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Charles de TOLNAY

REMARQUES SUR QUELQUES DESSINS
DE BRUEGEL L'ANCIEN

ET SUR UN DESSIN DE BOSCH

RECEMMENT REAPPARUS

DEPUIS la parution de la seconde édition de mon livre sur les Dessinsde Pierre Bruegel l'Ancien, en 1952 % plusieurs feuilles de ce
maître, des paysages, une composition à figures 2, des naer het leven
ont reparu qui sont d'une telle importance que nous avons projeté de
les traiter dans un article séparé, destiné à compléter notre livre.
Indépendamment de nous, Monsieur F. Grossmann a entrepris le même
travail et il a publié ses intéressantes remarques sur le matériel addi¬
tionnel dans un excellent article au Burlington Magazine, 1959, pp. 345
ss. D'autre part, notre ami Otto Benesch a publié dans ce Bulletin
même, (N° 1-2, 1959, pp. 35-42) deux copies du célèbre dessin de
Bruegel Le Peintre et l'Amateur et y a traité le problème des copies
d'après Bruegel en général.

1 Charles de Tolnay, The Drawings of Pieter Bruegel the Elder, Londres et New
York, 1925 (dorénavant cité : T.) Une édition en langue allemande est parue
à Zurich, chez Rascher.

2 C'est La Calomnie de l'Apelles, récemment acquise par le Musée Britannique et
publiée par Christopher White, Burlington Magazine, 1959, pp. 336 ss. Ce dessin
nous paraît une preuve capitale en faveur de notre thèse suivant laquelle Bruegel
était un humaniste. Voir : Tolnay, Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935,
pp. 7 ss, où nous avons donné comme titre au premier chapitre : « Bruegel
Humaniste ».

Le dessin préparatoire récemment mis au jour pour l'estampe de la Scène de
Patinage devant la Porte de Saint-Georges à Anvers, dans une collection améri¬
caine, ne nous est connu que par une photographie. Il nous paraît bien un
original et il confirme par son inscription nos doutes quant à la date de l'eau-
forte (1553), que nous avons exprimés d'abord dans Jahrb. d. kh. Slg., Vienne,
1934, p. 115, et ensuite dans notre livre Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935,
p. 66, note 49 : « La Scène de Patinage ne peut être, d'après son style, antérieure
à 1559, et le graveur, en mettant sur le second état de cette estampe la date de
1553, a certainement fait une erreur de lecture. » Le dessin nouvellement réapparu
porte en effet la date, non de 1553 mais de 1558. (Par contre, Monsieur Auner,
dans Jahrb. d. kh. Slg., Vienne, 1956, p. 75, note 116, croit que la date de 1553
est juste, et aurait été transformée, cinq années plus tard, en 1558. Monsieur
Auner ne tient pas compte du style de la composition et il fait l'erreur de
croire que 1553 ait été la « date originelle » alors qu'elle ne figure que sur le
deuxième état de l'estampe.)
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2. Pierre Bruegel l'Ancien, Le Peintre et l'Amateur. Coll. Vincent Korda, Londres.
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Qu'il nous soit permis ici de compléter la liste de Monsieur Gross-
mann par un Paysage aux Rochers de 1560, par deux naer het leven
jusqu'ici inconnus, et par un dessin également inconnu de Jérôme Bosch.
Nous nous proposons aussi de faire quelques remarques sur certains
dessins déjà traités dans l'article de Monsieur Grossmann 3.

Le Peintre et l'Amateur.

Nous avons considéré jadis le dessin représentant Le Peintre et
l'Amateur de la collection Vincent Korda, Londres (fig. 2), comme une
répétition par Bruegel lui-même du célèbre dessin de l'Albertine à
Vienne, représentant le même sujet 4 (fig. 1).

La feuille Korda est plus grande que celle de l'Albertina. Les
repentirs (par exemple les contours de la main droite du peintre) y
sont supprimés et les parties de marges manquant initialement n'y sont
pas terminées. Tout ceci parle en faveur de la priorité du dessin de
l'Albertine. D'autre part, les lignes du dessin Korda sont d'une grande
assurance; le modelé est plus différencié et plus subtil. Les formes
anguleuses de l'Albertina deviennent ici plus rondes et plus pleines.
De même l'expression des visages est légèrement transformée.

Otto Benesch juge, dans son article de ce Bulletin, que le dessin
de Korda n'est qu'une copie et d'une qualité inférieure à celles des
deux copies publiées par lui 5. Benesch considère aussi qu'une répétition

3 Nous ne traitons pas dans cet article les dessins d'un Portement de Croix à
Vienne et d'un Enfer au Louvre qui furent récemment considérés comme des
copies faites par Bruegel et datés vers 1559-60 par F. Winkler, dans : Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek, 1958, pp. 83 ss. La même attribution à Bruegel fut
proposée par Monsieur K.G. Boon, Catalogue de l'Exposition D. Bouts, Bruxelles,1957-58, rios 43 et 66, attribution qui fut acceptée aussi par Grossmann (loc. cit.
p. 345). L'attribution (idem, ibidem p. 345J de la feuille des Culs-de-Jatte de
Bruxelles à Bruegel nous paraît problématique; la feuille nous paraît plus prochede Bosch. D'autre part, nous ne connaissons pas le Paysage avec une église de
Village de 1562, dans une collection privée, mentionné par Grossmann (ibidem,
p. 345). Quant aux observations judicieuses de Grossmann sur les dessins de
Bruegel au Musée Boymans à Rotterdam (Bulletin Museum Boymans, 1954,
pp. ss et 76 ss), nous sommes heureux de voir nue dans nombres de points
il accepte nos opinions exprimées en 1925 et en 1952 dans notre livre sur les
dessins de Bruegel. Il diverge cependant dans l'attribution du paysage T.A. 8 qu'il
considère comme un dessin authentique de Bruegel remanié plus tard, opinion qui
fut exprimée avant lui déjà par Benesh, dans : Kunstchronik, 1953, p. 79. Après
nouvel examen nous sommes aussi inclinés à accepter la première version du
dessin, bien que la technique nous paraisse plus libre que celles des autres
dessins authentiques. Finalement Grossmann donne, avec W. Cohen, la Résur¬
rection, à Rotterdam, à Bruegel, attribution que nous hésitons à accepter. Nous
ne pouvons y découvrir la main de Bruegel, sans doute à cause de sa mauvaise
conservation.

4 Cf. T. 118 et 119. Cf. aussi idem dans : Les Arts Plastiques, 1948, pp. 455 ss.Remercions une fois de plus l'amabilité de Monsieur Vincent Korda, Londres,de nous avoir gentiment envoyé la photographie et en autorisé la publication.5 Cette opinion de Benesch fut partagée par Grossmann : Bulletin Museum
Boymans, 1954, p. 41, note 4.

6



par Bruegel lui-même parlerait « contre le caractère artistique » de cet
artiste, mais nous savons qu'aux XVe et XVIe siècles même les plus
grands artistes ont parfois fait des répétitions semblables : Jean van
Eyck a peint deux fois la composition de la Stigmatisation de saint
François 6 ; Michel-Ange a dessiné deux exemplaires identiques d'une

0 Cf. M. J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, I, Berlin, 1924, pp. 102 ss.
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Pietà dont l'une était la propriété de Vittoria Colonna, l'autre du
cardinal Pole 7.

Le fait que le dessin de la collection Korda était célèbre déjà au
XVIe siècle jusqu'au point d'être copié, parlerait plutôt, cependant,
en faveur de notre hypothèse suivant laquelle ce serait un original.
En effet, la copie de Jacques Savery (Suisse, collection privée), publiée
par Benesch ici-même, n'est pas une copie du dessin de Vienne, comme
l'éminent Directeur de l'Albertine le suppose, mais bien une copie de
la feuille de Korda. Toutes les déviations, dans la copie de Savery, du
dessin de l'Albertine s'expliquent par son modèle, le dessin de Korda:
la bourse du peintre, le pendant de la ceinture du connaisseur, les
lignes courbes dans les cheveux du peintre, la suppression du repentir
de la main. Même les mesures du dessin de Savery sont plus proches
de celui de Korda: (Savery: 314x220mm; Korda: 298x219mm;
Albertine : 250 x 216 mm).

Bien que Jacques Savery ait suivi ligne par ligne le dessin de
Korda, il manque dans son œuvre l'expression de l'épaisseur et de la
souplesse de l'étoffe, et de même la consistance du cuir de la ceinture.
Il reste loin de la qualité de son modèle.

L'autre copie, de Georges Hoefnagel (dans une collection privée à
Vienne), publiée également par Benesch dans ce Bulletin est par contre
une copie d'après le dessin de l'Albertina. (La largeur de cette feuille
est identique à celle de l'Albertina.) Ce dessin était autrefois dans la
collection de J.D. Böhm, Vienne (Benesch). Il était ensuite dans la
collection Max Strauss à Vienne et figure dans la vente Miethke à
Vienne, le 25 avril 1906. Il est d'ailleurs mentionné par R. van Bastelaer
et G. Hulin de Loo, Pierre Bruegel l'Ancien (Bruxelles, 1907, p. 202).

Cette copie de Hoefnagel, exécutée probablement pendant son
séjour à Anvers de 1570 à 1576 (Benesch), témoigne que la feuille de
l'Albertine n'a jamais contenu les parties à la marge inférieure et
à droite que nous voyons dans le dessin de Korda et dans sa copie
chez Savery. (La feuille de l'Albertine n'était, plus tard, qu'à peine
coupée à la marge inférieure et à droite.)

Nous concluons donc qu'il y avait deux originaux de Bruegel du
Peintre et VAmateur. L'un, celui de l'Albertine, un peu antérieur (vers
1560-61), l'autre, de la collection Korda, un peu plus tardif (selon
nous vers 1566-68).

Tous les deux étaient déjà célèbres au XVIe siècle, au point d'être
exactement copiés par des artistes de valeur s.

1 Tolnay dans : Record of Museum, Princeton University, 1953, pp. 44 ss.
s L'influence du Peintre et l'Amateur de Bruegel se reconnaît même au XVIIe

siècle dans le dessin de Pier Francesco Mola : Les Connaisseurs, New York,
Collection Janos Scholz (fig. 3 - Cf. Catalogue de l'Exposition Great Master
Drawings, chez Knoedler, New York, 1959, n° 36, pl. 78). L'artiste italien a dû,
selon toute vraisemblance, en connaître une copie. Une autre copie de la feuille
de l'Albertine, qui porte l'inscription «P. Breugel (sic.) fecit » et qui date proba¬
blement de c. 1580 ss., est conservée au Musée Britannique à Londres (n° 553).



Paysages.
Traitons d'aborcl brièvement trois dessins nouvellement mis au jour

qui appartiennent au groupe des magnifiques paysages représentant
les Alpes. L'artiste les a probablement exécutés, selon notre opinion,
vers 1554/55, pendant et après son retour d'Italie (cf. Tolnay, pp. 15 ss).
Toutes ces trois feuilles sont mentionnées dans l'article de Grossmann.
Elles révèlent une profonde compréhension de la structure géologique
et de la vie de la végétation des montagnes. Elles témoignent aussi de
l'admiration de Bruegel pour la grandeur surhumaine des Alpes, aux
corps énormes desquelles il confère parfois un aspect zoomorphe °.

Exécutés légèrement à la plume et parfois inachevés, leur effet
est celui des études faites d'après nature. Mais une observation plus
attentive montre que Bruegel a combiné des éléments différents étudiés
d'après nature et qu'il les a réunis selon un schéma artistique ordonné
à la manière des compositions italiennes 10.

Le Paysage alpestre, dans une collection privée11 (fig. 4), doit
dater de 1555 en raison de sa ressemblance avec le dessin de Chatswortli
(T., 19) de la même année. Il montre les mêmes montagnes que nous
connaissons par trois autres dessins de Bruegel (T. 18-19-20) et qui
ont trouvé leur forme définitive dans le dessin préparatoire (aujour¬
d'hui perdu) pour l'estampe Insidiosus Auceps (fig. 5).

Dans la feuille qui nous intéresse, les montagnes du fond qui
encadrent une vallée sont presque identiques à celles de l'estampe
Insidiosus Auceps, alors que les premiers plans diffèrent encore. On
peut supposer que Bruegel a exécuté d'abord la feuille de Dresde (T.18),
vue d'ensemble du même paysage et probablement exécutée en partie
sur place. Notons que les proportions des montagnes sont encore diffé¬
rentes et la vallée semble être plus large que dans notre dessin. Une
partie de la montagne, à droite de ce dessin, fut reprise par Bruegel
dans l'estampe Magdalena Poenitens (Tolnay).

Après ce dessin de Dresde (T. 18), Bruegel semble avoir étudié de
plus près les montagnes à gauche dans le dessin de Chatsworth (T. 19)
et dans le dessin traité ici.

Dans le dessin T. 20, Bruegel a inséré d'autres motifs individuels,
comme les rochers du premier plan à gauche et la route du premier

0 Pour Monsieur M. Auner, (Jahrb. d. Kh. S/g., Vienne, 1956, p. 67) l'expérience
des montagnes par Bruegel se réduit ' «un voyage fatigant de quatre jours»,
et il refuse de voir avec nous l'importance que cette expérience des Alpes a eu
pour la conception de Bruegel paysagiste.

lu La méthode que Bruegel a suivi dans les combinaisons des éléments étudiés
d'après nature, nous l'avons traitée jadis dans la revue : Old Master Drawings,
Dec. 1935, p. 37, et dans notre livre, p. 45 f.
Déjà avant, L. von Baldass, (Jahrb. d. Kh. S/g. d'A.K., 1918, p. 1489 a judicieu¬
sement dit : «Es sind keine Naturaufnahmen im modernen realistischen Sinn...
Bruegel trägt vielmehr seine fertige Bildidee bereits in die erste Studie hinein ».

11 II fut vendu chez Sotheby à Londres le 27 novembre 1957 et publié dans le
Catalogue sous le numéro 37 A. Mesures : 247 X 432 mm. Le dessin porte une
inscription plus tardive : « P. Brueghel 1547 ».
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4. Pierre Bruegel l'Ancien, Paysage alpestre. Collection privée.



5. D'après Pierre Bruegel l'Ancien, Insidiosus Auceps (estampe).



6. Michiel van Overbeek, Paysage alpestre. Coll. P. de Boer, Amsterdam.



plan à droite qui seront utilisés également dans VInsidiosus Auceps,
ainsi que A.E. Popham l'a remarqué (Burlington Magazine, 1949,
p. 319).

La disposition des masses des montagnes du fond étant la plus
proche de celle de l'estampe Insidiosus Auceps, nous supposons que
notre dessin fut exécuté immédiatement avant le dessin préparatoire
pour l'estampe qui ne devait être qu'une combinaison de notre dessin
et du dessin à Chatsworth (T. 19) où les rochers du premier plan
apparaissent déjà.

Le site représenté serait, selon une supposition du docteur E. Bier,
la vallée du Ticino, près des châteaux du Castello Grande et de Monte-
bello, prise du côté italien. Nous voudrions cependant attirer l'atten¬
tion sur un dessin de Michiel van Overheek (collection P. de Boer,
Amsterdam, exposé, en 1958, à la Morgan Library, New York, sous le
numéro 83), où le même paysage porte cette inscription : «proche de
Grenoble» (fig. 6). Ce devrait donc être la vallée du Rhône. (Sur le
revers de notre feuille, il y a une inscription plus tardive, peut-être du
XVIIIe siècle : « View on the Rhine Heemskirk, Devonshire ».)

De la même époque environ doit être datée la feuille récemment
acquise (1958) par le Musée Britannique et publiée par Christopher
White 12 (fig. 7). Originellement, Bruegel a dessiné seulement la masse
continue de la montagne, et c'est plus tard qu'il a ajouté, dans des
repentirs, les deux rochers qui en brisent la ligne. Ainsi il a conféré
une silhouette plus intéressante et plus riche à cette grande masse
lourde.

Nous devons supposer qu'il existait jadis un dessin très semblable,
exécuté par Bruegel après celui de Londres, et qui a servi de modèle
à l'eau-forte, dont l'exemplaire unique est conservé à Amsterdam au
Cabinet des Estampes 13 (fig. 8). En effet, le motif principal, la forme
de la montagne dont la ligne est interrompue par les deux rochers,
est très semblable (en image inversée), ce dont on peut conclure que
l'eau-forte nous transmet la composition d'un dessin perdu de Bruegel
datant des environs de 1555.

De la même année doit probablement être daté le grand dessin
à la plume d'un Paysage alpestre avec un château et un village près
d'un fleuve (fig. 9). Cette feuille fut acquise en 1952 par la Morgan
Library li. Quoique la signature à droite en bas me semble avoir été

12 Christopher White, dans Burlington Magazine, 1959, p. 336 .s.s. Je remercie
Monsieur Christopher White de m'avoir aimablement envoyé la photographie.

13 Cf. F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, III, p. 255, n° 2a.
14 Ce dessin fut publié par F. Adams, Jr. dans Third Annual Report to the Fellows

of the Morgan Library, 1952, p. 64 ss. Il fut mentionné ensuite par Benesch,
Kunstchronik, 1953, p. 79, par Grossman, Bulletin Mus. Boymans, 1954, p. 54,
note 43, et dans Treasures from the P. Morgan Library, Fiftieth Anniversary Exh.,
1957, n° 87, pi. 59 (ici la date de 1553 est proposée). Je remercie la Morgan Library
de m'avoir autorisé à publier ici ce dessin.
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9. Pierre Bruegel l'Ancien, Paysage alpestre. Pierpont Morgan Library, New York.
(By courtesy of the Pierpont Morgan Library).

ajoutée plus tard, l'authenticité du dessin me paraît hors de doute. Le
dessin a pour mesure 357 x 444 mm et est donc de dimensions exception¬
nellement larges. La feuille est aujourd'hui renforcée par une autre
feuille collée au dos. Elle a souffert près de la marge en haut. Le
filigrane en est une fleur de lys avec une couronne. Il y avait autre¬
fois l'inscription suivante, d'un collectionneur sans doute, en haut, à
gauche : « On the Rhine », qui fut récemment éliminée.

Dessiné à la plume, cette œuvre est rehaussée au lavis. On peut
distinguer trois encres qui correspondent probablement à trois étapes
de l'exécution. L'artiste a commencé probablement au deuxième plan,
là où le fleuve, avec le bateau et la berge à gauche, sont dessinés avec
une encre sépia jaunâtre. Ensuite, il a probablement exécuté les mon¬
tagnes du fond, le château fort et le village avec une encre un peu
plus foncée, enfin les buissons du tout premier plan avec une encre
encore plus sombre. Le lavis foncé à gauche et au milieu du premier
plan en bas nous semble avoir été ajouté, peut-être au XVIIe siècle.
Un lavis clair et transparent couvrant les arbres à droite et le château
pourrait aussi avoir été ajouté après coup 15.
15 Un autre dessin de Bruegel, remanié par le lavis au XVIIe siècle, est mentionné

dans mon livre, sous le numéro 5.

16



Selon Benesch, le château représenterait le château de Jörgensberg,
à l'est de Waltersburg. Le village serait Ruis sur le Haut-Rhin, en Suisse-
Ces motifs sont réunis dans une composition d'une grandeur impres¬
sionnante qui est proche, dans la stratification des cinq niveaux de la
montagne géante, de la feuille T. 17, alors que dans le village, vu à
vol d'oiseau à gauche, l'artiste anticipe sur sa peinture, la Journée
sombre, de Vienne. Les pins du premier plan, dessinés en « pointillé »,
trouvent leur parallèle dans la feuille du Collège Bowdoin T. 16 et dans
celle de Rotterdam T.A. 8, récemment reconnue par Benesch et Gross-
mann comme un dessin authentique du maître qui fut remanié plus tard.

Le point de vue étant pris par l'artiste approximativement de la
hauteur du château à droite, l'œil du spectateur est tiré à la fois en
bas, à gauche, vers la vallée, et en haut, à droite, vers les cimes des
montagnes. Cette tension entre le bas et le haut sera exploité par
l'artiste dans la série des Grands Paysages qui furent publiés en
estampes.

La technique légère, pleine d'esprit dans les lignes, parle, selon
nous, en faveur de la supposition que cette feuille n'ait jamais été
destinée directement à servir comme dessin préparatoire d'une estampe,
mais qu'elle fut exécutée en tant qu'œuvre d'art en soi 1G.

Une feuille du groupe des Petits Paysages que Bruegel exécuta
entre 1559 et 1561 fut acquise récemment par le musée de Smith
College et ne figure pas encore dans la liste de Grossmann 17 (fig. 10).
Elle est signée et datée de 1560 dans son angle inférieur gauche. Elle
représente un paysage romantique rocheux avec un arco-naturale comme
motif central et un château à gauche. La feuille est développée du
dessin T. 25 de 1559 où l'on trouve également le chemin rocheux per¬
pendiculaire à la surface de la feuille conduisant vers un arco naturale,
et prépare le dessin T. 30, aux mêmes motifs, daté de la même année
1560, mais peut-être un peu plus développé.

Notons que le dessin de 1561 T. 37 répète une fois de plus le
chemin perpendiculaire avec les cavaliers vus de dos, mais ici l'arco
naturale est transformé en l'arche du château. (Des cavaliers pareils
se trouvent aussi sur T. 38 de 1561, au Louvre.)

Le dessin de Smith College a la qualité ensoleillée, l'effet de la
vibration de l'atmosphère, achevés par la combinaison du blanc du
papier et de la technique du pointillé de l'encre sépia des autres dessins

lc Par contre Benesch, Kunstchronik, 1953, p. 76 ss., et Grossmann, Bulletin Museum
Boymans, 195-1, p. 54, note 43, supposent que le dessin fut fait pour une estampe.

17 Ce dessin a figuré à l'exposition Great Master Drawings of Seven Centuries,
organisée par la Columbia University chez Knoedler, N.Y. (octobre-novembre
1959), sous le numéro 23, et est reproduit sur la pl. XXIII.
J'exprime ici mes remerciements à Monsieur Robert O. Parks pour m'avoir
aimablement envoyé la photographie de ce dessin et d'en avoir autorisé la publi¬
cation. L'arco naturale apparaît déjà dans le paysage de 1553 de P. Bruegel l'A.,
publié par Tolnay, Burlington Magazine, 1955, pp. 139 ss.
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10. Pierre Bruegel l'Ancien, Paysage rocheux. Smith College Museum of Art,
Northampton, Mass. (By courtesy of the Smith College Museum of Art).

de ce groupe. On y admire la faculté d'évocation simultanée, à la fois
de l'atmosphère mouvante et de la plasticité immuable des rochers. |

Nous voudrions saisir cette occasion pour republier un paysage
du même genre daté et signé 1561, au musée de Besançon (fig. 11),
que nous avons publié jadis (Jahrb. d. preuss. Kg., Berlin, 1929, pp. 203)
et considéré comme un apocryphe. Après nouvel examen, nous inclinons
maintenant en faveur de l'opinion qu'il s'agit d'un dessin de Bruegel
quoique la technique soit moins systématique ici que dans les autres
feuilles de cette époque.

Notons que la figurine à pied, vue de dos, fut dessinée après coup
par l'artiste.

Naer het leven.

Nous signalons deux dessins Naer het Leven, sur le recto et le
verso de la même feuille, jusqu'ici inconnus, récemment acquis par
Monsieur N. Chaïkin, New York 1S. Elle mesure 154 x 80 mm et repré-

18 Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur N. Chaïkin de m'avoir signalé
ce dessin et autorisé sa publication.
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11. Pierre Bruegel l'Ancien, Paysage rocheux avec an château. Musée, Besançon.

sente, au recto, un paysan vu de profil, tenant dans sa main droite ce
qui paraît être une potiche, ornée d'un oiseau (peut-être un aigle ou
un pélican), au-dessus d'une bourse (fig. 12). Sur le papier aujourd'hui
jaunâtre, l'artiste a d'abord dessiné les contours avec une pierre noire
et repris le dessin à la plume. Il a écrit de sa propre main des inscrip¬
tions désignant les couleurs et, en bas : « naer het leven », comme dans
les autres feuilles de ce groupe 19.

Le dessin est proche, dans son style, du premier groupe des Naer
het leven, comme par exemple T. 73 - 74, pour lesquels nous avons
proposé la date d'environ 1557.

En décollant la feuille qui a servi de renfort, Monsieur Chaïkin
a trouvé sur le revers du dessin une autre esquisse Naer het leven à la
pierre noire, représentant un paysan en cape, vu de dos (fig. 13).
L'artiste n'a pas encore touché ce dessin préparatoire par la plume,
comme c'était son habitude. Plusieurs naer het leven montrent une vue

i semblable, notamment T. 77, 81a, 85, 88, 105 et T.A. 27. Ce dernier,
après nouvel examen, nous paraît aussi authentique.

Quant au problème de l'attribution de tout ce groupe à Bruegel
ou à Roeland Savery, nous avons insisté sur l'attribution à Bruegel

19 Les inscriptions ont été traduites par Monsieur J. Q. van Regteren-Altena, de la
manière suivante : Ornbermus = Chapeau de fourrure en ombre; Bruin ocker¬
wolle = laine marron-ocre; Gel wit bri = Blanc-jaune, avec couleur de porridge
(?); Rot bus = Bourse rouge (?); Swrte p... = Pot (?) noir; Naer het leven
— Pris d'après nature.
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à cause de T. 95, qui montre deux figures que Bruegel a utilisées presque
exactement dans une de ses peintures : Le Portement de la Croix, à
Vienne. Nous avons été heureux de voir que Monsieur Grossmann
(1954) est arrivé à la même conclusion20.

Bosch.

En terminant ces notes, nous voudrions attirer l'attention sur une
feuille inconnue d'une collection privée de Paris. Elle contient le
croquis léger d'un cavalier et, en dessous, trois études plus détaillées
représentant des figures qui semblent appartenir à une composition
de la scène du Golgotha (fig. 14).

Dessinée à la plume sur un papier aujourd'hui jaunâtre, la feuille
mesure 172 x 101 mm.

Au premier coup d'œil jeté sur le croquis du cavalier j'ai men¬
tionné le nom de Jérôme Bosch. Les traits légers, nerveux, un peu
désordonnés et brisés suggèrent avec maîtrise l'illusion du mouvement
instantané du cheval ainsi que celui du cavalier. Les abréviations
graphiques de la jambe ou des bras du cavalier, par exemple, trouvent
des analogies proches dans les croquis de Bosch représentant des
sorcières à l'Albertina et dans la Tentation d'Eve par le Serpent, autre¬
fois dans la collection Le Roy Bakus, Seattle, Wash. (fig. 15). Nous som¬
mes heureux de noter qu'indépendamment de nous, Monsieur Jacques
Combe était incliné à la même attribution.

