicolaas van Goethem, alias Yenen, een glasraam
aangebracht (A. Bergmann, op. cit., p. 112), aan de «kleine kerkdeur noord¬
waarts nevens het vroeger hoogzaal » (Verzameling Graf- en Gedenkschriften
van de Provincie Antwerpen, Lier, Parochie- en kloosterkerken, Antwerpen 1902,

199



Het enige glasraam van de beuk waarvan de documenten gewagen
dateert evenwel van 1476 : het werd alsdan door Johannes van Bourbon,
de bisschop van Luik, geschonken 55. Het glasraam zelf is evenwel niet
bewaard gebleven. Doch in het koor van de kerk te Lier is een ander
aanwezig, dat één jaar vroeger, dus in 1475 geplaatst werd : het
glasraam van Godfried Vilain en Elisabeth van Immerseel, van de hand
van de bekende Leuvense glazenier Rombout Keldermans (1420-1489),
dat echter stilistiscli veel recenter voorkomt dan dit met de Kroning
van Maria 56. Hier trouwens ook draagt de donatrice de kledij van
haar tijd, n.l. deze van 1475, met de punthoed en het gedecolleteerde
kleed. Voegen wij er aan toe dat dit glasraam reeds onmiddellijk nadat
een gedeelte van het koor opgetrokken werd, en lang vóór de volledige
koorpartij voltooid was, moet geplaatst zijn 57.

Welke datering men voor het glasraam met de Kroning van Maria
ook moge voorstellen, de stijlvergelijking — waarvan wij hoger bondig
de resultaten mededeelden — maakt het duidelijk dat de compositie
die hier gebezigd werd vrij « archaïsch » aandoet, en alleszins dient
teruggevoerd tot de tijd waarin de omstreden Meester van Flémalle
werkzaam was (ca. 1400-1438).

Werd ze misschien overgenomen van een thans niet meer bestaand
paneel van de Meester van Flémalle zelf ? Dit is niet onmogelijk, daar
toch Rogier van der Weyden er gebruik heeft van gemaakt voor zijn
eigen uitbeelding op het paneel te New York. Of was ze — wat mij
minder waarschijnlijk voorkomt wegens de archaïsche trekken — van
de jonge Rogier zelf ? Wij zullen er ons thans niet aan wagen een
oplossing voor dit vraagstuk voor te stellen. Voor ons volstaat het er
op te wijzen dat Bouts' voorstelling als een eigen, persoonlijke inter¬
pretatie kan beschouwd worden, van een compositie die in de Neder¬
landen reeds ingang had gevonden, en die op het glasraam te Lier op
een bijzonder schitterende wijze weergegeven werd58. Wanneer wij nu
het glasraam van Lier vergelijken met de Utrechtse miniatuur van ca.
1460 (afb. 15), die W. Schone in verband bracht met de Kroning van

p. 104). Een gekleurde tekening uit 1654 geeft dit glasraam weer, dat door de
familie Kinschots werd geschonken (afgeb. door H. D'Hulst, op. cit., p. 93).

55 J.B. Stockmans, op. cit., p. 24.
56 H. D'Hulst, op. cit., p. 25, afb. p. 24.
57 Volgens A. Bergmann (op. cit., p. 109) werd eerst in 1473 aangevangen met het

koor, waarvan nog dit jaar door Herman de Waghemaker het ontwerp werd
gemaakt.

58 Voor zover ik zie vermeldt alleen S. Leurs (op. cit., p. 42) dat het glasraam
zich vroeger in de middenbeuk bevond, en in 1875 naar zijn huidige plaats in
de Zuidelijke zijbeuk, werd aangebracht. Toen werd het door Capronnier her¬
steld, en na enigszins beschadigd te zijn geweest bij de beschieting van de stad
in 1914, opnieuw door Ladon in 1938 behandeld. H. D'Hulst (op. cit., p. 58)
vestigt er de aandacht op dat, ondanks deze restauraties, het glasraam vrijwel
geheel intakt is gebleven; alleen het gelaat van Maria werd vernieuwd. — Alleen
Leurs en Helbig vermelden dat de donators Jan van Meghem en zijn echtgenote
zouden zijn, zonder bronopgave. Daarentegen vermeldt H. D'Hulst dat het
wapen, dat op het glasraam voorkomt, nog niet geïdentificeerd werd en derhalve
de schenker onbekend is.
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15. Kroning van Maria, Utrecht, ca. 1460. Koninklijke Bibliotheek, 's Gravenhage.
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Maria van Bouts 59, dan valt liet ons op dat deze, veel meer dan met
genoemd paneel van de Leuvense meester, met het glasraam overeen¬
komt. Ze kan inderdaad beschouwd worden als een a.h.w. « verbasterde »

weergave van de compositie te Lier. Dit betekent daarom niet dat de
Utrechtse miniator het glasraam zelf zou gekend hebben, maar hij
kan gebruik hebben gemaakt van een natekening of een atelierkopie
die deze compositie weergaf. Ongetwijfeld zijn er verschillen vast te
stellen : in de miniatuur houdt Christus de kroon vast met de rechter¬
hand, terwijl hij de wereldbol in de linkerhand vasthoudt; ook draagt
hij nu een kroon. In de plaats van een scepter houdt God de Vader een
boek op de dij, en Maria is geknield voorgesteld. Maar daarnaast
kunnen wij wijzen op het feit dat de drapering van de gewaden,
zowel van de Vader als van de Zoon, in grote lijnen overeenkomt met
het glasraam, terwijl, behalve dan het knielen, ook de houding van
Maria er veel gelijkenis mede vertoont. De vorm van de kroon die
God de Vader draagt stemt eveneens overeen.

Het is o.i. duidelijk dat zowel de compositie van het glasraam
van Lier, als deze van de Utrechtse miniatuur afgeleid werden van
eenzelfde archetype, dat, in tegenstelling tot W. Schöne's vermoeden,
moeilijk in de noordelijke Nederlanden kan worden gesitueerd. Veeleer
dient gedacht aan een Zuidnederlands, mogelijk een « Flémalliaans »
motief, dat zoals vele andere, in de Utrechtse miniatuurkunst ingang
heeft gevonden.

Veranderingen in de iconografische uitbeelding van een bepaald
onderwerp getuigen doorgaans van een gewijzigde opvatting of voor¬
stelling, die wij meestal ook in theologisch-mystieke of andere geschrif¬
ten terugvinden60. De hulpwetenschap die wij de iconografie heten
beperkt zich dan ook niet tot het louter beschrijven en catalogiseren
van de motieven of typen : ze tracht de grondslag waarop die steunen
te achterhalen. Dit onderzoek is des te meer gewettigd hij de studie
van de middeleeuwse kunst daar wij toch uit tal van documenten weten,
dat vaak het advies van theologen werd ingewonnen bij het bepalen
van de onderwerpen die uitgebeeld zouden worden01.
59 A.W. Byvanck en G.J. Hoogewerff, op. cit., II, afb. 174a ('s Gravenhage, Konink¬

lijke Bibliotheek, Ms 133. E. 22, f° 49 v°).
60 Dit moet m.i. niet meer uitvoerig aangetoond worden, E. Male's monumentaal

vierdelig werk biedt tientallen bewijzen van deze samenhang.
91 Zeer bekend is het contract dat Dieric Bouts met de Broederschap van het H.

Sacrament in 1464 afsloot, betreffende het veelluik van het Laatste Avondmaal
te Leuven : twee godgeleerden, professoren aan de universiteit, worden er in
vermeld, naar wier aanduidingen hij diende te werken (zie W. Schone, op. cit.,
p. 240, Dole. 55). Ook voor de Gerechtigheidstaferelen van dezelfde kunstenaar
werd het advies ingewonnen van een theoloog, die trouwens een honorarium
ontving voor « 't vinden der materiën en personagiën der Tafelen » (ibid., p. 243,
Dole. 70). In het contract dat Enguerrand Quarton ondertekende, betreffende
zijn Kroning van Maria te Villeneuve-lez-Avignon, werd bepaald dat de H.
Drieëenheid aldus diende uitgebeeld : de Vader en de Zoon moesten geheel
op mekaar lijken, de H. Geest moest in de vorm van een duif worden uitgebeeld.
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Jammer genoeg zijn ons dergelijke documenten niet bekend, nocli
betreffende bet schilderij van Bouts, noch betreffende de andere Kronin¬
gen van Maria door de H. Drieëenlieid, die wij in nauwe samenhang
biermede bestudeerd hebben. Wij zijn derhalve uitsluitend aangewezen
op bet onderzoek van de godsdienstige geschriften van de middel¬
eeuwen, waarin de Kroning van Maria meer algemeen behandeld wordt.
De vragen die wij ons bij het begin van dit onderzoek stellen luiden
dan ook : kan in de theologische, mystieke en andere vrome geschriften
dezelfde thematische ontwikkeling worden vastgesteld als in de icono¬
grafie van de beeldende kunsten ? Is de voorstellingswijze betreffende
de Kroning van Maria dezelfde in de geestelijke tractaten als in de
schilderkunst ? Hebben sommige geschriften de voorstellingswijze in
de kunst bepaald ?

Het zal voor eenieder, die enigszins vertrouwd is met de geschie¬
denis van de spiritualiteit, duidelijk zijn dat voor dit onderzoek een
onoverzienbare reeks van tractaten en geschriften zou moeten bestu¬
deerd worden, en dan nog liefst door iemand die op dit gebied
gespecialiseerd is. Ons onderzoek kan slechts als fragmentair worden
beschouwd en is voor heel wat aanvulling vatbaar. Tocli menen wij
hier reeds enkele voorlopige resultaten te kunnen aanstippen, die er
inderdaad op wijzen dat ook in de vrome geschriften van de late
middeleeuwen geleidelijk de Kroning van Maria « voorgesteld » wordt
als een gebeurtenis waarbij de « gehele Triniteit » betrokken was.

Dat een grondig onderzoek, in de aard van wat wij slechts gedeelte¬
lijk konden volvoeren, ten zeerste gewenst zou zijn, moge blijken uit
de vergelijking van onze nog zeer voorlopige resultaten met de meningen
die tot dusver naar voren gebracht werden om het ontstaan te verklaren
van de uitbeelding van de Kroning van Maria door de H. Drieëenlieid.

L. Réau beschouwt de Kroning van Maria door de H. Drieëenlieid
als de slotfase van een, doorheen de middelleeuwen steeds groter
wordende verering van Maria : « Ainsi à chaque étape, la Vierge
monte en dignité : elle est couronnée d'abord par un ange, puis par le
Christ, par Dieu le Père, et enfin par la Trinité tout entière qui se
mobilise pour l'admettre dans son sein; ce crescendo iconographique est
une confirmation frappante du progrès de la mariolatrie » 62. Uit het¬
geen hierna zal uiteengezet worden moge blijken dat deze uitleg
oppervlakkig en zelfs enigszins simplistisch kan genoemd worden. Voor¬
eerst omdat de opeenvolging « van de engel tot de H. Drieëenlieid »
geenszins aan de werkelijkheid beantwoordt. Wij zagen toch reeds
hoger, — en hierbij hebben wij ten andere Réau's eigen uiteenzetting
gevolgd, — dat in de oudste voorstellingen geenszins de engel actief
aanwezig is : Maria wordt door Christus gezegend na de kroning.
Wanneer ietwat later de kroon door een engel op het hoofd van Maria
wordt geplaatst, dan is nog altijd Christus, met zegenend gebaar, als

De kunstenaar was verplicht deze contractueel vastgelegde aanwijzingen te volgen
(zie : L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, Tome II : Iconographie de la
Bible, I : Ancien Testament, Parijs 1956, p. 23).

02 L. Réau, op. cit., II, p. 623.
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hoofdpersoon daarbij aanwezig ; de engel « assisteert » eigenlijk. Méér
nog : de voorstelling van de Kroning door God de Vader ontstaat
nagenoeg gelijktijdig met de Kroning door de H. Drieëenheid ! Ver¬
volgens kan men zich afvragen of de Kroning door de H. Drieëenheid
niet evenzeer het gevolg is van een steeds groter wordende verering
van de H. Drieëenheid, als van een toenemende Mariadevotie. Beide
gaan hier hand in hand. Dit hopen wij overigens verder aan te tonen.
Voorlopig zullen wij nog buiten beschouwing laten of niet de eerste
belangrijker is geweest dan de tweede.

IC. Smits had reeds terecht, naar aanleiding van het veelvuldig
voorkomen van de H. Drieëenheid in de kunst der Nederlandse Primi¬
tieven opgemerkt : « Zeer algemeen gesproken treft het ons hoe dikwijls
God de Vader en de Drievuldigheid voorkomen kort na de beïnvloeding
onzer gewesten door de Germaanse mystiek en Ruusbroec's werken.
Hoewel men bij het ontbreken van volledig materiaal niet tot een
conclusie mag overhellen, kan men onderstellen, dat deze parallellen
in de beeldende kunsten en literatuur niet geheel toevallig zullen ge¬
weest zijn » m.

Dit vermoeden wordt inderdaad door een onderzoek van de vrome

literatuur gestaafd. Grasduinend in enkele van de meest gelezen ge¬
schriften, daterend van vóór de 14de eeuw, hebben wij kunnen
vaststellen dat doorgaans in de voorstelling van de auteurs de Kroning
van Maria door haar Zoon wordt verricht. Ook wanneer geschreven
wordt dat God haar kroont, is het uit de context duidelijk dat in de
eerste plaats gedacht wordt aan de Tweede Persoon. Daarentegen van
in de 13-14de eeuw af treffen wij teksten aan die de H. Drieëenheid
betrekken bij de verheerlijking van Maria in de hemel.

Ziehier dan enkele geschrif ten waarin de Kroning van Maria door-
Christus voorgesteld wordt.

Er dient opgemerkt dat reeds de eerste kerkvaders op Maria
toepasselijk gemaakt hebben het woord van de psalmist : « De Koningin,
o Heer, heeft aan Uw rechterzijde plaats genomen» (Psalm 44, 10)64.
In de « Heer », hebben zij in de eerste plaats Christus gezien, de
Bruidegom. Vandaar dan ook dat wij o.m. in een geschrift van een
theoloog uit de Augustijnse school van de 12de eeuw volgende zin aan¬
troffen, die a.h.w. het psalmvers uitwerkt : « Maria is thans geplaatst
boven de engelen, zittend rechts van haar Zoon. Alle andere geluk¬
zaligen bevinden zich rechts van Christus, alleen Maria zit neer » G5.

G3 K. Smits, op. cit., II, p. 623.
04 J.B. Terrien, La Mère de Dieu et la Mère des hommes d'après les Pères et la

Théologie, I : Mère de Dieu, T. II, 4e uitg., Parijs [z.d.; le uitg. 1900], p. 406 e.v.
Wij danken hier oprecht de Z.E.P. Bibliothecaris van het Ruusbroec-Genootschap
te Antwerpen, en Z.E.P. Dr. A. Ampe, de uitstekende Ruusbroec-kenner, die
onze aandacht op dit werk gevestigd hebben, en ons verder menige nuttige
wenk hebben gegeven. Ook aan de Stadsbibliotheek van Antwerpen betuig ik
hier eens temeer mijn oprechte dank voor de nooit falende medewerking.

05 A. Sage, La doctrine et le culte de Marie dans la familie augustinimne, in
H. du Manoir, Maria, Etudes sur la Sainte Vierge, II, Parijs 1952, p. 692.
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In de befaamde Maria-preken van de H. Bernardus van Clairvaux
(1090-1153), wiens betekenis voor de beeldende kunst meermaals aan¬
getoond werd0G, treffen wij dezelfde voorstelling aan. Ziehier enige
excerpten uit die preken, die vermoedelijk alle van na 1140 dag¬
tekenen 07 :

« Hij immers, die bij zijn intrede in het gehucht dezer wereld het
eerst door haar ontvangen werd, ontvangt haar vandaag bij haar intocht
in de heilige stad. Met hoeveel eerbewijs, met hoeveel jubel, met
hoeveel heerlijkheid zal dit geschieden ? Op aarde bleek er geen
waardiger plaats, waarin Maria de Zoon Gods ontvangen kon dan den
tempel van haar maagdenschoot, en in de hemel is er ook geen waar¬
diger dan den koningstroon waartoe vandaag Maria's Zoon Maria ver¬
hief. . .GS.

» Doch wie zal zich dan ook maar kunnen voorstellen, hoe roemrijk
vandaag de Koningin der wereld naar voren schreed, en met wat groot
gevoel van toewijding de heele menigte van 's hemels legerscharen haar
tegemoet trok, met wat voor jubelzangen zij naar den troon der glorie
werd gevoerd, met wat zoet gelaat, met helder aanschijn, met wat blijde
omhelzing zij daar ontvangen is door haren Zoon en boven alle
schepselen verheven in de eer, die zulk een moeder waardig was en
in de heerlijkheid die paste aan zulk een zoon ? » 69.

