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Ludwig BALDASS

ZUM WERKE

DES PETER POURBUS

IN der Geschichte des niederländischen Romanismus nimmt heuteein Maler nicht die ihm gebührende Stellung ein. Es ist Peter
Pourbus1, der der Tradition nach aus dem holländischen Gouda
stammte, aber seit 1540 in Brügge nachweisbar war und dort 1543
Meister wurde. Vielleicht gerade weil er dem Anschein nach nicht in
Rom und Italien gewesen war, hat er sich in seiner Farbgebung etwas
von der altem niederländischen Glut bewahrt und ist in der feinen
Durchführung seiner Bilder der heimischen Tradition gefolgt. Seine
besten Werke nehmen die Mitte zwischen den noch an die Kunst
Mabuses anknüpfenden Arbeiten des Jan Sanders vain Hemessen und
den von venezianischer Kunst, von Tintoretto nämlich, beeinflußten
Frühwerken des Marten de Vos ein und stehen im Gegensatz zur farb¬
armen Kunst des Frans Floris. An Qualität der Malerei übertreffen
seine Gemälde die Schöpfungen dieses seines wichtigsten Generations-
genoßen.

Aus dem Brügger Rathaus ist in das städtische Museum der schönen
Künste ein 1551 datiertes Jüngstes Gericht gelangt. Das Werk zeigt,
daß Peter Pourbus sich wie Frans Floris die Beherrschung der Akt¬
darstellung angeeignet hatte. Außerdem muß ihm eine Kopie von
Michelangelos genau zehn Jahre früher vollendetem Fresko an der
Chorwand der sixtinischen Kapelle bekannt geworden sein. Die gleich¬
zeitigen Stiche, wie zum Beispiel das 1548 erschienene Werk von Nicola
délia Casa 2, sind alle im gleichen Sinne wiedergegeben, da der Wortlaut
des Themas mit seiner inhaltlichen Bedeutung von « rechts » und
« links » seitenverkehrte Wiedergabe verbietet. Nichts stand aber Pour¬
bus im Wege, ein Einzelmotiv im Gegensinn zu übernehmen (Abb. 1)
wenn es seinem Kompositionsplan besser passte. Es ist in diesem Falle
die von vorn gesehene ganz in weiße Grabtücher eingehüllte Gestalt,
die links im Vordergrund sitzt und das Kinn in die Hand stützt. Dem
Maler oder seinem Auftraggeber war Michelangelos fleischloses Toten¬
antlitz mit dem riesigen Augenhöhlen und den fletschendem Zähnen
(Abb. 2) zu krass erschienen und so wurde es durch das Gesicht einer
älteren Frau mit weit aufgerissenen Augen und geöffnetem Mund
ersetzt, die Figur aber an gleicher Stelle des Bildaufbaues belassen.
Auch das Motiv der davor befindlichen Figur eines aus dem Grabe
steigenden Jünglings ist, wieder mit teilweiser Änderung von links und
rechts, dem monumentalen Fresko der Sixtina frei nachgebildet worden.
1 Der Künstler ist z.B. nicht erwähnt in M.J. Friedländers altniederländischen

Malerei, I-XIV.
2 Herzlichen Dank sage ich Herrn Eckhart ICnab von der Wiener Albertina.
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2. Michelangelo. Das Jüngstes Gericht (Detail). Sixtinische Kapelle.

Peter Pourbus ist bei der romanistischen Gestaltungsart seines
Jüngsten Gerichtes von 1551 nicht verblieben. Die meisten seiner
Werke erheischten keine Wiedergabe nackter Körper. Der Meister
hat in ihnen dem hergebrachten Stil Treue gehalten und nur in der
starken Plastik der Form, gelegentlich auch in einem Gewandmotiv
oder in der Bildung eines Profils Einfluß römischer Kunst erkennen
lassen.

Das starke Nachwirken der Tradition sehen wir zum Beispiel 1559
hei der Abendmahltafel in St.-Sauveur zu Brügge, und zwar vor allem
bei der Innenseite der Flügel (Abb. 3a, b) mit Abraham und Melchise-
dek (1, Moses 14) und dem Propheten Elias unter dem Wacholderbaum
(1. Könige 19). In der etwas plumpen Gruppenbildung schlägt eine
provinziell-holländische Note durch. Ungefähr gleichzeitig muß das
kleine Ivreuzigungstriptychon der Wiener Galerie (Abb. 4) entstanden
sein, das M.J. Friedländer (mündlich) mit Recht Peter Pourbus zu¬

geschrieben hat. Auf den Flügeln des kleinen Werkes sind die porträt¬
haft gebildeten Köpfe der Stifter (jeweils kniet der vordere, steht der
hintere) als Engel mit den Leidenswerkzeugen wiedergegeben. Der
leidenschaftlose, ja fast apathische, aber gesammelte Ausdruck der
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3a. Peter Pourbus. Abraham und Melchi- 3b. Peter Pourbus. Elias unter dem
sedek. St.-Sauveur, Brügge. Wacholderbaum. St.-Sauveur, Brügge.