Plus difficile est l'attribution des trois études inférieures de la
feuille. Elles sont aussi d'une haute qualité mais plus détaillées et
d'une technique moins spontanée. Le plus tentant serait de les attribuer
aussi au maître de Bois-le-Duc; elles pourraient être des études ajoutées
sur la feuille peu après le croquis du cavalier. Comme elles ne sem¬
blent pas des études spontanées mais des copies d'après des modèles
(voir par exemple les os, par terre) elles pourraient avoir été faites par
Bosch d'après le dessin d'ensemble de la composition d'un Golgotha.
Un autre dessin de Bosch pour une composition du Golgotha se trouve
à la Morgan Library et représente le groupe des soldats, à gauche, sous
la Croix. La technique de ce dessin est cependant, si nous ne nous
trompons pas, celle de la jeunesse de Bosch, alors que celle du dessin
de Paris devrait être d'une période plus avancée de la vie de l'artiste.

En faveur de l'attribution de ces études à Bosch parlent les dos
grotesques des figures sans cous (voir les deux dessins des Culs-de-jatte
à Bruxelles et à Vienne), ainsi que les proportions un peu trapues
rappelant celles des nains. Le traitement du modelé plastique par de
petites lignes à crochets et des hachures en zigzag nous paraît plus

20 Voir l'argumentation clans notre livre p. 95 : Addenda, sub numéro 1. Cf. Gross-
mann, Bulletin Museum Boymans, 1954, p. 48 ss.
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pittoresque que la technique de Pierre Bruegel l'Ancien, à qui on
pourrait aussi penser au premier abord. D'autre part, la qualité des
esquisses est supérieure à celle de son fils, Pierre Bruegel le Jeune.
Cependant, il faut admettre que nous ne connaissons aucun dessin de
Jérôme Bosch exécuté exactement suivant cette technique. Nous préfé¬
rons donc laisser ouverte, pour l'instant, la question de l'attribution
des trois études du bas de la feuille, alors que nous pouvons, avec
assurance, attribuer à Bosch le croquis magistral du haut.

Remarquons que toutes les quatre figures de la feuille se trouvent
sur une composition du Golgotha attribuée tantôt à Pierre Bruegel
l'Ancien, tantôt à son fils Pierre Bruegel le Jeune, et dont nous con¬
naissons plusieurs copies 21. Cependant, si l'on compare le croquis du
cavalier avec la figure correspondante du tableau de Philadelphie
(fig. 16), il nous paraît évident que le premier n'a pas pu être une
copie d'après le tableau mais qu'il en fut le modèle. Comparez les
jambes souples du cheval qui sont devenues comme en bois dans la
peinture ou bien la tête du cavalier vue de trois-quart sur le dessin
et devenue raide dans son profil sur le tableau. C'est bien l'esquisse de
Bosch utilisée directement, ou par le truchement de P. Bruegel l'An¬
cien, par P. Brueghel le Jeune. Nous pouvons supposer que cette feuille
fut dans l'atelier de P. Bruegel l'Ancien au milieu du XVIe siècle,
et que son fils en hérita. Les tableaux du Golgotha seraient des para¬
phrases d'une composition de Bosch aujourd'hui perdue. Cette feuille
serait donc un document important pour la compréhension de la
méthode suivant laquelle les dessins de Bosch ont été utilisés dans les
ateliers de Bruegel et de son fils Pierre.

En dehors de ces considérations, le croquis nerveux, vibrant et
léger du cavalier nous paraît être un nouveau témoignage de la maî-

21 On connaît plusieurs copies de P. Brueghel le Jeune, d'après cette composition
que nous attribuons à Bosch, notamment une au musée de Philadelphia, que
nous publions ici (nous exprimons nos remerciements à Monsieur Henri Marceau
pour nous avoir aimablement envoyé la photographie et permis de la publier).
Une autre cooie à Anvers, autrefois dans la collection de l'Abbé Cotteleer, fut
publiée par Hulin de Loo dans : Van Bastelaer et Hulin de Loo, P. Bruegel
l'Ancien, Bruxelles, 1907.
D'autres copies sont énumérées par G. Glück, Das grosse Bruegel-W erk, Vienne,
1953, p. 115. n" 84). Trois portent une date : celle de Berlin, 1606; celle d'une
collection privée en Belgique, 1615, et la signature de Pierre Brueghel le Jeune;
celle de Budapest, 1617, également avec la signature.
Glück suppose que la composition serait une invention non pas du vieux Bruegel
mais de son fils, alors que Hulin de Loo a cru y reconnaître des copies d'après
une composition perdue de Bruegel l'Ancien. Nous croyons, comme nous l'avons
dit dans le texte, qu'il existait un tableau de Jérôme Bosch dont Pierre Bruegel
l'Ancien et ensuite son fils ont fait des paraphrases. Une Crucifixion de 1559 de
P. Bruegel l'Ancien est mentionnée par Buckelius, Res pictoriae, cf. Grossmann,
dans Glück, loc, cit. p. 115.
Saisissons ici l'occasion d'attirer l'attention sur la nouvelle édition élargie du livre
monumental sur J. Bosch par L. von Baldass, H. Bosch, Vienne, 1959, où il traite
judicieusement le problème des dessins de ce maître. Nous espérons avoir
l'occasion de revenir plus tard sur ce livre.

23



 



15. Jérôme Bosch, La tentation d'Eve. Autrefois coll. Le Roy Bakus, Seattle, Wash.
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trise de Bosch en tant que dessinateur, pour qui les lignes sont à la fois
un moyen de décrire les formes et les mouvements de la vie, ainsi
qu'un message du tempérament de sa personnalité intime.
1 décembre 1959.

Post Scriptum :

Après la rédaction de cet article, est parue la note de Christopher
White dans The Burlington Magazine, 1959, décembre, p. 456. Il y attire
l'attention (suivant K.G. Boon) sur le rapport entre le paysage alpestre
au Musée Britannique et l'eau-forte à Amsterdam, comme nous l'avons
déjà fait. Il croit cependant que l'auteur de l'eau-forte a pris directe¬
ment comme modèle le dessin du Musée Britannique, alors que nous
maintenons notre opinion exprimée plus haut, suivant laquelle il a dû
copier un autre dessin de Bruegel probablement exécuté postérieure¬
ment à celui du Musée Britannique.

REMARKS ON SOME DRAWINGS BY BRUEGEL THE
ELDER AND ON A DRAWING BY BOSCH, RECENTLY
REAPPEARED

by Charles de TOLNAY.

This article's purpose is to supplement the author's book on the drawings of
Pieter Bruegel the Elder, published in 1952.

1. The Painter and the Connaisseur. In the author's opinion there were two almost
identical drawings by Bruegel of this composition. One is today in Vienna, in the
Albertina (Fig. 1) and the other, a somewhat later replica (c. 1565-8) by Bruegel himself
in the collection Korda in London (Fig. 2). The authenticity of this latter has been con¬
tested by Benesch, but it is here considered as an original because of its high quality and
because of the fact that it was so celebrated that it was copied as early as the
sixteenth century by Jacques Savery (Private Collection, Switzerland, published
by Benesch). Benesch considered this Savery drawing to be a copy of the one in
the Albertina, overlooking the fact that it is actually a copy of the Korda drawing,
as can he seen from the elements which are present in the latter and not in the
Albertina drawing.

2. Landscapes. Alpine Landscape, pen and ink, Private Collection (Fig. 4).
This landscape shows the same mountains as T. 18, 19 and 20, and they will occur
again in the final version, the engraving Insidiosus Auceps (Fig. 5). All these
drawings were probably made in 1555 and the relative chronology seems to be :
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T. 18, T. 19, T. 20 and the present drawing. The site represented seems to be the
valley of the Rhône, because the same landscape occurs in a drawing by M. van
Overbeek with the inscription «Proche de Grenoble» (Fig. 6).

Alpine Landscape, pen and ink, London, British Museum, c. 1555 (Fig. 7).
The drawing has been published by Christopher White, Burlington Magazine, 1959,
pp 336 ff. Study partly made after nature, but subsequently two rocks added by
Bruegel probably to make the sheet more attractive. A lost drawing of the Master
of about the same date, and close in its composition to the British Museum sheet,
may be reconstructed from the etching of which the only existing copy is in
Amsterdam, Rijksprentenkabinet (Fig. 8). It can be inferred that Bruegel's drawing
wa3 reversed.

Alpine Landscape, pen and ink, partly washed, New York, Morgan Library
Fig. 9). The drawing is made with three different shaded inks; the wash in the
foreground seems to have been added in the 17th century. The spontaneous
stroke work speaks, in our opinion, in favour of the fact that this drawing
was not intended to be a preparatory drawing for an engraving (as has been
assumed), but rather as a presentation sheet. We would date it c. 1555.

Landscape with a Castle and an Arco Naturale, pen and ink, signed and dated
1560, Smith College Museum of Art (U.S.A.) (Fig. 10). The motif of the arco
naturale appears as early as Bruegel's large landscape painting of 1553, published
by Tolnay in The Burlington Magazine 1955, pp. 239 ff. The drawing belongs to
the group T. 25, T. 30, T. 37. It is executed in the yellowish ink of the other sheets
belonging to this group.

Landscape drawing, in pen and ink, signed and dated 1561, Besançon, Musée
(Fig. 11): the author classified this sheet in 1929 among the apocrypha but after
new examination he believes it to be authentic.

3. « Naer het leven ». The unpublished Naer het leven sketch, black chalk gone
over with ink, private property, New York, (Fig. 12) represents a peasant seen in
profile and belongs to the first group of the «Naer het leven» drawings T. 73, T. 74.
It was probably drawn about 1557. On the verso (Fig. 13) there is a figure seen
from the back in black chalk, not yet gone over with ink. Such back views occur
rather often among the Naer het leven sheets, e.g. T. 77, T 81a, T. 85, etc.

4. An unknown drawing by Hieronymus Bosch, pen and ink; 172 X 101 mm., Paris,
private collection (Fig. 14). The sheet contains four sketches of figures for a
Golgotha composition. This latter we know from several painted copies by Pieter
Brueghel the Younger. They may be paraphrases of a lost Bruegel the Elder
painting, which in its turn seems to revert to a lost Bosch composition.

The top sketch of a man on horseback is in the author's opinion an authentic
sketch by Bosch, showing his characteristic qualities as draughtsman. The three
figures at the bottom are also probably by Bosch, but it should be said that their
technique does not correspond exactly to that of the few known studies of this
master. This sheet was probably in the possession of Pieter Bruegel the Elder, and
then inherited by his son Pieter the Younger, since, as we have said, he used the
sketches in his Golgotha paintings. If this is true, then this is an instructive
example of how Bosch's drawings were used in the workshop of the Bruegel family.

Note : Several of the drawings treated in this article are also dealt with in the
excellent article by F. Grossmann, New Light on Bruegel, in the Burlington Magazine,
1959, pp. 341 ff.
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J. G. van GELDER

PIETER BRUEGEL :

„ NA(E)RT HET LEVEN99
OF NAAR „ HET LEVEN "

ITE jongste bijdragen over tekeningen van Pieter Bruegel verschenen
J—' in het september/oktober-nummer (1959) van The Burlington
Magazine (p. 336-347) van de hand van Christopher White en F. Gross-
mann. Zij geven aanvullingen op de herdruk van Tolnay's publicatie van
de tekeningen, die na 1925 nodig bleek en in 1952 verscheen 1. De aan¬
vullingen zijn zo talrijk en verscheiden van aard dat wel heel duidelijk
wordt aangetoond dat een nieuwe catalogus van het œuvre van de teke¬
ningen zeer gewenst is. Het jeugdwerk van Bruegel, waarin kopieën naar
oud-Nederlandse voorbeelden domineren, heeft een aanmerkelijke uit¬
breiding ondergaan, belangrijke gedateerde composities werpen nieuw
licht op de chronologie2, duidelijk is tenslotte komen vast te staan dat de
door Tolnay ook in 1952 nog gemaakte splitsing in de groep tekeningen
«naert het leven » (in eigenhandige en niet-eigenhandige voorbeelden)
onhoudbaar is. De meeste, zo niet alle, door Tolnay als niet-eigenhandige
(« apocryphe ») studies opgesomd zijn origineel, weer andere door
Tolnay als echt gepubliceerde pentekeningen zijn, zoals Benesch in dit
tijdschrift o.a. overtuigend heeft bewezen, niet echt, maar kopie3.
Niettemin, ook wanneer men de conclusies van Benesch, Winkler,
Grossmann e.a. aanvaardt, die tot een groot en gevarieerder tekeningen-
•œuvre leiden, dan blijven er toch nog talrijke problemen op te lossen.
De juiste datering van de figuurstudies lijkt onontwarbaar, de volgorde
van het ontstaan van de landschapstekeningen is wel globaal, maar toch
in vele gevallen niet met grote zekerheid jaar na jaar vast te stellen.
Die moeilijkheid wordt nog vergroot door het feit dat in één en het¬
zelfde jaar tekeningen van zéér verschillend karakter tot stand komen.
Voor een deel komt dit, omdat de inhoud van de tekeningen somtijds
een andere tekenstijl schijnt te eisen : tekeningen voor prenten bedoeld
stellen anderzijds óók hun eigen eisen en datzelfde kan men zeggen
van de tekeningen «na(e)rt het leven». Opmerkelijk is dat penteke-

1 Charles de Tolnay, Die Zeichnungen Pieter Bruegels, mit einem kritischen Katalog
und 188 Abbildungen, Zürich, Rascher Verlag, 1952.

2 Om slechts twee voorbeelden te noemen : de 1558 gedateerde tekening, die vooraf
gaat aan de prent van F. Huys van De Wallen van Antwerpen in de Winter
(v.B. 205); de 1565 gedateerde Calumnia, thans in het British Museum te Londen.

3 Bulletin Kon. Musea voor Schone Kunsten, Brussel, 1959, pp. 35-42. Burchard
(1925), Benesch (1953), Grossmann (1954) en ook Kurz (1936) hebben de kwestie
afdoende behandeld wat betreft de « naert het leven »-apokryphen.
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1. Pieter Bruegel d.O., Pentekening over krijt van een Boer (161 X 101 ram :
T. 77). Coll. Mevr. A. Gatacre-de Stuers, (Huize De Wiersse). Vörden.

30



2. Pieter Bruegel d. O., Krijttekening van een
Achterzijde van afb. 1.
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ningen voor schilderijen vrijwel niet voorkomen of niet bewaard
bleven 4. Voorts dat bijna alle tekeningen die wij kennen met de pen
zijn voltooid. Slechts enkele studies zijn uitsluitend met krijt getekend.
Die laatste, kleinste, categorie geeft overigens een verklaring van dit
zeldzame feit. Immers, die kleine groep krijttekeningen laat eigenlijk
heel goed zien hoe Bruegel in staat was met enkele, soms heel dunne,
krijtlijnen figuren en dieren als het ware volmaakt aan te duiden. De
zuivere krijttekeningen demonstreren overduidelijk hoe Bruegel in
staat moet zijn geweest om direct op een geprepareerde ondergrond
van een paneel een compositie met figuren en een landschap aan te
geven met houtskool — of penseellijnen, die nu onzichtbaar zijn, maar-
die er ongetwijfeld zijn geweest. Hoe zulke schetsen op paneel waren
aangeduid laat ons waarschijnlijk de krijttekening zien in Upsala
(Afb. 4-5), die Dr. F. Grossmann voor het eerst in The Burlington
Magazine van 1959 heeft gepubliceerd (p. 347, fig. 48). Deze schets, een
studie voor een van de jagers op de Winter (1565), doet ons bovendien
vermoeden dat wel meer studies, op deze zelfde wijze geschetst, op
papier moeten zijn neergezet. Wij moeten helaas aannemen dat de
meeste tekeningen van deze aard door Bruegel zelf zijn vernietigd, mèt
andere tekeningen die een satirisch of politiek karakter hadden 5. Die
vluchtige aanduidingen in de trant van de tekening in Upsala zijn
voor Bruegel, als wij het goed zien, voldoende geweest om er latei-
een definitief picturaal karakter aan te verlenen. Maar het gold
niet alleen een picturale uitwerking ! In de collectie G. d. S. in Vörden
(Huize De Wiersse) vond ik op de achterzijde van één van de drie
«naar het leven »-tekeningen aldaar (afb. 1) een vluchtige krijt¬
tekening (afb. 2) die, evenals een andere mij bekende krijtstudie
van een figuur, niet voor een figuur op een van de schilderijen heeft
gediend. De voorzichtige aanzet van een paar penlijnen doet zien dat
deze lijnen (rechts) het begin waren voor een met de pen uit te voeren
studie van een boer. Bezien wij de voorzijde (T. 77), die door nie¬
mand, ook door Tolnay niet, betwijfeld wordt, héél nauwkeurig, dan
kan men — nauwelijks zichtbaar — zien dat ook aan deze pentekening
een krijttekening ten grondslag ligt. Wanneer men de tekeningen
« naar het leven » onder een loupe bestudeerd, dan blijkt (wat ook
Tolnay in zijn œuvre-catalogus heeft vastgelegd), dat bijna zoinder
uitzondering heel vaag telkens opnieuw krijtlijnen zijn te ontdekken.
M.a.w. óók de pentekeningen (landschappen evengoed als figuurstudies)
zijn in hoofdzaak uitgewerkte of omgewerkte krijtstudies 15. Wat het
4 De enige pentekening die tot nu toe bekend werd is de tekening (T. 95) van

twee mannen in het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam, die voor een
figuur op De Kruisdraging (1564) te Wenen heeft gediend.

5 Carel van Mander, Het Sehilder-Boeck..., Amsterdam 1604, 2e druk 1618, fol. 154 :
« maer hadder noch seer veel net en suyver gheteyc.kent met eenighe schriften
hij, welcke ten deele al te seer bytigh oft schimpich wesende, hy in zyn doot-
siecte door zijn Huysvrouwe liet verbranden, door leetwesen, oft vreesende sij
daer door in lyden quaem, oft yet te verantwoorden mocht hebben ».

r' Op het gebruik van krijt hij de landschappen heeft Dr. A. Seilern het eerst
gewezen in zijn catalogus : Flemish Paintings and Draivings at 56 Princes Gate
London, 1955, p. 15, note 1. Zie cat. nrs. 9, 11 en 12.
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3. Pieter Bruegel d.O., ICrijtstudie van een Boer en een Boerin (100 X 140 mm;
T. Add. 2, achterzijde van T. 82). Coll. Curtis O. Baer, New Rochelle, New York.

penseel op liet paneel deed, doet de pen op het papier en wel : zij
corrigeert en creëert opnieuw de voorstelling in een andere techniek.
De pentekening is de voltooide vorm, de krijtstudie de onvoltooide
aanzet. Behalve deze tot nog toe ongepubliceerde figuurstudie in
Vörden en de figuurstudie in Upsala was tot nog toe maar één door
Tolnay wel vermelde, maar niet afgebeelde krijtstudie van figuren
bekend (afb. 3). Ook deze wordt hier thans gereproduceerd, daar zij
tot nu toe slechts te vinden is in de catalogus van de collectie van de
eigenaar, die mij een foto afstond. Ik moet mij ook hier onthouden van
een datering (T. 82, verso addenda 2 : 1559-1563), de meeste van deze
tekeningen zijn echter naar mijn mening in de jaren 1564/65 ontstaan
en zeker niet reeds in het midden van de 50er jaren 7.

Het blijft mogelijk dat een aantal van dergelijke onvoltooide aan¬
zetten na Bruegel's dood (indien niet verbrand) later in handen is
geraakt van schilders als Pieter Balten, Marten van Cleve en de zonen
die deze dan gebruiken voor hun talrijke Bruegeliaanse composities
en figuren. Die voorstellingen zouden dan niet op verloren schilderijen,

7 Aldus Dr. A. Seilern, o.e., p. 13, nr. 7 (T. 73,74). De achterkant van T. 82 in :
Drawings from the Collection of Curtis O. Baer. The Fogg Art Museum, 1958,
cat. 17,18 met afb. Herkomst coll. Prins Liechtenstein; zie verder : 0. Kurz,
Drei Zeichnungen Pieter Breugels, Die grafischen Künste, N.F., 1936, p. 5.
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4. Pieter Bruegel d. O., Krijtteke¬
ning van een Jager (154 X 100 mm).
Universiteitsbibliotheek, Upsala,

maar op nu verdwenen krijtstudies teruggaans. Men kan dit niet
bewijzen, alleen veronderstellen, zoals men ook alleen kan veronder¬
stellen — andere mogelijkheid — dat Bruegel de (krijt)tekeningen wél
heeft vernietigd en de Bruegel-navolgers zeil' volgens eigen inventie
verder Bruegel's taal als het ware hebben vervoegd en verbogen. Zowel
liet een als bet ander kan zijn geschied.

Hoe dit ook zij, het blijft een feit, wanneer wij weer tot de hier
besproken pentekeningen terugkeren, dat de interpretatie « na(e)rt het
leven » een heel ander accent heeft dan onze gebruikelijke verklaring :
een studie direct naar de natuur (bet leven) vervaardigd. Zou men in
Bruegel's geval bet wat spitsvondig, maar overigens juist, willen stellen,
dan moet men zeggen : de eerste opzet, aanduiding of aanzet in krijt
(dat zich gemakkelijk weg laat doezelen) is : « liet leven » betrapt. De
pentekeningen mét de bijschriften !1 zijn herscheppingen, zijn voltooide
notities of voorbeelden en zijn (naar)... : «het leven». Terecht heeft
Tolnay er op gewezen hoe oud en hardnekkig zulk een traditie reeds
s Een voorbeeld van een pentekening die door R. Savery in spiegelbeeld werd

gebruikt vermeldt F. Grossmann, Bulletin Museum Boymans, 1954, pp. 48, 49
(afb. 14, 15). Van pentekeningen waren (zie o.a. Benesch, o.e., p. 37 vgl.) later
o.a. J. Savery en G. Hoefnagel bezitters.

9 Ook de bijschriften zijn, wat in vele gevallen nog te zien is, reeds in krijt
geschreven, soms en vermoedelijk meestal, verkort.
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5. Pieter Bruegel d. O., Winter (de¬
tail), 1565. Kunsthistorisch Museum,
Wenen.

was. De geconstrueerde leeuw in Villard de Honnecourt's schetsboek
van omstreeks 1230 ontving als bijschrift : « il fu contrefais al vif » 10.
Niet als bij de Honnecourt behoefden Bruegel's boeren in een geo¬
metrisch patroon te worden ingepast; Bruegel's pentekeningen beant¬
woordden aan de realiteitszin van de lóde-eeuwse ontwikkelde burger¬
koopman, die een onacademische belangstelling kreeg voor het land¬
leven, bet volk, de bonte verscheidenheid van « primitief » leven in
binnen- en buitenland 11. Van Mander's verhaal over Bruegel's bijwonen
van kermissen, bruiloften, etc., in boerenkleren vermomd, tesamen met
zijn vriend de koopman Hans Franckert, bevat stellig een kern van
waarheid 1-, Het blijft overigens wonderlijk dat Bruegel zich de uiterste
moeite gaf om elke tekening met talrijke kleuraanduidingen te voor¬
zien, in de trant van : zwarte muts, ombere rok, asgrauwe lap, « ville
(vuile) grauwe witte kousen », e.d., maar dat hij géén van deze teke-

10 Toluay, o.e., p. 35.
11 Wij bedoelen dat dus niet aan proportieverhouding en geïdealiseerde schema's bij

voorbaat wordt gedacht.
12 Deze boeren en boerinnen, schrijft Van Mander, o.e., fol. 153 II, « op zijn

kempsche en anders wist hij [Bruegel] oock seer eyghentlyck te cleeden en dat
Boerigh dom wesen seer natuerlijck aen te wijsen, in dansen, gaen, en staen,
oft ander actiën »
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ningen met kleuren heeft opgewerkt. Als grote miniaturen uitgevoerd
zou de reeks boeren en burgers een fantastisch, kleurrijk en verrukkelijk
gezelschap zijn. Nu echter dient men Bruegel's annotaties te « lezen »
als kleuren, zoals de musicus noten leest en klanken verstaat. Aan de
hand van de schilderijen kunnen wij de sleutel voor deze kleuraandui¬
dingen gelukkig terugvinden.

PIETER BRUEGEL : « NA(E)RT HET LEVEN » OU D'APRES
« HET LEVEN » ?

par J.G. van GELDER

L'auteur présente ici un ensemble de dessins de figures, à la craie, de la main
de Pierre Bruegel le Vieux. Le dessin de la collection V.d.S. de Vörden, figurant
au revers d'une étude à la plume (fig. 1 et 2) nous était inconnu jusqu'à ce jour;
les autres études à la craie (fig. 3 et 4) furent publiées récemment. Le dessin
de Vörden (fig. 2) montre le début d'une étude à la plume au-dessus d'un dessin
initial à la craie, et révèle de quelle façon Bruegel commençait toutes ses études
dites « naer 't leven ». Au sens le plus réel du mot, le dessin initial, les contours sont
directement jetés sur le papier, d'après le motif, en de légers traits de craie. Les
tracés à la plume qui s'y ajoutent, ne sont pas exécutés devant nature. Ils
marquent pour Bruegel la dernière phase et l'achèvement de ses études dites
d'après « het leven ».

Aussi, pouvons-nous proposer, avec vraisemblance, que Bruegel procédait de
cette manière pour la préparation de ses peintures et qu'il indiquait sur le fond
sa composition et ses personnages par quelques lignes légères. Ses dessins à la
craie montrent assez combien ses tracés pouvaient être d'une grande sûreté
et d'une grande concision. Il n'est pas impossible que le manque de dessins
préparatoires aux peintures de Bruegel ne soit en partie expliqué par sa façon
de travailler, révélée ici. Quant aux indications des couleurs souvent difficiles
à déchiffrer, les tableaux nous aideront à les comprendre. L'auteur s'associe aux
opinions de Burchard, Benesch, Kurz et Grossmann qui, à l'opposé de Ch. de Tolnay,
ne croient pas au caractère apocryphe des dessins de Bruegel dits « naer het leven ».
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E.J. ROOBAERT

DE SEER WONDERLIJCKE SCHOONE
TRIUMPHELIJCKE INCOMPST

VAN DEN

HOOGHMOGENDEN PRINCE PHILIPS ...