Een andere preek van Bernardus besluit o.m. met volgende woor¬
den : « Met zoveel wensen als wij konden, hebben wij U bij uw opvaart
begeleid naar uwen Zoon, en zijn wij U ten minste van ver gevolgd,
o gelukzalige Maagd. » 70. In een derde Bernardus-preek luidt het :
« Aanschouwt de koningin met de kroon, waarmede haar Zoon haar
gekroond heeft » 71.

Zowat een eeuw later treffen wij bij de H. Antonius van Padua
(f 1231), de eerste Franciskaanse theoloog, de volgende uitspraak aan :
« Op de dag van haar hemelvaart kroonde Jezus zijn Moeder met de
diadeem van de hemelse glorie, zoals zijn moeder hem gekroond had
met de diadeem van haar vlees op de dag waarop het huwelijk tussen
het Woord en de Mensheid plaats had » 72.

Ook de teksten, die Jacobus a Voragine {ca. 1230-1298) in zijn
Legenda Aurea (1263-1288) compileerde, stellen de Kroning van Maria
door Christus voor. Een paar voorbeelden mogen hier volstaan. Wanneer
deze auteur de heerlijkheid van Maria's opname ten hemel beschrijft,
citeert hij een tekst van Pseudo-Hieronymus, die trouwens vaak in de
66 E. Mâle, L'art religieux de la fin du moyen âge en France, 5e uitg., Parijs 1949

[le uitg. 1905],p. 86; J.J.M. Timmers, op. cit., nrs. 781, 976, 1085, 1903.
67 A. Van Duinkerken, in de inleiding tot Bernardus van Clairvaux, Maria-

preeken, vertaald door A. Van Duinkerken (Meesters van Gods Woord),
Brugge-Brussel), 1946, p. 20.

68 Ibid., p. 180.
88 Ibid,, p. 180-181.
70 Ibid., p. 214.
71 Ibid., p. 222.
72 Jean de Dieu, La Vierge dans l'Ordre des Frères Mineurs, in H. du Manoir,

op. cit., II, p. 787.
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middeleeuwse geschriften aangehaald wordt : « Dit is de dag, waarop
tot de hoogste troon de onbevlekte Moeder en Maagd opsteeg en op de
koninklijke zetel naast Christus tot de hoogste eer werd verheven » 73.
Een andere maal citeert hij de H. Johannes Damascenus : «Zalige
Maagd, gij zijt niet in de hemel gekomen zoals Elias, noch in de derde
hemel zoals Paulus, maar gij zijt doorgedrongen tot de koninklijke
troon van uw Zoon » 74. Op een andere plaats wordt tot Maria gezegd :
« Woon bij de Eengeborene, spoed U tot uw Zoon » 75. Nog andere min
of meer gelijkluidende teksten worden aangehaald, waaraan dan Jacobus
a Voragine toevoegt : « Wij moeten dan ook geloven dat Christus zelf
haar op feestelijke wijze tegemoet ging en haar met vreugde op de
troon naast zich plaatste. » 7G.

Ook in het veel gelezen leven van Christus van de Dominikaan
Ludolphus van Saksen (f 1377) dat een eeuw later geschreven werd,
komen dergelijke, soms dezelfde teksten voor 7T.

Bij het begin van de 15de eeuw volgt trouwens Dire van Delf
(ca. 1365 - na 1404) nog Ludolphus van Saksen, waar hij hem o.m.
aldus vertaalt : « Die sevenste vroechde was doe si uten iammerdal
der werelt mit lijf ende mit siel van haren Soon whert gheroepen ende
in den hemelschen throon verheven daer si die croen des ewighen
rike Gods saelichlic ontfenck op haeren hoofde... » 7S. In een Limburgs
Gebedenboek uit de 15de eeuw lezen wij hetzelfde in een andere vorm :
« Jhestts met voelheit der engelen ende der heiligen u [Maria] vysen-
tierden ende nam u van deser werelt ende setten u boven ale choren
der engelen tot synre rechter liant » 79.

Vergeten wij niet dat ook in de liturgie van Maria's verheerlijking
dqor Christus sprake is. In de antifonen en responsoria van het feest
van O.-L.-Vrouw-Tenhemelopneming vindt men van de 8ste-9de eeuw af
o.m. volgende parafrasen van psalm 44, vs. 4: « Adfuit Regina a dexteris
in vestitu deaurato », en « Hodie Maria virgo caelos ascendit; gaudete
quia cum Christo régnât in aeternum » so. In de grote Maria-antifoon

73 Wij raadpleegden de Duitse vertaling : Jacobus a Voragine, Die Legende Aurea,
übersetzt von R. Benz, Heidelberg 1925, p. 592.

74 Ibid., p. 604.
75 Ibid., p. 605.
76 Ibid., p. 585.
77 Ludolphus a Saxonia, Vita Jesu Christi, ed. L. M. Rigollot, IV, Parijs-

Rome 1870, pp. 790-802 (Caput LXXXV : De Assumptione, et laude beatae
Virginis). De verbondenheid van Maria met de H. Drieëenheid komt veel meer

tot uitdrukking waar de Menswording behandeld wordt (Ibid., I, pp. 46-47 :
Caput VI, 18 : Cooperatio totius Trinitatis mysterio incarnalionis).

78 Dire van Delf, Tafel van den Kersten Ghelove, ed. L.M.F. Daniels, III A :
Somerstiic, Antwerpen- Nijmegen 1938, p. 186, vs 200-203, ontleend aan Ludolphus
van Saksen, II, p. 99 : « quando te Filius tuus in throno suo secum collocavit
et corona regnis perpetue felicitate te coronavit ... ».

79 Vermeld door IC. Smits, op. cit., p. 18, naar F. Prims, Een Limburgs Gebedenboek
uit de XVde eeuw, in : Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde, 8e reeks, II, p. 196.

80 A. Verheul, Maria's Koningschap in de Romeinse liturgie, in : Maria's Koning¬
schap in het licht der Encycliek «Ad Caeli Reginam». Verslagboek der dertiende
Mariale dagen, Tongerlo, 1955, p. 138.
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Ave Regina Caelorum, opgesteld tassen de 10de en de 12de eeuw, wordt
ze als voorspreekster bij Jezus gehuldigd : « et pro nobis Christum
exora ». Ook in de andere antifonen, maar vooral in het Salve Regina
(Ilde eeuw) is Maria «... niet meer in de eerste plaats hemelkoningin,
die als topfiguur van de hemelse en aardse Kerk, God prijst en dank
zegt, doch de Koningin, die bij Haar Bruidegom, Koning Christus,
voor de mensen ten beste spreekt » sl.

Wij hebben deze teksten — slechts een greep uit een rijke voor¬
raad — nogal uitvoerig weergegeven, omdat ze liet duidelijk maken
dat bij de Kroning van Maria vooral gedacht werd aan de bruid van
het hooglied, die naast haar Zoon en Bruidegom op de troon plaats
nam om door Hem te worden gekroond. De talrijke voorstellingen in
de sculpturen, glasramen, miniaturen en vroege panelen, kunnen er
als illustraties voor gelden. Er kan inderdaad een opvallend, alhoewel
niet geheel gelijktijdig parallellisme vastgesteld worden tussen de geeste¬
lijke literatuur en de beeldende kunsten.

Dit betekent natuurlijk niet dat de auteurs, die wij hoger geciteerd
hebben, de H. Drieëenheid volledig uit het oog verloren bij hun hoog¬
gestemde beschrijvingen van Maria's kroning. Schreef de H. Bernardus
niet dat in Christus de gehele H. Drieëenheid haar bij haar hemelvaart
tegemoet ging82 ? Elders nog vermeldt hij dat zij « naar de troon
van God de Vader werd geleid, en op de troon van de opperste Drie-
eenheid plaats nam » 83. In een preek gewaagt hij ook van « de kussen
die zij heden in de zalige begroeting ontving van Hem, die zetelt aan
des Vaders rechterhand, nu zij, opgeklommen tot den troon der glorie
haar bruidszang aanhief... » 8i.

Dionysius de Karthuizer citeert een tekst van (of althans door
hem toegeschreven aan) de H. Hieronymus, volgens dewelke Maria
eerst naast haar Zoon plaats nam om daarna, wat van niemand anders
mag gezegd worden, boven de engelenscharen verheven te worden « ad
coeli palatium in dexteram Patris »85.

Deze teksten zijn stellig niet zonder betekenis voor de uitbeel¬
dingen, zowel van de Kroning van Maria door de H. Drieëenheid, als
van haar verheerlijking door God de Vader. Maar, althans voor zover
wij dit nu reeds kunnen overzien, zijn ze vóór de 14de eeuw veel zeld¬
zamer dan de voorstellingen waarin Maria gekroond wordt door haar
Zoon.

De oudste ons bekende tekst 86, waarin zeer expliciet de verheer¬
lijking van Maria door de H. Drieëenheid beschreven wordt, komt voor

81 A. Verheul, op. cit., p. 141.
82 Geciteerd door Dionysius Carthusianus, Opera Omnia, XXXVI, Doornik 1908,

p. 164. A'.
83 Ibid., p. 165 D-A-' (citaat naar de H. Bernardus).
84 Bernardus van Clairvaux, op. cit., p. 181.
85 Dionysius Carthusianus, Opera omnia, XXXVI, p. 166 B.
86 Dit betekent daarom niet dat er geen oudere zouden kunnen worden gevonden;

wij zegden het reeds hoger dat ons onderzoek geenszins als volledig mag worden
beschouwd.
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bij Ubertinus van Casale (1259 - na 1329): «Niet alleen Jezus, de
God-mens, gelauwerd in zijn verheerlijkt lichaam, maar de Koning
zelf, de God-Drieëenheid kwam triomfantelijk naar de allerheiligste
Maagd toegesneld... » 87. De Vader komt haar tegemoet in het bijzijn
van het hemels hof en erkent in har de waardigste moeder van zijn
enig geboren Zoon. De Zoon snelt haar tegemoet en betuigt haar zijn
kinderlijke aanhankelijkheid. Ook de H. Geest komt haar tegemoet
en erkent haar als de « oven van zijn liefde », uit dewelke het lichaam
van liaar Zoon geboren werd.

De uitvoerige beschrijving van de « occursus gloriosissimae Trini¬
tatis in ascensione Mariae », die wij hier beknopt hebben weergegeven,
besluit als volgt : « Aldus toch betuigde de gehele aanbiddelijke Drie¬
eenheid, in een zelfde en gelijkgestemde wil en liefde, aan de onschat¬
bare Maagd, dat ze haar bruid is van een onuitsprekelijke liefde,
koningin van de hemel van een ongenaakbare waardigheid, heerseres
over de wereld van een onmededeelzame macht... » ss. Wij vinden in
deze teksten van Ubertinus van Casale niet alleen de voorstelling van de
verheerlijking van Maria door de H. Drieëenheid, doch tevens hoe de
H. Drieëenheid Maria bij haar hemelvaart tegemoet snelt. In verband
daarmede kan hier terloops de vraag worden gesteld of niet voor
de twee drieluiken van Albert Bouts (afb. 16, 17) in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten te Brussel 80, waarop Maria door de Zoon
en de H. Geest hemelwaart wordt begeleid, de tekst van Ubertinus van
Casale als inspiratie kan gediend hebben. L. van Puyvelde 90 en K. Smits
hebben er reeds afdoend op gewezen dat de voorstelling van de dood
en de begrafenis op deze drieluiken van Albert Bouts, teruggaat op de
Legenda Aurea of de Sevenste Bliscap. Doch tevens merkte K. Smits op :
« Afwijkend zowel van de Sevenste Bliscap als van de Legenda Aurea

87 De tekst komt voor bij Dionysius Carthusius, Opera omnia, XXXVI, pp. 161 A-
162 C. Het dient gezegd dat op een andere plaats Ubertinus van Casale Maria
voorstelt, bij haar opname ten hemel begeleid door Christus en de engelscharen
(Ibid., p. 165 B-C).

ss « Sic igitur tota Trinitas adoranda, uniformi et concordi voluntate ae caritate,
inaestimabilem Virginem ostendit esse suam sponsam incommunicabilis caritatis,
reginam coeli inattingibilis dignitatis, mundi dominant imparticibilis potestatis,
electorum omnium inexhaurabilis benignitatis, omnium liostium Dei concubea-
tricem triomphalissimam inseparabilis strenuitatis, omnium thesaurum coelestium
dispensatricem largifluam pro suae complacentia voluntatis » ( Dionysius Cartlm-
sianus, Opera omnia, XXXVI, p. 162 B-C). — Dankbaar moge hier worden
vermeld dat Dr. D. Vervliet, adjunct-conservator van het Museum Plantin-Moretus
te Antwerpen, zo vriendelijk is geweest mijn vertalingen uit bet Latijn na te zien.

* Catalogus der oude schilderkunst, Kon. Musea voor Schone Kunsten van België,
Brussel 1949, p. 26, nrs. 534 en 535; M. Wéra, Contribution à l'étude d'Albert
Bouts, in : Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, XX (1951), pp. 139-
144; F. Baudouin, Kanttekeningen bij de catalogus van de Dieric Bouts-tentoon-
stelling, Bulletin, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel, VII, (1958),
p. 140.

110 L. van Puyvelde, Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het einde van de
Middeleeuwen (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde),
Gent 1912, pp. 196-199.
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16. Albert Bouts. Hemelvaart van Maria.
Kon. Musea voor Schone Kunsten,
Brussel. (Copyright A.C.L., Brussel)

is de nieuwe gedachte, dat Christus en de H. Geest Maria ten hemel
opvoeren en niet, zoals in de literatuur, engelenscharen » 91.

Ligt, ondanks het feit dat God de Vader bij A. Bouts Maria niet
begeleidt, misschien toch de tekst van Ubertinus van Casale (of een
verwante ?) aan de basis van de nieuwe voorstellingswijze ? De vraag
wordt hier slechts terloops gesteld.

De idee dat Maria bij haar opname ten hemel verheerlijkt wordt
door de H. Drieëenlieid treffen wij ook aan in de Revelaties van de
H. Brigitta van Zweden (Uppsala ca. 1303-1373), die in de Nederlanden
zeer goed bekend waren en er ook de iconografie beïnvloed hebben.
Reeds herhaaldelijk werd gewezen op de overeenstemming tussen de
wijze waarop Brigitta in haar « visioenen » de Geboorte van Christus
beschreef, en de uitbeelding daarvan bij onze Primitieven 92. In tegen¬
stelling nochtans met het motief van de Geboorte, zullen de kunstenaars
maar weinig gegevens gevonden hebben in haar korte beschrijving
van Maria's dood en opname ten hemel, die tot het hiernavolgende
beperkt blijft.

91 IC. Smits, op. cit., p. 137.
92 H. Cornell, The Iconography of the Nativity of Christ, Uppsala 1924; J.J.

Mak, Middeleeuwse Kerstvoorstellingen, Utrecht-Brussel, 1948, pp. 82-83.
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Maria wordt op het einde van haar aardse leven door een engel
verwittigd dal ze weldra tot Christus zal worden geroepen. Diep ver¬
zonken in een contemplatie, werd haar hart plots vervuld van zoveel
onuitsprekelijke vreugde, dat haar ziel gescheiden werd van haar
lichaam. En Maria, die door de schrijfster aan het woord gelaten wordt,
vervolgt : « Maar welke en hoeveel pracht mijn ziel toen zag, en met
welke eer de Vader, de Zoon en de H. Geest haar ontvingen, en door
welke menigte van engelen ze werd opgevoerd, kunt gij niet begrijpen,
noch kan ik uitspreken, zonder dat ook uw ziel van uw lichaam wordt
gescheiden ». Daarna, zo wordt vervolgd, werd Maria's lichaam in
het dal van Josaphat begraven, en na enkele dagen werd het eveneens
door een menigte van engelen ten hemel opgevoerd 93.

Veel bruikbaars vond de kunstenaar daar niet in, tenzij dan toch
de wetenschap dat de drie Personen van de H. Drieëenlieid bij dit
grootse gebeuren als hierbij aanwezig werden gedacht, en Maria grote
eer bewezen. Tevens dient te worden aangestipt dat in de Revelaties
van de H. Brigitta van Zweden Maria herhaaldelijk voorgesteld wordt
in gesprek met de H. Drieëenlieid of met een of twee van de goddelijke
Personen, wat ook wel enige invloed kan hebben uitgeoefend op de
uitbeelding in de schilderkunst van haar hemelse omgang met de H.
Triniteit.