Gesichter ist bezeichnend. Die beiden Flügelaltarwerke zu Brügge und
Wien sind durch die gleichen Stilmerkmale eng verbunden. Es sind die
Art der Gruppierung, die Typen, die Vorliebe für scharfe Profilköpfe
und der räumliche Aufbau, der aus einer Vordergrundskulisse und
einem Hintergrund mit ansteigender Gebirgslandschaft besteht.

Das bedeutendste Werk des Peter Pourbus ist das vollsignierte
Liebesfest. Seine Qualität behauptet sich vollauf im großen Gemäldesaal
der Wallace Collection zu London neben einer Reihe von Meister¬
werken europäische Malerei. In einer weiten Weltlandschaft (Abb. 5),
die im Vordergrund realistische niederländische Motive enthält, sitzen,
durchwegs dem Beschauer zugekehrt, um einen runden, mit Obst,
Brot und einer kostbaren Weinkanne besetzten Tisch vier bärtige
Männer. Jeder von ihnen steht in einem andern Jahrzehnt seines Lebens.
Sie zeigen sich mit Ausnahme des jüngsten, der eine erfundene, ein¬
fache Bekleidung und Sandalen trägt, in zeitgenössischem Kostüm.
Umgeben sind sie von sieben weiblichen Gestalten in phantastischer
Tracht, manche mit entblößten oder kaum verschleierten Brüsten.



4. Peter Pourbus zugeschrieben. Die Kreuzigung. Kunsthistorisches Museum, Wien.



Die Frauen liebkosen die Männer und laßen sich von ihnen betasten.
Selbst die am stärksten verhüllte junge Dame, als Fidutia bezeichnet,
gestattet dem Graubart Sapiens, dem einzigen, der nicht von zwei weib¬
lichen Wesen betreut wird, die Liebkosung ihrer Brust. Amor und ein
Narr mit brennender Fackel nehmen die beiden unteren Bildecken ein.
Den Beischriften 3 nach sind die Männer teils antike Gestalten, teils
Personifikationen von Tugenden, die Frauen aber Grazien oder gleich¬
falls personifizierte Eigenschaften. Wie viel Leben in Gestaltung und
Ausführung Peter Pourbus dieser gedanklieb erklügelten Allegorie
zu verleiben im Stande war, ist überraschend.

In der Bildung der Einzelheiten und in der Farbgebung ist diesem
Liebesfest ein Breitbild mit der Anbetung des goldenen Kalbes (Abb. 6)
eng verwandt. Es befindet sich in der National Gallery of Ireland zu
Dublin und ist dort unter Nr. 189 als Arbeit des Frans Floris aus¬

gestellt 4. Man muß das rechts im Vordergrund am Boden sitzende
Paar mit den lagernden Figuren des Liebesfestes in London (Abb. 5),
die mit Vorliebe von vorne oder im Profil wiedergegebenen Typen
beiderlei Geschlechtes und Einzelheiten der Landschaftsgestaltung mit
andern Werken von Peter Pourbus vergleichen, um der Identität von
Erfindung, Gestaltung und Ausführung gewiß zu werden. An der
hellen und bunten Farbgebung fällt bei Figuren und Landschaft das
Fehlen blauer Schattierungen auf. Die Komposition ist im Vordergrund
merkwürdig gedrängt. Sie besteht aus zwei neben einander geschachtel¬
ten Gruppen, den vor dem goldenen Kalbe tanzenden und den zum
Mahle gelagerten Paaren. Nur als künstlerische Nebenfigur erscheint
im Mittelgrund links der zornig seine Gesetzestafeln zerschmetternde
Moses. Das eigenartig Gedrängte, teilweise fast Ungegliederte des Bild¬
aufbaues entspricht durchwegs dem reifen niederländischen Romanis¬
mus. Ganz ähnlich hat Martin de Vos auf einem Breitbild mit der
Mannalese in der Schönborngalerie zu Pommersfelden 5 die Bildfläche
mit sitzenden und stehenden, häufig auseinanderstrebenden Figuren
gefüllt.