IN DE STADT VAN ANTWERPEN ...

ANNO 1549 ...

HET baart geen twijfel dat de « Blijde Intreden » van de vorsten inhun landen telkens een belangrijke gebeurtenis zijn geweest in
het artistieke leven van de Vlaamse en Brabantse steden. Het welslagen
van de « Blijde Inkomst » was voor de stad die de vorst binnen haar
muren ontvangen moest, een ware prestigezaak \ De magistraat zorgde
er voor dat de Intrede zo luisterrijk mogelijk geschiedde en op de
meest treffende wijze getuigde voor de trouw en de verering die de
goede stad had voor baar vorst. Zij vorderde alle krachten op, en
strenge maatregelen werden genomen, opdat niets het goede verloop en
het tijdig klaarkomen van de grootse feestelijkheden in de weg zou
staan. Het is voldoende bekend, dat bij iedere « Blijde Intrede » een
belangrijke schare locale kunstenaars aan het werk werd gesteld.
Schilders en beeldhouwers, naast zovele andere vaklieden, zorgden,
dikwijls in een koortsachtig tempo, voor de uitvoering van de triomf¬
bogen en andere versieringen. Hoe deze er hebben uitgezien, is aan
de hand van bewaard gebleven beschrijvingen en grafische documenten,
nog dikwijls na te gaan. Maar niet altijd kan afdoende geantwoord
worden op de vraag : welke kunstenaars aan de feestdecoraties hebben
medegewerkt.

Immers, een overvloed aan voorstudies staat iemand, die het zo
belangrijke cultuurhistorische verschijnsel van de « Blijde Intreden »
in de Nederlanden bestudeert, niet ter beschikking. Een nog zeer recent
verschenen studie behandelt de ontwikkeling die de triomfboog, de
meest typische uitdrukkingsvorm van de feestelijke atmosfeer, die elke
Intrede omringt, heeft doorgemaakt2. Voor de groeiende belangstelling
voor dit onderwerp getuigt het feit dat in de laatste jaren interessante
studiedagen gewijd werden aan het thema van de Intreden en de
daarmee gepaard gaande openbare versieringen 3. Maar bij een dieper-
gaand onderzoek van één, welbepaalde Intrede, blijkt nog hoeveel
1 Nota's zie p. 63.
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problemen niet opgelost, of aangeraakt zijn geworden. Het voorbeeld
van de « Blijde Intrede » in 1549 te Antwerpen gehouden, waarover
hier enkele nieuwe gegevens worden gepubliceerd, zal dit afdoende
illustreren.

Over de « Blijde Inkomsten » te Antwerpen, waarschijnlijk nergens
anders zo luisterrijk gevierd, is o.m. de studie verschenen van I. von
Roeder-B aumbach4, waarin reeds heel wat gegevens dienaangaande
zijn gegroepeerd geworden. Dat men over de Intreden te Antwerpen, in
het algemeen beter is ingelicht dan over deze feesten in andere Vlaamse
en Brabantse steden, is meer een zaak van het toeval. Voor geen enkele
stad zijn ons zovele, en over een zo grote periode verspreide beschrij¬
vingen van de Intreden bekend '. Maar toch is het slechts aangaande
de Inkomsten uit het einde van de 16de en uit de 17de eeuw, dat
wij over meer gegevens beschikken over de kunstenaars die aan de
openbare versieringen te Antwerpen hebben medegewerkt ". Dit kan
helemaal niet gezegd worden, voor wat betreft de Intreden in dezelfde
stad gehouden in de eerste helft van de 16de eeuw. Toch moeten de
« Blijde Inkomsten » van Karei V, in 1520 7, en nog meer deze van
Filips II, in 1549, zeer belangrijke gebeurtenissen geweest zijn. Slechts
karige gegevens zijn tot hiertoe bekend gemaakt omtrent de kunste¬
naars, die hierbij een rol hebben gespeeld. De beschrijvingen van Peter
Gilliss en van Cornelis Grapheus9 hebben de meeste stof geleverd,
voor al wie deze intreden heeft bestudeerd 10. Maar dat deze Antwerpse
humanisten ons lang niet alles hebben medegedeeld, wat zij zeker over
de Intreden weten konden, zal bij een nader onderzoek wel blijken.
Het zijn andere bronnen : geschriften van tijdgenoten, aangevuld met
archivalische gegevens, die ons desbetreffend nog een en ander nieuws
kunnen leren.

De Intrede van 1549 is, op basis van de tot ons gekomen archief¬
bronnen, tot hiertoe niet grondig bestudeerd geworden. Een enkele
tekst uit de Antwerpse stadsrekeningen, een betaling aan de schilders
A. de Palermo en J. Cock, was reeds in 1864 door P. Genard 11 gepu¬
bliceerd geworden. Dit voorbeeld van archivalisch onderzoek is niet
zo vlug nagevolgd geworden. Wel heeft R. Hedicke in 1913 geschreven:
« Die Rechnungen des Archivs sind vorhanden, aber noch nicht ver¬
öffentlicht » 12. Dat men door het onderzoek van de stadsrekeningen
dichter zou komen bij de oplossing van het vraagstuk : welke kunste¬
naars betrokken zijn geweest bij de openbare versieringen, in 1549 te
Antwerpen opgericht, lag voor de hand 13. Dit werd ten dele, bewezen
door A. Corbet, die althans van Lambert van Noort kon aantonen dat
deze schilder een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de
feestversieringen l4. Deze auteur heeft eveneens de Antwerpse stads¬
rekeningen doorzocht, met het oog op gegevens aangaande de rol van
Pieter Coecke in de Intrede van 1549 15. Nieuwe gegevens mocht hij
niet ontdekken. Geen wonder trouwens, gezien het reeds bij een eerste
kennismaking duidelijk is, dat het fonds der Antwerpse Rekenkamer
en Tresorij 1G, niet zoveel ophefmakende gegevens zal reveleren. De
brand van 1576 heeft zeer grote en onherstelbare leemten nagelaten
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1. Portret van C. Grapheus. (Ph.
Galle, Virorum doctorurn Effigies,
Antwerpen, 1572, fol. 4).

aorui tuum célébrât (pmeiî cAntuerpia nomen,
Tradit (jf mnumerif quos habet hoßuibus-

Te cm em canst ilia plum ßdumque mtnißrmn
Sentere qui betiefas: pu then qui 'gerei r. !#|

in de rekeningen van de Antwerpse trésoriers en rentmeesters rond het
midden van de 16de eeuw. Zijn de rekeningen van het jaar 1549, waarin
de uitgaven door de stad in verband met de Intrede gedaan, wellicht
aangetekend waren, nog wel volledig bewaard ? In de overgebleven
rekeningen 17 is slechts uitzonderlijk het spoor te vinden van de reus¬
achtige sommen welke de Intrede aan de stad heeft gekostls. De uit¬
voerige bestellingen van allerlei materialen, welke de Intrede met zich
moet hebben gebracht, de opdrachten en de betalingen aan de kunste¬
naars gedaan, zijn in deze rekeningen niet te achterhalen. Het is in de
stadsrekeningen van de volgende jaren, en vooral dan in deze van het
jaar 1550 19, dat wij de meeste gegevens aangaande kunstenaars gevon¬
den hebben. Nog in 1551 en in 1552 zijn, soms toevallig20 enkele
betalingen met betrekking tot de « Blijde Intrede », ingeschreven
geworden. Terecht kan men veronderstellen dat de belangrijkste
schuldeisers, dan reeds lang betaald waren 21, en dat datgene, wat wij
op grond van de bewaard gebleven bronnen, over de Intrede kunnen
samenbrengen, slechts een hoogst onvolledige weergave kan zijn van
de werkelijkheid.

En evenzeer wellicht aan het gebrek aan orde en coördinatie, dat
jaren lang hoogtij vierde in het beheer der Antwerpse stadsfinanties 22,
is het te wijten dat veel belangrijke gegevens niet tot ons zijn geko¬
men 23. Een en ander laat ook vermoeden, dat heel wat stukken die
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met de voorbereiding, en ook met de liquidatie van de « Blijde Intrede »
in verband hebben gestaan, afzonderlijk geklasseerd zijn geworden 2i.
Een enkele bundel is wellicht de restant van dit stedelijk dossier, in
1549 aangelegd 25. Beter bewaard daarentegen zijn de stedelijke ordon¬
nanties, die door de magistraat werden uitgevaardigd met het oog op
de goede gang van de feestelijkheden 26.

Dank zij deze ordonnanties kunnen wij ons een duidelijk beeld
vormen van de grote bedrijvigheid, waartoe de Intrede aanleiding heeft
gegeven, en van de typische atmosfeer, waarin zij tot stand is gekomen.
De « Blijde Intrede » heeft heel wat met zich gebracht, dat men
bezwaarlijk in het getrouwe, maar « officiële » relaas van C. Grapheus
zal zoeken. De ettelijke stadsgeboden, met korte intervallen omgeroe¬
pen, spruiten voort uit de grote zorg van de magistraat, de Intrede naar
best vermogen te laten verlopen. Heel wat voorbereidende besprekin¬
gen zijn aan de plechtigheden vooraf gegaan27. Alles is nauwgezet
voorbereid en uitgestippeld geworden. Vóór alles kwam het er op aan,
de openbare versieringen, en de plechtige optocht van de burgers, zo
luisterrijk mogelijk — èn tijdig — klaar te hebben. Geruime tijd op
voorhand werden de burgers aangemaand, zich klaar te houden voor
de stoet, die de prins aan de grenzen van de stad moest begroeten 2S.
Het vaststellen van de volgorde waarin de leden van de magistraat, de
poorters, de ambachten en de naties zouden aantreden in de stoet,
baarde reeds heel wat kopzorgen 29. Ook de kleuren en de versiering
van de kledij, te dragen door allen die vóór de prins zouden opstappen,
werd tot in de kleinste details bestudeerd en uitgestippeld 30. Speciaal
gemaakte patronen, met de aanduiding van de kledij in de voor¬
geschreven kleur, zouden dienen als leidraad voor de deelnemers aan

de stoet31. Dat voor het ontwerpen van de patronen, beroep werd gedaan
op een schilder, ligt wel voor de hand. Het is Anthonio de Palermo
die de ontwerpen heeft gemaakt voor deze plechtige optocht (doc. III)32.

Al tracht Grapheus met veel omhaal van woorden, het enthousiasme
van zijn medeburgers voor ogen te roepen, niet iedereen schijnt in
werkelijkheid zoveel begeestering voor de Intrede te hebben opgebracht.
Ook al trachtte de magistraat door het uitschrijven van premies, de
ijver van de burgers aan te wakkeren 33, hij moest met de stok dreigen
om weigerige burgers tot meer spoed en bereidheid aan te sporen si.
Een typisch staaltje : kort vóór de intrede werd nog omgeroepen, dat
de jonge meisjes door de gecommiteerden uitgekozen « totter verchie-
ringe vande puncten ende stellagien », niet op het appèl mochten ont¬
breken 35. Gilden en ambachten werden gemaand hun lokalen te
versieren 3G. Het kapittel van de kathedraal en de heren van de Sint-
Michielsabdij werden aangezocht de toegang tot de kathedraal en de
abdij (afb. 2) feestelijk te versieren37.

Over de openbare versieringen langs de voornaamste straten van
de stad opgericht, zijn de bronnen, jammer genoeg, minder uitvoerig.
Wel waren de triomfbogen van in den aanvang aan, voorzien in het
« concept » van de plechtigheden dat door de magistraat was uit¬
gewerkt 3S. Aan « heden hen dies verstaende », door de magistraat aan-
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gesteld, werd de zorg overgedragen, de eerste plannen van de openbare
versieringen uit te werken en te voltooien. Eerste ontwerpen van de
op te. richten praalbogen, werden in de Brede Raad voorgelegd aan de
vertegenwoordigers van de ambachten Hier vooral mocht men niet
bij de pakken gaan zitten. Een imponerend ensemble, dat meerdere
triomfbogen en een uitgebreide straatversiering omvatte, moest in zeer
korte tijd uitgewerkt worden4". Want eerst begin augustus schijnen
de gecommiteerden aan het werk te zijn geschoten. Een begin werd
gemaakt met het recruteren van de beschikbare krachten. De timmer¬
lieden werden door de gecommiteerden aangezocht veertien dagen aan
de triomfbogen te komen werken. Een kleine week later, werd dit
stedelijk gebod, ditmaal eveneens van toepassing op schilders en beeld¬
houwers, nog eens herhaald (doc. IV). Ook hier blijft de stok achter
de deur staan. Wijst dit er misschien op dat niet alle kunstenaars de
door de magistraat verlangde spoed en bereidwilligheid hebben
betracht ? Waren de werkvoorwaarden voor de kunstenaars misschien
niet zeer aanlokkelijk ? Immers, begin september hebben enigen onder
hen, het werk dat hen door een ander kunstenaar, of een vreemde natie
aanbesteed was geworden, laten staan41. Om mogelijke werkverlaters
tot betere inzichten te brengen, dreigde de magistraat met beroving
van lijf en goed 42. Blijkbaar was hij niet erg gerust over het klaarkomen
van de versieringen. De werken schoten niet vlug genoeg op naar zijn
zin, en enkele dagen vóór de Intrede, werd iedereen verplicht ten
minste tot 7 u. 's avonds aan het werk te blijven4£t. Het moet een
schilderachtig spektakel zijn geweest, die koortsachtig werkende kun-
stenaarsbent; wat trouwens treffend door Grapheus wordt opgeroepen :

« Quoy ? sy tu avois veu, la incroiable multitude des ouuriers ?
» travaillans ? painctres, architecteurs, ymaginiers, menuysiers,... et
» aultres yceulx besognant de la hache, du marteau, de la sie, du wym-
» brequin, lineal, compas, esquerre, leurier, au chizeau, espinces, pin-
» cheau a la paincture, etc. iour et nuict travaillans, à grosses sueurs,
» excitants ou admonestans lung lautre au travail, menant bruict, cou-
» rant clia et la comme formis, eulx esiouyssant a icelluy oeuure, et
» souuent se entretenssant pour le pris ou coustaige d'icelluy » 44. En
waar Grapheus het wel nadrukkelijk onderlijnt — « et estoient tous
yceulx ouuriers de dedans la ville » — kunnen we meteen vermoeden,
hoe rijk Antwerpen op dat enig ogenblik was aan kunstenaars. In
hoeverre de numerieke gegevens 45 van de gewezen stadssecretaris aan
de werkelijkheid beantwoorden, is wel niet meer uit te maken. Al mag
gezegd dat Antwerpen op dit ogenblik een toppunt uit zijn artistieke
geschiedenis heeft bereikt.

Aan de openbare versieringen, die zoveel handen tewerk hadden
gesteld, en zoveel hadden gekost, was slechts een kortstondig bestaan
van tijdelijke glorie beschoren. Slechts gedurende enkele weken bleven
zij de zichtbare herinnering aan de feestelijkheden die de straten van
Antwerpen in een feestelijke tooi hadden gezet. Dan werd onmeedogend
overgegaan tot de afbraak en veiling ervan. Hadden ze in die korte
tijdspanne reeds te lijden gehad van de begerigheid van de Antwerpe-
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naren ? Immers, op 23 september werd omgeroepen dat ieder die in
zijn huis wat bewaarde dat tot de Intrede behoorde, dit in banden
van de rentmeester moest brengen De triomfbogen werden ter plaatse
geveild, en het was de boog aan de Melkmarkt die er het eerst moest
aan geloven. Hier ligt wel de verklaring voor het feit, dat zo weinig tot
ons is gekomen, wal eenmaal tot de openbare versieringen bij de
« Blijde Intreden » heeft behoord. Want eerst aan het einde van de
16de eeuw, blijkt men van stadswege, meer belangstelling te hebben
gehad voor dergelijk werk 47.

Ongetwijfeld zocht de magistraat, door bet veilen van de schilde¬
rijen, en andere materialen aan de triomfbogen verbruikt, naderhand,
een gedeelte van de uitgaven terug te winnen 's. Deze moesten, voor
de tijd gezien, wel zeer zwaar op de stadskas hebben gewogen 4!). Ook
hier moet men Grapheus met het snuifje zout lezen ! Al vertelt hij
dat de magistraat, uit liefde voor de prins, de zware kosten met vreugde
heeft gedragen — achter de schermen hebben zich lieel wat minder
nobele gevoelens doen gelden. Het vinden van de nodige kredieten en
het verdelen van de lasten, was een van de eerste en neteligste proble¬
men die de Intrede deed rijzen. Heel wat vergaderingen van de Brede
Raad zijn hieraan besteed geworden. Blijkbaar zocht de magistraat,
een deel van de lasten, aan anderen, vooral dan aan de ambachten,
over te dragen. Al maakten deze aanvankelijk heel wat reserves, ze
hebben uiteindelijk toch hun deel bijgedragen50. Ook andere stads-
middelen werden door de magistraat, niet altijd met het gewenste
sukses, aangesproken om bij te dragen in de kosten van de Intrede 51.
Hij probeerde het eveneens, naderhand de kosten van een triomfboog
te verhalen op leden van het stadspersoneel52. Ook de Munt schijnt
op eigen krachten een « stellagie » te hebben opgericht53.

Deze, en zoveel andere typerende bijzonderheden, voor de wor¬
dingsgeschiedenis van de Intrede, zijn uiteraard alleen in archivalische
stukken te vinden. Dit betekent nu niet, dat ook in 16de-eeuwse literaire
bronnen, geen gegevens over de plechtigheden van 1549 kunnen gevon¬
den worden54. Want dat de « Blijde Intrede » van Filips II diepe
indruk heeft gemaakt, op allen die dit spektakel hebben gezien, staat
buiten kijf. Heel wat tijdgenoten hebben grote bewondering opgebracht
voor de indrukwekkende versieringen. Niet alles wat in dit verband
wordt medegedeeld, is even uitvoerig of belangwekkend. Calvete de
Estrella 55 wijdt een uitgebreid hoofdstuk uit zijn reisverhaal aan de
Intrede te Antwerpen. Een klein decennium later rekent Guicciardini
de intrede van Filips II nog onder de drie belangrijkste gebeurtenissen,
die hij in Antwerpen in de laatste jaren heeft meegemaaktoti. Ook de
Antwerpse historicus en koopman, E. van Meteren, heeft naar liij zelf
zegt, de Intrede met eigen ogen gezien. Toch verwijst hij zijn lezer
naar het werk van Grapheus 57. Gemakkelijkheidshalve, misschien wel.
Maar het getuigt m.i. evenzeer voor het aanzien, dat dit gelegenheids¬
werk van de gewezen stadssecretaris, zowel bij tijdgenoten als van
Meteren, als hij latere auteurs uit de 16de eeuw, heeft genoten. Grapheus
had alles zo « klaerlyck beschreven », dat weinigen het nog nodig heb-
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ben geacht, over de Intrede te Antwerpen, uitvoerig te handelen5S.
Ja, tot in de 18de eeuw toe blijft het werk van Grapheus de bron
voor iemand als Papebrochius, die zich over de Intrede documenteren
wil59.

Over dit gelegenheidswerk, misschien het best bekende uit het
oeuvre van de Antwerpse humanist, is nog een en ander aan te merken.
Enkele beschouwingen over de persoon van Grapheus, zijn hier ook op
hun plaats. Dat het literaire programma, op de triomfbogen plastisch
en picturaal uitgebeeld, alsook de talrijke geleerde opschriften en
spreuken door de Antwerpse humanist zijn bedacht en uitgewerkt
geworden, wordt door niemand betwijfeld °°. Voor een dergelijke
opdracht was Grapheus op het ogenblik de aangewezen man. Hij had
trouwens bij de Intrede van Karei V in 1520, zijn eerste sporen op
dat gebied verdiend 01. Te dier gelegenheid dichtte hij ook een echt
humanistisch welkomstwoord voor de nieuwe keizer 62. Zijn grote
bekendheid met de ottde letteren, zijn Latijnse taalvaardigheid, zijn
omgang met de allergrootste humanisten, als Erasmus en More, bezorg¬
den hem een benijdenswaardige faam onder zijn tijdgenoten 6!i. Bijzon¬
derlijk zijn vaardigheid treffende Latijnse gelegenheidsverzen en
spreuken te stellen, schijnt te Antwerpen en ook daar buiten zeer
gewaardeerd te zijn geworden °4. Zo deed de gilde van O.L.Vrouw-Lof
te Antwerpen beroep op de Antwerpse stadssecretaris voor het « ordi¬
neren » van een commemoratieve tekst in de kapel °5. Ook in meer
aristocratische kringen was dit talent van Grapheus bekend. Weten wij
niet dat hij de teksten heeft opgesteld, die moesten geplaatst worden
op epitafia, ter nagedachtenis van Margaretha van Oostenrijk ?GÖ

Grapheus (afb. 1) is een van die veelzijdige geesten uit de Vlaamse
Renaissance geweest, die niet alleen beslagen op het gebied van de
poëzie, ook andere domeinen van de kunst hebben betreden. Met die
veelzijdigheid is rekening te houden, wanneer men het eigenlijke aan¬
deel dat Grapheus kan gehad hebben bij het tot stand komen van de
praalversieringen in 1549, tracht te omschrijven. Reeds in 1522 zegt
Grapheus van zich zelf, ook de schilderkunst, de muziek- en de teken¬
kunst te hebben geleerd 117. Humanistische grootspraak is dit ongetwij¬
feld niet. Bij Guicciardini vinden wij dat hij zanger was 6S, en Paquot
roemt hem nog als een uitstekend muzikantea. En in het sterfhuis van
de gewezen secretaris wordt een verzameling muziekboeken vermeld
(doc. XX) ! Zoals zovele humanisten uit de Scheldestad bezat hij ook
een verzameling numismatica 70. Hoe verre Grapheus het heeft gebracht
op het gebied van de schilderkunst weten wij niet n. Zeker is het dat
hij een meer dan oppervlakkige kennis had van de toenmalige litera¬
tuur over de plastische kunsten. Hij had, zoals hij zelf zegt, Italië
bezocht72. Wellicht was ook daar zijn belangstelling voor de kunst
gegroeid. Heeft hij er de geschriften van de Italiaanse theoretici van
de Renaissance leren kennen ? Hij was de mening toegedaan dat het
een hoogstnuttige taak was deze geschriften aan schilders, beeldhou¬
wers en architecten, te doen kennen. Zo liet hij in 1528 bij zijn broeder
Jan Grapheus een vertaling verschijnen van het bekende tractaatje
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yan P. Gauricus over de beeldhouwkunst73. Blijkbaar gewonnen voor
de opvattingen der Italiaanse humanisten : dat de scheppende kunste¬
naar voorlichting nopens het wezen en de wetten van de kunstbeoefe¬
ning behoefde, beschouwde hij het als zijn plicht bij zijn tijdgenoten-
kunstenaars de oude kunstleer en de nieuwste Italiaanse opvattingen
te verspreiden. Uit de opdracht van zijn vertaling blijkt dat hij nog
andere toonaangevende geschriften — als deze van Dürer en Alberti
heeft gekend

Dat onze Antwerpse humanist nauwe betrekkingen heeft onder¬
houden met de toenmalige kunstenaarswereld, wordt door een en ander
afdoende bewezen. Dürer is tijdens zijn verblijf te Antwerpen wel
zeer vertrouwelijk met Grapheus geworden. Hij portretteerde hem in
1521, en had hem reeds eerder een Kleine Passie geschonken T5. Nog in
1524 wisselt Grapheus brieven met de grootmeester van Neurenberg 7G.
Die omgang met Dürer, zal wel aan de Antwerpse kunstenaars, die
Dürer zo schitterend ontvangen hadden, bekend zijn geweest. De her¬
innering hieraan, èn de faam die Grapheus als geleerd schrijver en
humanist genoot, zitten er zeker voor iets tussen dat de kunstenaars
uit de Scheldestad met ontzag en eerbied zijn gaan opkijken naar de
Antwerpse stadssecretaris. Zij moesten opzien naar zijn uitgebreide
kennis van de mythologie, die hij voor hen ontvouwde, en naar zijn
grote vindingrijkheid in het ontwerpen en « ordineren » van indruk¬
wekkende en grootse voorstellingen en taferelen. Wat hij ter gelegen¬
heid van de Intrede van Filips II aan zijn tijdgenoten liet zien, heeft
ongetwijfeld voor goed zijn naam gemaakt in de toenmalige kunste¬
naarswereld.

Reeds ex officio moest Grapheus in betrekking komen met Ant¬
werpse kunstenaars 77. Maar ongetwijfeld nog talrijker waren de betrek¬
kingen die Grapheus, buiten zijn ambtsbezigheden, onderhield met
de kunstenaars uit de Scheldestad. Geven wij slechts een willekeurige
greep uit de bekende feiten. De schilder, Anthonio de Palermo, heeft
voor zijn rekening, het prachtige stadsplan van Antwerpen7S laten
drukken, dat ontworpen was door Virgilius van Bologna en door
Cornelius Grapheus, die bovendien de beschrijvende tekst, de legende,
zal hebben bezorgd 79. Het mag hier aangestipt worden dat de Palermo
in 1549 aan de Intrede te werk is gesteld geworden en in 1556 so deken
was van de St.-Lucasgilde. En Hubrecht Goltzius, die de verzameling
van Grapheus had bezocht, zal heel wat baat gehaald hebben uit de
omgang met de oude en geleerde humanist 81. Uit die enkele losstaande
gegevens kan men zich nog bezwaarlijk een beeld vormen van de
eigenlijke plaats, die Grapheus in het Antwerpse kunstleven in de
eerste helft van de 16de eeuw heeft ingenomen. Hoe groot zijn aanzien
in werkelijkheid is geweest, kunnen wij vermoeden op grond van het
door Lucas de Here gedichte «epitafium van Mr. Cornelius Grapheus»82.
Dit rederijkersvers mag wel beschouwd worden als de trouwe vertolking
van die eerbied door de Antwerpse kunstenaars opgebracht voor de
geleerde stadsgenoot. Ongetwijfeld bad de Here Grapheus leren kennen
te Antwerpen, tijdens zijn leertijd aldaar, en was hij getuige geweest
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van die bijzondere achting waarmee zijn collega's naar Grapheus
hebben opgezien. Zo baart het dan ook geen verwondering, dat de
dekens en de ouders van het St.-Lucasgild in 1556 beroep hebben
gedaan op hun illustere stadsgenoot voor bet « ordineren » van de
« punten », die de gilde ter gelegenheid van de Intrede van Filips II
bij bet stadhuis bad opgericht S3.