Ongetwijfeld het meest uitdrukkelijk en het meest uitvoerig treffen
wij de voorstelling van de verheerlijking van Maria door de H. Drie¬
eenheid aan in de geschriften van Dionysius de Karthuizer, alias Denijs
van Rijkel, die een tijdgenoot was van Jan van Eyck (f 1441), Rogier
van der Weyden (1395 ? -1464) en Dieric Bouts (ca. 1440-1475), ver¬
mits hij in 1402 te Rijkel bij Sint-Truiden geboren werd en in 1471
te Roermond overleed °4. Hij heeft een zeer grote invloed op zijn tijd
uitgeoefend door zijn talrijke contacten met de meest verschillende
milieus.

In zijn mariologisch traktaat De dignitate et laudibus B.V. Mariae
treffen wij een hoofdstuk aan (Liber IV, Articulas IX) dat de titel
draagt : Qualiter supergloriosissima Trinitas venienti ad coelos electis-
simae Virginis obviavit et ipsam incomparabiliter gloriose earn suscepit
et glorificavit (Hoe de allerglorierijkste Drieëenlieid de uitverkorenste
Maagd bij haar opstijging ten hemel tegemoet kwam en op welke on¬
vergelijkelijke glorievolle ivijze ze haar ontving en verheerlijkte). Met
betrekking tot ons onderzoek is gans dit hoofdstuk van een bijzondere
betekenis. Nochtans moeten wij er ons hier toe bepalen er enkele

03 S. Brigitta. Revelationes Selectae... textum ad fidem Codd. Mss. cognovit A.
Heuser, (Bibliotheca mystica et ascetica...) Keulen-Bonn-Brussel, 1851,pp. 187-188.
Deze tekst wordt ook weergegeven door Dionysius Carthusianus, Opera omnia,
XXXVI, p. 157, B'-C'.

94 Zie over hem en zijn grote invloed, zowel bij vorsten en leken als bij de
geestelijkheid van zijn tijd, o.m. D.A. Mougel, Denis le Chartreux, 1402-1471, Sa
vie, son rôle, une nouvelle édition de ses ouvrages, Montreuil-sur-Mer 1896;
K. Swenden, Dionysius van Rijkel, Biographische nota's, in Ons Geestelijk Erf,
1950, p. 174 e.v.
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17. Albert Bouts. Hemelvaart van Maria (detail). Kon. Musea voor Schone Kunsten,
Brussel. (Copyright A.C.L., Brussel)



uittreksels van te citeren, die het duidelijkst en tevens het meest beknopt
Dionysius' visie van de verheerlijking van Maria door de H. Drieëenheid
weergeven : « Wij kunnen ook voor zeker aannemen dat zij aldus op
onvergelijkelijke wijze verheerlijkt, met eerbied en blijdschap door de
H. Drieëenheid opgenomen, verwelkomd en hartelijk omhelsd werd,
en met het licht der glorie omstraald, beloond met een gelukzalige
schouwing, doordrongen en vervuld van de allergrootste genieting Gods,
en geheel verheven tot deelgenote van de opperwezenlijke en aller¬
heiligste Drieëenheid... » 95.

« En aldus kwam God de Vader haar als zijn bruid, zijn uit¬
verkoren, liefste, trouwste, schoonste en heiligste bruid, voorbestemd
om uit de ellenden van dit aardse bestaan opgenomen te worden tot
het hemelse bruidsbed, tegemoet, haar op de meest vreugdevolle en
genadigste wijze omhelzend en haar de zoen van onschatbare waardig¬
heid en vrede verlenend. En de eniggeboren Zoon van God eerde, ont¬
ving en omarmde zijn allerwaardigste moeder, door haar op dezelfde
wijze tegemoet te gaan, te omhelzen, en te zoenen. En de H. Geest,
in een zelfde verwelkoming, omvattend zijn alleruitverkorenste en
allerreinste vaas, vulde deze vaas op zo verheven en buitengewone
wijze met alle geluk, gaven en bruidschatten van glorie, zoals hij ze
ook vroeger vervuld had van alle gaven van genade en deugd...»96.

Men kan zich de vraag stellen waarom op een gegeven ogenblik in
de geestelijke literatuur de voorstelling van de verheerlijking van Maria
door de H. Drieëenheid ontstond. De verklaring kan slechts gezocht
worden in de grote verering voor de H. Drieëenheid, die vooral onder
de invloed van de opbloei der mystiek in de late middeleeuwen alge¬
meen ingang had gevonden, en in 1334 aanleiding had gegeven tot de
instelling van het feest van de H. Drieëenheid 97. De mystiek in het

95 « ...poterimus utcumque pro posse intelligere cpiam incomparabiliter gloriose,
reverenter jucunde sit a siiperbenedicta Trinitate suscepta, amplexata, deosculata
ad lumine gloriae adimpleta, beatifica visione remunerata, suavissima Deitatis
fruitione perfusa ac superimpleta, et in totius superessentialis supersanctaeque
Trinitas consortium elevata...». (Dionysius Carthusianus, Opera omnia, XXXVI,
p. 160 B).

90 « Itaque sponsae suae singulari, carissimae, fidelissimae, pulcherrimae, sanetis-
simae, conparentali, de hujus vitae miseriis ad caelestum thalamum ascendi,
Deus Pater jucundissime ae gratiosissime obviavit, amplexum et osculum
inaestimabilis dignitionis, suavitatis et pacis praebens et imprimens ei. Uni-
genitusque Deis Filius Matrem suam dignissimam consimili observatione, deo-
sculatione, amplexu, honoravit, suscepit, adstrinxit. Sic et Spiritus Sanetus
vas suum dilectissimum atque mundissimum pari obviatione complectens, tam
summe et singulariter adimplevit illud omni felicitate, donis ac dotibus gloriae,
quam eminienter illud ante impleverat omni dono gratiae ac virtutum ». (Diony¬
sius Carthusianus, Opera omnid, XXXVI, p. 160 B'-C'). — Er dient evenwel
op gewezen dat op een andere plaats dezelfde auteur het aandeel van de
Tweede Persoon bij de kroning van Maria geenszins vermindert (zie o.m.
ibid., pp. 167A, 168D en 169 A-C), evenmin als vroeger Bernardus bij het
benadrukken van diens rol bij de Kroning, de H. Drieëenheid als geheel hierbij
geenszins uit het oog verloor.

97 Is.. Smits, op. cit., p. 21.
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Rijnland, en niet minder in de Nederlanden, heeft geleid tot een ver¬
diept schouwen van het mysterie van de drie Personen in de wezenlijke
éénheid van God. Aldus is ontstaan wat men genoemd heeft de Drie-
eenlieidsmystiek, waarvan ongetwijfeld Jan van Ruushroec (1293- ca.
1381) een der meest eminente vertegenwoordigerds is geweest. Pregnan¬
ter dan vóór hem was geschied, heeft hij de stadia van de mystieke
opgang met de H. Drieëenheid in verband gebracht9S.

Nu heeft misschien niemand duidelijker dan Dionysius de Kart-
huizer, in aansluiting met Ruusbroec's gedachtengang, in het licht
gesteld dat Maria, méér dan welke mystieker ook, in de beschouwing
van de H. Drieëenheid is opgegaan. Zoals ze gedurende haar aardse
bestaan, zo innig als maar enigszins mogelijk is, verbonden was met de
drie goddelijke Personen, overschaduwd als ze werd door de Vader,
bevrucht door de H. Geest, en Moeder werd van de Zoon, «zo is ze
in het hemelse rijk verbonden op de meest innige (familiarissime)
en meest geheime wijze met de overheerlijke Drieëenheid, is ze gewor¬
den de meest scherpziende, de diepste en meest geliefde schouwster ».
De Latijnse tekst is nog duidelijker : « perspicissima, profundissima ac
deliciosissima contemplarix » ". Elders luidt het dat ze nu : perfecte
et proximo est Deitatis luci immensa Trinitatis abysso absorpta.. .10°.
Ten hemel opgenomen stelt ze vast « op welke wijze door een uitvloeien
naar binnen een eeuwig geboren worden, de Zoon [door de Vader]
wordt voortgebracht, en de H. Geest op eeuwige en allerzoetste wijze
uit beiden [n.l. de Vader en de Zoon] voortvloeit; hoe groot het
wederzijds welgevallen is van de allereerbiedwaardigste Drieëenheid,
welke haar oneindige vreugde is, hoe onmetelijk diep de afgrond van
haar wijsheid, hoe groot haar onbegrijpelijke majesteit, hoe hoog haar
onmetelijke verhevenheid » 101.

98 Van een grondige studie over de Triniteits-leer van Ruusbroec raadplege men :
A. Ampe, De Grondlijnen van Ruusbroec's Drieëenheidsleer als onderbouw
van de zieleopgang, (Studieën en Teksten van ons Geestelijk Erf, IX), Tielt
1950, evenals de delen XII, A en B, en XIII in dezelfde reeks door dezelfde
auteur.

99 Dionysius Carthusianus, Opera omnia, XXXVI, p. 160 A'.
100 Dionysius Carthusianus, Opera omnia, XXXVI, p. 160 D. — Een ander, vroeger

voorbeeld, waarin Maria als schouwster van het mysterie van de H. Drieëenheid
voorgesteld wordt, treffen wij aan in een kort geschrift van de mystica Mech-
tild van Magdeburg (f 1283). Bij de beschrijving van de vijf hemelse vreug¬
den van Maria « versenkt sie sich in die Empfindungen, welche Maria im Augen¬
blick ihrer leiblichen Himmelfahrt in das Licht der Dreifaltigkeit durchdrangen »
(G.G. Meersseman, Von den Freuden Mariens, ein Beitrag zur Geschichte der
niederdeutschen Mystik, in Lebendiges Mittelalter, Festgabe für Wolfgang
Stammler, herausgegeben von der Philosophischen Fakultät der Universität
Freiburg, Schweiz, Freiburg 1958, pp. 130-161. Z.E.P. A. Ampe S.J., vestigde
onze aandacht op deze publicatie.

101 «...qualiter Filius emanatione ad intra et generatione aeterna produeatur, et
Spiritus Sanctus aeternaliter et superdulcissime profluat ab utroque, quanta sit
hujus supervenerandissimae Trinitatis complacentia mutua, quam superinfinita
laetitia; quam immensa sit abyssus sapientiae ejus; quanta incomprehensibili-
tas majestatis ipsius, quam prorus immensa excellentia ejus » (Dionysius Car¬
thusianus, Opera omnia, XXXVI, p. 160 C-D). Dezelfde gedachte treffen wij
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Deze tekst past volkomen in het kader van Rnusbroec's Drie-
eenlieidsmystiek, in dewelke adi.w. Maria door Dionysius de Karthuizer
ingeschakeld wordt102. Aldus wordt zij het grote voorbeeld voor hen
die de opperste treden van het schouwende leven in intense geestelijke
verdieping wensen te bereiken.

In deze samenhang is het ook opvallend dat Maria in Bouts'
tafereel te Wenen in een eenvoudig, donkerblauw kleed verschijnt, en
niet in een rijk koninklijk gewaad : vestitu deaurato, zoals het heet
in het psalmvers (44, vslO). Veeleer wijst haar sober gewaad op haar
deugden van ootmoed, nederigheid en inkeer, die in de geestelijke
tractaten tot voorbeeld voor alle vromen worden gesteld 103. Ze is hier
niet in de eerste plaats als hemelkoningin uitgebeeld, doch als een
eenvoudige, vrome schouwster, in stille aanbidding geknield, met de
glans van innige vergeestelijking op het gelaat.

-X-

Met deze laatste opmerking zijn wij nagenoeg ongemerkt over¬
gegaan van de voorstelling in de literatuur naar de uitbeelding in de
schilderkunst. Wanneer wij de hoger aangehaalde teksten herlezen
wordt het ons duidelijk dat wij daarin niet een beschrijving vinden die
de kunstenaars zonder meer konden overnemen. Ze zijn daartoe tegelijk
te mystisch vaag en ook te dynamisch. Nochtans hebben de kunstenaars
en hun opdrachtgevers uit deze (en dergelijke) geschriften de idee
geput, dat de Kroning van Maria diende voorgesteld als verricht door
de H. Drieëenheid. De kunstenaars dienden evenwel zelf een oplossing
vinden voor de vraag hoe ze daaraan gestalte zouden geven.

Reeds sedert de I3de eeuw beeldden de kunstenaars de H. Drie¬
eenheid op volgende wijze af : God de Vader in de gedaante van een
grijsaard, al dan niet voorzien van de symbolen van zijn waardigheid,
tezamen met de Zoon op een bank, die de troon voorstelt, terwijl
boven of tussen beiden in de duif van de H. Geest zweeft104. Om nu

ook aan in De praeconio et dignitate Mariae, Liber IV van dezelfde auteur,
in Opera omnia, XXXV, Doornik 1908, pp. 570 D, 571 D, e.a.

102 Men vergelijke de aangehaalde passage van Dionysius de Karthuizer piet
teksten van Ruusbroec, waarin deze de mystieke schouwing van het mysterie
van de H. Drieëenheid behandelt, o.m. Jan van Ruusbroec, Werken, naar het
handschrift Groenendaal, uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te
Antwerpen, III, 2e uitgave, Tielt 1947, pp. 110, 114-115, 214.

103 Zie o.m. Jan van Ruusbroec, op. cit., pp. 149-152. — Ubertinus van Casale
gewaagt van haar « abyssalis humilitas » : « Et quia in humilitatis non habuit
puram creaturam parem, in exaltatione non habet consortem ». (Geciteerd door
Dionysius Carthusianus, Opera omnia, XXXVI, p. 161 A'. — Zie over Maria
als « contemplarix » : o.m. Dionysius Carthusianus, Opera omnia, XXXV, pp. 521
B - 532 B'; en over haar deugden : Ibid., pp. 544 B' - 545 A'.

10i Zie over deze uitbeelding R. Bauerreis, H. Feldbusch, en E. Guldau, sub
Dreifaltigkeit, in Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, IV, Stuttgart 1958,
kol. 437-438. Wij hebben het werk van W. Braunfels, Die heilige Dreifaltigkeit,
Düsseldorf 1954, niet tijdig meer kunnen inzien.
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18. Vlaams Psalterium, 14de eeuw. (British Museum, Londen)

tot een voorstelling te komen van de Kroning van Maria door de H.
Drieëenheid hebben de kunstenaars de figuur van Maria in deze tradi¬
tionele triniteitsvoorstelling a.h.w. ingeschoven. Daar de Vader en de
Zoon reeds met zegenend gebaar voorgesteld werden, kon dit behouden
blijven voor de Kroning van Maria. Alleen voor de houding van de
H. Maagd en de wijze waarop de kroon op haar hoofd zou worden
geplaatst, diende een oplossing te worden gezocht.

De vroegste ons bekende voorstelling van de Kroning van Maria
door de H. Drieëenheid — eens temeer een Zuid-Nederlandse ! — komt
voor in een Vlaams Psalterium, bestemd voor een Franciskaans milieu
(afb. 18), waarvan de terminus post quem op 1263 kon bepaald worden,
en dat in de 14de eeuw zou ontstaan zijn 10G. De miniatuur stelt voor :

10s E. Panofsky, op. cit., I, p. 115 (als daterend 1387-1391 en vervaardigd door
een Vlaming in Engeland), II, afb. 166; M. Levi d'Aneona, The Iconography
of the Immaculate Conception in the Middle Ages and early Renaissance, (Mono¬
graphs on Archeology and Fine Arts, sponsored by the Archeological Institute
of America and the College Art Association of America), (s.l.). Published
by the College Art Association in conjunction with the Art Bulletin, 1954.
pp. 28-29, afb. 61 (Londen, British Museum, Add. Ms. 29704 f° 193v). Deze
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boven links, Christus in zijn verheerlijkte mensheid, de handen — zoals
op de voorstellingen van het Laatste Oordeel — in de hoogte houdend,
zodat de wonden in de handpalm gezien worden; samen met de Vader,
die met de rechterhand zegent, zit hij op een regenboog. Tussen en
boven beiden in, zweeft de H. Geest-duif met de bek naar omlaag.
Beneden in het midden, de staande Maria-figuur als Immaculata,
frontaal naar de toeschouwer gekeerd, de kroon op het hoofd en met
de gevouwen handen tegen de borst. Aan haar voeten knielen de
H. Franciscus van Assisi en de H. Clara. In de vier hoeken van de
compositie, komen, zoals op het glasraam te Lier, de symbolen van
de vier evangelisten voor 107. De teksten op de banderollen maken het
duidelijk dat Maria als Immaculata voorgesteld wordt bij deze kroning.

Een volledig en nauwkeurig onderzoek van de laat-middeleeuwse
Vlaamse miniatuurkunst dient nog uit te maken of genoemde boek¬
verluchting al dan niet als een vroeg « alleenstaand geval » dient te
worden beschouwd, ofwel voorlopers heeft gekend. Intussen zou, althans
volgens de huidige stand van de wetenschap, de verspreiding van het
iconografisch motief der Kroning van Maria door de H. Drieëenheid
eerst wat later, en ongeveer tegelijkertijd in verschillende Europese
landen ontstaan zijn. Het Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte
vermeldt als eerste bekend kunstwerk, waar het op voorkomt, een
Engels reliëf in albast te Gross-Grönau bij Lübeck, dat uit liet derde
kwart van de 14de eeuw zou dateren los. A. Hackel citeert een beeld¬
houwwerk te Worcester van ca. 1390 109. L Réau vermeldt als oudste
hem bekend voorbeeld een paneel toegeschreven aan de Meester van
Rubilios, uit de school van Valencia (ca. 1410-1420), in het museum
van Cleveland, U.S.A.110. Wij zelf kunnen daaraan toevoegen een grote
tekening op perkament in het Prentencabinet van het Musée du Louvre,
voorstellend De Dood, de Opname ten hemel en de Kroning van Maria
(afb. 19). Deze fraaie tekening werd destijds door P. Durrieu aan André
Beauneveu toegeschreven, terwijl Grete Ring ze situeert te Parijs — dit
grote internationale centrum, waar Italiaanse, Vlaamse e.a. invloeden
mekaar ontmoetten, — en ze ca. 1390-1400 dateertm. Waarschijnlijk
zou een onderzoek van de kunst in verschillende landen omstreeks

auteur stelde als terminus postquem 1263 vast, en meent dat het hs. nog uit
de 13de eeuw zou dateren. Deze datering is ongetwijfeld te vroeg.

107 M. Levi d'Ancona, op. cit., p. 29, noot.
108 R. Bauerreis, e.a. op. cit., kol. 431-432.
100 A. Hackel, op. cit., pp. 82-83.
110 L. Réau, op. cit., Tome second, II, p. 625, naar het schilderij vermeld wordt

als toegeschreven aan «Pedro Nicolau de Albentosa, école de Valence, V (ers)
1410 ». De recente publicaties van het museum van Cleveland (U.S.A.) ver¬
melden het als toegeschreven aan de Meester van Rubilios, school van Valen¬
cia, ca. 1410-1420 : W.M. Milliken, In Memoriam Leonard C. Hanna Jr., Cleve¬
land 1958, nr. 16, afb. 61; W.M. Milliken, The Cleveland Museum of Art
Handbook, Cleveland, 1958, nr. 397).

111 G. Ring, A Century of French Painting, Londen 1949, p. 192, cat. nr. 11, afh. 8.
G. Swarzenski vestigde reeds eerder de aandacht op de tekening in het Louvre
in dit verband (Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, XLII (1944),
pp. 41-50). Dezelfde auteur vermeldt in dezelfde bijdrage een kroning van
Maria door de H. Drieëenheid waarbij Marie de face voorgesteld wordt, volgens
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19. De Dood, de Opname ten Hemel en de Kroning van Maria,
tekening, Prentenkabinet Louvre, Parijs.

(Copyright Louvre, Parijs)



dezelfde tijd, nog wel andere voorstellingen aan het licht brengen.
Het moge intussen volstaan aan te stippen dat alles er schijnt op te
wijzen dat van het einde van de 14de eeuw af het motief van Maria's
kroning door de H. Drieëenheid algemeen ingang schijnt te hebben
gevonden.

*•

Van meet af aan kunnen wij twee soorten uitbeeldingen van de
Kroning van Maria door de H. Drieëenheid onderscheiden : 1. deze
met een frontale opstelling van Maria, dus met het gelaat en de voor¬
zijde van het lichaam naar de toeschouwer gekeerd; 2. deze met de
knielende Maria van terzijde gezien.

Tot de reeks met de frontale voorstelling behoren o.m. de reeds
vermelde Vlaamse miniatuur uit de 14de eeuw, de Britse sculptuur te
Gross-Grönau en te Worcester, en het vroeg-vijftiende-eeuwse paneel
uit de Spaanse school te Cleveland. Verder ook, compositioneel nauw
met mekaar verwant, de voorstelling in grisaille van Rogier van der
Weyden te New York, het glasraam te Lier, het tafereel van Dieric
Bouts te Wenen en de Utrechtse miniatuur te 's Gravenhage, — kunst¬
werken die wij hoger bespraken, en waarvan het laatstgenoemde ons
reeds tot ca. 1460 voert. Konden wij tot dan toe, ondanks kleine onder¬
linge verschillen en afwijkende persoonlijke interpretaties onder deze
Nederlandse taferelen een nauwe samenhang vaststellen, en eenzelfde
schema als gemeenschappelijke grondslag vermoeden, dan zal daarna
in de uitbeeldingen geleidelijk een grotere willekeur aan de dag treden.

Zonder op volledigheid aanspraak te willen maken, kunnen wij
deze verdere, divergerende ontwikkeling aantonen met een aantal voor¬
beelden uit de late 15de eeuw en uit de eerste decenniën van de
16de eeuw.

Vermelden wij vooreerst de kroning die voorkomt in een tondo op
het dak van de befaamde Sint Ursula-rijve (kort vóór 1489) van Hans
Memling in het St.-Janshospitaal te Brugge (afb. 20)112. Weliswaar werd
in de grote lijnen het bekende schema behouden, maar Maria heeft
nu plaats genomen tussen de Vader en de Zoon in, op dezelfde troon.
Het wit van haar gewaad, dat haar onbevlekte maagdelijkheid symbo¬
liseert, was vanzelfsprekend aangewezen op een rijve aan de H. Ursula
en haar 10.000 maagden gewijd.

Een zekere samenhang met het traditionele schema treffen wij
ook nog aan in een paneel dat eerst sedert het in 1949 deel uitmaakt
van de Samuel H. Kress Collection, in de National Gallery te Washing-
ton, bekend geworden is, en dat door W.R. Valentiner en M.J. Fried¬
länder aan de Brugse Meester van de Legende van de H. Lucia werd
toegeschreven113. Hier is evenwel Maria's opgang ten hemel, onder

hem daterend van ca. J400 en afkomstig uit het Tirolerland, — volgens hem
«the earliest known rep~esentation of this type» (op. cit. p. 46).

112 L. Baldass, Hans Memling, Wenen 1942, p. 47, nrs. 104-117, afb. 116.
113 Paintings and Sculpture from, the Kress Collection, acquired by the Samuel

H. Kress Foundation 1945-1951, Washington, D.C., National Gallery of Art,
1951, p. 132, afb. op p. 183. Compositorisch kan hiermede worden vergeleken
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begeleiding van een menigte engelen, het hoofdmotief van de voor¬
stelling. Boven zien wij nochtans, kleiner voorgesteld, de troon waarop
God de Vader (rechts) en God de Zoon (links), beide met de kroon
reeds in de hand, — waarboven de H. Geest-duif zweeft — Maria's
komst afwachten.

Losser van de traditie is de uitbeelding, die op een paneeltje in
het Palazzo Colonna te Rome voorkomt, dat door M.J. Friedländer
aan Barend van Orley of omgeving, door L. van Puyvelde aan Adriaen
Isenbrant wordt toegeschreven en waarop in kleine tondo's de Zeven
vreugden van Maria worden voorgesteld, omheen een centraal motief,
Maria met het Jezuskind en de eenhoorn n4. Op één van die tondo's
wordt de Kroning afgebeeld, waarop de Vader en de Zoon samen en
met beide handen de kroon op het hoofd van Maria plaatsen, terwijl
de duif boven hen zweeft.

Van Albert Cornells wordt in de Sint-J acobskerk te Brugge een
groot drieluik bewaard (1517-1522), waarop in het middenpaneel de
Kroning van Maria door de H. Drieëenheid voltrokken wordt voor het
hemelse hof, in aanwezigheid van een grote menigte van engelen en
heiligenlls. Hier zit God de Vader aan de rechterzijde van God de
Zoon, dus omgekeerd t.o.v. de gebruikelijke uitbeelding, terwijl Maria
neerknielt.

Op een Brusselse tapisserie, voorheen in de verzameling Somzée,
door H. Göbel ca. 1520 gedateerd, komen de drie figuren van de
H. Drieëenheid onder de gestalte van drie volledig op elkaar gelijkende
jonge mannen voor 116. Gedrieën zitten ze op dezelfde troon en samen
plaatsen ze de kroon op het hoofd van Maria, die door twee allegorische
figuren wordt begeleid. De H. Drieëenheid wordt in Brusselse panelen
en; tapisserieën van deze tijd vaak op deze wijze uitgebeeld. Aldus
komt ze eveneens voor bij Barend van Orley, op het centrale paneel
van diens veelluik met het Maria-leven in de Commissie van Open¬
bare Onderstand te Brussel. Hier wordt evenwel niet de eigenlijke
Kroning voorgesteld, maar de opwachting van Maria door de H. Drie-
eenlieid bij haar opvaart ten hemel117.

Ten slotte dienen wij nog in de reeks der frontale voorstellingen
twee voorbeelden uit de 16de eeuw te vermelden, waarin de invloed
van Albrecht Dürer's prent in de reeks van het Marienleben uit 1510

het centrale paneel van en triptiek in de kerk van Laranete (Spanje), van
Ambrosius Benson (Foto Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
nr. 8276 : Iconographie Index, nr. 73 A 91 (+4).
L. van Puyvelde, La peinture flamande à Rome, Brussel 1950, pp. 109-110, afb. 34.
M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, IX, afbn. LXXXI en LXXXII;
Fierens-Gevaert, Les Primitifs flamands, I, Brussel 1909, pp. 155-156, afb. CXX.

110 H. Göbel, Wandteppiche, I, Die Niederlande, II, Abbildungen, Leipzig 1923,
afb. 118. — H. Göbel vermeldt ook een tapisserie in bet Louvre, van 1485, die
hij verkeerdelijk als Marienkrönung aanduidt. Het is eerder een Verheerlijking
van Maria. In een eerstdaags te verschijnen werk over Vlaamse wandtapijten
zal Prof. Dr. Ir. R.-A. d'Hulst uitvoerig de iconografie van dit wandtapijt behan¬
delen.

117 L. Baldass, Die Entwicklung des Bernard van Orley, Jahrbuch der Kunsthis¬
torischen Sammlungen in Wien, N.F., XIII (1944), pp. 161-163, afb. 142.
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duidelijk kan vastgesteld worden. Het eerste is een glasraam, de
zgn. Vitrail de la Chapelle de Madame in de kerk te Brou, waarvan
het centrale motief door de ontwerper, Jan van Roome, ontleend werd
aan Dürer's houtgravuur118. Links wordt Christus, tot aan de heup
naakt, voorgesteld; rechts God de Vader, met een grote witte baard en
gedrapeerd in een wijdse mantel. Het tweede is het paneeltje van Jacob
Cornelisz van Oostsanen (ca. 1470-1533) in de verzameling van Dr. H.
Wetzlar te Amsterdam119. Alhoewel de Hollandse schilder nogal vrij
omspringt met zijn voorbeeld, en de goddelijke personen alle drie
onder menselijke gedaante en met vrijwel gelijkende gezichten uit¬
beeldt, is het duidelijk dat hij Dürer vrij nauwkeurig volgt voor de
figuur van Christus, alsmede voor het gewaad van de H. Geest (die
dus dit van God de Vader op de Dürerprent draagt). Deze afhankelijk¬
heid van de grote Duitse meester laat ons dan ook toe het paneeltje
van Van Oostsanen na 1510 te dateren.

Als oudste voorbeeld van de tweede reeks, die voorstellingen omvat
waarin Maria van terzijde voorgesteld wordt, terwijl zij voor de H.
Drieëenheid knielt, dient de reeds eerder aangehaalde tekening in
het Louvre (ca. 1390-1400) te worden vermeld. Hier knielt Maria voor
een ietwat gebogen troon in de vorm van een stenen zitbank. God de
Vader, die links zit, zegent haar. Aan zijn linkerzijde (dus niet in
dexteram patris) heeft Christus plaats genomen, die met de linker¬
hand de kroon vasthoudt en haar met de rechterhand eveneens zegent.
Boven de kroon, de zwevende H. Geest-duif120.

Een later voorbeeld uit deze tweede reeks, biedt de miniatuur
in de Heures de Milan, die door G. Hulin de Loo ca. 1445-1450 gedateerd
wordt (Hand K)121. Hier zit Christus rechts van God de Vader op een
monumentale troon. Een menigte van engelen en heiligen kijkt toe
naar het wonderlijk gebeuren dat Maria's verheerlijking is. Maria
knielt en kijkt naar rechts, dus in de richting van God de Vader.

Op het centrale paneel van een drieluik in Buckingham Palace te
Londen, door Friedländer toegeschreven aan de « Brugse Meester van
1499»122, wordt een Kroning voorsgesteld, die enigszins als een variante
van de vorige voorstelling mag worden beschouwd (afb. 21). Maria is
ditmaal naar links gekeerd, dus in de richting van Christus, die zich
naar haar toeneigt. Ditmaal is God de Vader niet rechts van haar, maar
onmiddellijk achter haar voorgesteld. Opvallend ook is het feit dat
Maria's gelaat bijna in driekwart naar de toeschouwer gekeerd is.
Friedländer gewaagt van een « Bedeutende Komposition, die sicherlich
von Hugo van der Goes herrührt»123.
118 A. Chagny, Bourg et Brou (Bresse et Dombres), (Visions de France), Lyon

1959, afb. 31.
110 Catalogus van de tentoonstelling Kunstschatten, Twee Nederlandse collecties

schilderijen uit de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw..., Laren, Singer
Museum, 14 juni-16 augustus 1959, nr. 3.

120 G. Ring, op. cit., afb. 8.
121 G. Hulin de Loo, op. cit., afb. XXVI.
122 M.J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, IV, Berlijn 1926, afb. XLII;

K. Smits, op. cit., p. 185.
123 M.J. Friedländer, op. cit., IV, p. 135, nr. 39.
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21. Brugse Meester (om 1499). Kroning van Maria (detail). Buckingham
Palace, Londen. (Copyright A.C.L., Brussel)
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Deze samenhang met Hugo van der Goes wordt nog bevestigd
wanneer men, naast dit prachtig tafereel, de miniatuur plaatst met
de Kroning van Maria in het zgn. « Croy-Gebetbuch », in de National-
Bibliothek te Wenen (afb. 22). Door F. Winkler werd ze aan de Meester
van Jakob IV van Schotland toegeschreven124, een kunstenaar bij wie
tal van ontleningen aan Hugo van der Goes voorkomen. Al stemt de
compositie, ook als men ze in spiegelbeeld plaatst, niet geheel overeen
met bet paneel te Londen, een zekere verwantschap kan nochtans niet
ontkend worden. Wij moeten er ons tevreden mee stellen hier even
de aandacht op gevestigd te hebben, en het aan diegenen overlaten
die de kunst van Hugo van der Goes, alsook de minatuurkunst van
de 15de eeuw bestuderen, om hieruit mogelijk verdere conclusies te
trekken. Bij dit onderzoek dient ook een andere miniatuur te worden
betrokken, die voorkomt in een handschrift in het British Museum
(afb. 23), door een Vlaams kunstenaar op het einde van de 15de eeuw
verlucht125.

Het grote bezwaar van deze uitbeeldingen met Maria in profiel
gezien was voor de kunstenaars wel dat Maria's gelaat niet zo heel
goed zichtbaar kon getoond worden. Zowel op het paneel in het
Koninklijk Paleis te Londen als in de miniatuur van het Croy-Gebet-
bucli, werd daaraan reeds verholpen. Meester Michiel (Sittow) zou
voor deze moeilijkheid een oplossing vinden, door op een schilderij
in de verzameling Heugel te Parijs de troon, waarop God de Vader en
God de Zoon zitten, schuin te plaatsen (op de linkerzijde van het
paneel), zodat althans Maria, die in de richting van de H. Drieëenheid
knielt, tegelijk grotendeels naar de toeschouwer gewend is 126.

Tot deze enkele voorbeelden van de twee soorten voorstellingen
— waaraan er ongetwijfeld nog tientallen andere, vooral boekverluch¬
tingen, zouden kunnen toegevoegd worden — moeten wij ons hier
beperken 127. Het zou ook het bestek van deze bijdrage te buiten gaan
te onderzoeken waarom in de loop van de 16de eeuw, eveneens in Italië,
waar men het langst trouw gebleven was aan de uitbeelding van
Maria's kroning door Christus, de Drieëenheids-voorstelling bij die Kro-

124 F. Winlder, Die flämische Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts, Leipzig
1925, Tafel 74 t.o.,p. 127 (Croy-Gebetbuch, Wenen nr. 1858, f° 97 v.).

125 Londen, British Museum, Add. nr. 18851, f° 301 : Spaans Breviarium voor Domini-
kanen-gebruik, geschonken door Francisco de Roias aan Elisabeth, Koningin
van Spanje en Sicilië, en verlucht door een Vlaams kunstenaar op het einde
van de 15de eeuw. Volgens M. Levi d'Ancona (op. cit., pp. 31-32) zou de boek¬
verluchting van vóór 1482 dagtekenen.