En ook omtrent het gedrukte relaas van de plechtigheden, zoals
het door Grapheus werd opgesteld, en voor rekening van Pieter Coecke
uitgegeven is geworden, kan nog een en ander ter verduidelijking
gezegd worden. Betrekkingen tussen de humanist en zijn streekgenoot,
Pieter Coecke van Aalst, zijn, ook nog vóór 1549 aan te wijzen. Bij
P. Coecke's vertaling van Serlio's Vierde Boek van de Architectuur
heeft Grapheus een zeer lovend gedicht geschreven S4. Dat ze, op een
of andere wijze hebben samengewerkt bij de uitgave van de beschrij¬
ving ligt wel voor de hand. De meningen dienaangaande zijn echter
verre van eensluidend. In het woord vooraf tot de beschrijving van de
Intrede wordt het de lezer diets gemaakt dat « alle de figueren [zijn]
duer toedoen Peeters van Aelst des K.M. schilder recht op liuer sym¬
metrie matelick ghestelt » S5. Dit zinnetje houdt m.i. niet meer in, dan
dat de « figueren » d.w.z. de tekeningen voor de houtsneden gemaakt
zijn geworden door P. Coeckeso. De geïllustreerde uitgaven van
Serlio's Architectuurboeken, en de bewerking van Vitruvius S7, hadden
P. Coecke's naam als boekillustrator, als uitgever en theoreticus van
de antieke architectuur, genoegzaam doen kennen te Antwerpen. Dat
Grapheus het initiatief heeft genomen, een geïllustreerde beschrijving
van de Intrede in het licht te geven, is zeer waarschijnlijk 8S. Tot wie
kon hij zich beter wenden voor de illustraties en meteen voor de
uitgave van zijn werk, dan tot zijn streekgenoot, wiens werken hij
kende, en zeker waardeerde ? 89 Er is trouwens een stedelijk gebod,
dat die samenwerking tussen de humanist en de schilder, zoals wij die
hier vooropstellen, waarschijnlijk maakt. Slechts korte tijd na de
Intrede werd het aan de Antwerpse schilders, beeldhouwers en drukkers
verboden, de triomfbogen ina te tekenen of in druk te laten verschijnen
(cf. doc. V). Zouden Grapheus en Coecke de hand niet hebben gehad
in het uitvaardigen van dat verbod ? Wilden zij zich het recht voor¬
behouden op de uitgave van de Intrede ? Zo onwaarschijnlijk is het
niet, dat ze reeds in september 1549 rondliepen met het plan, een
geïllustreerd werk te wijden aan de Intrede 90. De gewezen secretaris
was er de man niet naar om de vruchten van zijn vindingrijkheid aan
anderen te laten91. En zeer moeilijk zal hij het niet hebben gehad
om van de magistraat, waarin heel wat beschermers van de humanist
zetelden, de protectie voor zijn geesteskind los te krijgen. Ja, deze
heeft ongetwijfeld dergelijk initiatief gesteund, zoniet geïnspireerd 92.
We weten reeds hoe hij Calvete de Estrella beloonde voor zijn beschrij¬
ving van Antwerpen, en voor zijn omstandig relaas van de Intrede 93.
Ook aan Cornelis Grapheus werd een royale beloning toegekend voor
zijn beschrijving van de feestelijkheden, èn voor de « diensten », die
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Grapheus bij die gelegenheid aan de stad heeft bewezen (cf. doc. XVI).
Aan Pieter Coecke is hierbij niet gedacht geworden !

Merkwaardig genoeg, komt de naam van Coecke, in tegenstelling
met deze van Grapheus en van enkele andere kunstenaars, die wij
onmiddellijk zullen noemen, niet in de Antwerpse stadsrekeningen
voor. Dit is zeker niet voldoende om aan Coecke elk aandeel in het
tot stand komen van de stadsversieringen van 1549 te ontzeggen ! De
bronnen zijn slechts met grote leemten tot ons gekomen. Zij kunnen
ons dus slechts een onvolledig beeld geven van de opdrachten van de
magistraat, en van de activiteiten van de kunstenaars, waarop beroep
is gedaan geworden. Enkele namen maar uit de grote hoop !U, zijn lot
ons gekomen. Heel wat meer kunstenaars, dan er in de stadsrekeningen
vermeld staan, hebben een meer of min belangrijk aandeel gehad in
het tot stand komen van de stadsversieringen. Het geval met Lambert
van Noort is reeds illustratief ! Hij wordt in de stadsrekeningen niet
genoemd. Toch zou men, steunend op zijn eigen verklaringen geneigd
zijn aan te nemen, dat hij een belangrijk deel van de stadsversieringen
zou ontworpen hebben ( afb. 3-4) 9ä.

En nog een ander voorbehoud dient gemaakt te worden. Gewoonte¬
getrouw zijn de aantekeningen in de stadsrekeningen vrij vaag gesteld :
een nauwkeurige aflijning van het respectievelijk aandeel en een pre-
ciese aanduiding van de opdracht moet men er wel niet in zoeken.
Evenzeer mag dus verondersteld worden, dat de post uit de stads¬
rekening ons slechts een onvolledig beeld geeft van de eigenlijke plaats,
die de enkele, aldaar genoemde kunstenaars, in het geheel van de
plechtigheden hebben ingenomen.

Toch komen hij nader onderzoek en vergelijking van de eerder
schaars tot ons gekomen gegevens, enkele namen onbetwistbaar maar
voren. Andere conclusies, die minder stroken met wat geredelijk over
de Intrede geschreven wordt, dringen zich op. Zo moet nader onder¬
zocht worden of het wel gerechtigd is, de opperleiding van de feest¬
versieringen aan Pieter Coecke te geven ? i,i; Te dikwijls wordt deze rol
aan Coecke toebedeeld, op grond van een vooropgesteld idee. Ongetwij¬
feld was hij in 1549 een vooraanstaand meester. Alleen is er ons niets
bekend aangaande de betrekkingen die deze meester, op dat ogenblik
nog onderhield met Antwerpse milieu's "7. De vaststelling, dat Coecke
een belangrijk kunstenaar was, bewijst echter nog niet, dat de Ant¬
werpse magistraat, noodzakelijkerwijze bij hem terecht moest komen !
Heel wat factoren, die een rol hebben gespeeld bij het toewijzen van de
opdrachten door de magistraat of zijn gedeputeerden, worden hierbij
te dikwijls uit het oog verloren. Gewoonten, die aan het einde van de
16de eeuw in zwang waren, kunnen ook reeds in 1549 hun invloed
hebben doen gelden. Zo zag de kunstenaar met het laagste bod, zich
in 1594 de uitvoering toewijzen van praalversieringen, welke door
andere kunstenaars in ontwerp waren vastgelegd geworden ns. Ook reeds
in 1549 kan de uitvoering van de triomfbogen toevertrouwd zijn gewor¬
den aan de kunstenaars, die de magistraat, de voordeligste voorwaarden
aan te bieden hadden. Een vergelijking met wat op dat ogenblik in
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andere centra gebeurde, wijst ten andere in die richting Zo blijkt
bet dat een en ander van de Antwerpse straatversieringen, besteed is
geworden aan een overeengekomen bedrag aan de schilder Gommaer
van Nerenbroeck (doc. VIII) 10°. Ook in 1549 kunnen een of meer
kunstenaars de algemene structuur van de openbare versieringen, de
grote lijnen en de opbouw van de triomfbogen hebben ontworpen.
Is hierbij aan Pieter Coecke te denken ? Een aanleiding voor die
veronderstelling zou misschien kunnen gevonden worden in een tekst
van P. Opmeer (doc. XXII). Mogelijk is het wel, dat Grapheus bij bet
« ordonneren » van de praalversieringen, beroep beeft gedaan op de
raad en bijstand van Coecke. Deze kan de literaire ideeën van de
humanist in plastische vormen hebben omgezet, en de architecturale
opbouw van de triomfbogen hebben ontworpen als achtergrond voor
de humanistische thema's. Zoals naderhand bij de uitgave van de
Intrede, kunnen beide ook bij de voorbereiding van de feestelijkheden
hebben samengewerkt. Deze, tot hiertoe niet benutte tekst van Opmeer,
is echter niet bewijskrachtig genoeg, om op grond hiervan de opper-
leiding van de versieringen aan P. Coecke toe te schrijven 101. Er is
trouwens een en ander dat die zogezegde « opperleiding » schijnt tegen
te spreken. Reeds is er op gewezen dat de door de stad bekostigde
triomfbogen geen stilistische eenheid vertonen102. Aan één enkele
ontwerper is dus moeilijk vast te houden. Aan de kunstenaars, die de
uitvoering van de triomfbogen op zich hebben genomen, werd blijkbaar
zekere vrijheid geboden, en de mogelijkheid gelaten, eigen vindingen
aan te wenden. Rekening dient eveneens gehouden met het feit dat
meerdere opdrachtgevers hun wensen kunnen doen gelden 103.

Tenslotte is er nog één typische bijzonderheid, die men voor het
juist begrip van de Intrede, zeker niet uit het oog mag verliezen. De
stad had in 1549 twee schilders in bestendige dienst, wier taak het is
geweest, de openbare plechtigheden, de grote ommegangen bij uitstek,
te « ordonneren ». Deze schilders, weieens de « meesters ordineerders
vanden ommegangen » geheten, waren verantwoordelijk voor de artis¬
tieke enscenering van deze geliefde spektakels. Het ligt voor de hand,
dat ook bij de voorbereidingen en de uitwerking van de feestversierin¬
gen van de Intrede, wellicht nog in de eerste plaats, beroep werd gedaan
op deze stadsdienaars. Van een van hen, wel de voornaamste stads¬
schilder, n.l. Janne Crans, wordt duidelijk genoeg gezegd dat hij een
belangrijk aandeel heeft gehad bij het tot stand komen van de stads-
bogen l:li. Met Janne Crans wordt ook de schilder Jan van Woluwe in
een adem vernoemd (doc. XV). Beiden hebben blijkbaar ingestaan
zowel voor de uitvoering, als voor het «ordonneren » van de versieringen
— een typische formulering van de tijd, waaronder men geredelijk
het ontwerpen mag verstaan. Het aandeel van Jan van Woluwe is
wellicht nog belangrijker geweest. Meer nog dan Janne Crans schijnt
hij van stadswege belast te zijn geworden met de organisatie van de
werkzaamheden, en de praktische verdeling van de werken. Hij heeft
andere schilders, als Jan Mandijn en Hendrik van Schelle, Anthonio
de Palermo en H. Cock, belast met de uitvoering van de hem toever-
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trouwde werken (doc. XIII). Hij stond er voor in, dat de triomfbogen
behoorlijk behangen en bekleed werden (doc. XIV). Aan Jan van
Schelle lieeft bij opgedragen de opschriften op de triomfbogen te
schilderen (doc. XII). Hij trad op als tussenpersoon tussen de rent¬
meester en de kunstenaars, die van hem, het verschuldigde loon ont¬
vingen 10°.

Dat het uitzicht, en de uitvoering van de in 1549 tot stand gekomen
feestversieringen, althans voor een deel, op het actief van Janne Crans
en op dit van Jan van Woluwe mogen gebracht worden, lijdt o.i. geen
twijfel meer. Bovendien hebben wij nog deze winst : dat enkele namen
met zekerheid kunnen toegevoegd worden aan het kleine lijstje van
kunstenaars, waarvan geweten was, dat zij aan de Intrede hadden
gewerkt. In enkele gevallen krijgen wij ook een kijk op wat deze
kunstenaars bij die gelegenheid hebben gepresteerd. Jan van Schelle
brengt de opschriften aan; zijn naamgenoot Hendrik, met Jan Mandijn,
H. Cock en Antlionio de Palermo schilderen « de poincten » op de
stellagien en de triomfbogen. Wat Gommaer van Nerenbroek is aan¬
besteed geworden weten wij echter niet. Ook omtrent de rol van Jan
van den Wijngaarde, schilder, die de « personagien », staande op de
triomfboog aan de Wijngaardstraat, heeft betaald, tasten wij in het
duister (doc. IX) (afb. 5).

De namen van deze kunstenaars zal men bezwaarlijk aantreffen
in de recente literatuur over de Intrede van 1549. Al is het onmogelijk
hier alle gegevens omtrent deze kunstenaars samen te brengen, het
staat vast, dat de meesten onder hen in 1549 al een en ander te Ant¬
werpen hadden gepresteerd. Sommigen onder hen, als Janne Crans,
sedert heel wat jaren in stadsdienst, hadden reeds belangrijke op¬
drachten vanwege de stad ontvangen. Jan Mandijn zou enkele jaren
later, als stadsschilder worden aangesteld loe. Deze enkele toelichtingen
maken het beter begrijpelijk dat wij hun namen in 1549 in verband
met de Intrede geciteerd vinden 107.

Alleen aan Cornells Floris is regelmatig gedacht geworden door
lien die zich lot hiertoe met de studie van de Intrede van 1549
hebben beziggehouden. Niet iedereen heeft zijn rol even belangrijk
geacht10S. Zijn naam is eveneens in de stadsrekeningen te vinden
(doc. XVII-XVIII). Wat hij in werkelijkheid heeft uitgevoerd aan de
feestversieringen, zal men bezwaarlijk zoeken in het uittreksel van
de stadsrekening ! Zou hij, als de hier hoger genoemde kunstenaars,
ook schilderwerk hebben uitgevoerd ? 10i). Het feit dat hij, zelfs tot
tweemaal toe, als schilder vermeld wordt, zou dat misschien laten
veronderstellen. Mogelijk is het wel dat Cornelis Floris ook de schilder¬
kunst zou beoefend hebben. De scheppende kunstenaars van de
16de eeuw schijnen trouwens dikwijls een veel-omvattende activiteit
te hebben ontplooid. Maar toch is het voldoende bekend, dat C. Floris
hoofdzakelijk als beeldhouwer, en dit van den aanvang af, zijn naam
te Antwerpen heeft gemaakt. In 1548 had hij reeds decoratief beeld¬
houwwerk voor de Antwerpse magistraat uitgevoerd. Zou hij in 1549
decoratief werk dat op zovele stadsbogen voorkomt (afb. 6) hebben

51



arcvs pvb: ad pontem;
catharinarivm.

A kithJo
jiedJxx.
Utllud»
pah.xl.

e

5. De Triomfboog aan de Wijngaardstraat.

52



il

A Ititudo
fcd.lxx.
Latttudo
fn'd.xliij.

6. De Triomfboog tegenover het Minderbroedersklooster.

AR CVS P VB. AD PONTEM
MINOR ITA RVM.

53



 



8. Naar Frans Floris, Allegorie van de Overwinning (prent).

uitgevoerd ? 110 Of zou hij, zoals liet wel eens voor 1561 111 aanvaard
wordt, ontwerpen hebben gemaakt voor de triomfbogen ? Hoe dan
ook, bet betrekkelijk hoge bedrag, dat hem toegekend is geworden,
wijst er misschien naar, dat hij een belangrijke opdracht moet hebben
gehad. Nader te preciseren is die voorlopig niet112.

Het probleem : in hoeverre de Antwerpse kunstenaarswereld
betrokken is geweest bij de feestversieringen van 1549, stelt zich even¬
eens in betrekking tot de praalbogen die opgericht zijn geworden
door de vreemde naties in de Scheldestad. Hier blijken de gegevens
nog schaarser en moeilijker om vinden te zijn 112 b,s.

Het ziet er naar uit, dat de vreemde naties zich gemakkelijkheids-
halve, hebben gericht tot de in Antwerpen beschikbare krachten. Het
ligt voor de hand, dat zij Grapheus, die trouwens met vooraanstaande
leden van de vreemde naties in betrekking heeft gestaan113 hebben
aangesproken. De triomfbogen der vreemde naties, met uitzondering
van deze der Genuese en der Spaanse naties 114 zijn ook door Grapheus
bedacht en ontworpen geworden 115. De natie der Genuese kooplieden
deed echter beroep op een te Antwerpen verblijvend stadsgenoot :
Stefano Ambrosio Schiappalaria 11(i. Dit is wel een man geweest met
zeer uiteenlopende activiteiten, die wonderwel past in het rijk gescha¬
keerde leven van de Zuidelijke naties te Antwerpen. Ondernemend
en stoutmoedig heeft hij naam gemaakt met het bedenken van ver¬
nuftige financiële krachtmiddelen11T. Daarnaast schijnt hij een van
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de vooraanstaande figuren te zijn geweest in de dichtlustige kringen
van de meridionale naties te Antwerpen lls. In opdracht van de Genuese
natie heeft hij de themas en mythologische voorstellingen bedacht
welke op de triomfboog der natie zouden geschilderd worden. Het
boekje, dat hij volgens Grapheus, in het vooruitzicht had gesteld 110,
en waarin hij zijn vindingen zou verklaren, kennen we niet. Maar de
wijze waarop hij, in een later verschenen werk, de Genuese triomf¬
boog bespreekt en ontleedt, laat vermoeden dat althans de structuur
en de architecturale verhoudingen van deze triomfboog, ook zijn
vinding kunnen zijn geweest120. Door wie de talrijke panelen met
de mythologische taferelen op deze triomfboog geschilderd zijn
geworden, zegt hij echter niet121.

Ongetwijfeld hebben de inatiebesturen beroep gedaan op Antwerpse
kunstenaars voor het oprichten van de triomfbogen. De Antwerpse
magistraat hield er streng de hand aan, dat kunstenaars, die opdrachten
van de vreemde naties hadden aanvaard, hun werk zouden voltooien 1".
Dat persoonlijke relaties een rol kunnen hebben gespeeld bij het toe¬
wijzen van die opdrachten, ligt wel voor de hand. Jammer genoeg
zijn daar omtrent maar weinig gegevens bekend.

Aan de triomfboog der Engelse natie kunnen wij wellicht de
naam verbinden van Lambert van Noort 1 En steunend op een uit¬
treksel uit het Opus Chronographicum van Peter Opmeer (doc. XXII),
zou men mogen beweren dat Frans Floris de boog der Genuese natie
geschilderd heeft (afb. 7). Koppelen wij dit gegeven aan wat in het
Schildersboek van Karei van Mander over de Intrede wordt gezegd.
Want ook van Mander124 weet nog interessante dingen te vertellen
over de activiteit van Floris, al blijkt niet alles wat hij dienaangaande
vertelt, even zuiver op de graat te zijn. Een duidelijk beeld van wat
Floris in 1549 heeft gepresteerd, heeft Van Mander niet meer. Aan
welke triomfboog Floris, volgens het zeggen van Van Mander zttlke
débordante activiteiten 125 zou ontwikkeld hebben, deelt Van Mander
niet mee. Reikten zijn herinneringen niet meer zo ver, of hebben
zijn inlichtingsbronnen1211 er schuld aan, dat de auteur van het
Schildersboek, de activiteiten van Floris, ontplooid bij de Intreden
van 1549 en 1556, niet meer weet te onderscheiden ? Want ook in
1556 zijn openbare versieringen te Antwerpen opgericht geworden,
al is ons dienaangaande misschien nog minder bekend dan het voor
de Intrede van 1549 het geval is127. De Sint-Lucasgilde had twee
« punten », waaronder Apollo en de Muzen, opgericht ter gelegenheid
van deze tweede Intrede van Filips II12S. De herinnering aan deze
feestelijkheden is ook in de lokale kronijken blijven voortleven129.
Zoals ook H. Goltzius, al wist deze het blijkbaar slechts van horen
zeggen, aangeeft, hadden de vreemde naties triomfbogen opgericht 13°.
Bij die gelegenheid, zou Floris, althans volgens van Mander, een groot
doek hebben geschilderd, met de voorstelling van Victoria. Van Mander
heeft de gravure (afb. 8) met deze voorstelling, die in 1552 werd uitgege¬
ven, blijkbaar nog gezien 131. Welnu, een voorstelling van een «Victoria»
was ook-geschilderd in het middenpaneel boven de kolommen aan de
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achterzijde van de triomfboog die de Genuese natie in 1549 had opge¬
richt11-. Wijst dit er naar dat Yan Mander, hier van het rechte spoor
is afgeweken ? :L33.

Deze uitweiding over de activiteit van Floris is bijna typerend voor
alles wat wij tot hiertoe inzake de medewerking van de kunstenaars
aan de feestversieringen van 1549 hebben gezegd. Uit archivalische en
literaire bronnen zijn enkele gegevens samen te brengen. In hoeverre
geven deze ons een betrouwbaar en volledig beeld van de werkelijk¬
heid ? Wel kan van enkele kunstenaars, ditmaal met meer zekerheid,
gezegd worden, dat zij medegewerkt hebben bij het tot stand komen
van deze versieringen. Het probleem is er verre van opgelost te zijn.
Moet men aanvaarden, dat meerdere kunstenaars in 1549 richtinggevend
zijn geweest? Dat het imponerend geheel van 1549 uit de samenwerking
van meerdere kunstenaars is ontstaan ? Wat ieder van deze, hierboven
genoemde kunstenaars, heeft gepresteerd, is misschien alleen bij
uitzondering voor Lambert van Noort te zeggen. Men ziet het : heel
wat vraagstukken in verband met de artistieke oorsprong van de
Intrede zijn hier evenmin opgelost geworden.

AANHANGSEL

DOC. I '

1523, 14 januari. — Cornells Grapheus heeft de toelating verkregen te
Antwerpen te « verblijven ».

Van eenre continuatien met inckelen steerte voer cornelise grapheus
van te moegen inde plaetse van gevangen te moeten bliven syne leefdage
lanck inde stede van bruessel, te moegen houden zyn gevanckenisse
bynnen der stat van Antwerpen de data XI1II january anno XXII [o.s.].
Signata du blioul ... VII sc. VI d.

a.r.a.b., R.K., n. 20.786, ad ann., f° 10.

DOC. II

1523, 16 oktober. — Cornells Grapheus verkrijgt het recht terug bedie¬
ningen uit te oefenen 134.

Van eender rehabilitacien voer cornelisse grapheus om te moegen
wederom comen ende bedienen officien de data XVI October anno

XXIII. Signata Verderrue ... XII sc. IX d.
ibid., ad ann., f° 3 v°.

* Lijst der afkortingen : A.R.A.B. : Algemeen Rijksarchief te Brussel. — A.S.A.
Antwerpen, Stadsarchief. — B.K.B. : Brussel, Koninklijke Bibliotheek. — G.LLB.
Gent, Universiteitsbibliotheek, — Pk.: Privilegiekamer (A.S.A.). — R k.
Rekenkamer. — T. : Tresorij (id.).
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DOC. Ill

1549, 19 juli. — Anthonio de Palermo heeft de patronen gemaakt van
de stoet die Filips 11 zal tegemoet gaan.

Den XIX july gegeven Anthoni de palermo schildere van sekere
patroons die hy duer bevel vanden heeren gemaeckt heeft te wetene
vanden voetvolck ende peerdevolck die den prinche jegens gaen ende
ryden sullen naer vuytwysen der acte ordonnantie ende quitantie compt
XIX Ib. XIII s. VI d.'

A.S.A., T. n. 57, f° XIX (oorspr. paginering).

DOC. IV

1549, 9 augustus. — De Antwerpse magistraat vordert de kunstenaars op
te komen iverken aan de feestversieringen.

Men beveelt ende gebiet van sheeren ende vander Stadt wegen dat
alle de ghene tsy timmerlieden scrynwerckers schilders beeldsnyders
ende alle andere werckluyden ende hantwerckers die te wercke gesteh
syn oft noch seien moegen te wercke gesteh worden omme te werckene
aende toecomende incompst van onsen aldergenadicbsten heer den
keyser ende synder majesteit sone onsen natuerlicken heere ende prince
hen vuegen te werckene gelyck tselve behoirt ende hen bevolen sal
worden byden ghenen dier tregiment äff hehbein ende in gevalle yemant
die noch int werck nyet en is daer toe gerequireert ende versocht wordt
omme te werckene daer inne egheene weygeringe en doe maer alle
ontschult achtergelaten ter stont int werck come al op hu eren behoir-
lycken ende redelycken salaris opte verbuerte soe wie ter contrarien
dede van synder poirterien ende ambaclite.

A.s.A., P K., n. 915, f° 99 v°.

DOC. V

1549, 19 september. — Schilders en beeldsnijders wordt het verboden
de versieringen na te tekenen of uit te geven.

Men gebiedt van sheeren ende vander stadt wegen dat nyemant
wye liy sy schilders beeltsnyders druckers of andere hem en vcrvoir-
deren noch en pynen te conterfeyten te schilderen te snyden te drucken
oft te doen drucken by wien dattet sy eenige stucken puncten spectaclen
stellagien arcken triumphalen oft andere diergelycke noch oick eeniger-
hande descriptien oft inscriptien der selver vuyt te gevene noch te
latene vuytgane opte correctie vanden heeren ende vander Stadt.

ibid., f° 102 v°.

DOC. VI

1550, 3 januari. — Verkoop van de schilderijen en andere materialen
die gediend hebben bij de Blijde. Intrede.

Den derden january ontfanghen van jan de bruyne oudcleercooper
van diversclie stoffe als scallien bert scilderyen ende dyer gelycken
vander triumphen vanden prince overbleven de welcke hy by vuytroe-
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pen vercocht heeft blyckende by twee diversche vercoopboecken beloo-
pende de zelve ter somme van IIIe XXXIX lb. VII sc. VI d.

a.s.a., R k., n. 1788, f° 35 v° [van de ontvangsten].

DOC. VII

1550, 31 januari. — Idem.
Den 31 january gegheven Janne de bruyne voere synen salaris ge-

lyck de trésoriers metten selven overcomen syn met oock den loen van-
den clercq van doproepen van den schallien bert ende andere schilderye
overbleven vander triumplien daervan hiervoere ontfanck gemaect is
naer vuytwysen der ordonnancien van den voirseiden trésoriers ende
quytancie vanden voirseiden de bruyne de somme van II lb. XVII sc.
VI d. brab.