120 K. Smits, op. cit., afb. 57.
127 De vroegere vormen van Kroning door Christus komen nog sporadisch voor

in de Vlaamse kunst van de 15de eeuw, evenals trouwens nog andere varianten.
Voor enkele voorbeelden zie o.m. F. Winkler, Die nordfranzösische Malerei
im 15. Jahrhundert und ihr Verhältnis zur altniederländischen Malerei, in
P. Clemen e.a., Belgische Kunstdenkmäler, I, München 1923, Tafel 332; P.
Durrieu, La miniature flamande au temps de la cour de Bourgogne (1415-
1530), Brussel-Parijs 1921, Pl. LXI; F. Winkler, Die flämische Buchmalerei...,
Tafel 51, e.a. — Zie ook hoger p. 186 en p. 187.
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23. Kroning van Maria, Spaans Breviarium met Vlaamse boekverluchtingen, einde
XVde eeuw. British Museum Londen.
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24. Chr. Jegher naar P.P. Rubens. De Kroning van Maria door de Drieëenheid, houtsnede.(Copyright Kon. Bibliotheek, Brussel)



ning alle andere zou verdringen. Wij kunnen liier slechts vaststellen
dat zulks is gebeurd, en dat in de 17de eeuw praktisch alleen nog de
Kroning door de H. Drieëenlieid (o.m. bij Rubens) wordt uitgebeeld 128
(afb. 24).

Samenvattend kunnen wij vooreerst tot besluit aanstippen dat
van omstreeks 1400 de voorstelling van Maria's kroning door de
II. Drieëenheid geleidelijk de kroning door Christus vervangt. Zelfs
konden wij een paar oudere voorbeelden aanhalen die tot dusver in
dit verband nog niet werden bestudeerd. Tevens hebben wij in de
uitbeelding van Maria's kroning door de H. Drieëenheid twee grote
categorieën kunnen onderscheiden : deze waarin Maria de face en
geknield voorgesteld wordt; en deze waar ze frontaal, het gelaat naar
de toeschouwer gekeerd, verschijnt. Tot deze laatste reeks behoort
Bouts' tafereel te Wenen.

Vervolgens hebben wij vastgesteld dat deze Kroning van Maria,
niet een volledig nieuwe schepping van de Leuvense meester is geweest.
Zijn compositie sluit aan bij de vorstellingen op Rogier van der
Weyden's paneel te New York en op bet tot dusver nog niet genoeg
bestudeerde glasraam te Lier, die zelf hoogstwaarschijnlijk afhankelijk
zijn van een ouder, thans onbekend archetype, dat mogelijk door de
Meester van Flémalle werd geconcipiëerd. Dit thans verdwenen voor¬
beeld werd waarschijnlijk het meest getrouw weergegeven in het glas¬
raam te Lier, dat trouwens ook het meest « archaïsch » voorkomt, en
voor hetwelk wij als datering ca. 1450 voorstellen.

Wanneer men nu met dit meesterwerk van vijftiende-eeuwse glaze¬
nierskunst Dieric Bout's tafereel vergelijkt, dan valt het ons vooreerst
op dat dit laatste minder plechtig, minder jubelend van gevoelsinhoud
is. De stille afgemeten gebaren, de mijmerende gelaatsuitdrukkingen,
de rustige plooien van de gewaden, en vooral de grote ingekeerdheid
van Maria geven aan het tafereel van de Leuvense Meester een inniger,
wij zouden haast zeggen, minder koninklijk-feestelijk en ook minder
liiëratisch karakter. Haar sober gewaad en haar geknielde houding
wijzen er op dat Maria niet zozeer als koningin — al is ze dit onge¬
twijfeld toch ook — doch in de eerste plaats als schouwster, contempla-
rix, van het ondoorgrondelijke mysterie van de H. Drieëenheid wordt
uitgebeeld. Een stille schouwster, eerder naar het voorbeeld van de
Navolging van Christus dan naar dit van de vurige mystiek van een
Tauler en andere Rijnlandse mystici. Wij kunnen vermoeden dat Bouts'
persoonlijke geaardheid wel zeer geschikt is geweest om aan deze vorm
van innige, verstilde devotie de passende artistieke vormgeving te ver¬
lenen 129.

128 Cfr. B. Knipping, De Iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden,
II, Hilversum 1940, pp. 24-25.

129 Sedert lang bereiden wij een studie voor over de samenhang van Bouts' kunst
met de cultuurhistorische stromingen van zijn tijd, meer bepaaldelijk over het
iconografisch aspect van zijn kunst in verband met de spiritualiteit van de
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Een poging werd verder ondernomen 0111 een verklaring te vinden
voor liet feit dat geleidelijk van ca. 1400 af de H. Drieëenlieid betrokken
wordt bij de uitbeelding van de Kroning van Maria. De oplossing
hiervoor lijkt ons wel deze te zijn, dat in de late middeleeuwen vooral
onder invloed van de mystiek, een steeds toenemende verering voor
de H. Drieëenlieid ontstond, gepaard aan een grote Maria-verering.
De teksten van Ubertinus van Casale, de H. Brigitta van Zweden en
vooral Dionysius de ICarthuizer — een tijdgenoot van Rogier van der
Weyden en Dieric Bouts —, die wij bier aanhaalden en met oudere
geschriften vergeleken, wijzen wel in die richting. Ongetwijfeld heeft
de verbreiding van de Drieëenheidsmystiek, mede onder de invloed
van Ruusbroec's geschriften, veel tot deze voorstellingswijze bijgedragen.

Ten slotte hebben wij vastgesteld dat op bet einde van de 15de en
bet begin van de 16de eeuwen, nagenoeg uitsluitend Maria als gekroond
door de H. Drieëenlieid in de beeldende kunsten voorgesteld wordt.
Ook later, in de tijd van de Barok, zal dit het geval zijn, en alsdan
zal Joost van den Vondel, geheel in de lijn van deze traditie, dit
hemelse gebeuren aldus in feestelijk gestemde verzen beschrijven :

Met wat een stoet en majesteit en zegen
Onthaalden V de Vader, Zoon en Geest;
Toen Gij, van hier, ten hemel voert; te feest
Langs hyacinthe en langs turkooize wegen 13°.

15de eeuw. Deze bijdrage is hiervan slechts een ietwat gewijzigd fragment.
Wij hopen later deze studie eenmaal te kunnen voltooien.

130 Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, verzorgd en ingeleid
door A. Verwey, Amsterdam, 1937, p. 988.

« LE COURONNEMENT DE LA VIERGE PAR LA TRINITE »

DANS LA PEINTURE DES ANCIENS PAYS-BAS AU XVe SIECLE

par F. BAUDOUIN

Le but de cette étude est de préciser la place du panneau de Dieric Bouts,
à l'Académie de Vienne, dans l'iconographie du couronnement de la Vierge.

Pendant la plus grande partie du moyen âge les artistes ont représenté la
glorification de la Vierge au ciel par le Christ. On distingue trois variantes : le
Christ bénissant la Vierge après le couronnement (à partir du XIIe siècle) ; le
Christ bénissant la Vierge pendant qu'un ange pose la couronne sur sa tête (au
XIIIe siècle) ; le Christ posant lui-même la couronne sur la tête de la Vierge
(également à partir du XIIIe siècle). Vers 1400, les artistes remplacent parfois
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le Christ par Dieu le Père, mais le plus souvent ils représentent le couronnement
de la Mère de Dieu comme un événement auquel assiste toute la Trinité. Les motifs
anciens sont encore employés pendant tout le XV0 siècle, mais à la fin ce sera la
représentation « trinitaire » du thème qui sera acceptée presque sans exception. Le
thème du couronnement par la Trinité apparaît vers la fin du XIVs et le début
du XV° siècle, presque simultanément dans plusieurs régions de l'Eurone. On le
trouve peut-être pour la première fois dans une miniature flamande du XIVs siècle
du British Museum à Londres (fig. 18), mais il apparaît aussi, entre autres, dans
un dessin français (vers 1390-1400) au Louvre (fig. 19), dans un relief en albâtre
à Gross-Grönau près de Lübeck, dans une sculpture à Worcester (Angleterre), dans
un panneau d'un peintre de l'Ecole de Tyrol (vers 1400) et dans un tableau du
Maître Rubilios (Ecole de Valence, vers 1410-1420), au Musée de Cleveland
(Etats-Unis).

Selon l'attitude de la Vierge, on peut distinguer deux catégories de représen¬
tations du couronnement de la Vierge par la Sainte Trinité : l'une où la Vierge
est vue de face, le visage tourné vers le spectateur; l'autre, où la Vierge est vue
de côté, généralement de profil, le visage plus ou moins tourné vers le trône de
la Trinité. L'auteur cite plusieurs exemples dans l'art des anciens Pays-Bas qui
appartiennent à l'une ou à l'autre de ces deux catégories.

Le tableau de Bouts à l'Académie de Vienne appartient au premier groupe.
La Vierge est à genoux, le visage serein et recueilli tourné vers le spectateur, pen¬
dant que Dieu le Père et le Fils, ensemble, tiennent la couronne au-dessus de sa
tête, et que la colombe, représentant le Saint-Esprit, plane au-dessus de cette
couronne.

L'auteur s'est demandé si la composition de Bouts pouvait être considérée
comme une conception tout à fait originale du maître, ou bien, si elle «s'inscrit»
dans une certaine tradition. Il arrive à la conclusion que Bouts, tout en la modifiant
et l'interprétant de manière personnelle, s'est basé sur une composition plus ancienne,
que Rogier van der Weyden (fig. 9) et le dessinateur d'un vitrail de l'Eglise
St-Gommaire à Lierre (fig. 12) avaient déjà reprise avant lui. Vu l'aspect plus
« archaïque » du vitrail, que l'auteur croit pouvoir dater vers 1450, il semble bien
qu'il représenta plus fidèlement que le fragment de Rogier 1'« archétype » de cette
composition, sans toutefois trop s'attarder à cette hypothèse; l'auteur se demande
si cet archétype n'aurait pas été conçu par le Maître de Flémalle.

De cet archétype dérive également une miniature de l'Ecole d'Utrecht (vers
1460) (fig. 15). Schone avait déjà remarqué un certain rapport entre celle-ci
et le panneau de Bouts. Il en avait conclu que la composition de celui-ci, tout
comme la miniature, avait été emprunté à un exemple hollandais perdu. Toutefois,
il ne voulait pas exclure la possibilité que les auteurs du panneau de Vienne
(d'après lui pas de la main de Bouts, mais du «Maître de l'Arrestation du Christ
de Munich ») et de la miniature utrechtoise se seraient basés sur une composition
perdue de Bouts lui-même, datant de la période où il habitait encore Haarlem, sa
ville natale. Toutefois, la miniature ressemble beaucoup plus au vitrail de Lierre
et au fragment de Rogier qu'au panneau de Bouts. Ceci fait supposer que le
miniaturiste d'Utrecht a repris plutôt un motif, connu déjà antérieurement aux
Pays-Bas méridionaux. Peut-être une composition « flémallesque » qui, comme tant
d'autres, avait été introduite dans l'art de la miniature des Pays-Bas septentrionaux.

L'auteur étudie ensuite les causes du développement iconographique, par lequel,
à partir de 1400 environ, le couronnement de la Vierge par le Christ a été remplacé
davantage par le couronnement par la Trinité. L'explication de L. Réau semble plutôt
superficielle : «Ainsi à chaque étape, la Vierge monte en dignité : elle est couronnée
d'abord par un ange, puis par le Christ, par Dieu le Père, et enfin par la Trinité tout
entière qui se mobilise pour l'admettre dans son sein; ce crescendo iconographique est
une confirmation frappante du progrès de la mariolatrie ». Cette explication ne cor¬
respond d'ailleurs pas avec le déroulement iconographique esquissé par Réau lui-
même. Par l'étude de quelques traités théologiques et mystiques parmi les plus
connus au moyen âge, l'auteur fait la constatation que jusqu'au XIVs siècle, les
écrivains religieux mentionnent presque exclusivement le Christ comme celui qui
couronne et glorifie la Vierge lors de son Assomption. A partir du début du
XIVe siècle (et même un peu avant) on trouve des écrits où toute la Trinité
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procède à ce couronnement. Il y a donc un certain parallélisme entre la représen¬
tation écrite et figurée du même thème. Des textes d'Ubertin de Casale, de Sainte
Brigitte de Suède et de Denis le Chartreux, dont quelques uns sont cités ici,
démontrent en effet que les artistes, et ceux qui leur ont passé les commandes,
n'ont fait que suivre les idées exprimées à ce sujet par les théologiens et les
mystiques. Les artistes ont cependant dû trouver encore la forme artistique adéquate
pour transporter dans l'œuvre d'art les conceptions plutôt abstraites des écrivains.

L'auteur attache beaucoup d'importance aux écrits de Denis le Chartreux. Contem¬
porain de Jean van Eyck, Roger van der Weyden et Bouts, il a exercé une grande
influence sur la vie spirituelle de notre pays au XV" siècle. Il a, pour ainsi dire,
«intégré» la Vierge dans la doctrine de la contemplation mystique de la vie
intime du Dieu LTn et Trine, doctrine dont Jan van Ruusbroec a été le théoricien
le plus profond et le plus écouté aux anciens Pays-Bas. Pour Denis le Chartreux, la
Vierge, liée comme elle l'est par la conception et la naissance du Christ, ainsi que
par son Assomption, à la vie la plus intime de la Trinité, est avant tout l'exemple
le plus parfait de contemplation pour tous ceux qui s'efforcent de progresser dans
la vie d'union à Dieu, plutôt selon la spiritualité de l'Imitation de Jésus-Christ que
selon celle de Tauler et d'autres mystiques rhénans.

L'auteur constate que la composition de Bouts diffère de celle de ses pré¬
curseurs par la simplicité des vêtements et par l'attitude retenue et modeste de la
Vierge. Le Maître de Louvain la représente davantage comme exemple pour tous
les fidèles que comme Reine des Cieux, le couronnement même lui conférant toute¬
fois cette haute dignité.
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JO DELAHAUT

! LES PREMIERS ABSTRAITS

BELGES

L'OPUS 47 - 1923 de Victor Servranckx fut choisie l'année dernièrepour figurer à l'Exposition Universelle de Bruxelles parmi les dix
œuvres marquantes qui représentaient l'apport belge à l'art contem¬
porain de la moitié de ce siècle (Cinquante Ans d'Art Moderne). Nous
nous réjouissons fort que le Musée d'Art Moderne de Bruxelles ait
récemment décidé l'acquisition d'un tableau aussi significatif. Son
admission aux cimaises officielles nc/us permettra de poser une question
qui intéresse tous ceux qui participent à la vie de nos musées : dans
quelle mesure l'absence des premiers abstraits belges dans nos collec¬
tions officielles est-elle encore justifiable ?

En effet, la peinture de. Servranckx appartient à une tendance
esthétique qui fut défendue en Belgique entre 1918 et 1930 : la
« Plastique Pure ». Une première œuvre du même artiste, L'amour de
la machine, 1923, avait déjà été admise au même musée dès 1954.
Mais ces deux tableaux exceptés et ne rappelant d'ailleurs qu'un seul
nom, aucune autre œuvre n'évoque dans nos musées ce mouvement
pictural : ni à Liège, ni à Gand, ni à Anvers, ni à Verviers, ni à Tournai,
rien ne ressuscite cette phase de notre histoire de la création plastique.

Cette lacune trouvait hier son explication dans l'engouement
exclusif que suscita l'expressionnisme au moment même où l'abstrac¬
tion s'installait chez nous. Est-il encore possible de ratifier ce com¬
portement aujourd'hui ?

Un mouvement oublié

Toute une fraction de notre histoire éclipsée, voilà certainement
un jugement qui peut paraître étonnant et inique pour ceux qui y
participèrent.

Comment l'expliquer ?
La peinture abstraite connut des fortunes diverses qui ne man¬

quèrent pas de dérouter les meilleurs observateurs. S'il est vrai que
tout de suite après la première guerre mondiale un véritable mouve¬
ment se développa dans le monde entier et compta en Russie comme
aux Etats-Unis, en France comme en Allemagne, en Pologne comme

I en Suède, des représentants importants : Russell, Kandinsky, Albers,
Mondrian, Klee, Freundlich, Herbin, etc., il ne l'est pas moins que
vers 1930 cette école fut battue en brèche et qu'en beaucoup d'endroits
elle subit un sérieux fléchissement. Quelques adeptes convaincus et
irréductibles mis à part, artistes et amateurs purent croire que la
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tentative d'élaborer un nouveau langage à partir d'éléments non-
figuratifs resterait sans lendemain. Herbin lui-même pourtant si ferme
dans ses convictions revint pour un temps, assez bref, il est vrai, à
une peinture apparentée au cubisme; Fernand Léger s'écarta pour
toujours des formes géométriques; Macdonald-Wrigbt reprit le métier
et le vocabulaire traditionnels, pour ne nouer que plus tard avec
les compositions abstraites.

En Belgique, le retrait fut fort net. Il y eut pour cela diverses
raisons, dont l'offensive victorieuse de l'expressionnisme, que nous avons
déjà mentionnée, n'est pas des moindres. Toujours est-il que la plupart
des membres de la « Plastique Pure » se détournèrent de leurs recher¬
ches et que certains mêmes, découragés, cherchèrent dans d'autres
domaines une activité n'ayant que des rapports lointains avec l'art.
Astreint aux soins continus que réclamait la santé de sa femme,
Jozef Peeters abandonna les pinceaux, et hormis quelques exercices
de virtuosité exécutés sur commande, il ne se remit à peindre que
vers 1950 ! Pierre Flouquet traversa une crise de mysticisme et, avant
de quitter définitivement le chevalet pour l'écritoire, il traça des
œuvres d'inspiration religieuse; Karel Maes devint ensemblier et
créateur d'ameublement; Baugniet fit de même; Marthe Donas s'effaça
pour longtemps de la scène artistique; De Boeck et De Troyer
évoluèrent vers l'expressionnisme; Servranckx connut une période
surréaliste. Il serait fastidieux de les citer tous et de dire comment
ils s'éloignèrent de l'abstraction. A notre connaissance, pas un ne
résista aux sollicitations extérieures.

Il fallut attendre 1946, et tout particulièrement la création des
« Réalités Nouvelles » à Paris, ce regroupement international des
artistes abstraits dont on ne dira jamais assez l'influence décisive,
pour que sous l'impulsion du peintre Auguste Herbin, de l'amateur
Frédo Sidès, des critiques d'art Léon Degand, Michel Seuplior, Roger
V. Gindertael, le mouvement non-figuratif s'installât à nouveau et
obtint d'emblée le succès que l'on sait. Victoire si décisive et si
complète que bientôt Charles Estienne put crier à l'académisme et
montrer du doigt cette liydre à sept têtes qu'il faut revaincre chaque
jour lorsqu'une esthétique règne sans partage.

Nul doute que cette nouvelle situation n'ait profondément trans¬
formé notre optique et modifié notre jugement esthétique. Si hier
encore, il était permis de se méprendre sur la valeur des recherches
des premiers abstraits, aujourd'hui il n'est plus possible de passer
sous silence l'importance de leur rôle.

En 1935, dans sa volumineuse étude « L'Art en Belgique »,
Paul Fierens, pourtant toujours bien informé et souvent perspicace,
consacrait deux phrases négligentes aux premiers abstraits belges et
ne citait que les seuls noms de Servranckx et de Flouquet.

« L'abstraction, écrivait-il, a peu tenté les peintres belges. Autour
de Pierre-Louis Flouquet, animateur de « Sept Arts » et du « Journal
des Poètes », se réunirent cependant quelques épigones de Fernand
Léger, dont Victor Servranckx se montra le moins formaliste et le
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plus ingénieux ». Cette opinion si sommaire et qui nous paraît si peu
conforme à la réalité, ne soulevait à l'époque aucune protestation.
Qui oserait encore traiter aussi légèrement ces précurseurs ? A l'étran¬
ger on a réservé à leurs compagnons la place d'honneur dans les musées
d'art contemporain et l'on se penche avec curiosité sur l'histoire
de leurs découvertes picturales. Serons-nous les derniers à tirer d'un
long ouhli le nom de ces artistes et celui de ceux qui les ont soutenus ?

Deux revues

Si, très vite, critiques et amateurs se désintéressèrent de leurs
œuvres, les tenants de la « Plastique Pure » connurent durant leur
période d'activité une faveur singulière : ils furent défendus en
Belgique par deux périodiques : « Sept Arts » et « Het Overzicht ».

Que furent ces publications ?
« Sept Arts » avait été créé à Bruxelles, en septembre 1922, par

le poète Pierre Bourgeois, dont quelques articles pénétrants avaient
déjà été remarqués, aidé par son frère Victor, alors jeune architecte
d'avant-garde; par le compositeur et musicien Georges Monnier et
par les peintres Pierre Flouquet et Karel Maes, très engagés dans les
formules de l'abstraction. Les cinq fondateurs, publiant leurs écrits
anonymement, avaient décidé d'en prendre collectivement la respon-
bilité, si bien que dans ce journal où furent abordés aussi musique,
littérature, architecture, cinéma, il n'est pas toujours possible de
déceler la trace personnelle des auteurs. Si le programme et les prin¬
cipes publiés dans le premier numéro de « Sept Arts » n'affirment pas
clairement leur choix délibéré du côté de l'abstraction plastique,
certains accents de la déclaration préliminaire révèlent pourtant leur
évidente sympathie. C'est ainsi que débute le paragraphe consacré
à la peinture : « Il nous serait aisé d'établir dans la série de nos études
critiques que les peintres les plus osés des dernières générations sont
ceux qui tiennent le mieux compte des nécessités éternelles de la
Plastique. Eux seuls accordent les besoins de la civilisation moderne
et l'esprit victorieux qui a guidé nos grands peintres de toutes les
époques vers l'Absolu artistique. On ne peut être éternel qu'à la
condition d'être actuel. Or actualité suppose précision, discipline,
volonté de construction ». Clamer sa foi dans les vertus de la plastique
constructive, dans un pays et au moment où l'expressionnisme triom¬
phait, n'était-ce pas indiquer sans ambiguïté la voie où l'on comptait
s'engager ? Et, en effet, nous voyons tout de suite apparaître des linos
— cette ressource providentielle des éditeurs pauvres — signés Flouquet,
Maes, Servranckx, Peeters, etc. Parallèlement « Sept Arts » publie des
critiques d'expositions, des articles provocants qui, à partir du point
de vue de l'abstraction, s'attaquent avec vigueur à l'art conformiste,
officiel ou académique. Quelle ardeur dans la polémique, quelle audace
dans les propositions, quelle assurance dans les convictions ! « Sept
Arts » fut un journal de combat, intransigeant et revendicatif. Avec la
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même faveur, il se maintint jusqu'en septembre 1928 clans le même
esprit, pour se transformer alors en un quotidien, « L'Aurore », qui
disparut presque aussitôt.

Dès 1921, « Het Overzicht » avait été fondé à Anvers par
Fernand Berckelaers, maintenant mondialement connu pour ses études
sur l'art abstrait sous le pseudonyme de Micliel Seuphor, et par
Georges Pynenburg. Ce dernier s'effaça rapidement et, en 1922, Jozef
Peeters le remplaça. Partisan d'une politique d'internationalisation de
l'art, Peeters fait appel à des collaborateurs étrangers et il publie
des dessins de ses amis Willink, Robert et Sonia Delaunay, Léger,
Russolo, Huszar, Molioly-Nagy, etc., et des articles de Gleize, Pram-
polini, Paul Dermée, etc. Pendant trois ans, cette revue prit la défense
de l'abstraction pure, et propagea les théories les plus avancées.
Michel Seuphor quitta Anvers en 1925. S'il était le directeur, il était
aussi le trésorier de l'entreprise. Après son départ, Jozef Peeters
diminua le format de sa publication et, sous le titre de « Driehoek »,
continua une revue qui fut comme le dernier sottbresaut de « Het
Overzicht ».

Il n'est pas possible de parler de la « Plastique Pure » en Belgique
sans mentionner « Sept Arts » et « Het Overzicht ». Ces deux journaux
furent intimement liés à la vie de ce mouvement. S'ils jouèrent, dans
l'avant-garde belge en général, un rôle non négligeable, celui qu'ils
assumèrent dans l'élaboration de la peinture abstraite fut primordial.
Non seulement, ils apportaient aux artistes un appui moral, mais
encore en accueillant des textes et des reproductions d'œuvres d'artistes
étrangers, ils tissaient un réseau de relations internationales et créaient
dans un climat favorable une sorte de patrie artificielle où ils étaient
entendus. Au vrai, ces revues constituaient si bien l'armature réelle
du mouvement que celui-ci se désagrégea lorsqu'elles disparurent.

Les premières œuvres

Par quelles voies les créateurs belges sont-ils venus à l'abstraction
pure ? Il est certainement fort difficile de déceler les sources littéraires
et les œuvres plastiques qui ont pu influencer ces jeunes artistes, à
peine sortis de l'académie. Mais cependant, en examinant leurs premiers
travaux, en écoutant les témoignages, il est possible d'approcher de
la vérité, car si les points de départ sont multiples, les chemins d'accès
se rejoignent fréquemment.

Ainsi nous avons pu voir dans l'atelier de Peeters des études
réalisées vers les années 1916-1917 en vue de compositions plus impor¬
tantes, qui stylisaient, à la manière des orphistes, le vent, la mer en
une série de spirales si éloignées de toute représentation réaliste qu'on
les eût confondues avec des tableaux abstraits. Cette allure non-

figurative qui postulait une grande liberté vis-à-vis du sujet, nous
l'avons retrouvée dans d'autres toiles relevant plus directement du
futurisme. Chez Vantongerloo qui travaille aux Pays-Bas et collabora
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Victor Servranckx. Amour de la machine. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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Victor Servranckx. Opus 47. (Copyright A.C.L., Bruxelles)



à la revue « De Stijl », l'influence est fort nette. Il a accepté la leçon
de Mondrian : partant de la nature et continuant à s'inspirer d'elle,
il s'éloigne progressivement de l'apparence jusqu'à traduire son émotion
par des volumes géométriques. Servranckx, alors dessinateur de papiers-
peints aux usines Peters-Lacroix, eut la révélation des possibilités
expressives de la couleur par le spectacle du brassage des coulées se
mariant dans les cuves. Ce sont ces traînées se juxtaposant puis s'entre-
mêlant qui seraient interprétées et transcendées dans ses premières
aquarelles. C'est à un jeune poète nommé Vinternier qui, vers 1918,
défendit au « Cercle d'Art » de Bruxelles les principes du cubisme,
que Pierre Flouquet, de son propre aveu, dut sa première initiation.
Prosper De Troyer est venu à la plastique pure en passant par le
futurisme : il était en rapport avec Marinetti et s'en était fait le disciple.
Il semblerait aussi qu'une conférence de Van Duesburg, l'ardent
propagateur du « Stijl » à la « Maison des Revues » au Coudenberg,
contribua fortement à une prise de conscience collective et à la cons¬
titution d'un groupe.

Sur la base de ces témoignages, confirmés par beaucoup d'autres,
nous pouvons dire que les esprits furent préparés par les compositions
ornementales « Modem Style » et symbolistes qui, en prônant la sty¬
lisation linéaire, aidèrent les jeunes artistes à s'éloigner de la figura¬
tion objective; qu'ils subirent l'influence des théories (et non des
œuvres) du cubisme, l'exemple des futuristes, et enfin la marque plus
directe du mouvement « De Stijl ».

Quoique d'une importance fort minime, puisque d'autres artistes,
comme Kandinsky, Delaunay, Malcvitcli, Mondrian, les avaient précé¬
dés, la question de savoir quel fut le premier abstrait belge, fut souvent
débattue. Jusqu'à l'exposition des « Premiers abstraits belges » d'octobre
dernier à la Hessenhuis d'Anvers, les avis se partageaient autour d'une
polémique assez vive qui avait opposé les critiques Maurits Bilcke et
leu Henri Kérels. Le premier appuyait les déclarations de Servranckx
qui revendiquait la primauté en invoquant des œuvres présentées en
1917 dans une exposition de groupe à la Galerie Giroux. Henri Kérels
ne trouvant aucune trace de cette manifestation, ni dans les journaux
de l'époque, ni dans les archives de la Galerie Giroux, avait conclu à
l'inexistence de cette prétendue exposition et affirmé que Vantongerloo,
qui avait exécuté des sculptures parfaitement abstraites en 1917, était
le premier à avoir franchi la ligne de la non-figuration totale. A défaut
de preuve, le principal argument plaidant en faveur de la sincérité
de Servranckx consiste dans le fait que déjà en 1924, dans un article
paru dans « Sept Arts », il avait signalé sa présence à l'exposition
contestée, et qu'en ce moment, rien ne semblait indiquer qu'il y eût
avantage à se prévaloir de cette participation.

L'exposition à la « Hessenhuis » a fait rebondir le débat : le
peintre Laçasse, méconnu en Belgique jusqu'à présent et réhabilité
depuis peu par les critiques parisiens, montrait à cette manifestation
plusieurs toiles et gouaches datées de 1909 à 1912. C'était un événement
considérable, non seulement sur le plan national mais dans le cadre
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même de la création abstraite. Bien sûr, il s'agit plutôt d'oeuvres
intuitives que de créations conscientes puisque, en 1909, le peintre
avait quinze ans ! Il est hors de question d'en faire l'égal d'un
Kandinsky, par exemple, dont la démarche se caractérisait par une
claire et patiente conquête, contrôlant par la raison les trouvailles
d'une sensibilité en alerte, secondée d'ailleurs par une information très
complète. Mais, même réduites à l'état d'épanchement instinctif, réa¬
lisées par jeu et pour le plaisir, les œuvres exposées par Laçasse,
dont la technique préfigure parfois celle de Pollock, constituent des
documents extraordinaires. Cette rencontre inattendue et stupéfiante
a d'ailleurs fait croire à une supercherie. Il est évident que ces toiles
devront être étudiées et publiées, et que toute la lumière devra être
faite. Ce ne sera pas notre propos à cet endroit : il nous paraît cepen¬
dant hors de doute que ce fut Laçasse qui, à Tournai, en 1919, traça
la première œuvre abstraite en Belgique.

Cependant, nous n'incorporerons pas cet artiste dans le groupe
national. Au moment où la « Plastique Pure » se manifeste chez nous,
Laçasse, revenu à la figuration, est à Paris et ne joue aucun rôle dans
l'aventure belge. Il en est de même pour les autres peintres abstraits
nés dans notre pays. Henri Closon, Lempereur-Haut, Engel-Pak, qui,
eux aussi, habitaient en France et avaient rompu tout contact avec leurs
compatriotes.

Les participants

L'histoire de la « Plastique Pure » est brève et elle tient presque
uniquement dans les œuvres. S'il fallait cependant avancer quelques
dates pour fixer les idées en les rattachant aux faits les plus saillants,
nous nous bornerions à citer 1920, date du rassemblement des artistes
(Conférence de Van Duesburg) ; 1922, moment du plus grand
enthousiasme avec la création de « Het Overzicht » et de « Sept Arts »,
et l'organisation du « Second Congrès d'Art Moderne » à Anvers qui,
outre une exposition groupant des artistes étrangers importants et
presque tous les adhérents belges, organisa des séances d'étude où
furent abordés les problèmes propres à la musique, la littérature, le
théâtre, l'architecture, etc.

Ne pouvant envisager de caractériser tous nos artistes abstraits,
il nous paraît nécessaire de citer leurs noms. Les voici par ordre
alphabétique : M.-L. Baugniet, Ferdinand Bilcke, Jan Cockx, Félix
De Boeck, Albert Daenen, Victor Delhez, P. De Troyer, Marthe Donas,
Marc Eemans, Pierre Flouquet, J.-J. Gailliard, Paul Joostens, Jasinska,
J. Kiemeneij, Jos Léonard, Karei Maes, Jozef Peeters, V. Servranckx,
Ed. Van Dooren, G. Vantongerloo, Hubert Wolfs, Xhrouet.

Certains d'entre eux ne jouèrent qu'un rôle épisodique : Paul
Joostens, très tôt orienté vers un art plus littéraire; Wolfs, Xhrouet,
Baugniet, Jasinska détournés vers d'autres activités; Jean-Jacques
Gailliard dont l'esprit agile et le talent à facettes ne pouvaient s'en-
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fermer dans une orthodoxie aussi rigoureuse et à qui nous devons
cependant quelques œuvres très belles; Prosper De Troyer dont les
loiles audacieuses et robustes nous font regretter la défection trop
rapide; Ferdinand Bilcke qui travailla dans l'ombre.

Par contre, dans l'état actuel de nos connaissances, d'autres figures
prennent un relief plus accusé. Ainsi Jozef Peeters nous apparaît comme
le Saint-Just de cette révolution. Dès 1920, il avait opté pour l'abstrait
géométrique : formes simples, couleurs parfois violentes, aspect monu¬
mental. Sa prise de position avait été rapide, et elle ne connut pas
de retour. A la suite d'une enquête menée par le journal « De
Periscoop », il répète, le 1er octobre 1954, les mêmes théories catégori¬
ques qu'il avait déjà formulées trente ans auparavant : « De begrippen :
dat een lijn slechts de zijde van een vlak kan zijn; dat de kleuren
onderling de eigenschap hebben afstand te verwekken en diepte,
waardoor de vlakken delen van vormen worden; dat een geometraal
vlak de eigenschap heeft de zenuwen te spannen, t.t.z. een aandoening
verwekt; dat het oog het tweedimensionaal schilderij driedimensionaal
waarneemt — dit zijn zoveel opvattingen waaraan ik nog steeds offer ».