Den voirseiden XXXIen january gegheven den zeiven janne de
bruyne van diversche oncosten van te hebben doen halen diversche
schilderyen ende dyer gelycke ter plaetsen daer hy de selve opgeroepen
beeft naer vuytwysen der ordonnancien ende quytancien de somme van
XXXI s. Il l (I. brab.

ibid., f° 99 v° [van de uitgaven].

DOC. VIII

1550, 22 april. — Commuer van Nerebroeck heeft schilderwerk uitge¬
voerd aan de feestversieringen.

Den selven dach [22 april] gegeven Gommaer van Nerebroeck
schildere pro verleet ghelt by hem gedebourseert voer de Stadt ende
noch van sekere overwerek van schilderye by hem gedaen boven
tghene dat hem tselfde werek besteet is geweest blyckende by acte
ordonnantie ende quitantie compt X. lb. X sc.
[In de marge : Tryumphe, by de pampieren vander triumplien.]

A.s.A., T. n. 58, f° 127 v".

DOC. IX

1550, 24 april. — Jan van de Wijngaerde heeft de personen betaald die
gestaan hebben op de triojnfboog aan de Wijngaardstraat.

Den XXIIII sten aprilis gegeven jan vanden Wijn garnie scildere liiJ
omme te betalen sekere personaigien die gestaen hebben inde incompste
van onsen here den prinche opte stellaige aende wijngairdstrate bly¬
ckende by acte ordonnantie quitantie compt II lb.
[In de marge : cf. doc. VIII.]

ibid., f° 127 v°.

DOC. X

1550, 5 mei. — Er is een « combat à pied « gehouden.
Den Ven mey gegeven Joose van Cleves diener ende camerlinck

van mynen heere den marquis van bergen van sekere werck dwelck
mynen beere van bergen heeft doen maeken tot bruesele totter behoef-
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ten vanden combaet a pied naer vuytwysen der rekeninge daer äff
overgegeven. Ende dat duer bevel van mynen heere den buytenborge-
meestere. Ende ooick blyckende by quitantie vanden selven Joos compt
XXX lb. II sc. III d. XXI mt.

IBID., f° 130.

DOC. XI

1550, 7 mei. — Jeronimus van Mannacker heeft de matrijs gemaakt voor
de speciale penning ter gelegenheid van de Intrede geslagen.

Den selven dach [VII mey] gegeven Jheronimns Mannackaer ter
saken van sekere ysere die hy gemaeckt heeft daermen mede gemindt
heeft de nyeuwe gonde penning die de stadt liadde doen munten doen
dentree vanden prinche hier was naer vuytwysen der acte ordonnantie
ende quitantie compt II lb. X sc.

ibid., f° 130 v°.

DOC. XII

1550, 2 augustus. — Jan van Schelle heeft opschriften geschilderd.
Den selven dach [2 augustus] gegeven Jan van schelle schilder

boven de XI gulden XII st. die hy ontfangen heeft van jan van voeluwen
op sekere gescriften die hy gescreven heeft op zekere [wercken ?] ende
boven den rueze noch de somme van XV gl. blyckende al by acte ordon-
natie ende quitantie compt III lb. XV sc.
[In de marge : Triumphe.]

ibid., f° 157.

DOC. XIII

1550, 23 september. — Jan van Woluwe heeft aan meerdere schilders
« stellagien ende poincten » aanbesteed.

a. — Den XXIII septembris gegeven anthoni de palermo ende
jheronimo cock schilders in voldoeninge ende volle betalinge van
sekere stellagien ende poincten die jan van vueluwen huerlieden hadde
besteet te scilderen ende daerboven de III' LX gulden die zy vanden
selven vueluwen ontfangen hebben noch Ie LXXI gulden eens blyckende
by acte ordonnantie ende quitantie compt XLI lb. XV sc.

b. — Den selven dach gegeven janne mandijn ende henricke van
scelle schilders in voldoeninge ende volle betalinge van sekere stella¬
gien ende poincten die jan van vueluwen henlieden besteet hadde te
schilderen inde incompste vanden prince ende dat boven de IIe L gulden
die zy vanden selven vueluwen ontfangen hebben noch de somme van
vyfftich karolus gulden compt XII lb. X sc.
[In de marge : zie doc. XII.]

ibid., f° 165 v°.
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DOC. XIV

1550, 30 september. — Jan van Woluwe heeft geld voorgeschoten voor
het behangen van de triomfbogen.

Den selven dach [ultima septembris] gegeven jan van voeluwen
tot behoeff van henrick pyperlinck ter saken van sekere stellagen die
liy behangen heeft inde incompste vanden prince blyckende by acte
ordonnantie ende quitantie compt XXV lb.

ibid., f° 167.

DOC. XV

1550, 20 october. — Jan Crans en de erfgenamen van Jan van Woluive
worden betaald voor het ontwerpen en de uitvoering van triomfbogen.

a. — Den XX en october gegeven Janne crans ende den erffgena-
men J ans van voeluwen elcken van hen II' gulden voer hen moiete ende
vacatie die zy lieden gehadt hebben int ordonneren ende te doen
maken de arcke triumphale ende spectaclen blyckende byder appointe-
mente gesteh opte marge van buerlieder requesten met oick ordonnantie
ende quitantie compt Ie lb.
[In de marge : tryunphe.]

ibid., f° 172.

b. — Den selven dach [20 october] gegeven Janne Crans op reke-
ninge vanden L lb. brabants die de beeren hem toegeseet hebben voer
syn moeite die hy gehadt heeft inde incompste vanden prince compt
XLII lb. X sc.

Item al ist dat ic maer en stelle hem gegeven te hebbene maer
XLII lb. X sc. hebbe nochtans eene quitantie van hem ontfangen van
IIe gulden oft L lb. brab.130 ende hebbe hem daer aff récépissé gegeven
want hy de resterende XXX gulden sal137 moeten halen byden erf¬
genamen jans van voeluwe want deselve voeluwe naer vuytwysen synder
rekeningen boven de IIe gulden hem [geconsenteert ?] voer syne moiete
als voeren meer heeft ontfangen gehadt dan vuytgegeven XXX gulden.
Pro memorie 13S.

ibid., f° 304.

DOC. XVI

1550, 20 november. — De magistraat beloont Cornelis Grapheus voor
zijn arbeid gepresteerd ter gelegenheid van de Blijde Intrede.

Den selven dach [20 november] gegeven Meester cornelis grapheus
voere zyne moiete die hy gehadt heeft int ordonneren de discriptien
vanden areken triunphalen ende stellagie met noch meer andere dien¬
sten der Stadt gedaen inde innecompste van onsen genadigen heere
den prinche van spagnien blyckende by acte ordonnantie ende quitantie
compt Ie lb 139.

ibid., f 0 177.
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DOC. XVII

1550, 22 november. — Uitbetaling aan Cornells Floris.
Balthasar floris voer Cornells floris schilder per ordonnantie

321b. 15 sc.

Den selven pro diversche billetkens by liem overgegeven
191b. 15 sc.

A.s.A., T., n. 108, f° 7 v°.

DOC. XVIII

1550, 24 november. — Idem.
Den XXIIII140 november gegeven cornelis floris schilder boven

de LXXY lb. brab. by hem van janrne van voelnwen ontfangen noch de
somme van XXX II lb. XY sc.

[In de marge : Tryumphe.]
A.s.A., T. , n. 58, f° 177.

DOC. XIX

1551, 23 mei. — Uitbetaling van achterstallig bedrag aan Anthonio van
Palermo en Jeronimus Cock.

Den selven dach [23 mei] gegeven Anthoni de païenne ende Jhe-
ronimus cocx ter saken van zekere verlegden gelde by henlieden ver-
leet inde incompste vanden prinche ende vergeten hebben te brengene
inde rekeninge daer sy aff betaelt zyn geweest blyckende by acte
ordonnantie ende quitantie compt XXIIII sc. VI d.

id., T., n. 1217, f° 81 v°.

Men zie ook: id., T., n. 1215, f° 201. De enigszins anders luidende tekst
uit R k., n. 13, f° 468 v° in: P. Genard, De rekening der stad Antwerpen
van het jaar 1549-1550, Antwerpsch Archievenblad, I, Antwerpen, 1864,
blz. 79. Deze tekst was gekend door F. Van Den Branden, Geschiedenis
der Antiverpsche Schilderschool, Antwerpen, 1883, blz. 157.

DOC. XX

1559 (n.s.), 11 maart. — In het sterfhuis van Cornelis Grapheus worden
muziekboeken vermeld.

Meester Alexander Grapheus secretaris der voirseide Stadt de
somme van vyventwinticb lb. brabants ter saecken van diversche musiek-
boecken bevonden int sterfliuys van synen vadere by hem tot behoeve
der voirseide Stadt vercocht waeraff de declaratie vanden selven musiek-
boecken naerdere gedeclareert staet in zekere quohier ende acte van¬
den wethouders in date den Xlen marty XVe LVIII met ordonnantie
ende quitantie hier overgelevert daeromme hier ... XXV lb. br.

id., R. K„ n. 16, f" 286 v".
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DOC. XXI

1561, 8 maart of vroeger. — Verzoekschrift van Lambert van Noort,
waarin hij zijn medewerking aan de versieringen van 1549 vermeldt.

Men zie : noot 14.

DOC. XXII

1569-1571. — Petrus Opmeer vermeldt de intrede van Filips II in 1549
en beschrijft de triomfbogen.

...Primaria laus fuit data arcui Genuensium Corintliio toti. Or-
dinauerat Stephanus Ambrosius Sclirappalarius Ligureum, excogitatis-
que historiis aenigmaticis (quas Franciscus Florius ex Italia reversus,
atque ad artis fastigium euectus mirabili artificio pinxerat) exornarat :
adscriptis titulis quoque erudite iocundus. Praeter hune et Hispanorum
arcum, cetera omnia Cornelius Grapheus Poëta urbi à Secretis excogi-
tauit, disposuit, inscriptionibus decorauit, usus plurimum opera conter-
ranei sui Petri Alostensis pictoris Cesarei.

P. Opmeer, Opus Chronographicum Orbis Universi, uitgegeven door
L. Beyerlinck, Antwerpen, H. Verdussen, 1611, f° 492.

NOTEN

1 H.M. von Erffa, Ehrenpforte, Reallexicon zur Deutschen Kunstgeschichte, 48.
Lieferung, Bd. IV, Stuttgart, 1958, kol. 1467; F. Prims, Antiverpsche Blijde.
Inkomsten, Antwerpiensia, 9 (1935), blz. 315.

2 Id., o.e., kol. 1444-1504.
3 Les fêtes de la Renaissance. Etudes réunies et présentées par 1. lacquot, Parijs,

1956.
4 Versieringen bij Blijde Inkomsten, Maerlant Bibliotheek, 13, Antwerpen-Utrecht,

1943. — De Cataloog van de in het Antwerps Museum voor Folklore gehouden
tentoonstelling « Ommegangen en Blijde Inkomsten te Antwerpen » (vanaf 18 mei
1957) biedt een zeer goed overzicht van het thema. Men zie ook : W. Van Nespen,
Ommegangen en Blijde Inkomsten te Antwerpen, in : Antwerpen, jg. 1957, blz.
54-55; Sh. Williams, De Antwerpse Ommegang en de «Lord Major's Show» te
Londen, in : Antwerpen, 4 (1958), blz. 85 vlg.

5 Dat dit wel iets te maken heeft met het feit dat in andere, minder belangrijke
centra, ook niet zo dikwijls beschrijvingen van de feestelijkheden zijn uitgegeven
geworden, ligt wel voor de hand. Tocli dient men hier voorzichtig te zijn. Heel wat
beschrijvingen, dikwijls in een meer algemeen historisch verhaal ingelast, zijn tot
hiertoe niet in het onderzoek betrokken geworden. Cf. E.J. Roobaert, Nieuwe
gegevens over Calvete de Estrella en L. Guicciardini uit de rekeningen van de
Antwerpse magistraat, Bijdragen tot de Geschiedenis, inzonderheid van het Oud-
IIertogdom Brabant, jg. 41 (1958), blz. 76, noot 41.

" De literatuur dienaangaande door I. von Roeder-Bauimbach geciteerd, is verre
van volledig. Nieuwe gegevens b.v. aangaande de Intreden van de Aartshertogen
bij M. De Maeyer, Otto Venius en de tapijtreeks «De Veldslagen van Aartshertog

63



Albrecht», in : Artes Textiles, II (1955), biz. 105 vlg. Id., Albrecht en Isabella
en de schilderkunst. Bijdrage tot de geschiedenis van de Ude-eeuwse schilder¬
kunst in de Zuidelijke Nederlanden, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie. Klasse der Schone Kunsten. Verhand, nr. 9, Brussel, 1955, o.m. blz. 76,
160, 271, 342 vlg. Citeren wij nog: L. van Puyvelde, De Blijde Intrede van
Ferdinand van Oostenrijk te Antwerpen in 1635 en Rubens' tussenkomst, in :
Standen en Landen, XVI (1958), blz. 19 vlg.

7 Ook bij de Intrede van Karei V, toen Aartshertog, in 1515 te Antwerpen, zijn
feestversieringen opgetrokken geworden. Cf. P. Genard, Joyeuse entree et Inaugu¬
ration de l'archiduc Charles à Anvers en 1515, Compte Rendu des Séances de la
Commission Royale d'Histoire, 4° serie, t. I (1873), blz. 387 vlg.

s F. Prims, De 13 Hypothesen van Peeter Gillis, 1520. Antwerpiensia, 12 (1938),
blz. 159 vlg.

s» SPECTACULORUM / IN SUSCEPTIONE PHILIPPI / HISP PRIN. DIVI
CAROLI. V. / CAES. F. ANNO M.D.XLIX. / ANTVERPIAE AEDITORUM, /
MIRIFICUS APPARATUS / ... Excus. Antverpiae, pro Petro Alosten. impressore
iurato, typii Aegidii Disthenii, an. M.D.L. — [G. U.B., Ace. 1900], Ter gelegener
plaatse zal gewezen worden op de afwijkingen tussen de originele Latijnse tekst
en de Franse en Nederlandse vertalingen.

10 H. Bouchery, Des arcs triomphaux aux frontispices de livres. Les Fêtes de la
Renaissance..., o.e., blz. 442.

11 In : Antwerpsch Archievenblad, dl I, Antwerpen, 1864, blz. 79 (cf. doc. XIX).
Cf. F.J. Van Den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Ant¬
werpen, 1883, blz. 157.

12 Cornelis Floris und die Florisdekoration. Berlijn, 1913, blz. 104.
13 I. von Roeder-Baumbach, o.e., blz. 110, noot 189, blz. 171.
14 Cornelis Floris en de bouw van het Stadhuis van Antwerpen, Antwerpen, 1937

(overdruk uit : Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'art, 1936), blz. 19.
Men zie ook : J. Duverger, Cornelis Floris II en het stadhuis te Antwerpen,
Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, VII (1941), blz. 55. Cf. doe. XXI.

15 Id., Pieter Coecke van Aelst, Maerlant Bibliotheek, 21, Antwerpen, 1950, blz. 91,
noot 25. — Onder de door deze auteur geciteerde rekening van Frans [d.i. Jan]
de Meyere is A.S.A., R k., n. 1788 te verstaan.

16 J. Denucé, De Rekenkamer van Antwerpen, Inventaris van het Archief. Ant¬
werpsch Archievenblad, 2e reeks, 8 (1933), blz. 110 vlg.; Id., Trésoriers en
Tresorij van Antwerpen. Inventaris van het Archief. Ibid., 9 (1934), blz. 11 vlg.,
blz. 81 vlg.

17 A.S.A., T., n. 57, en Rk„ n. 1788. Enkele uitgaven, in verband met de Intrede
gedaan, komen in deze rekeningen voor. In het fonds der Rekenkamer zijn ook
nog de rekeningen der Fortificatiekamer van dit jaar bewaard. Zij kunnen ons
uiteraard weinig inlichtingen verschaffen — zie noot 22 en 51.

18 In de bundels Rk, n. 1787 en T., n. 703 worden (onvolledige) staten bewaard van
de «Eerste rekening» van Jan de Meyere (van 12 mei 1549 tot 1 januari 1550).
Daar worden globale sommen gegeven van de uitgaven gedurende deze negen
maanden, in verband met de Intrede gedaan. En er wordt aan toegevoegd dat een
en ander nog niet in rekening was gebracht (T., n. 703, Estât du compte de J. de
Meyere..., f° 16) ! — Men vergelijke hiermee de cijfers opgegeven in de elders
geciteerde werken van Guicciardini, Calvete, Van Meteren en de Antwerpsche
Chronycke.

19 Vooral in T., n. 58, f° 120 vlg. zijn gegevens te vinden aangaande aankoop van
allerlei grondstoffen, bij de Intrede aangewend. Grote hoeveelheden rood laken
als vloerbekleding, en o.m. als bekleding voor de reus, werden aangekocht.
(Rk, n. 13 f° 468 vlg.; T., n. 1215, f" 204). Het tornooi heeft ook heel wat gekost
(Cf. doc. X, en T., n. 58, f° 127 v., 130, e.a.; Rk, n. 14, f" 153). Aangaande de
« stadsstellagie » aan het St.-Michielsklooster (afb. 2): T., n. 58, f° 148 v" - 149.
Men zie ook : T., n. 1212 en 1213.

20 Cf. doc. XIX, en ook : Rk., n. 14, f° 453. — Het betreft hier uitbetalingen van
achterstallige, of aanvullingen op reeds uitbetaalde, lonen. Deze betalingen zijn
het gevolg van een request dat door de schuldeiser aan de magistraat werd inge-
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diend. Voorbeeld van een dergelijk request in : T., n. 13 : de dekens van liet
schrijnwerkersambacht, die aanvaard hadden de houten kandelaars voor de
« entredeuxen » te leveren, verzoeken de magistraat, dat hij de trésoriers zou
willen bevelen hen uit te betalen.
Dit blijkt o.m. uit de bewoordingen van de rubriek, waaronder in R k. n. 13,
f° 468 en in Rlc., n. 14, f" 453, enkele vergeten posten zijn geboekt geworden :
< Vuytgeven ... ter causen van der Incompst ... sedert der laetster rekeninge
Om geen erger termen te gebruiken (Cf. J. Denucé, Trésoriers en tresorij, o.e.,
blz. 12). Het zal wel niet zonder reden zijn geweest dat de « gecommiteerden van
de Fortificaties» stelling nemen tegen «het singulier profyt dwelck sy [d.i. leden
van de magistraat] vuyter triumphen wisten te treckene » (R le., n 1756, f° 140 v° -

141).
Zo kan aangestipt worden dat in meerdere rekeningen een afzonderlijke rubriek
voor de intrede is geopend, die echter niet ingevuld is geworden. De meeste
posten over de Intrede zijn trouwens ingeschreven, na, of tussen, andere regel¬
matig voorkomende rubrieken van de stadsrekeningen.
Zo de marginale aantekening in de stadsrekening : te voegen « by de pampieren
vande triumplie » (T., n. 58, f° 127 - 127 v°). Twee « cohieren » van rekeningen
van de Intrede worden aldaar eveneens vermeld (T., n. 58, f° 132). Ligt het
misschien hier aan, dat in de tot ons gekomen rekening van de rentmeester zo
weinig is terug te vinden van de uitgaven die in de «staat» van zijn rekening
worden vermeld ?
A.S.A., P k., n. 1627.
Id., n. 915.
Reeds in maart en april 1549 werden Brede Raadsvergaderingen gehouden,
waarin de voorbereiding van de Intrede te berde werd gebracht (Id., P lt., n. 1627).
Id., Plt., n. 915, f° 99 (ordonnantie van 2 augustus).
Het is voldoende bekend, hoe als gevolg van de onderlinge naijver, het aan de
leden van enkele vreemde naties werd verboden in de stoet te gaan (C. Grapheus,
Spectaculorum... o.e., f° C4 v°, D2; Id., Le triumphe d'Anvers... / La très admira¬
ble, tres magnificque, et tri-/ umphante entree, du tres hault et tres puis = / sant
Prince Pliilipes, Prince d'Espaig= /nes, ..., en= / semble la vraye description
des Specta= / cles, theatres, arcliz triumphaulx, etc.../... Antwerpen, 1550
[G.U.B., Ac. 1901], f" B v", D0; L. Guicciardini, Descrittione di tutti 1 Paesi
Bassi, Antwerpen, Willem Silvius, 1567, f° 86; J.A. Goris, Etudes sur les colonies
marchandes Méridionales (Portugais, Espagnols, Italiens) à Anvers de 14S8 à
156V, Leuven, 1925, blz. 79 -80. — Oolt de natie van de Hoog-Duitse kooplieden
schijnt erg op haar voorrangsreclit te hebben gestaan — men zie haar request
dienaangaande bij de Antwerpse magistraat ingediend op 5 augustus (A.S.A.,
Pk., n. 1627).
Een « concept vander Incompste » waarin de voorgeschreven kledij, en de volg¬
orde van de deelnemers aan de stoet wordt uitgestippeld, is in meerdere versies
bewaard gebleven (Id., P k. n. 1627).
Id., Pk., li. 915, f° 100 (ordonnantie van 17 augustus). Blijkbaar streefde de
magistraat eenvormigheid na. Hij schijnt er echter niet in gelukt te zijn, de
vreemde naties hierin naar zijn hand te dwingen. Wel hebben deze zich blijkbaar
neergelegd bij het aantreden « natiegewys », zoals het in het originele «concept»
was voorzien.
Bij de Intrede van Ernest van Oostenrijk werden de « personagien » gekleed
volgens gedrukte « beeldekens », die geleverd werden door Filips Galle en de
weduwe van J. Cock (F.J. Van Den Branden, Geschiedenis ... o.e., blz. 254).
Id., Pk., n. 915, f° 99 (ordonnantie van 2 augustus; ook f° 102°). — Dit was trou¬
wens gebruikelijk (Cf. E.J. Roobaert, Nieuwe gegevens ... o.e., blz. 77, noot 48).
Ibid., f° 100 (ordonnantie van 17 augustus).
Ibid., f° 101 (ordonnantie van 9 september). Een dergelijk gebod gericht tot de
« vuytstellende persoonen dienende totter decoratie vander selver incompste »
werd op 23 augustus uitgevaardigd (Ibid., f° 101). Dit is een aanduiding te meer
dat levende personen op de triomfbogen waren opgesteld (Cf. H. Bouchery, Des
arcs triomphaux..., o.e., blz. 442, 436).
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30 Ibid. f" 102 (ordonnantie van 13 september).
37 Id., P k., n° 1627 (stuk van 24 augustus).
3S Ibid.: «Item men soude binnen deser Stadt maecken verscheyden triumphelycke

poorten spectaculen personagien figuren ende andere bedietselen ter discretien
van lieden hen dies verstaende ende oyck naer gelegentbeyt vander plaetssen
ende Straeten daer de prince inné commende passeren sal. » Ook het steekspel en
het banket waren voorzien.

39 Ibid.
40 Grapheus gewaagt van een tijdspanne van 32 dagen (Le triumphs ... o.e., f" As j ; ;).

De straatversiering aan beide zijden van de weg tussen de ICeizerspoort en de
St.-Michielsabdij werd afgewerkt in 8 dagen. De triomfboog en het ronde tem¬
peltje aan de grenzen van de stad (beiden onafgewerkt gebleven), waren in
2 dagen opgetrokken geworden (Id., f° Dju v", BiU).

41 Voor dit alles : Pk., n. 915, f" 99 (ordonnantie van 3 augustus); f° 99 v" (er
werd gedreigd met het verlies van het poorterschap en van het ambachtsrecht) ;
f° 100 v°.

42 Ibid., f° 100 v° (ordonnantie van 3 september).
43 P k., n. 915, f° 100 v". Kunstenaars en werklieden werden verplicht het noenmaal

te gebruiken op het werk; de schafttijd werd beperkt tot 1 uur — dit alles op
straf van 4 karolus gulden.

44 Le triumphe d'Anvers ..., f° Ami.
45 Zie de «Summa de tous les ouuriers et artistes» (O.e., f° 0itt). Vergelijkings¬

materiaal is eerder moeilijk om vinden. Latere getuigenissen zijn op dit stuk wel
afhankelijk van Grapheus. — Reeds in 1520 zouden 250 schilders aan de triomf¬
bogen hebben gewerkt !

40 P k., n. 915, f° 102 v°. Het is mogelijk dat hier eveneens gezinspeeld wordt op
sommige decoratieve stukken, die door tijdsgebrek niet afgewerkt of niet konden
geplaatst worden, en die nog in de ateliers waren gebleven. — Het is trouwens
een algemeen verschijnsel dat de openbare versieringen na de Intrede werden
gesloopt (H. Martin von Erffa, o.e., blz. 1496).

47 H. Bouehery (o.e., blz. 136, noot 19) citeert enkele tot ons gekomen stukken uit
de Intreden van 1582 en 1585. Twee schilderijen van Th. van Thulden, die
gediend hadden bij de Blijde Intrede van Ferdinand werden eertijds op het
Antwerpse stadhuis bewaard (F. Prims, Het Stadhuis van Antwerpen. Geschiede¬
nis en Beschrijving, Antwerpen, 1930, blz. 36). In 1799 werd dergelijk werk, met
andere kunstwerken uit de verzameling van het Stadhuis geveild (F. Prims,
De plundering van het Stadhuis, Antwerpiensia, 9 (1935), blz. 249).

48 De verkoop bracht de stad een boni van 339 1b. 7 sc. 6 d. (cf. doc. VI). Herhaal¬
delijk wordt ook rood laken, dat bij de Intrede had gediend, verkocht (Rk., n. 13,
f° 64; T., n. 58, f° 67).

49 De rentmeester verklaarde naderhand dat hij niet genoeg zou ontvangen hebben
« om te vervallen de zware costen by hem verleegt ende betaelt ter causen vander
triumphen vander blyder incompst vanden prince van spaengien » (Rk., n. 1787).

50 Gegevens dienaangaande in de staat van de rekening van J. de Meyere (T., n. 703)
en in R Ie., n. 1788 (niet gefolieerd, op het einde van de ontvangsten). Een eerste
raming van de, de ambachten ten laste gelegde sommen in Pk., n. 1627. —
Eerst in juli 1550 betaalden b.v. de timmerlieden de hen ten laste gelegde
bijdrage (T., n. 58, f° 67 v", 68 v°). Men zie ook : Pk., n. 1627.

51 De gecommiteerden van de Fortificatiekamer, op 4 augustus door leden van de
magistraat (waaronder Maes, die volgens Grapheus de financiële zijde van de
Intrede zou behartigd hebben) aangezocht, de helft van de kosten ten laste van
de Fortificatiekamer te nemen, weigeren op dit «voorstel» in te gaan (Rk.,
n. 1756, f° 140 v°; n. 1757, f° 49; n. 1759, f° 32 v° —33).

52 Rk., n. 1787. Een som van 876 lb., door de rentmeester voor een triomfboog
uitbetaald, zal moeten gerecupereerd worden o.a. op de advocaten, de greffiers,
de procureurs en hun klerken. — Maar nog in 1553 waren betwistingen gaande
over die som (T., n. 1358).

53 C. Grapheus, Le triumphe d'Anvers, o.e., f° Mml; Id., Spectaculorum, o.e., f°
N„ v°. Van op deze boog werd geld onder het volk geworpen. Men zie in dit
verband doc. XI.
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51 Wij zijn er ons zeer sterk van bewust dat ons onderzoek van de 16de-eeuwse
verhalende bronnen verre van volledig is. Trouwens, alle gegevens uit deze
bronnen kunnen hier niet onderzocht worden. Voor zover wij het uitgebreide
fonds der Antwerpse stadskronieken hebben onderzocht, lijkt het wel dat de
locale traditie zich het best heeft gehandhaafd in « De Chronycke van Antwerpen
sedert het jaar 1500 tot 1575 » (uitgave : Antwerpen, 1843, blz. 46, 299-300) en
in de Chronycke van Nederlant, besonderlyck der stadt Antwerpen... (Uitgave
door Ch. Piot, Chroniques de Brabant et de Flandre, Brussel, 1879, blz. 128).
In de « Chronyck der stadt Antwerpen, toegeschreven aan den notaris G. Bertryn »
(uitgave door G. Van Havre, Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, 5, Antwer¬
pen, 1879) en in het Kronijkje van G. Ulens, wordt de Intrede van Filips II in
1549 niet meer aangegeven.

55 El felicissimo Viaie dél muy Alto y muy Poderoso... Phelippe, Hijo dél Empe-
rador don Carlos Quinto Maximo, desde Espana a sus tierras de la baxa Alemaha,
con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes, Antwerpen,
Martin Nuyts, 1552 [G.U.B., Ac. 8536], f° 220 vlg. Franse vertaling door J. Petit,
Brussel, 1873 vlg. In 1551 verscheen eveneens de « Relación del camino y buen
viaje que hizo el Principe de Espana Don Phelipe nuestro Sehor, ... que passo
de Espana en Italia, y fue por Alemania hasta Flandes, donde su padre él
Emperador y Rey don Carlos nuestro Sehor estava en la villa de Bruselas, Brus¬
sel, G. de Milis [B.K.B., II. 77 950]. In dit laatste werk, dat heel wat minder
uitvoerig is dan het journaal van Calvete (men zie de verklaring hiervoor van
de auteur: Relación ..., o.e., f° An v°), vindt men geen meldenswaardige
gegevens over de Intrede te Antwerpen (o.e., f° M v° —M{ v°). Over deze
werken van ooggetuigen : E.J. Roobaert, o.e., blz. 73 vlg., 78.

56 O.e., f° 86. Meer dan een korte notitie geeft hij niet.
'7 Historie der Neder-landscher ende haerder Naburen Oorlogen ende geschiedenis¬

sen..., uitgave van 's Gravenliage, 1623, f° 14. In 1549 was van Meteren nog zeer
jong ! Zijn numerieke gegevens stemmen, zeker niet toevallig, bijna allemaal
met deze van Grapheus overeen. Waar hij de 23 stadsbogen en « stellagien »
vandaan haalt, is ons niet duidelijk. Van Meteren kende ook Calvete's reisverhaal.

5S Men zie b.v. L. Guicciardini, o.e., blz. 86; Calvete de Estrella, o.e., f° 221 (in de
Franse vertaling van J. Petit, Brussel, 1883, deel IV, blz. 22); Chronycke van
Nederlant..., o.e., blz. 128; M. Aitsinger, De Leone Belgico, cuius que Topogra¬
phien atque historica descriptione liber (Keulen, 1580), f° 9. Ook de auteur van
de Relación del camino y buen viaje (o.e., f° M v°) acht zich, zeer waarschijnlijk
omwille van het werk van Grapheus ontslagen, dieper in te gaan op de Intrede
te Antwerpen.

59 Annales Antverpienses, uitgave van F.H. Mertens - E. Buschmann, Antwerpen,
1845, t. II, blz. 317 vlg.

00 Grapheus zelf onderstreept het duidelijk genoeg (Spectaculorum ..., o.e., f° P2v°).
Ten overvloede hebben wij de getuigenissen van Cuicciardini (o.e., blz. 86 :
«...Cornelio Scribonio Grapheo segretario di questo venerabili Senato, il quale
fil inventore di moite cose degne del trionfo et autore di quasi tutti i versi,
imprese e divise, poste idoneamente super le archi, e super altre machine, e
strumente trionfali... ») en van Calvete (o.e., f° 221 : «...Cornelio Grapheo...
varon doctissimo, el qual inventó todos los arcos y espactaculos, que se hizieron
y publicaron en Anvers : excepto los arcos de los Espanoles y Genoveses, y
despues lo escrivio en Latin elegantissimamente con sus figuras...»

01 Wat Grapheus ter dier gelegenheid heeft gepresteerd, kan moeilijk juist gezegd
worden. Moeten wij hem op het woord geloven wanneer hij later [november
1522] aan J. Carondelet schrijft : « ...Hoe groot oock d' arbeidt was, die ik ter
gunste des keizers van self op any nam, sal een yeder lichtelyck afnemen, de
welke de bekende Antwerpsche triumphen 'tsynner inkomste aenschoude, want
dat was meest myn werek... » (P. Fredericq, Corpus Documentorum inquisitionis
haereticae pravitatis Neerlandicae, IV, Gent, 1900, blz. 150). Nog elders (cf. noot
91) maakt hij gewag van zijn arbeid in 1520.

62 In herdruk bij F. Pyper (C. Grapheus, Divi Caroli Imp. Caes. opt. Max. Desydera-
tissimus ex Hispania in Germaniam Reditus, Antwerpen, Michiel Hillen van

67



Hoogstraten, 1520) in : Bibliotheca Reformatorica Neerlandica, deel VI, 's Gra-
vcnhage, 1909, blz. 593 vlg. In 1540 gaf J. Coccius, met een herdruk van dit werk,
twee andere dichtwerken van Grapheus uit — een gelegenheidsgedicht op de
vrede tussen Karei V en Frans I, en een andere begroeting aan de Keizer, ter
gelegenheid van diens terugkeer uit Spanje (1540) [G.U.B., Acc. 289051.

03 Belangrijke gegevens over Grapheus bij FI. De Vocht, Literae Eruditorum ad
Franciscum Craneveldium, 1522-1528, Leuven, 1928 (Humanistica Lovaniensia, I)
blz. 484-486; Id., History of the Foundation and the Rise of the Collegium
Trilingue Lovaniensia, 1517-1550, Leuven, 1954, IIIe deel (Humanistica Lova¬
niensia, 12), blz. 53 en passim; F. Prims, Het eigen werk van Cornelius Grapheus
(1482-1558), Antwerpiensia, 12 (1938), blz. 172 vlg., blz. 179 vlg., blz. 185 vlg.;
Id., Het ontluiken van het Humanisme te Antwerpen, Verslagen en Mededelingen
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letteren, 1938, blz. 540 vlg.;
M. Sabbe, Erasmus en zijn Antiverpsche vrienden, Ibid., 1936, blz. 540 vlg.

64 F. Prims, Het eigen werk..., o.e., blz. 173.
95 Antwerpen, Archief van de kathedraal, Rekening van de Gilde, Reg. n. 5,

f° 77 (ad ann. 1538) : « Betaelt meester cornelis grapheus van sommeghe woer¬
den die hy gheordineert heeft in ons cappelle ... XII sc. VIII d. ».

69 J. Duverger, M. Onghena, K.J. Van Balen, Nieuwe gegevens aangaande 16de-
eeuwse beeldhouwers in Brabant en Vlaanderen, Mededelingen van de Konink¬
lijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen..., Klasse der Schone Kunsten,
jg. XV (1953), li. 2, blz. 67. Heel wat uit zijn literair oeuvre heeft Grapheus aan
toenmalige heersers gewijd, of heeft hij aan vooraanstaande personen opgedragen
(H. De Vocht, History of the Foundation ..., o.e., blz. 41, noot 4). In 1532 liet
hij ook een lofdicht op Margaretha van Oostenrijk verschijnen (M. Bruchet,
Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoye, Rijsel, 1927, blz. 290). Men zie in
dit verband : de Catalogus van de Tentoonstelling : Margaretha van Oostenrijk
en haar Hof, Mechelen, 1958, n. 294.

67 F. Pijper, o.e., blz. 256; P. Fredericq, o.e., IV, blz. 146.
08 L. Guicciardini, o.e., blz. 114 : «che habbia havuto Cornelio Scribonio Grapheo,

Poeta elegantissimo & grande liumanistà, cantore & professore di moite lingue...».
09 M. Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des

Pays-Bas, T. I, Leuven, 1765, blz. 603.
70 H, Goltzius, C. Julius Caesar sive Historiae imperatorum Caesarumque... roma-

norum ex antiquis numismatibus restitutae ... Liber primus, Brugge, 1562, f" aan
v°; V. Tourneur, La collection Laevinus Torrentius. Un cabinet de médailles en
Belgique au XVI" siècle, Revue Belge de Numismatique, 70 (1914), blz. 282,
noot I.

71 Heeft de slotzin van de «Hypothesis Spectaculorum... » van P. Gillis, F. Prims
er toe gebracht te zeggen dat Grapheus in 1520 de Griekse en Hebreeuwse letters
en opschriften op de triomfbogen zou geschilderd hebben (Het ontluiken van
het humanisme, o.e., blz. 547) ?

72 P. Fredericq, o.e., blz. 146; C. Grapheus, Spectaculorum... o.e., blz. B v°. Heeft
Grapheus deze reis, die bijna geheel Italië, Rome en vele streken uit Europa
omvatte, misschien in zijn jeugdjaren gedaan (cf. H. De Vocht, Epistolae Viro-
rum..., o.e. blz. 484, die deze reis plaatst vóór de studies en de benoeming van
Grapheus te Antwerpen).

73 POMPONII / GAURici NEAPOLITANI, / De Sculptura seu / Statuaria, libellus
sanè elegantissimus, / pictoribus sculptoribus, statuariis / architectis etc. mire
utilis, et / lectu iucundus / ... Antverpia apud Joannem Grapheum / Anno
M.D.XXVIII [G.U.B., Acc. 28 6431. Zo leverde Grapheus meteen, de eerste,
althans bekende — uitgave en vertaling van dit werkje buiten Italië (cf.
J. Schlosser-Magnino, La letteratura artistica, Firenze-Wenen (1958), blz. 248).
Dat dergelijke werken een diepgaande invloed hebben uitgeoefend op de
Nederlandse kunstenaars is o.m. door A.J. Delen (Histoire de la gravure dans
les anciens Pays-Bas et dans les provinces belges des origines jusqu'à la fin du
XVIII° siècle, XVI" siècle, deel II, Parijs, 1934, blz. 50) aangetoond.

74 O.e., f° a, v°. De opdracht aan J. Carondelet is gedateerd : juli 1528.
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73 H. Rupprich, Dürers Schriftlicher Nachlass. Deel I, Berlijn, 1956, biz. 167, 175,
200-201.

70 Id., biz. 108-109; W.M. Conway, Literary Remains of Albrecht Dürer, Cambridge,
1889, biz. 130.

77 Als secretaris heeft Grapheus heel wat afschriften gemaakt van de oorspronkelijke
ambachtsbrieven voor de dekens van de St.-Lucasgilde (J.B. Van Der Straelen,
Jaerboek der vermoerde en kunstryke gilde van St. Lucas, Antwerpen, 1855,
blz. 11, 18, 28, 29 e.a.). De verklaringen van meerdere kunstenaars, bij een
getuigenverhoor te Antwerpen in 1543 afgenomen, zijn opgetekend geworden
door C. Grapheus (J. Muller, Getuigenverhoor te Antwerpen over het maken van
gebouwen in de 16de eeuw door schilders, goudsmeden, timmerlieden en metse¬
laars in : F.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, deel IV,
Rotterdam, 1881-1882, blz. 227 vlg.).

7S Enig gekend exemplaar : Antwerpen, Plantijn-Moretusmuseum. Cf. A. De-
jardin, Description des cartes de la province d'Anvers et des plans de la ville,
Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, XIX (1862), blz. 358;
J. Denucé, Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn (Uit¬
gaven der Antwerpsche Bibliophilen, n. 27-28), deel I, Antwerpen-'s Gravenhage,
1912, blz. 87; deel II, 1913, blz. 52; Catalogus Tentoonstelling van de Belgische
Kaartmakerskunde in de XVI", XVIIe en XVIII' eeuwen, ingericht in het Museum
Plantijn-Moretus, Antwerpen, 1926, blz. 32; A.J. Delen, Iconographie van
Antwerpen, Brussel, 1930, blz. 30, 78, n. 42.

79 Dit plan werd in 1565 door E. van Diest gedrukt. De medewerking van Grapheus
aan dit stadsplan dient dus vroeger geplaatst te worden. Herinneren wij er aan
dat V. van Bologna in 1550 het octrooi verkreeg voor het uitgeven van Antwerpse
stadsplannen : cf. A.R.A.B., R k., n. 20789, ad ann., f° 42 : « Van een octroy om
te moeien alleen prenten ende vercoopen twee formen van pertracturen der
stad van Antwerpen voer vergillo boulloignois in date den IX en dach junio
anno XV" vyftich. Signata Zoete ... XII sc. IX d. » (Onvolledig bij A. Wauters,
Documents pour servir à l'histoire de l'imprimerie dans l'ancien Brabant, Bulle¬
tin du Bibliophile Belge, XII (1856), blz. 79). In februari 1552 kreeg V. van
Bologna een toelage van de stad Antwerpen voor het schilderen en «verlichten»
van een kaart van de stad (A.H. Cornette, Iconographie van Antwerpen, Antwer¬
pen, 1933, toelichting bij plaat CIV).

so Men zie noot 83 en 127.
81 H. De Vocht, History of the Foundation..., o.e., deel IV, Leuven, 1955, blz. 187.
S2 Den Lof en Boomgaerd der Poesien, Gent, 1565, f" 62 : «... Wat lyc is dit, dwelc

al dies lien volgen naer / Bisonder schilders, met grooter rauwen voorwaer /
Elaes tis Grapheus, heur docteur excellent... /».

83 Rh. Rombouts-Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der
Antwerpsche Sint Lucasgilde, Antwerpen, deel I, blz. 190.

st H. de la Fontaine-Verwey, Pieter Coecke van Aelst en de uitgaven van Serlio's
Architectuurboek, Het Boek, 31 (1952-1954), blz. 260. Een Latijns vers van
Grapheus is afgedrukt in de Duitse vertaling van het vierde boek (Antwerpen,
1558, G.U.B., Ac. 28 724). Of de verzen van Grapheus ook in de niet meer tot ons
gekomen eerste uitgave van het vierde boek van Serlio [van 1539] aanwezig
waren, is niet meer na te gaan.

,v'' De Triumphe van Antwerpen / De seer wonderlycke schoone / Triumphelijcke
Incompst / van den hooglimogenden Prince Philips, / Prince van Spaegnien ... /
Geprint Tantwerpen, voer Pieter Coecke van Aelst / gesworen printere / by
Gillis van Diest, 1550 TG.U.B., Hi 34981], f° Au v°.

88 Dit wordt ten andere door niemand betwist (Cf. A. Corbet, Pieter Coecke, o.e.,
blz. 31; H. de la Fontaine-Verwey, o.e., blz. 264; A.J. Delen, Illustrations de
livres par P. Coecke d'Alost, Mélanges Hulin de Loo, Brussel-Parijs, 1931, blz.
106-107; ld. Histoire de la gravure..., o.e., deel II, Parijs, 1934, blz. 51).

S7 H. de la Fontaine-Verwey, o.e., blz. 258, noot I.
ss Anderen schrijven het initiatief eerder aan P. Coecke toe. Dat deze van stads¬

wege de opdracht zou hebben ontvangen, de Intrede uit te geven (H. Bouchery,
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o.e., blz. 436; R. Hedicke, o.e., 323), kan trouwens niet bewezen worden. Zeker
de originele, Latijnse uitgave, is door Grapheus geïnspireerd, en onder zijn
onmiddellijk toezicht tot stand gekomen. De Franse en Nederlandse vertaling,
die het zelfde jaartal dragen, wijken op een en andere plaats af van de eerste
Latijnse uitgave; de tekst is minder volledig en verzorgd. Slechts deze laatste
uitgaven zijn wellicht meer aan P. Coecke toe te schrijven : de man van de
vertalingen in de volkstaal ! In dit verband is het zeer illustratief H. Goltzius
(Los vivos retratos de todos los Emperadores desde Julio Caesar hasta el Empe-
rador Carlo V, y don Fernando su hermano ..., Antwerpen, 1560, eerste hoek,
f° Ff 3 v") te lezen. Hij verwijst de lezer die zich in andere talen (dan het
Spaans, dus bij Calvete) over de Intrede documenteren wil, naar de boeken van
P. Coecke !

89 P. Coecke is trouwens als «printer» vrijmeester geworden (Ph. Rombouts-
Th. Van Lerius, o.e., blz. 108). Gillis van Diest, die de Intrede voor rekening
van Coecke heeft gedrukt, heeft trouwens meerdere vertalingen van Coecke op
zijn persen gehad (H. de la Fontaine-Verwey, o.e., blz. 262, noot 1-2). Het
octrooi dat aan Coecke verleend is geworden, die zich in de Franse uitgave van
de Intrede «libraire iuré de l'Emperialle Maiesté » (Le triumphe ..., o.e., f° 0H1
v°) noemt, hebben wij niet kunnen terugvinden. Wel verkreeg hij in maart 1549
een octrooi (voor de tweede uitgave van het vierde boek van Serlio?): A.R.A.B., Rk.
n. 20789, ad ann., f° 22 : Van een octroy om te moegen prenten voer peeteren
coecke alias van aelst in date den Xlen dach marcy anno XVe XLVIII. Signata
Lens ... XII SC. IX d. ».

90 Dat aan een kunstenaar, reeds tijdens de voorbereidingen van de Intrede, de opdracht
werd gegeven, de feestversieringen uit te geven (H.M. von Erffa, o.e., kolom
1497) is mogelijk. Geen bewijs is tot hiertoe gevonden voor de bewering dat
P. Coecke dergelijke opdracht van de magistraat zou ontvangen hebben. Deze
mogelijkheid — want meer is het niet, zou een waarborg kunnen zijn, voor de
authenticiteit en de betrouwbaarheid van de gravures in het gedrukte relaas van
1550; waarvan men geredelijk aanvaardt dat zij getrouw de grote lijnen van de
triomfbogen weergeven (I. von Roeder-Baumbach, o.e., blz. 13).

91 Spectaculorum..., o.e., f° Eâ v°; Le Triumphe..., o.e., f° Dn, waar Grapheus
diegenen, die willen pareren met het door hem bedachte devies, dat hij in 1520
op de triomfbogen had doen aanbrengen, een veeg uit de pan geeft.

92 Het is mogelijk dat Grapheus zich bij opdracht aan het werk heeft gezet. Er
zijn voorbeelden genoeg gekend waar de stedelijke magistraat de opdracht heeft
gegeven, de Intrede in woord en beeld te vereeuwigen (Ph. Kervyn de Volkaers-
beke, Joyeuse entree de l'Empereur Maximilien 1 à Gand en 1508. Description
d'un livre perdu. Messager des Sciences Historiques, 1850, blz. 5-6).

93 E.J. Roohaert, Nieuwe gegevens ..., o.e., blz. 77-78.
94 Men denke hier aan de getallen van Grapheus! Ook het stedelijk gebod (doc. IV)

wijst er al naar dat de Antwerpse kunstenaarswereld in heel wat sterkere mate
bij de Intrede betrokken is geweest, dan het uit de Antwerpse stadsrekeningen
te achterhalen is.

95 Zie noot 14. Van Noort zegt dat hij van de triomfboog aan de Hoogstraat (afb. 3),
de hoog van de Engelse natie (afb. 4), en het paleis met de galerij op de grote
markt, « inventoir ende maten äff gaff » ! Met de subjectieve inslag van deze
getuigenis is rekening te houden. In hoeverre van Noort miskend is geworden
door de Antwerpse magistraat — en dit een reden kan zijn voor het stilzwijgen
van de stadsrekeningen, is niet meer na te gaan.

96 A. Corbet, Pieter Coecke ..., o.e., blz. 36; Catalogus : Anvers, Ville de Plantin
et de Rubens, Parijs, Bibliothèque Nationale, 1954, blz. 105, n. 164; J. Duverger,
M.J. Onghena, De Zuid-Nederlandse beeldhouwkunst in de 16de eeuw, in :
H.E. Van Gelder-J. Duverger, Kunstgeschiedenis der Nederlanden, Utrecht-Ant¬
werpen, 3e druk, deel I, Antwerpen, 1954, blz. 378.

97 Dat Coecke nog in 1549-1550 te Antwerpen zou verbleven hebben (A. Corbet,
o.e., blz. 12) kan niet bewezen worden.

9S F. Van Den Branden, o.e., blz. 215 vlg.
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99 A. Schouteet, Documenten in verband met de Brugse schilders uit de 16de eeuw.
IV. Lancelot Blondeel, Belgisch Tijdschrift voor Kunstgeschiedenis en Oudheid¬
kunde, XXVII (1958), blz. 182.

100 Uit de stadsgeboden van augustus en september is duidelijk genoeg op te maken
dat het systeem van aanbesteding hier van toepassing is geweest. De aanbesteding
was trouwens de gebruikelijke en tevens voorgeschreven werkwijze bij het uit¬
schrijven en het toekennen van de openbare werken, die op stadskosten moesten
worden uitgevoerd.

101 Het blijft een open vraag in hoeverre Opmeer hierbij kan gedacht hebben aan
de geïllustreerde uitgave van de Intrede, die, zoals wij hoger uiteengezet hebben,
zeer goed uit de samenwerking van Grapheus en Coecke kan ontstaan zijn.

102 A. Corbet, Pieter Coecke o.e., blz. 34; R. Hedicke, o.e., blz. 317.
103 Denken wij hier aan de triomfboog die bekostigd moest worden door de stads¬

ambtenaren, en aan de stellagie aan de Munt. Iedere vreemde natie kan ook
haar wensen en inzichten hebben doen gelden !

104 Uit de tweede helft van de XVIe eeuw, zijn meer voorbeelden gekend waar men
de stadsschilders dergelijke activiteiten ziet ontplooien bij gelegenheid van
«Blijde Intreden» (F. Van Den Branden, o.e., blz. 240 vlg.; Antwerpsch Archie¬
venblad, deel XXVI, blz. 322 vlg.; F.A. Yates, The Valois Tapestries, Studies of
The Warburg Institute, vol. 23, Londen, 1959, blz. 34).

105 Zo moest Janne Crans, in october 1550, nog dertig, hem resterende gulden van
de erfgenamen van Jan van Woluwe ontvangen, die aan deze laatste waren uit¬
betaald geworden.

106 Enkele gegevens over Jan Mandijn in : F. Van Den Branden, o.e., blz. 159 vlg.,
Ph. Rombouts-Th. van Lerius, o.e., blz. 116, 121, 135. Over J. Crans, P. Rombouts-
Th. van Lerius, blz. 102, noot I, blz. 123.

107 In welk verband een zekere Cornelis de Gheet betaald wordt voor daguren, die
hij aan schilders voorgeschoten heeft, is niet erg duidelijk (T. n. 58, f° 158 v°).

10S R. Hedicke, o.e., blz. 64-65, 104; U. Thieme-F. Becker, Niederländisches Künstler¬
lexikon, XII (1916), blz. 122 vlg.; D. Roggen-J. Withof, Cornelis Floris, Gentsche
Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, VIII (1942), blz. 14; I. von Roeder-Baum-
bach, o.e., blz. 111-112; A. Corbet, Pieter Coecke, o.e., blz. 33 vlg., blz. 90, noot 11.

109 Het is wellicht toevallig dat alleen uitbetalingen aan schilders tot ons zijn
gekomen. Al is het leeuwenaandeel waarschijnlijk wel naar de schilders gegaan,
ook beeldhouwers, alhoewel in mindere mate dan de schilders, hebben aan de
triomfbogen gewerkt. Volgens Grapheus zouden 36 schilders en slechts 16
« imaginiers et ouuriers » aan de bogen van de stad hebben gewerkt (Le trium-
phe ..., o.e., f° A,..., en Oj j,).

110 Zinspeelde Floris later op dergelijk «werk van trionffe dat maer 8 dagen staen
en zal...», dat hij in 1549 kan hebben uitgevoerd (cf. D. Roggen-J. Withof, o.e.,
blz. 153).

111 E. Van Even, Het Landjuweel van Antwerpen in 1561, Leuven, 1861, blz. 61;
R. Hedicke, o.e., blz., 117-118.

112 Ook hier gebeurde dit door bemiddeling van Jan van Woluwe. Het hogere bedrag
kan zijn oorsprong vinden in vele arbeidsuren, en materialen, die aan de werken
zijn besteed geworden.

112 bis Grapheus en Calvete vermelden slechts de grote bedragen, welke deze bogen
hebben gekost, evenals het aantal kunstenaars en werklieden, die er aan gewerkt
hebben. Ook in de recente literatuur betreffende de naties te Antwerpen is niet
meer te vinden (cf. J.A. Goris, o.e., blz. 78; A. Grunzweig, Les papiers du ma¬
gistrat des consulats aux Archives de l'Etat de Florence, Bulletin de l'Institut
Historique Belge de Rome, XII (1932), blz. 49; O. De Smedt, De Engelse natie te
Antwerpen in de 16de eeuw, IIe deel, Antwerpen, 1954, blz. 100-101, blz. 173 vlg.).
Wat J. Wheeler (A Treatise of Commerce, Middelburg, 1601, hier geciteerd in
de uitgave van G. Burton Hotchkiss, Washington, 1931) over de deelname van
de Engelse natie aan de Intrede bevat, is blijkbaar aan Grapheus ontleend.