Très proche de Peeters, Karei Maes avait adopté une esthétique
semblable, si bien que dans les dessins par exemple, il est parfois
difficile de distinguer ce qui appartient à l'un ou à l'autre. Les œuvres
de Maes se caractérisent par une clarté de composition que soulignent
de larges plans de couleurs posés avec le souci d'éviter l'accident et
la touche. C'est aussi le sens du rythme et de l'agencement des masses,
qui confère à ses travaux une sorte de grâce aristocratique.

La figure de Pierre Flouquet nous est bien connue : elle s'est
définie non seulement par ses toiles, dont certaines sont remarquables,
mais aussi par ses écrits. Nous pouvons encore relire, tout au long de
ses chroniques de « Sept Arts », sa longue et fertile protestation contre
les valeurs figées, les conceptions désuètes vidées de toute valeur
expressive. Nous y retrouverons la mesure de son enthousiasme et la
marque de son humeur agressive : « Je vous le crie, peintres, écrivait-il
en 1926, ayons la joie de notre révolte. Le doute qui la fit naître fut
vital et saint. Ayons l'orgueil ! L'orgueil de la révolte est provocateur
de formes nouvelles, et nous mènera de monde en monde au travers
des frontières de l'esprit ». Et plus loin : « Pas plus que la chair de
créer, l'esprit, cette formidable usine de formes belles et pures, n'est
las d'inventer. Comme la vie appelle et autorise la vie, l'esprit engendre
l'esprit, la perfection suscite la perfection». Tous ses articles sont
marqués du sceau de la révolte réfléchie. Très souvent ses tableaux
font encore des concessions à une figuration à peine dissimulée mais
il n'en reste pas moins que l'équilibre de la composition, la hiérarchie
bien établie des valeurs, l'élégance de la ligne et la rareté des accords
mettent Flouquet au tout premier rang de nos plasticiens.

On s'est souvent plu à souligner le côté terrien de De Boeck.
Partagé entre les exigences de son travail de fermier et les impératifs
de sa vocation d'artiste, De Boeck a souvent réussi à concilier les deux :
le spectacle d'une nature qu'il connaît particulièrement bien lui sert
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(Photo de l'artiste)Felix De Boeck. Plastique pure, 1923
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de point de départ pour ses meilleures œuvres. Sa participation à la
« Plastique Pure » est révélatrice de ce même travail d'abstraction
parfois automatique. Dans le groupe, il fait figure de paysagiste, non
pas que ses toiles représentent l'un ou l'autre coin de son pays natal,
mais parce que même au sein de ses compositions les plus abstraites,
on y trouve encore comme un écho étouffé de son âme champêtre.

Nous n'entreprendrons pas ici de définir la personnalité de
Servranckx : elle est infiniment trop complexe. Passant de l'abstraction
géométrique pure à l'abstraction lyrique, s'inspirant tantôt de la
machine puis des courbes voluptueuses des nus féminins, Servranckx,
dont l'esprit ne connaît pas le repos, n'a jamais consenti à se maintenir
dans les limites d'un choix unique. Il nous manque toujours, malgré
le succès qu'on lui fait, l'étude complète de son œuvre pour que nous
puissions, sans trop de risque, cerner une personnalité si multiple.
Mais nous ne pensons pas nous tromper en affirmant qu'il est une des
figures de proue du mouvement belge et que nous lui devons quelques
toiles de la plus haute qualité.

Caractères généraux

Tant de figures originales risquent peut-être de faire perdre à la
« Plastique Pure » l'aspect cohérent qu'elle avait réellement. Aussi
nous croyons nécessaire, avant de conclure, de dégager brièvement les
traits propres à la caractériser.

Sur le plan de la spéculation intellectuelle, nous constatons :

1) Sa volonté de traduire l'avènement de temps nouveaux. Pierre
Flouquet écrivait : « En plastique comme en littérature, l'esssentiel,
c'est le moment humain ». A Anvers, an second Congrès d'Art Moderne,
Peeters commence sa conférence par des considérations sur le monde
moderne. Pierre Bourgeois fait des rapports constants entre l'art et
la civilisation nouvelle.

2) Son désir de demander à un artiste moderne de vivre une vie
moderne. L'art fait partie de la vie; 011 ne peut créer une œuvre
valable qu'en participant à la nouvelle condition humaine. Dans son
manifeste, « Sept Arts » s'exprimait ainsi : « Pas plus qu'un élève
d'académie, un élève cubiste n'est cubiste. Un principe n'est valable
que vécu, c'est-à-dire mûri par toute l'activité sentimentale et mentale
de celui qui le défend ». L'art ne peut être qu'une expression sincère
de la vie d'un individu.

Dans le domaine des réalisations plastiques, ils estiment que les
principes qui ont régi les œuvres depuis la Renaissance sont inaptes
à traduire la nouvelle situation faite à l'homme et ils tentent d'en
établir d'autres qui auraient le mérite d'être universellement valables :
l'abstraction.
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Jean-Jacques Gailliard. Sukkeleer in de Zonnestraal. (Photo de l'artiste)
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Mais ici encore leur comportement est bien particulier :

1) Ils n'avaient pas établi des frontières strictes entre les oeuvres
figuratives et les œuvres abstraites. Parfois les unes servent de départ
aux autres. Moins formalistes que ceux qui fermèrent la seconde vague
de l'abstraction vers 1945, ils étaient à la fois plus ouverts et plus libres.

2) Us acceptent indifféremment l'abstraction froide (Peeters,
Maes), l'expression lyrique (Kiemeneij), la non-figuration (De Boeck),
et souvent ils participent à plusieurs tendances (Servranckx, Flouquet).

3) Us estiment que le rôle de l'artiste ne s'arrête pas à l'exécution
de l'œuvre d'art. Us rêvent d'incorporer l'art à la vie quotidienne par
le truchement des métiers et de l'industrie. Peeters crée des caractères
d'imprimerie, Maes fait des plans de meubles, Servranckx est dessina¬
teur de papiers-peints, Flouquet préconise une collaboration anonyme
avec l'architecture, Léonard s'occupe de pédagogie, etc...

D'autres études pourraient encore établir combien l'Ecole belge se
distingua de celles qui, au même moment, s'installèrent dans les autres
pays. Bien des monographies restent à écrire qui nous aideraient à
mieux en définir l'apport original : ces quelques notes ne suffisent pas
à épuiser un sujet aussi vaste et aussi mal connu. Nous souhaitons
qu'elles contribuent à réhabiliter un mouvement trop négligé.

Jusqu'à présent les historiens de l'art belge se sont surtout attachés
à mettre en valeur, entre 1920 et 1930, la magnifique pléiade d'artistes
expressionnistes qui, à leurs yeux, semblaient seuls dignes d'intérêt.
Les autres tendances, dépossédées de leur contenu véritable qui les
intégrait dans les courants essentiels des champs de perception, n'étaient
citées qu'à titre indicatif et, de bonne foi, reléguées au second rang.
Dans l'exacte perspective de la création contemporaine, il n'est plus
possible de réduire ainsi l'histoire de notre passé. L'art actuel a montré
que les mérites des premiers abstraits furent grands : tournés vers
l'avenir, ils ont contribué à forger, dans une recherche passionnée,
les éléments d'une syntaxe nouvelle dont nous sommes les héritiers
directs.

N'est-il pas urgent de rectifier le jugement porté hier sur eux et
que tout contredit ? Ne doit-on pas regretter que l'amateur visitant
nos collections puisse parcourir la Belgique entière sans se douter que
nos artistes ont participé à un mouvement dont on mesure à présent
l'importance; qu'ils ont créé une série d'œuvres pouvant soutenir la
comparaison, tant pour leur valeur intrinsèque que pour leur significa¬
tion idéologique, avec celles de leurs contemporains des autres pays ?

Cette situation singulière nous amène à cette question : peut-on
opérer la sélection des œuvres à exposer dans les musées sur la seule
notion du « chef-d'œuvre » ? Compte tenu de la précarité du goût, de
ses oscillations qui nous font accepter à certaines époques comme
œuvres maîtresses des ouvrages que plus tard nous révoquerons comme
secondaires, n'est-ce pas une position dangereuse et peu défendable ?
Au siècle dernier, Hobbema était préféré à Rembrandt; vers 1880,
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l'Etat belge paya 100.000 l'rs (40 millions de notre époque) la « Peste
à Tournay » de Gallait; Bouguereau connaissait nne gloire que Manet
n'obtint jamais; et plus près de nous, Wolfs, ignoré en 1945, est en
1959 promu grand maître de l'abstraction lyrique. Il ne serait guère
difficile de multiplier les exemples de cette modification continue de
l'échelle des valeurs. Plutôt que de maintenir une ligne de conduite
aussi peu sûre, ne serait-il pas préférable, dans une toute attire concep¬
tion, de tenter de rendre l'aspect évolutif et multiple de l'histoire des
formes en illustrant chacune de ses étapes par les œuvres les plus
propres à l'incarner ? Un musée doit-il devenir uniquement le reflet
des goûts esthétiques successifs du comité des acquisitions ou, sans
pouvoir éliminer absolument l'élément subjectif du choix, ne doit-on
plutôt, à travers les apports les plus significatifs, en faire le lieu de
conservation des témoignages du passé, et ceci avec le plus grand souci
de la fidélité historique ?

Certes, le problème ne se présente pas toujours en termes aussi
aigus : la notion de « chef-d'œuvre » rencontre parfois celle de l'his¬
toire; et s'il n'est guère possible d'échapper à la tyrannie des préférences
de son temps, il convient cependant de fonder clairement une doctrine
dont il faudrait respecter les principes.

N'est-ce pas parce qu'ils furent négligés que nous avons à déplorer
l'absence des artistes de la « Plastique Pure » à nos cimaises officielles
et l'entrée tardive de Servranckx au Musée ?

DE EERSTE ABSTRACTE SCHILDERS IN BELGIË

door J. DELAHACT

De opname in het Museum voor Moderne Kunst te Brussel van het doek van
Servranckx Opus 47-1923 vestigt opnieuw de aandacht op de Belgische beweging
van de « Zuivere Plastiek », waarvan Servanckx een der meest vooraanstaande
vertegenwoordigers was.

Wat weet men over deze beweging ? De Belgische abstracten verwijderden
zich van het figuratieve langs verschillende wegen. De geesten werden voorbereid
door de ornamentele Modern Style composities zowel als door de symbolistische;
daarna ondergingen de kunstenaars op allerlei wijzen de invloed van de cubistische
theorieën, van het futurisme of uiteindelijk van het meer rechtstreekse voorbeeld
van de werken van de Stijl-groep.

De eerste abstracte doeken in België geschilderd zijn van de hand van de
Doornikenaar Laçasse die, op zeventienjarige leeftijd en ver af van de esthetische
speculaties, enkele niet-figuratieve doeken componeerde. Vantongerloo en Servranckx
kwamen langs andere omwegen tot de abstractie omstreeks 1917. In 1920, ingevolge
een voordracht van Van Duesburg, werden de aanhangers van de « Zuivere Plastiek »
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zich gezamenlijk bewust van de taak die ze zich zouden stellen en in 1922 worden
ze daarbij gesteund door twee tijdschriften, Sept Arts en Het Overzicht — onder
hun bestuurders tellen ze twee dichters, Pierre Bourgeois en Michel Seuphor —
die om hen heen een net van internationale relaties weven die hen inschakelen in
de Europese abstracte beweging. Onder de kunstenaars, die het meest belangstelling
vertoonden voor deze nieuwe onderzoekingen, mag men vermelden : Félix De
Boeck, Pierre Flouquet, Karei Maes, Jozef Peelers, Servranckx en Vantongerloo.
Anderen speelden er slechts een episodische, maar toch niet te verwaarlozen rol :

Baugniet, Cockx, Daenen, Marc Eemans, Van Dooren, Marthe Donas, enz. Flun
tijdperk van grote bedrijvigheid strekte zich uit tot in 1930. Op dat ogenblik
triomfeerde in Vlaanderen het expressionisme; in het buitenland kende de abstractie
een uitgesproken achteruitgang en de meesten onzer kunstenaars zetten hun onder¬
zoekingen tijdelijk stop.

Ondanks de onvermijdelijke verschillen in stijl, die zich van de ene tot de
andere kunstenaar voordoen, is het toch mogelijk de algemene kenmerken van
deze beweging te onderscheiden, al ware het slechts door de geestelijke en morele
gedragingen van haar leden : hun wil om de geboorte van een nieuwe tijd te
verkondigen, hun verlangen om een modern leven te leiden, hun grote vrijheid
ten overstaan van de verschillende formules van de abstractie : lyrisme, niet-
figuratie, integraal geometrisme; en ten slotte hun inspanningen om de kunst
in het dagelijkse leven in te schakelen via de ambachten.

Hun vernieuwingen op het gebied van de plastiek, hun bezorgdheid om haar
fundamentele principes te vernieuwen, die zij ongeschikt vinden om de nieuw-
geschapen toestand weer te geven, de stoutmoedigheid hunner opvattingen zijn
misschien de oorzaak van het gebrek aan belangstelling te hunnen opzichte.

Nu worden deze ideeën overal aanvaard en liggen ze aan de basis van onze

huidige kunst. Zou het ogenblik niet gekomen zijn om deze kunstenaars terug in
het licht te stellen en hen, in naam van de historische waarheid, in onzo musea de
plaats toe te kennen waarop ze recht hebben ?
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORIAM ARTHUR LAES

Nous regrettons le décès d'Arthur La.es,
Conservateur Honoraire aux Musées Roy¬
aux des Beaux-Arts de Belgique, qui
nous a quittés le 5 décembre 1959.

Sa modestie était d'une telle valeur
que ce serait offenser sa mémoire que
de s'étendre longuement sur sa carrière.
Après avoir parcouru les Humanités An¬
ciennes à l'Athénée Royal de Louvain,
ce selfmade man parvint, à force de
travail, à réaliser le développement com¬
plet et harmonieux de ses puissances
virtuelles. Il lutta courageusement, avec
adresse et ténacité, contre les obstacles
qui auraient pu empêcher son épanouis¬
sement d'homme savant et actif; et le
déploiement de son intelligence, de
son savoir, de son activité suffisant à le
satisfaire. Après avoir suivi les cours de
l'Institut Supérieur d'Histoire de l'Art
et d'Archéologie, de Bruxelles, il fut
nommé dans le cadre du personnel scien¬
tifique des Musées Royaux des Beaux-
Arts. Le profil de sa carrière est fort
simple : pendant quarante-cinq ans il
fut le serviteur honnête et dévoué de
la communauté. Son activité inlassable
pour les musées de l'Etat peut être mon¬
trée en exemple à bien des fonction¬
naires pour qui leur fonction ne sert
souvent qu'à eux-mêmes. On peut appe¬
ler grand celui qui fait pleinement,
généreusement et avec abnégation ce que
les conjonctures où il est placé exigent
de lui.

Arthur Laes trouvait la plénitude de
la vie dans son adaptation à sa fonction.
Il aida largement à l'enrichissement des
collections, à leur présentation judici¬
euse, à la propagande artistique. Il rédi¬
gea, avec H. Fierens-Gevaert, le Cata¬
logue du Musée d'Art ancien et celui du
Musée d'Art moderne, publiés en 1927,

Wij betreuren het afsterven van Ar¬
thur Laes, Ere-Conservator aan de Ko¬
ninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, die ons verlaten heeft op
5 december 1959.

Zijn bescheidenheid ivas zó groot
dat een uitvoerig beschrijven van zijn
loopbaan zijn aandenken zou schijnen te
bezoedelen. Deze selfmade man, die de
Oude Humaniora doormaakte aan het
Koninklijk Atheneum te Leuven, heeft
door noeste arbeid de volledige en even¬
wichtige bloei verzekerd van zijn ver¬
mogens. Hij vocht, hardnekkig en han¬
dig, tegen de beletsels die zijn ontwik¬
keling als geleerde en als werkzaam
mens zouden beletten; en hij vond zijn
voldoening in het uitbreiden van zijn
kennis en het uitleven van zijn geestes¬
kracht.