113 Men zie b.v. H. De Vocht, History of the Foundation ..., o.e., deel III (Huma-
nistica Lovaniensia, 12), Leuven, 1954, blz. 51-52. Uit het dichtwerk van Grapheus
blijkt dat bij althans met leden van de Engelse en Portugese naties betrekkingen
heeft onderhouden.
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114 Grapheus vernoemt in zijn beschrijving van de triomfboog der Spaanse natie
een Franciscus Montesa, aan wie de zorg zou zijn toevertrouwd over de triomf¬
boog der Spaanse natie. Dit gegeven komt alleen voor in de Latijnse uitgave
(Spectaculoriim ..., o.e., f° F4).

115 Men zie : Grapheus, Spectaculorum ..., o.e., P3 v° (dit gegeven is terug achter¬
wege gelaten in de Franse en Vlaamse uitgaven van de beschrijving). Men zie
ook J.C. Calvete de Estrella, o.e., f° 221 (uitgave en vertaling van J. Petit, deel IV,
blz. 22).

116 Grapheus, Spectaculorum..., o.e., f° H v°; L. Guicciardini, Descrittione, o.e.,
f° 86 : «il molto dotto Stefano Ambrosio Schiappalare ... del mirabilissimo arco
de Genovesi, condotto da lui con varie historie, e degne poesie molto egregia-
mente ». Men zie ook doc. XXII, en noot 120.

117 Cf. J.A. Goris, Etudes..., o.e., blz. 47, 117, en register op die naam.
lls M. Battistini, Lettere di Giovan Battista Guicciardini a Cosimo e Francesco de

Medici scritte dal Belgio dal 1559 al 1557, Bibliothèque de l'Institut Historique
Belge de Rome, Fase. II, Brussel-Rome, 1950, blz. 13-23.

119 Spectaculorum..., o.e., f° H v°.
120 S.A. Schiappalaria, La vita di Julio Caesare, Anversa, Apresso Andrea Bax, 1578,

f° 459-462 (in uittreksel bij M. Battistini, o.e., blz. 11-13).
121 M.i. is het minder waarschijnlijk dat Schiappalaria ook zou geholpen hebben

bij het schilderen van de triomfboog, zoals door sommigen wel eens vooropgesteld
wordt. Men zie trouwens : L.T. Belgrano, Delle feste e dei Giuochi dei Genovesi,
Archivio Storico Italiano, 3e Rks, t. XIV (1871), blz. 114-115; Remo, Middel-
eeuwsche handelsbetrekkingen tusschen Vlaanderen en Genua, Biekorf, 29 (1923),
blz. 152.

122 A.S.A., P k., n. 915, f° 100 v°.
123 Cf. noot 14 en doc. XXI.
124 Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche... Schilders..., uitgave van H. Floerke,

München-Leipzig, 1906, deel I, blz. 316.
125 Men houde hier rekening met het specifieke karakter van dergelijk schilder¬

werk, dat op triomfbogen moest aangebracht worden. Grondig werden deze
taferelen, meestal op doek geschilderd, wel niet uitgewerkt. Ook schijnt Floris
een zekere vaardigheid te hebben verworven in het doekschilderen (cf. F. Van
Den Branden, o.e., blz. 198 vlg).

126 Lucas de Here en latere naamgenoten van Floris kunnen Van Mander inlichtingen
hebben verstrekt (H E. Greve, De bronnen van Carel van Mander, Quellenstudien
zur Holländischen Kunstgeschichte, II, Den Haag, 1903, blz. 9, 146, 149).

127 Het meest uitvoerig nog : F. Donnet, Le chapitre de la toison d'or tenu en
l'église Notre-Dame à Anvers, Antwerpen, 1929, passim. Deze auteur stelt voorop —
ten onrechte — dat in 1556 grotendeels de versieringen van 1549 werden herhaald.

128 Ph. Rombouts-Tli. van Lerius, o.e., blz. 190. Deze zouden volgens D. Züntz
(F. Floris, Straatsburg, 1929, blz. 5, 91) geschilderd zijn door F. Floris. Een ets,
voorstellend Apollo en de muzen, Franciscus Floris Inventor, staat bekend
(F.WH. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, vol.
IX, Amsterdam, z.j., blz. 162).

129 Die Nieuwe Chronijcke van Brabant, Antwerpen, Jan Mollijns, 1550, f° 360;
Chronycke van Antwerpen, Antwerpen, 1843, blz. 51; Chronyck der Stad
Antwerpen, Brussel, 1879, blz. 97-98.

130 H. Goltzius, Los vivos retratos ..., o.e., f° Gg.
131 Van Mander heeft zich dikwijls gebaseerd op prenten (H.E. Greve, o.e., blz. 172-

173). Voor deze prent F.W.H. Hollstein, o.e., deel VI, blz. 253, onze afbeelding 6.
132 C. Grapheus, Spectaculorum, o.e., i" G2 v"; Id., Le triumphe..., o.e., FH v°;

Calvete, o.e., f° 232 (uitgave van J. Petit, o.e., deel IV, blz. 47). Men verwachte
zich aan geen rigoureuze overeenkomst tussen de geciteerde beschrijvingen en
de gravures in het werk van Grapheus.

133 H. Hymans, Le livre des peintres de Carel van Mander, T. I, Parijs, 1884, blz. 344,
noot 1. D. Züntz (o.e., blz. 13, 105) plaatst de uitvoering van de Victoria in 1549.
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134 Deze documenten worden hier alleen ter inlichting en «en marge» gegeven.
Over deze bewogen periode uit Grapheus' leven zijn wij ten andere nog niet zo
goed ingelicht.

135 Er stond : pro dat hy dieveersse.
130 Er stond : niaer hebben en.

137 Er stond : hy.
«s Deze laatste post is ingeschreven geworden onder de speciale rubriek in de

tresoriersrekening : uitgaven van presten [voorschotten]. Noteren wij terloops
dat het aan Jan Crans resterende bedrag van 30 gulden eveneens aan Jan van
Woluwe was uitbetaald. Jan Crans moest het aan zijn erfgenamen verhalen.

139 Men zie ook : A.S.A., T., n. 108, f° 5 v° : [1550, 15 november] Meester cornelis
grapheus per ordonnantie ... 1001b. Alexander grapheus [zoon van Cornelis die
zijn vader opgevolgd was als secretaris der stad] pro triumphe ... 71b. 10 sc.
[toelage voor kledij].

140 Er stond : september.

L'ENTREE DU PRINCE PHILIPPE II, A ANVERS EN 1549

par E.J. ROOBAERT.

Les Joyeuses Entrées furent autrefois des événements d'importance dans la vie
artistique des villes de Flandres et de Brabant. Lors des Entrées princières, de
nombreux artistes locaux étaient appelés par les magistrats des villes. Peintres et
sculpteurs devaient mener à bien, dans un minimum de temps, un vaste ensemble
décoratif. Nous pouvons encore nous représenter l'aspect de ces arcs de triomphe
par les documents graphiques qui parvinrent jusqu'à nous. Toutefois, les noms des
artistes chargés de ces travaux de réjouissance ne nous sont pas toujours connus.
C'est le cas notamment pour la Joyeuse Entrée du Prince Philippe à Anvers, en
1549. Nous connaissons bien le texte imprimé et illustré de la description qu'en a
fait C. Grapheus, le savant secrétaire de la ville d'Anvers. Celui-ci nous signale le
grand nombre d'artistes anversois qui participèrent à ces travaux mais n'en nomme
aucun par son nom. Ce sont les archives et les écrits de l'époque qui peuvent nous
apprendre quelques éléments nouveaux.

Les recherches systématiques des sources n'ont pas encore été faites à ce sujet.
Cependant plusieurs extraits des comptes de la ville d'Anvers nous sont connus.
Aug. Corbet nous a d'ailleurs montré le rôle important qu'avait joué Lambert van
Noort dans l'ensemble de ces décorations. Toutes ces données sont cependant à
compléter. Malheureusement les comptes de la ville ne nous parvinrent qu'avec de
grandes lacunes. Ceux de 1549 et des années suivantes sont loin de nous donner une

image complète de la réalité. Diverses circonstances, de même qu'un manque d'ordre
et de coordination dans l'administration des finances anversoises expliquent la rareté
des documents, relatifs à cette Entrée, qui nous sont parvenus.

Les Magistrats d'Anvers s'empressèrent de promulguer divers ordres et ordon¬
nances qui nous fournissent heureusement une image claire de l'atmosphère typique
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dans laquelle l'Entrée fut préparée. On accordait, par exemple, beaucoup d'intérêt au
cortège des bourgeois d'Anvers et des membres des différents comptoirs étrangers.
C'est à Antonio da Palermo que l'on doit le projet de cette mise en scène céré¬
monieuse et extrêmement décorative.

Les magistrats parurent surtout s'inquiéter de savoir si les festivités seraient
prêtes en temps voulu. Les charpentiers furent appelés à travailler aux arcs de
triomphe dès le début du mois d'août. Les peintres et les sculpteurs furent enrôlés
une semaine plus tard. Toutefois, ceux-ci ne semblent pas s'être hâtés à exécuter les
ordres qu'ils avaient reçus. Ils auraient même abandonné, en septembre, les arcs de
triomphe auxquels ils étaient occupés à travailler. C'est du moins ce qui apparaît des
mesures sévères que durent prendre les magistrats afin de les inciter à poursuivre
leur tâche. D'autre part les arcs de triomphe furent mis en vente publique quelques
semaines après la Joyeuse Entrée. Les magistrats essayèrent alors, manifestement, de
récupérer par la vente des ornements et des peintures, les dépenses occasionnées par
les festivités qui semblent avoir entraîné de lourdes charges.

On sait que l'humaniste anversois C. Grapheus rédigea le programme littéraire
qui devait illustrer les arcs de triomphe. Grapheus était un de ces esprits universels
de la Renaissance flamande. Poète et musicien, il avait aussi étudié la peinture.
Les écrits des théoriciens italiens tel Alberti lui étaient familiers. Il n'est pas dou¬
teux que cet humaniste ait eu une grande influence sur la vie artistique anversoise.
Les artistes les plus notoires de son temps avec lesquels il était en relation, admi¬
raient ses grandes connaissances en mythologie et sa particulière richesse d'invention.
Il fut en contact avec Pieter Coeck dès avant 1549 et c'est selon toute vraisemblance
à lui qu'il s'adressa pour l'illustration de sa description de la Joyeuse Entrée lors
de son édition. Pieter Coeck avait, à cette époque, à Anvers un grand renom
d'illustrateur et de théoricien de l'Architecture antique. Toutefois, il est assez
remarquable que le nom de P. Coeck ne se rencontre pas dans les comptes de la
ville d'Anvers. Ce qui n'exclut nullement, comme la tradition le veut aujourd'hui,
que P. Coeck ait collaboré aux décors de 1549. Les comptes de la ville d'Anvers ne
mentionnent d'ailleurs pas non plus le nom de Lambert van Noort. Mais nous
retrouvons d'autre part, dans ces mêmes sources, les noms de plusieurs artistes
anversois moins connus. On y signale que les magistrats d'Anvers avaient fait appel
à deux peintres qui étaient au service de la ville, en 1549 : Jan Crans qui a sans
aucun doute joué un certain rôle dans l'élaboration des décors et Jan van Wo luwe
qui plus encore que le précédent, fut chargé de l'organisation et de la répartition
de l'ensemble des travaux. Les deux peintres étaient responsables vis-à-vis de la ville
autant de la bonne marche du travail que de la beauté des motifs qui ornaient
les arcs de triomphe. Ces travaux de peinture furent confiés par Jan van Woluwe
à d'autres peintres tels que Jan Mandijn, Jan et Hendrik van Schelle, Antonio da
Palermo et Jérôme Cock. Nous ignorons toutefois ce qu'exécutèrent Jan vanden
Wijngaarde et Gommaer van Nerebroeck.

Les comptes de la ville mentionnent encore le nom de Corneille Floris, mal¬
heureusement sans contexte qui puisse nous éclairer sur son rôle. Fait remarquable,
il est noté à cette occasion comme artiste peintre ! Nous n'en connaissons guère
plus au sujet des artistes qui œuvrèrent aux arcs de triomphe des nations étrangères.
Lambert van Noort aurait réalisé celui de l'Angleterre tandis que l'on déduit d'un
texte d'Opmeer, assez bien informé à ce sujet, que Frans Floris aurait peint les
nombreux tableaux mythologiques de l'arc de triomphe de la nation génoise.

L'examen des sources nous permet donc de sortir de l'ombre tout un groupe
d'artistes dont on peut affirmer avec certitude la participation aux travaux de déco¬
ration de la Joyeuse Entrée du Prince Philippe à Anvers en 1549,
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S. SPETH-HOLTERHOFF

UN CABINET D'AMATEUR ANVERSOIS

DU XVIIe SIECLE

ENTRE

AU MUSEE ROYAL D'ART ANCIEN
DE BRUXELLES

OS Musées ont acquis récemment d'un collectionneur privé un
Cabinet d'Amateur anversois du début du XVIIe siècle (bois,

H. 77,5, L. 74,5 cm) (fig. 1). Le panneau porte au revers, brûlées dans le
bois, la tour et les deux mains de la ville d'Anvers; il n'est pas signé,
mais une certaine raideur des personnages, l'éclat des couleurs franches,
la minutie de la touche le rangent parmi les productions de jeunesse
de François Francken II, dit le Jeune (1581-1642), probablement
secondé par son frère aîné, Jérôme II (1578-1623).

Les deux frères Francken sont exactement contemporains de
Rubens, mais leur conception esthétique est fort éloignée de la sienne
et toute leur vie s'écoule dans le milieu dit commerce d'art anversois,
où l'on prise avant tout la finesse de l'exécution. Jérôme II, qui mourut
jeune, fut surtout le collaborateur de son frère; par contre, l'oeuvre de
François II est abondante et variée; il excella dans la représentation
des Cabinets d'Amateurs, sujet fort apprécié à Anvers, où foisonnaient
les collections d'oeuvres d'art.

Comme nombre de ses confrères, François Francken II n'hésitait
pas à donner plusieurs variantes d'un même motif; il répétait sans
scrupules certains de ses Cabinets d'Amateurs, dont il modifiait parfois
les détails. Le tableau qui vient d'entrer dans notre Musée semble faire
exception à cette habitude et n'a probablement jamais été recopié par
le peintre. La facture serrée est celle des frères Francken entre 1615 et

Nous estimons peu probable que nous ayons ici l'image d'une
collection existante; de toute façon l'ensemble des tableaux réunis dans
ce Cabinet d'Amateur ne se retrouve dans aucun des inventaires de
collections anversoises du XVIIe siècle, publiés par J. Denucé 1. Sans
doute, François Francken le Jeune s'est-il laissé aller à sa fantaisie en
groupant des œuvres contemporaines, parmi lesquelles seuls deux petits
portraits à mi-corps du XVIe siècle font exception.

1 J. Denucé, De Konstkamers van Antwerpen in de lôde en 17de Eeuwen, Ant¬
werpen, 1932.

1617.
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1. François Francken II, Cabinet d'Amateur. Musée d'Art ancien, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)



Nous avons pu identifier quelques-uns des tableaux qu'admirent
les visiteurs réunis dans cette salle flamande; les autres compositions
relèvent de la production touffue du XVIIe siècle anversois, et il nous
a été impossible de mettre un nom sur les œuvres de certains peintres.
L'ensemble est typique du goût des connaisseurs de l'époque, qui
ornaient leurs murs de sujets mythologiques et religieux, de paysages,
de marines et de natures mortes. Le Paysage montagneux accroché au
ras du plafond est cependant sans conteste de Josse de Momper. Le
Repos de Diane, composition en largeur, bien éclairée par la fenêtre
proche, montre la déesse entourée de ses Nymphes et de Satyres grimpés
dans les arbres; elle s'apparente aux œuvres mythologiques d'Henri van
Balen, tout comme la Nature morte au chevreuil évoque la manière de
Frans Snyders. Plus à droite, YIntérieur d'église porte la marque de
Pierre Neefs; un peu plus bas, une petite Vue du Forum, où les trois
colonnes du temple de Vesta se détachent sur un ciel lumineux, est
l'envoi d'un des nombreux Flamands fixés à Rome. Enfin, le panneau
en largeur, Vénus et Cupidon, posé à terre bien en vue, fait songer,
par la finesse des personnages et par les frondaisons largement trai¬
tées, au faire délicat de Brueghel de Velours.

Au centre, un tableau mis sur chevalet est soutenu par un adoles¬
cent, qui le fait admirer à deux hommes de qualité. Le sujet qu'ils
examient est une Vierge à l'Enfant dans un paysage (fig. 2) ; à l'horizon
se profile la liante flèche de la cathédrale d'Anvers. La Vierge, berçant
sur ses genoux un Enfant potelé, aux cheveux bouclés, rappelle les
figures féminines de François Floris; mêmes formes opulentes et large¬
ment drapées, visage régulier et plein, longue chevelure coiffée en
bandeaux. Mais on ne retrouve ce tableau ni dans l'œuvre conservée de
François Floris, ni dans les innombrables estampes flamandes du XVIe
siècle; pourtant cette figure de Marie, se détachant dans la plaine
devant la silhouette de la cathédrale, devait charmer les Anversois.
Au Musée Royal d'Art Ancien de Bruxelles, la Sainte Famille de Fran¬
çois Floris (fig. 3) montre une Vierge penchée sur le berceau de son Fils,
un enfant frisé et joufflu, qui n'est pas sans analogie avec celui qui
figure sur notre Cabinet d'Amateur.

François Francken le Jeune avait d'ailleurs des raisons familiales
d'admirer Floris et de mettre un de ses tableaux en vedette. Le père
et les deux oncles de l'artiste, François l'Aîné, Jérôme Ier et Ambroise
avaient compté parmi les meilleurs élèves et parfois même parmi les
collaborateurs de Floris. Le Musée Royal d'Art Ancien de Bruxelles
possède une œuvre des dernières années de Floris; c'est un grand
triptyque de YAdoration des Mages, où l'artiste vieilli se fit aider par
Jérôme Francken Ier, qui acheva l'œuvre un an après la mort de son
maître. Elle est signée des deux F entrelacés de François Floris et d'un
H et (I un F juxtaposés, initiales de Jérôme Francken Ier, avec la date
de 1571.

L'auteur du tableau (fig. 4) qui surmonte le buffet au centre de
notre Cabinet d'Amateur est connu; François Francken le Jeune a repro¬
duit ici un dessin disparu qu'Otto Venius exécuta pour le gravetir anver-
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3. François Floris, Sainte Famille.
Musée d'Art ancien, Bruxelles.

sois Pierre Perret. Cette planche, composée en 1594-1595, est dédicacée
par Perret an grand architecte espagnol Jnan de Herrera Le sujet
représente La Jeunesse entre le Vice et la Vertu. A gauche, Minerva,
portant la lance et le bouclier, s'apprête à défendre un adolescent renver¬
sé à terre sur un coussin. Derrière la déesse de la Sagesse, Saturne, ou le
Temps, armé de sa faux, repousse de la main Vénus aux seins nus, qui
se penche avec Cupidon sur le jeune homme, tandis que Bacchus
déverse sur lui une coupe de vin. Au premier plan, la minable Aegesta,
aux vêtements en lambeaux, choisie par Virgile pour représenter la
pauvreté, est agenouillée près de l'adolescent et cherche à lui dérober
son manteau 3,

2 Le graveur Pierre Perret, né à Anvers en 1555, mourut à Madrid en 1638. Il fut
l'élève de Corneille Cort et grava de nombreuses planches d'après les Emblemata
d'Otto Venius. Il séjourna longtemps à Madrid, entra en 1595 comme graveur au
service de Philippe II et exécuta de nombreuses Vues de l'Escurial d'après les
dessins du grand architecte Juan de Herrera.

3 Cf. J. Müller-Hofstede, Zum Werke des Otto van Veen. 1590-1600, étude publiée
dans le Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, septembre-
décembre 1957, pp. 127-174. M. R.-A. d'Hulst, Conservateur aux Musées Royaux
des Beaux-Arts de Bruxelles, nous a aimablement signalé l'identité entre la
composition d'Otto Venius, La Jeunesse entre le Vice et la Vertu, gravée par
Perret, et le tableau qui surmonte le buffet dans le Cabinet d'Amateur entré
récemment dans notre Musée.
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5. Pierre Perret, d'après Otto Venius. La Jeunesse
entre le Vice et la Vertu (gravure).

Ce sujet allégorique, conçu par Venius dans le style de ses
Emblemata, fut maintes fois copié au XVIIe siècle, soit en peinture,
soit en dessin 4. François Francken II le met en bonne place dans notre
Cabinet d'Amateur; il s'inspire fidèlement de l'estampe de Perret, tout
en supprimant les Amours qui alourdissent le ciel. Francken maintient
sa composition dans une gamme de couleurs claires; Minerve porte
une tunique jaune sur une jupe d'un gris léger; le chapeau vermillon
de l'adolescent, tombé à terre, met au premier plan une note éclatante ;

4 M. Müller-Hofstede, loc. cit. note 47, indique les nombreuses copies et inter¬
prétations de La Jeunesse entre le Vice et la Vertu exécutées d'après la planche
de Perret. Ces copies datent du XVIP' siècle. Le dessin d'Otto Venius ou la
planche de Perret auraient inspiré Rubens dans la figure de Minerve figurant sur
La Guerre et la Paix (Londres, National Gallery). La ressemblance n'est pas
frappante.
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7. P.P. Rubens, Bacchanale. Ermitage, Leningrad (en dépôt au Musée de Moscou).

Vénus se drape dans une robe bleu tendre, largement décolletée,
qu'accompagne une écharpe rose; la misérable Aegesta elle-même est
vêtue d'azur. Un fond de mer turquoise et un ciel crépusculaire délica¬
tement rosé complètent cet ensemble plein de fraîcheur.

En composant ce Cabinet d'Amateur, François Francken le Jeune
se montre moins conformiste et plus audacieux que nombre d'Anversois,
ses contemporains, car il expose en place d'honneur deux Rubens.
Le fait n'est pas commun; nous connaissons maintes vues de galeries
anversoises de la même période où ne figure aucune oeuvre du grand
maître baroque. En outre, les inventaires de collections, publiés par
Denucé, témoignent de la même indifférence de nombreux collection¬
neurs pour l'art de leur illustre concitoyen.

Il semble que Rubens et François Francken le Jeune aient été
liés d'amitié, malgré la distance infinie qui sépare le génie de l'un
de l'agréable talent de l'autre. Rubens a peint un portrait débordant
de vie de François Francken II, à présent au Musée de Montpellier n;
il nous montre un bon Flamand aux cheveux blonds, au visage plein,
aux yeux noirs attentifs et perçants. Pour manifester son admiration

5 Van Dyck a repris ce portrait dans son Iconographie.



à son confrère, Francken a introduit dans son Cabinet d'Amateur deux
œuvres de Rubens.

Dans le coin inférieur droit, il a posé à terre la Bacchanale (bois,
H. 91 cm, L. 107 cm) appartenant au Musée de l'Ermitage à Leningrad,
à présent au Musée de Moscou 6 (fig. 7). Nous ignorons qui en fut l'heu¬
reux propriétaire du vivant de Rubens ; on ne trouve trace de ce panneau
si caractéristique ni dans les inventaires de collections du XVIP' siècle
anversois, ni dans les recueils de souvenirs de voyage des étrangers qui
visitèrent les célèbres cabinets d'amateurs de la métropole.

Le titre de Bacchanale, sous lequel ce tableau est cité dans le cata¬
logue Somoff, est-il exact7? Bacchus n'apparaît pas ici; par contre,
un vieux Silène, ivre et titubant, semblable à celui de la Marche de
Silène de Rubens à la Pinacothèque de Munich, est solidement encadré
par un Faune rieur et une Faunesse blonde bien en chair. Un autre
Faune se balance à un tronc d'arbre où grimpe une vigne; une négresse
contemple le vieil ivrogne avec curiosité et la pantlière de Bacchus
se roule à terre comme un gros chat familier.

Le morceau le plus étonnant est constitué par les deux Faunesses
chèvre-pied affalées nues au premier plan à droite. La première, femelle
plus animale qu'humaine, allaite tendrement ses jumeaux, qui sont
de véritables monstres; non seulement ils tiennent de leurs parents des
pieds de bouc, mais encore à la mamelle, ils montrent des visages de
vieillards grimaçants et barbus. Il se dégage de ce groupe une sensualité
charnelle que Rubens a rarement dépassée. Toute la composition est
construite sur des diagonales contrariées, celle du Silène jouant dans
un sens et celle des Faunesses dans l'autre.

Dans sa copie en miniature, François Francken le Jeune reproduit
la gamme claire de la Bacchanale, dont Max Rooses vantait le ton
chaud et doré. « C'est, écrit-il, une pièce de chevalet hors ligne, entiè¬
rement de la main de Rubens » s. Les notes de couleur vive sont rares
dans ce panneau; seule la Faunesse vue de dos au premier plan est
étendue sur une draperie d'un rouge éclatant et on trouve de beaux
tons turquoise dans le ciel et dans le fond de paysage. Par contre,
l'arbre où s'enroule une vigne est d'un gris-vert très doux et le corps
hâlé du Silène s'harmonise avec les carnations sombres du Faune et
de la négresse qui le soutiennent. Rubens a réservé tout l'éclat de sa
palette aux nudités claires de ses Faunesses nues, dont la blonde à
gauche se drape d'une légère écharpe blanche.

Dans le tableau qui nous occupe, François Francken II présente
la Bacchanale non encadrée, preuve qu'elle venait à peine d'être
achevée. Cette œuvre puissante et hardie dut impressionner vivement

0 La Bacchanale de Rubens, N° 551 du catalogue Somoff, provient de la collection
Walpole et entra à l'Ermitage en 1779 avec cette collection. Ses possesseurs
antérieurs sont inconnus. (Renseignement aimablement communiqué par Mme
Warchavskaya, Conservateur de la peinture flamande au Musée de l'Ermitage).

7 Max Rooses, Œuvre de Rubens, Anvers, 1882-1892, n° 679, décrit ce tableau comme
La Marche de Silène.

8 Max Rooses, op. cit., N° 679.
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les artistes anversois admis à l'admirer dans l'atelier de Rubens; à son

tour, un autre peintre, Jean Brueghel de Velours, ami intime de
Rubens, l'introduit dans son Allégorie de la Vue (Madrid, Prado) (fig. 6)
et, tout comme François Francken, il lui réserve une place d'honneur.

Cette Allégorie de la Vue, variante d'un Cabinet d'Amateur, est
signée sur un rouleau de papier jeté à terre ait premier plan : « Breu¬
ghel fecit 1617 ». Ainsi, nous savons de source sûre que Rubens avait
achevé sa Bacchanale avant 1617 9.

Brueghel de Velours peignit en 1617-1618 une série des Cinq sens
en cinq allégories (Madrid, Prado), dans lesquelles on devine un hom¬
mage indirect au mécénat d'Albert et d'Isabelle, qui tenaient Brueghel
de Velours en grande estime. Cependant, nous ne pensons pas qu'il
faille considérer 1' Allégorie de la Vue comme la reproduction fidèle
des collections de nos souverains 10. Il existe fort peu de pièces d'archi¬
ves mentionnant les oeuvres d'art acquises par les Archiducs et la
Bacchanale n'y figure pas; en outre, la sensualité antique de ce panneau
avait de quoi choquer la pieuse Infante et son époux.

Si nous admettons en revanche que Brueghel de Velours a réuni
autour de Vénus tout ce qui peut charmer la vue, nous nous accorde¬
rons pour proclamer que la Bacchanale mérite une place de choix dans
le palais imaginaire de la déesse. Tout comme Francken, Brueghel pose
cette toile à terre au premier plan; sa copie est peinte d'une main plus
énergique que celle de son confrère, les ombres sont plus puissantes
et les modelés plus accentués.

La Bacchanale de Rubens se retrouve également dans une autre
version des Cinq sens, évoqués par Brueghel de Velours en deux pan¬
neaux (Madrid, Prado). Dans sa composition de La Vue et l'Odorat,
la Bacchanale ne figure plus au premier plan; elle est reléguée dans
la pénombre de la galerie qui prolonge au loin la pièce principale.
Le tableau de Rubens, légèrement esquissé, est vu en perspective, à une
échelle très réduite; nous tenons néanmoins à signaler sa présence sur
ce troisième Cabinet d'Amateur, preuve flagrante que la Bacchanale,
à peine sortie de l'atelier du maître, fit grande impression sur les
artistes contemporains.

Revenant au Cabinet d'Amateur entré dans notre Musée, notas y
trouverons, derrière la Bacchanale, en partie caché par la Vierge à
l'Enfant, un second Rubens, La chasse au crocodile et à l'hippopotame,
qui appartient à la Pinacothèque de Munich (fig. 8). Cette Chasse date
vraisemblablement des mêmes années que la Bacchanale et sa présence
sur le Cabinet d'Amateur peint par François Francken le Jeune confirme

9 La Bacchanale de Rubens a été gravée à l'eau-forte sous la direction de Rubens
par le graveur hollandais Pierre Soutman, qui fut inscrit comme franc-maître à
la Gilde de Saint-Luc d'Anvers en 1619-1620. Cette estampe est donc postérieure
à l'Allégorie de la Vue de Brueghel de Velours, datée de 1617, et très probable¬
ment au Cabinet d'Amateur non daté de François Francken II. Les deux artistes
out, par conséquent exécuté leur petite copie de la Bacchanale d'après l'original
de Rubens et non d'après l'estampe de Soutman.

10 Cf. M. De Maeyer, Albrecht, Isabella en de Schilderkunst, Bruxelles, 1955.
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cette assertion. C'est un très grand tableau, qui mesure 2 m 47 de haut
sur 3 m 21 de large; or Francken le réduit à peu près aux dimensions
de la Bacchanale, qui atteint à peine au tiers de sa taille. Cette liberté
des copistes est fréquente au XVII1' siècle et nul ne songe à la blâmer;
ainsi, lorsque David Teniers le Jeune peint les nombreuses Vues de la
Galerie de l'Archiduc Léopold-Guillaume, il reproduit à plusieurs
reprises les tableaux préférés de son protecteur, mais il ne se fait pas
scrupule de varier leurs dimensions selon les nécessités de sa mise en
page-

La composition de la Chasse au crocodile et à l'hippopotame s'or¬
ganise en tournant autour du cercle que forment, au centre, la tête
effroyable de l'hippopotame, gueule ouverte, et la queue redoutable
du crocodile. Les protagonistes s'élancent dans un mouvement drama¬
tique; trois cavaliers arabes attaquent les monstres à la lance; les
chevaux se cabrent, terrifiés, deux hommes blessés gisent à terre.

François Francken II a interprété moins exactement cette grande
Chasse que la Bacchanale; sur sa réduction, l'homme nu couché à terre
se soutient encore sur un avant-bras, tandis que chez Rubens, il est
étendu de tout son long, évanoui ou mort. A gauche, le Maure qui
perce l'hippopotame de sa lance lève le bras plus haut que chez
Rubens 1 h Toutefois, Francken a fidèlement copié la veste jaune et le
bonnet rouge de ce cavalier, la peau de panthère qui lui sert de selle
et son cheval de pur type arabe, à la robe blanche avec une tache noire
sur le haut de la tête. Le personnage à droite, au torse nu, s'entoure
les jambes d'un burnous rouge; son lourd cheval bai brun se cabre
de frayeur. Le chien blanc, qui attaque furieusement l'hippopotame,
est parfaitement rendu; en revanche, le fond de paysage oriental de
Rubens, avec ses palmiers se détachant sur le sable du désert, a été
supprimé par Francken.

La chasse au crocodile et à l'hippopotame provient du château de
Schleissheim, près de Munich, jadis propriété des ducs, puis princes-
électeurs de Bavière. Elle fut probablement achetée par Maximilien Ier
(1573-1651). Sandrart la cite dans son inventaire du château de
Schleissheim, établi en 1675.

Ajoutons pour terminer que François Francken le Jeune a groupé
les deux Rubens et les œuvres qui les entourent dans un intérieur
qui ressuscite l'ambiance des cabinets d'amateurs anversois de son
temps. Comme l'exige l'esthétique de l'époque, on n'aperçoit pas le
moindre fragment de mur et les tableaux se serrent, cadre contre
cadre, depuis le sol jusqu'au plafond aux poutres apparentes. Sur un
buffet de chêne sculpté et sur la petite table voisine s'entassent les
statuettes et les curiosités au goût du jour : pièces d'orfèvrerie ciselée,

11 Nous estimons que François Francken II, en copiant la Chasse au Crocodile et à
l'Hippopotame, s'est inspiré de l'original de Rubens et non de l'estampe exécutée
d'après ce tableau en 1619-1620 par Pierre Soutman (voir note 9). Les légères
divergeances entre l'œuvre de Rubens et sa copie s'expliquent si François
Francken II a reproduit en miniature cette immense toile; elles seraient inexpli¬
cables s'il avait utilisé l'estampe de Soutman, facile à copier avec précision.
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8. P.P. Rubens, Chasse au Crocodile et à l'Hippopotame. Pinacothèque, Munich.

réductions en bronze on en plâtre de marbres antiques, coquillages
et coraux venus des mers lointaines.

Une fenêtre à petits carreaux sertis de plomb éclaire la grande
table, couverte d'un tapis vermillon, autour de laquelle se groupent
des connaisseurs. Un homme âgé, nu-tête, sans doute le maître de
maison, regarde un album d'estampes; en face de lui, trois amateurs
restent coiffés de leurs larges feutres; ceux du fond sont vêtus de noir;
devant eux, un cavalier aux bottes en entonnoir, armées d'énormes
éperons, a jeté un manteau brun sur son pourpoint d'un rouge brisé.
Devant la table, le vêtement de l'homme assis, qui examine un pan¬
neau, se rehausse de manches de brocart d'or.

Cependant, le visiteur le plus élégant est sans conteste le gentil¬
homme debout, portant l'épée, qui regarde la Vierge à VEnfant de
Floris. Sur son pourpoint d'un rose éteint, orné de fines broderies,
il a négligemment gardé un manteau beige, et ses bas couleur chair,
retenus par des nœuds de ruban, font valoir la finesse de ses jambes.
Derrière lui, un visiteur en noir lui sert de repoussoir.

Ainsi, François Francken le Jeune, interprète fidèle et minutieux
des Cabinets d'Amateurs, nous permet de goûter, à plus de trois siècles
de distance, le plaisir que ses contemporains éprouvaient à contempler
une collection d'œuvres d'art.
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Les préférences de nos devanciers ne correspondent pas toujours
aux nôtres, mais les intérieurs scrupuleusement reproduits par les
peintres de genre anversois demeurent un document précieux pour
l'étude du goût des amateurs d'art à l'époque de Rubens.

EEN ANTWERPSE «KONSTKAMER» UIT DE 17de EEUW
AANGEWORVEN DOOR HET MUSEUM VOOR OUDE KUNST
TE BRUSSEL

door S. SPETH-HOLTERHOFF.

Onze Musea hebben onlangs een Antwerpse « Konstkamer » uit de 17de eeuw
aangeworven. Het schilderij draagt op de keerzijde, in het hout gebrand, de toren
en de twee handen van de stad Antwerpen; het is niet gesigneerd, doch een zekere
stijfheid in de figuren, de glans van de volle kleuren, de zorgvuldige toets, rang¬
schikken het onder de jeugdwerken van Frans II Francken, genaamd de Jongere
(1581-1642), waarschijnlijk bijgestaan door zijn oudere broeder, Hieronymus II
(1578-1623).

Frans II muntte uit in het afbeelden van « Konstkamers » waarvan hij soms
verscheidene varianten maakte. Het schilderij, dat door onze Musea werd aangewor¬
ven, is evenwel nooit, voor zover bekend, door de kunstenaar gerepeteerd. Het is
een ingebeelde galerij, want de beschrijving ervan komt niet voor in de inventarissen
van de Antwerpse verzamelingen der 17de eeuw, uitgegeven door Jan Denucé. Het
werk is ontstaan tussen 1615 en 1617.

De schilderijen die deze « Konstkamer » versieren, stammen uit de Antwerpse
17de eeuw; ze kunnen toegeschreven worden aan Joost de Momper, Pieter Neefs de
Oudere, Hendrik van Balen en Jan Brueghel, genoemd de Fluwelen. Een grote
Madonna in een Landschap, van iets oudere datum, zou van Frans Floris kunnen
zijn en herinnert aan zijn Heilige Familie in het museum te Brussel.

Het schilderij, opgehangen hoven een buffet achteraan in de kamer, geeft een
compositie weer van Otto Yenius, in 1594-95 gegraveerd door Pieter Perret, De Jeugd
tussen de Deugd en de Ondeugd. Deze prent, in de 17de eeuw zeer gewaardeerd, is
getrouw weergegeven door Frans Francken II.

Het grote belang echter van deze « Konstkamer » berust in de aanwezigheid van
twee werken van Ruhens : de Bacchanale uit de Ermitage (thans in het Museum van
Moscou) en De Jacht op de ICrokodil en het Nijlpaard in de Pinacotheek te München.
De Bacchanale is veeleer een Tocht van de Sileen, een dronken en zwijmelende
grijsaard, ondersteund door een bacchante en een faun, omringd van twee nimfen
met bokkepoten, die hun kinderen voeden.

Dit machtig werk komt eveneens voor in De Allegorie van het Gezicht van Jan
Brueghel in het Prado te Madrid, paneel gedateerd 1517, wat ons toelaat de « Konst¬
kamer » van Frans II Francken in dezelfde tijd te situeren. Men vindt deze
Bacchanale nogmaals terug achteraan in de Allegorie van het Gezicht en het Gehoor
van Jan Brueghel, eveneens in het Prado te Madrid, wat bewijst hoezeer dit
schilderij de kunstenaars had getroffen.

De tweede Rubens, opgehangen aan de muur achter de Bacchanale, De Jacht
op de ICrokodil en het Nijlpaard is een doek van zeer grote afmetingen dat Frans II
Francken heeft herleid tot hetzelfde formaat als dat van de Bacchanale en heeft
afgebeeld met enkele lichte wijzigingen.

Het interieur waarin de schilder de twee Rubensen en de composities er omheen
heeft voorgesteld, roept de atmosfeer op van de Antwerpse « Konstkamers » uit de
17de eeuw : de schilderijen nemen alle muren volledig in beslag en zijn omgeven van
de zeldzaamheden door de verzamelaars samengebracht. Sierlijk geklede personen
levendigen dit interieur op. Aldus schenkt Frans II Francken ons de gelegenheid
hetzelfde genoegen te smaken als zijn tijdgenoten bij het aanschouwen van de
kunstwerken.
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F. BAUDOUIN

NOG OVER „DE KRONING VAN MARIA
DOOR DE H. DRIEËENHEID99 IN DE

VIJFTIENDE-EEUWSE SCHILDERKUNST
DER NEDERLANDEN

TAOOR een spijtig misverstand werd op p. 225 van onze bijdrage, ver-
schenen in het vorige nummer van dit Bulletin ', een boekverluchting

gereproduceerd die niet beantwoordt aan het aldaar vermelde onder¬
schrift. In de plaats daarvan werd verkeerdelijk een cliché gereprodu¬
ceerd (afb. 23), dat uit de bijdrage diende weg te vallen. De vergissing
wordt tlians hersteld, en het door ons bedoelde blad uit het Spaans
Breviarium voor Dominikaner gebruik (British Museum, Ms. Add.
18851, f° 437r), geschonken door Francisco de Roias aan Isabella, konin¬
gin van Spanje en Sicilië hier nu afgebeeld (afb. 23A). Dit handschrift
werd verlucht door een Vlaams kunstenaar, vermoedelijk vóór 1482,
zoals door M. Levi d'Ancona werd aangetoond 2. De miniatuur vertoont,
ondanks bepaalde afwijkingen, een zekere analogie zowel met het
schilderij in Buckingham Palace als met een miniatuur in het « Croy-
Gebetbuch », die wij op pp. 222-223 (afbn. 21 en 22) reproduceerden.
Een meer nauwkeurige studie van de uitbeelding in verband met de
invloed van Hugo van der Goes op de Vlaamse boekverluchting van
het einde van de 15de eeuw zou wel gewenst zijn.

Een tweede vergissing is in onze tekst geslopen. Afbeelding 18 van
onze bijdrage stelt inderdaad niet een miniatuur uit een Vlaams Psalte¬
rium voor, maar wel uit een Karmelieter Missaal (British Museum, Ms.
Add. 29.704, f° 193v), dat door E. Panofsky ca. 1387-1391 wordt geda¬
teerd3. In tegenstelling tot wat wij in noot 106 (p. 215-216) hebben

1 F. Baudouin, De Kroning van Maria door de H. Drieëenheid in de vijftiende-
eeuwse Schilderkunst der Nederlanden, Iconografische Aantekeningen naar Aan¬
leiding van Dieric Bouts' «Kroning van Maria» te Wenen, Bulletin, Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten, [Brussel], Brussel, 1959, n1' 4, pp. 179-230.

2 M. Levi d'Ancona, The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle
Ages and early Benaissance, (Monographs 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. 31-32.

3 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting, its Origins and Character, I, Cambridge,
Mass., 1953, p. 115; II, pi. 76, afb. 166.
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23A. Kroning van Maria, Spaans Breviarium met Vlaamse boekverluchtingen.
15de eeuw - British Museum, Londen.
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vermeld, wordt deze miniatuur ook door M. Levi d'Ancona terecht
gesitueerd omstreeks het einde van de 14de eeuw 4. Wij kunnen er nog
aan toevoegen, dat dezelfde auteur in haar zeer doorwrochte studie over
de iconografie van de Onbevlekte Ontvangenis in de Middeleeuwen en
de Renaissance er op heeft gewezen dal Maria hier wel als Mantel¬
madonna en apocalyptische vrouw, en tevens als Immaculata is uit¬
gebeeld.

Tenslotte nog een addendum betreffende het door ons aangestipte
parallelisme tussen de devotie-literatuur en de iconografie in de beel¬
dende kunsten5. Wij hebben natuurlijk niet kunnen, noch willen aan¬
tonen dat Bouts de door ons geciteerde traktaten persoonlijk zou
gekend hebben. Dit is trouwens voor onze argumentatie niet nodig,
daar wij toch weten welke rol de opdrachtgevers en de door lien ter
hulp geroepen theologen gespeeld hebben bij het bepalen van de
opdrachten die de kunstenaars moesten uitvoeren. De auteurs die wij
geciteerd hebben, waren evenwel in onze gewesten geen onbekenden.
Betreffende Dionysius de Kartuizer kunnen wij er nog aan toevoegen
dat de hoogleraar in de theologie, Heimericus de Campo (Hendrik van
de Velde, f 1460), die in Bouts' tijd te Leuven een grote invloed uit¬
oefende, in betrekking was met de kartuizer Hij was daarenboven in
contact met kardinaal Nikolaas van Cusa (of Kuës) T, die op zijn beurt
weer zeer bevriend was met Dionysius de Kartuizer. Deze laatste
begeleidde hem trouwens op zijn tocht als pauselijk legaat in de
Nederlanden, en verbleef met hem hij die gelegenheid in januari 1452
een paar dagen in het klooster Bethlehem te Leuven 8. Wellicht zal
een verdere studie ons nog andere contacten van Dionysius met het
Leuvens milieu leren kennen.

4 M. Levi d'Ancona, op. cit., p. 33, afb. 16.
6 F. Baudouin, op. cit., p. 202 e.v.
5 J. Molanus, Historiae Lovaniensium Libri XIV, ed. P.F.X. De Karn, I, Brussel

1861, p. 502.
7 A. De Meyer, sub : Velde (Henri van de), in Biographie Nationale ... de Belgique,

Brussel, 1937-1938, kol. 532-536.
s E. Vansteenberghe, Le Cardinal Nicolas de Cuës (1401-1464), L'Action et la pensee,

(Bibliothèque du XV siècle, XXIV), Parijs 1920, p. 478, p. 489. — De aandachtige
lezer zal zelf wel de fout verbeterd hebben, die voorkomt op p. 227, 10de lijn
boven, waar de face vervangen dient te worden door in profiel.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

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

FOREST, Maison communale, Rétrospec¬
tive Baron George Minne (1866-1941), du
19 décembre au 10 janvier.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Œuvres d'art acquises par l'Etat en 1959,
du 9 au 24 janvier.

MALINES, Cultureel centrum, Edgard
Tytgat, du 30 janvier au 21 février.

PARIS, Musée Jacquemart - André, Ré-
trospective Van Gogh, du 2 février à fin
mai.

CHARLEROI, Palais des Beaux-Arts,
Rétrospective Félicien Rops, du 6 février
au 6 mars.

GAND, Museum voor Schone Kunsten,
Le Musée d'Art Moderne de Bruxelles,
du 6 février au 27 mars.

OTTAWA, The National Gallery of Ca¬
nada, Masterpieces of European painting
1490-1840, du 17 février au 4 avril.

BRUGES, Stedelijk concertgebouw, Ed¬
gard Tytgat, du 27 février au 20 mars.

PARIS, Institut néerlandais, Bestiaire
Hollandais, du 1er au 27 mars.

CHARLEROI, Cercle Royal Artistique et
Littéraire, Trente ans de peinture belge
1890-1920, du 12 au 31 mars.

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

VORST, Gemeentehuis, Retrospectieve
Baron George Minne (1866-1941), van 19
december tot 10 januari.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Kunstwerken verworven door de Staat in
1959, van 9 tot 24 januari.

MECHELEN, Cultureel centrum, Edgard
Tytgat, van 30 januari tot 21 februari.

PARIJS, Musée Jacquemart - André, Re¬
trospectieve Van Gogh, van 2 februari tot
einde mei.

CHARLEROI, Palais des Beaux-Arts,
Retrospectieve Félicien Rops, van 6 fe¬
bruari tot 6 maart.

GENT, Museum voor Schone Kunsten,
Het Museum voor Moderne Kunst te

Brussel, van 6 februari tot 27 maart.

OTTAWA, The National Gallery of Ca¬
nada, Masterpieces of European painting
1490-1840, van 17 februari tot 4 april.

BRUGGE, Stedelijk concertgebouw, Ed-
gard Tytgat, van 27 februari tot 20 maart.

PARIJS, Institut néerlandais, Bestiaire
Hollandais, van 1 tot 27 maart.

CHARLEROI, Cercle Royal Artistique et
Littéraire, Trente ans de peinture belge
1890-1920, van 12 tot 31 maart.
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NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1959

PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Francken, Frans II
Cabinet d'amateur, Bois, H. 0,48, L. Konstkamer, Paneel, H. 0,48, B. 0,772 m.
0,772 m.

Tiepolo, Giovanni Battista
Les vertus théologales (esquisse), Toile, De bovennatuurlijke Deugden (schets),
Octogone, Diam. int. 0,38 ni. — Don de Doek, Achthoek, Binnendiam. 0,38 m. —
M. et Mme Tournay-Solvay, Bruxelles. Gift van de H. en Mevr. Tournay-Solvay,

Brussel.

Van Loo, Jean-Baptiste (?)
Portrait de Madame Nicolas Henri Tar- Portret van Mevrouw Nicolas Henri Tar-
dieu, née Marie-Anne Hortemels, Toile, dieu, geb. Marie-Anne Hortemels, Doek,
H. 1,00, L. 0,80 m. — Don de M. Willems. H. 1.00, B. 0,80 m. — Gift van de

H. Willems.

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Composition, Toile, II. 1,22, L. 0,80 m.
Sigiié et daté en bas à droite : 56 del
Prete. — Don du Commissariat général
de l'Argentine à l'Expo 58, Bruxelles.

del Prete, Juan
Compositie, Doek, H. 1,22, B. 0,80 m.
Gesign. en gedat. rechts onderaan : 56 del
Prete. — Gift van het Commissariaat-
generaal van Argentinië op de Expo
58, Brussel.

Paysage, Toile, H. 0,91, L. 0,70 m. Signé
et daté en bas à droite : E. Farina 57
Cordoba. — Don du Commissariat géné¬
ral de l'Argentine à l'Expo 58, Bruxelles.

Farina, Ernesto
Landschap, Doek, H. 0,91, B. 0,70 m.
Gesign. en gedat. rechts onderaan : E.
Farina 57 Cordoba. — Gift van het Com¬
missariaat-generaal van Argentinië op de
Expo 58, Brussel.

Schirren, Ferdinand
Fleurs, Aquarelle sur papier, H. 0,513, Bloemen, Aquarel op papier, H. 0,513, B.
L. 0,392 m (jour). Signé en bas à droite: 0,392 m (binnen de lijst). Gesign. rechts
F. Schirren. — Legs de M. le Prof. G. onderaan : F. Schirren. — Legaat van de
Charlier. H. Prof. G. Charlier.

Servranckx, Victor
Opus 47, Toile, H. 1,13, L. 2,105 m. Signé Opus 47, Doek, H. 1,13, B. 2.105 m. Ge-
et daté en bas à droite : Servranckx sign, en gedat. rechts onderaan : Ser-
1923. — Acquis de l'artiste. vranckx 1923. — Gekocht van de kunste¬

naar.

SCULPTURE

vlerset,
Femme debout, Bronze, II. 1,13, L. 0,29,
Prof. 0,33 m. — Acquis de l'artiste.

BEELDHOUWKUNST

Jacques
Staande vrouw, Brons, H. 1,13, B. 0,29,
Diepte 0,33 m. — Gekocht van de kunste¬
naar.
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1960

PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Brueghel, Pieter
(le Jeune

Kermesse flamande, Rois, H. 1,11, L
1,62 m. — Récupéré par l'O.R.E.

de Jongere
Vlaamse
1,62 m. —

(?)
Kermis, Paneel, H. 1,11, B.
Teruggekregen door de D.E.R.

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Capogrossi, Giuseppe
Superficie 327, Toile (plasticolor), II.
1,95, L. 1,59 m. Signé et daté au revers :
Capogrossi 59. — Acquis de la Société
Auxiliaire des Expositions du Palais des
Beaux-Arts, Bruxelles.

Oppervlakte 327, Doek (plasticolor), H.
1,95, B. 1,59 m. Gesign. en gedat. op de
rug : Capogrossi 59. — Gekocht van de
Hulpmaatschappij der Tentoonstellingen
van het Paleis voor Schone Kunsten, te
Brussel.

Rops, Félicien
Les bas-fonds, Toile, H. 0,95, L. 0,705 m. De Onderwereld, Doek,
— Acquis de M. Pierre Vanderhorght, 0,705 m. — Gekocht van
Bruxelles. Vanderhorght, Brussel.

Spilliaert, Léon

H. 0,95, B.
de H. Pierre

Salle de tables d'hôtes, Aquarelle et pas¬
tel sur papier, H. 0,475, L. 0,475 m (jour).
Signé en has à droite : L. Spilliaert. Daté
en bas à gauche : 1904. — Legs de M.
Alfred Dorff.

Gelagkamer, Aquarel en pastel op papier,
H. 0,475, B. 0,475 m (binnen de lijst).
Gesign. rechts onderaan: L. Spilliaert. Ge¬
dat. links onder : 1904. — Legaat van de
H. Alfred Dorff.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

d'Haese, Reinlioud
Cuivre rouge, Cuivre rouge sur socle en Roodkoper, Roodkoper op eiken voet-
chêne, H. 1,75 m. — Acquis de la Galerie stuk, H. 1,75 m. — Gekocht van de Ga-
Smith, Bruxelles. lerij Smith, Brussel.

Grard, Georges
L'Africaine, Bronze, H. 1,72, L. 0,505, De Afrikaanse, Brons, H. 1,72, B. 0,505,
Prof. 0,395 m. — Acquis de l'artiste. Diepte 0,395 m. — Gekocht van de

kunstenaar.
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BULLETIN
DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

Brussel, Museumstraat, 9.

*

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

*

Directeur : Mej. Claire JANSON, Hoofdconservator.
Hoofdredacteur : R.-A. d'HULST, Conservator.

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

Beheer: «Editions de la Connaissance» N.V., 19, Magdalenastraat, Brussel.
(Tel. 13.00.63).

*

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

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

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

te Brussel.

*

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

Voorzitter : Mej. Claire Janson, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : Dh. Pierre Warnant.
Afgevaardigde van de Minister : Dh. Emile Langui, Directeur-Generaal voor
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 Openhaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,
legaten en eventueel subsidies.

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



 