Nadat hij de leergangen gevolgd had
van het Hoger Instituut voor Kunst¬
geschiedenis en Oudheidkunde van Brus¬
sel, werd hij benoemd in het kader van
het wetenschappelijk personeel van de
Koninklijke Musea voor Schone Kun¬
sten.. Zijn loopbaan ontwikkelde zich ge¬
leidelijk. Gedurende vijf-en-veertig jaar
was hij de eerlijke en toegewijde die¬
naar van de gemeenschap. Zijn onver¬
droten ijveren voor de musea van de
Staat mag tot voorbeeld gesteld worden
aan zovele ambtenaren, die hun ambt
dikivijls ten dienste stellen van henzel-
ven. Men mag groot noe:men zij die
met volle overgave en zonder bijbedoe¬
ling dàt verrichten wat vereist wordt
door de omstandigheden waarin zij ge¬
plaatst zijn.

De volheid van het leven vond Arthur
Laes in het vervullen van zijn plichten.
Hij droeg veel bij tot het verrijken van
de verzamelingen van de musea, tot
het oordeelkundig opstellen van deze
verzamelingen, tot het verspreiden van
het kunstgevoel onder de bevolking. Met
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qui servirent de base aux catalogues ulté¬
rieurs. Il fut aussi la cheville ouvrière
des nombreuses expositions qu'il aida à
organiser : d'abord celles des Biennales
de Venise, où il eut le plaisir de mettre
en vedette les meilleurs artistes vivants
de Belgique; puis les nombreuses expo¬
sitions d'allure scientifique tenues dans
les locaux des musées, parmi lesquelles
celles du Paysage flamand en 1926, de
Vincent van Gogh en 1927, des Frères
Stevens en 1928, de Jordaens en 1928,
des Esquisses de Rubens en 1937.

Entretemps il se tenait sans cesse à
la disposition de ceux qui eurent re¬
cours à ses connaissances et son goût :
ses chefs, ses collègues, les amateurs
d'art, les membres des commissions des
musées, les étudiants qui fréquentaient
aux musées les cours d'Histoire de l'Art
et d'Archéologie; il donnait à tous du

H. Fierens Gevaert stelde hij de Catalo¬
gus op van het Museum voor Oude
Kunst en deze van het Museum voor
Moderne Kunst, verschenen in 1927, die
beide als basis dienden voor de latere
catalogussen. Hij was ook de ijverige
medewerker bij talrijke tentoonstellin¬
gen : eerst deze van de Biennale te
Venetië, waar hij het genoegen beleefde
de levende kunstenaars van België naar
voren te brengen; naderhand de talrijke
tentoonstellingen met wetenschappelijk
karakter, gehouden in de lokalen van de
musea, als deze van het Vlaams Land¬
schap in 1926, van Vincent van Gogh in
1927, van de Gebroeders Stevens in
1928, van Jordaens in 1928, van de
Schetsen van Rubens in 1937.

Intussen stond hij steeds tot dienst
bereid voor de velen, die beroep deden
op zijn kennis cn zijn smaak : zijn
oversten, zijn collega's, de kunstliefheb¬
bers

t de leden van de museumcommis¬
sies, de leerlingen die in de museums de
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fonds acquis par des études assidues sur
l'art ancien et moderne de nos contrées.

Ses connaissances sur l'art belge mo¬

derne., il les répandit à pleines mains
dans ses conférences et ses cours, et
son enthousiasme était communicatif.
Son esprit scientifique s'étale en de
multiples articles qu'il consacra, dans
des revues diverses, surtout dans ceux
où il se montre un spécialiste averti des
paysagistes flamands des XVIe et XVII0
siècles.

Pendant vingt-cinq ans Arthur Laes
demeura le Secrétaire-Général bénévole
et dévoué de l'Institut Supérieur d'His¬
toire de l'Art et d'Archéologie, de Bru¬
xelles, qui a son siège aux musées, et
comme tel il a largement contribué à ré¬
pandre la connaissance scientifique et
le goût de l'art.

C'est un homme de bien qui s'en va.
On ne pourra l'oublier.

Leo van Puyvelde

lessen volgden van het Instituut voor
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde ; hij
schepte voor hen met volle handen in de
schat van kundigheden, die hij verza¬
meld had door harde studie over de
oude en nieuwe kunst van onze ge¬
westen.

Zijn kennis van de moderne Belgische
kunst deelde hij kwistig mede in zijn
lezingen en zijn lessen, en zijn geest¬
drift sloeg over op zijn toehoorders.
Zijn wetenschappelijke geest ligt uitge¬
stald in de talrijke artikels die hij pu¬
bliceerde in verschillende tijdschriften;
vooral in deze waarin hij verschijnt als
een bedreven kenner van de Vlaamse
landschapschilders van de 16de en 17de
eeuwen.

Gedurende volle vijf-en-twintig jaar
bleef Arthur Laes de onbezoldigde en
toegewijde Algemeen Secretaris van het
Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis
en Oudheidkunde van Brussel, die zijn
zetel heeft in de staatsmusea, en al¬
dus heeft hij heel wat bijgedragen tot het
verspreiden van de kunstwetenschap en
het kunstgevoel in ons land.

Met hem verdwijnt een goed mens.
Men kan hem niet vergeten.

Leo van Puyvelde

La Direction des Musées tient à s'as¬
socier à l'hommage rendu à M. Laes
par M. Léo van Puyvelde, Conservateur
en chef honoraire des Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Professeur
honoraire à l'Université de Liège, pour
souligner à son tour le rôle éminent
joué tant au Musée ancien qu'au Musée
moderne par un regretté collaborateur.
Son attachement aux Musées, son dé¬
vouement à les défendre et à les servir
étaient émouvants et demeureront un

bel exemple.
Au sein de la Commission de Pein¬

ture ancienne dont il était membre de¬
puis de nombreuses années, M. Laes
jouait un rôle important. Ses conseils
et ses avis étaient sollicités et écoutés.
Le souvenir de cet excellent collègue
demeurera vivant parmi tous ceux qui
l'ont approché.

De Directie van de Musea houdt er

aan deel te nemen aan de hulde van de
h. Leo van Puyvelde, ere-hoofdconser-
vator van de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, professor
emeritus aan de Rijksuniversiteit te
Luik, aan de h. Laes, om op haar beurt
de nadruk te leggen op de vooraan¬
staande rol door die betreurde mede¬
werker vervuld, zowel in het Museum
voor Oude als in dat voor Moderne
Kunst. Zijn verkleefdheid aan de Musea
en de toewijding waarmede hij ze ver¬
dedigde en diende, waren aangrijpend
en zullen een mooi voorbeeld blijven.

In de Commissie voor Oude Schilder¬
kunst, waarvan hij gedurende talrijke
jaren een actief lid is geweest, werden
zijn raad en zijn advies menigmaal
ingewonnen en gevolgd.

De herinnering aan die uitmuntende
collega zal, bij al wie met hem omgang
heeft gehad, steeds levend blijven.
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IN MEMORIAM TONY HERBERT

L'annonce de la mort subite de M.
Tony Herbert a suscité une vive émotion
parmi tous ceux qui ont eu l'occasion
d'apprécier ses qualités humaines et sa

compétence en matière artistique.
Membre du Comité de Patronage de

nos Musées depuis plusieurs années, il
y jouait un rôle de premier plan. Ses
conseils étaient appréciés, l'on accor¬
dait le plus vif intérêt à ses judicieu¬
ses interventions.

Ce collectionneur averti, ce généreux
mécène laissera dans le monde des arts

un grand vide. Au Musée de Bruxelles,
son souvenir demeurera vivant parmi
tous ceux qui ont eu le privilège de l'ap¬
procher.

Het bericht van het overlijden van de
heer Tony Herbert heeft grote ontroe¬
ring verivekt bij allen die gelegenheid
hebben gehad zijn menselijke kwaliteiten
en zijn bevoegdheid inzake kunstaange¬
legenheden te ivaarderen.

Als lid van het Beschermcomité
van onze Musea sinds verscheidene jaren,
speelde hij een vooraanstaande rol. Zijn
raadgevingen werden gewaardeerd en men
luisterde steeds met grote belangstel¬
ling naar zijn oordeelkundige tussen¬
komsten.

Deze verlichte verzamelaar en vrij¬
gevige mecenas zal in de wereld van de
kunst een grote leemte achterlaten. In
de Musea te Brussel zal zijn gedachte¬
nis levend bewaard blijven onder al die¬
genen die het voorrecht genoten hebben
hem te leren kennen.

Les Musées Royaux ont collaboré au
succès des expositions suivantes par le
prêt d'œuvres d'art appartenant à leurs
collections :

UTRECHT, Centraal Museum, Paus
Adrianus VI, du 28 septembre au 15
novembre.

PARIS, Musée d'Art Moderne, Première
Biennale, du 2 au 25 octobre.

MILAN, Palazzo Reale, Edouard Vuil-
lard, du 15 octobre au 30 novembre.

HAGEN, Städtisches Karl-Ernst-Osthaus-
Museum, Der junge van de Velde und
sein Kreis, du 18 octobre au 22 novem¬
bre.

WATERMAEL-B OITSFORT, Maison
Haute, Gustave De Smety du 24 octobre
au 8 novembre.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Rétrospective Anto Carte, du 7 au 22
novembre.

MUNICH, Haus der Kunst, 100 Jahre
belgische Kunst, du 14 novembre au 20
décembre.

LOUVAIN, Hôtel de ville, Paus Adria¬
nus VI, du 23 novembre au 3 janvier.

De Koninklijke Musea hebben, door het
in bruikleen geven van kunstwerken uit
hun verzamelingen, aan het welslagen
van volgende tentoonstellingen medege¬
werkt :

UTRECHT, Centraal Museum, Paus
Adrianus VI, van 28 september tot 15
november.

PARIJS, Musée d'Art Moderne, Première
Biennale, van 2 tot 25 oktober.

MILAAN, Palazzo Reale, Edouard Vuil-
lard, van 15 oktober tot 30 november.

HAGEN, Städtisches Karl-Ernst-Osthaus-
Museum, Der junge van de Velde und
sein Kreis, van 18 oktober tot 22 no¬
vember.

WATERMAAL-BOSVOORDE, Hooghuis,
Gustave De Smet, van 24 oktober tot
8 november.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Retrospectieve Anto Carte, van 7 tot
22 november.

MÜNCHEN, Haus der Kunst, 100 Jahre
belgische Kunst, van 14 november tot
20 december.

LEUVEN, Stadhuis, Paus Adrianus VI,
van 23 november tot 3 januari.
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Nous exprimons notre gratitude aux
personnes et aux institutions dont on
trouvera la liste ci-dessous et qui ont
bien voulu souscrire un abonnement de
soutien pour 1959 à notre BULLETIN.

Wij betuigen onze dank aan de per¬
sonen en aan de instellingen waarvan
de lijst volgt, die zo welwillend zijn
geweest in te schrijven op een steun-
abonnement voor 1959 op ons BULLETIN.

M. Pierre Bautier, Bruxelles — Bayerische Staatsgemäldesammluncen, München
— M. Henry Blaise, Bruxelles — M. David Carter, Providence — M. Pierre
Crowet, Charleroi — M. Arthur De Heuvel, Bruxelles — M. le comte Philippe
de Limburg-Stirum, Anzegem — M. le baron Pierre Descamps, Bruxelles — M.
Philippe Dotremont, Uccle — Stadsbestuur Gent — M. Fernand Graindorge, Liège
— M. Robert Joly, Baesveld-Zedelgem — Mme Christiane Lebedoff, Brasschaat —
M. Marcel Mabille, Bruxelles — M. Gustave Pelgrims, Etterbeek — M. Gilbert
Perier, Bruxelles — M. Jacques Solvay, La Hulpe — M. Eugène Soudan, Bruxelles
— M. Fernand Stuyck, Anvers — M. le vicomte Charles Terlinden, Bruxelles —
M. le Ministre d'Etat Georges Theunis, Bruxelles — Mme Touhnay-Solvay, Boits-
fort — M. J.B. Urvater, Bruxelles — Mme D.M. Van Buuren, Uccle — Mme
Van Gelder, Uccle — M. G. Van Geldwe, Bruxelles — Mme la baronne Raymond
Vaxelaire, Bruxelles — M. Pierre Waiînant, Bruxelles.

NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1959
PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Landuyt, Octave

Surface essentielle, Huile sur panneau, Essentieel Vlak, Olieverf op paneel, H.
H. 1,25 m, L. 2,50 m. — Acquis de l'ar- 1,25 m, B. 2,50 m. — Gekocht van de
tiste. kunstenaar.

Lismonde

Composition, Fusain sur papier, H.
0,64 m, L. 1,14m- Signé et daté en bas
à gauche : Listnonde 58. — Acquis de
l'artiste.

Compositie, Houtskool op papier, IL.
0,64 m, B. 1,14m- Getekend en geda¬
teerd onderaan links : Lismonde 58. —

Gekocht van de kunstenaar.

Mesens, E.L.T.

Frontispice original (1928) pour «Al¬
phabet sourd aveugle » publié en 1933,
Collage, H. 0,25 m, L. 0,263 m. Signé en
bas à gauche : Mesens. Daté : 1928. —

Acquis à l'Exposition Mesens au Palais
des Beaux-Arts, Bruxelles, 23.IV-13.V.

Originele Titelplaat (1928) voor « Alpha¬
bet sourd aveugle » gepubliceerd in 1933,
Collage, H. 0,25 m, B. 0,263 m. Getekend
onderaan links : Mesens. Gedateerd :

1928. — Gekocht op de Tentoonstelling
Mesens in het Paleis voor Schone Kuns¬
ten, Brussel, 23.IV-13.V.
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Landuyt, Octave. Surface essentielle - Essentieel vlak. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

La Partition complète complétée (1945),
Collage, II. 0,30 m, L. 0,461 m. Signé en
bas à droite : E.L.T. Mesens. — Acquis
à l'Exposition Mesens au Palais des
Beaux-Arts, Bruxelles, 23.IY-13.V.

De volledige Partituur aangevuld (1945),
Collage, H. 0,30 m, B. 0,461 m. Getekend
onderaan rechts : ELT Mesens. —- Ge¬
kocht op de Tentoonstelling Mesens in
het Paleis voor Schone Kunsten, Brus¬
sel, 23.IY-13.V.

Au Bord des Mots, Collage et gouache,
H. 0,229 m, L. 0,303 m. Signé en bas à
gauche : Mesens. Daté en bas à droite :
4/1956. — Acquis à l'Exposition Mesens
au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles,
23.ÏV-13.V.

Aan de Rand der Woorden, Collage en
gouache, H. 0,229 m, B. 0,303 m. Ge¬
tekend onderaan links : Mesens. Geda¬
teerd onderaan rechts : 4/1956. — Ge¬
kocht op de Tentoonstelling Mesens in
het Paleis voor Schone Kunsten, Brus¬
sel, 23.IY-13.V.

A l'œil nu, Collage, H. 0,241 m, L.
0,313 m. Signé en bas à gauche : Mesens.
Daté en bas à droite : 4/1957. — Acquis
à l'Exposition Mesens au Palais des
Beaux-Arts, Bruxelles, 23.IV-13.V.

Met het blote Oog, Collage, H. 0,241 m,
B. 0,313 m. Getekend onderaan links :
Mesens. Gedateerd onderaan rechts :
4/1957. — Gekocht op de Tentoonstel¬
ling Mesens in het Paleis voor Schone
Kunsten, Brussel, 23.IV-13.V.

Paysage (1), Collage et lavis, H. 0,412 m,
L. 0,525 m. Signé et daté en bas à gau¬
che : Mesens 15/1958. — Acquis à l'Ex¬
position Mesens au Palais des Beaux-
Arts, Bruxelles, 23.IV-13.V.

Landschap (1), Collage en lavis, H.
0,412 m, B. 0,525 m. Getekend en geda¬
teerd onderaan links : Mesens 15/1958.
— Gekocht op de Tentoonstelling Me¬
sens in het Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel, 23.IV-13.V.
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Lismoncle. Composition . Compositie. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Mosens, E.L.T. Paysage (I) - Landschap (I). (Copyright Wallace Heaton, Londres)
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Moore, Henry. Draped Woman on Steps. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Moore, Henry

Draped Woman on Steps (Figure dra¬
pée assise), Bronze, H. 1,86 m, L. 2,12 ra,
P. 1,48 in. — Acquis de l'artiste.

Draped Woman on Steps (Beklede fi¬
guur zittend), H. 1,86m, B. 2,12 m. D.
1,48 m. — Gekocht van de kunstenaar.
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HET PATRIMONIUM DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN,
ingesteld door de wet van 27 juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent
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van Openbaar Onderwijs, wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :
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Schone Kunsten.

Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : Dh. R.-A. d'Hulst,
Conservator.
Leden : Mej. Sarah Huysmans, HH. Jean del Marmol, Gilbert Périer en
C. Kerremans.
Schatbewaarder : Dh. Pierre Janiet.
Secretaris : Dh. Gérard Lechantre.
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.



 