Schon das Liebesfest hat uns gezeigt, welch ausgezeichneter Por¬
trätist Peter Pourbus gewesen ist. Die Reihe seiner datierten selbstän¬
digen Bildniße beginnt 1551 mit den Gegenstücken des J. Fernagant
und seiner Gattin im Brügger Museum °. Die Figurendarstellung hält
die Mitte zwischen Halbfigur und Kniestück. Feierlich repräsentativ,
wenn auch etwas schläfrig stehen die beiden Gestalten vor uns. In der

3 Angeführt im Katalog der Gemälde der Wallace Collection, London.
4 Nach liebenswürdiger Mitteilung von Director Thomas McGreevy mißt das auf

Holz gemalte Bild 91 cm zu 147 cm und ist 1882 hei Foster in London angekauft
worden. Das Photo verdanke ich Dr. Furlong.
Ein gleichfalls in der Dubliner Galerie aufbewahrtes Gemälde der Verkündigung
Mariae, auf das mich Director McGreevy liebenswürdiger Weise aufmerksam
machte, ist dort Peter Pourbus zugeschrieben, scheint mir aher nach dem Photo
nicht von ihm selbst herzurühren, sondern nur seiner Gefolgschaft anzugehören.

5 Photo Marburg.
0 Abb. Katalog der Ausstellung : Le portrait dans les anciens Pays-Bas, Bruges 1953,

Abb. 92, 93.
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Porträtauffassung scheint sich wieder wie in verschiedenen Brugger
Gruppenbildnissen, so vor allem in den beiden Gemälden der « Con¬
frérie du Saint-Sang » 7, das holländische Temperament zu offenbaren.
Einen besonderen Reiz bilden die wohl als Veduten der Natur nach¬
gebildeten Architekturen der Fernagant Bildniße, die in den Fenster¬
öffnungen sichtbar werden. Anscheinend sollen sie ein Bild des
Fernagant'schen Handels vermitteln. Andere Einzelbildniße schließen
sich an s.

7 Abb. ebenda, 88, 89.
s R.-A. d'Hulst war so liebenswürdig, mich auf seinen Artikel : Pieter Pourbus,

Portretschilder van de Brugse Burgerij uit de tweede Helft der 16de Eeuiv aufmerk¬
sam zu machen, der eine beträchtliche Materialbereicherung mit sich bringt. Er
ist in den Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, Deel VIII, 1951, erschienen
und enthält an seinem Schluß eine chronologische Liste der behandelten 36 Por¬
träts aus den Jahren 1551 bis 1583.

A PROPOS DE L'ŒUVRE DE PIERRE POURBUS

par Ludivig BALDASS

Dans l'histoire du Romanisme néerlandais, Pierre Pourbus n'occupe pas la
place méritée. Selon la tradition, il fut originaire de Gouda, cependant, déjà en 1540,
on peut constater sa présence à Bruges où il devint franc-maître en 1543.

N'ayant probablement jamais pris le chemin de Rome ni de l'Italie, il a conservé
dans son coloris quelque chose de l'ardeur des maîtres des Ancien Pays-Bas, tout
en continuant la tradition autochtone d'une facture très soignée. Ses meilleures
œuvres se situent entre Jean Sanders van Hemessen, qui se range auprès de l'art
de Mabuse, et les premières œuvres de Martin de Vos, influencées par l'art vénitien
et notamment par le Tintoret. Elles sont en forte opposition avec l'art anémique
et inférieur en qualité de Frans Floris.

Qu'il ait connu, soit par une copie, soit par des reproductions, le Jugement
Dernier de Michelange est prouvé par les motifs qu'il en emprunta pour son propre
Jugement Dernier, daté de 1551 et conservé au Musée Groeninghe à Bruges. Cepen¬
dant, il ne s'est pas toujours limité au language formel des Romanistes : la forte
influence de la tradition flamande est évidente dans son triptyque La Dernière Cène,
datée 1559, de Saint-Sauveur à Bruges, et surtout dans les faces intérieures des volets,
représentant Abraham et Melchisédeh et Le prophète Elie sous le genévrier. A peu
près à la même époque doit avoir été créé le triptyque de la Crucifixion,, attribué
ici à Pourbus et conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. M.J. Friedländer
l'avait d'ailleurs déjà attribué oralement au même maître.

L'œuvre la plus importante de Pourbus est sa Fête galante de la Wallace
Collection à Londres. Du point de vue stylistique il convient de mettre en rapport
avec cette œuvre une Adoration du Veau d'or, conservée à la National Gallery of
Ireland à Dublin et y attribuée à Frans Floris. Nous la considérons comme une
œuvre du maître brugeois.
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J. GRAVIS f

HET SPREEKWOORDENSCHILDERIJ
VAN SEBASTIAAN VRANCX

ER is sedert ongeveer vijftig jaar geen gebrek aan belangstelling voorde plastische voorstelling van Vlaamse spreekwoorden en gezegden.
Sinds het bekende spreekwoordenschilderij van Pieter Bruegel de Oude,
kort vóór de eerste wereldoorlog uit Engels privé-bezit overging naar
bet Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn, zijn er tal van publicaties
verschenen welke bet spreekwoordenvraagstuk van alle zijden hebben
belicht. Niet enkel het werk van Pieter Bruegel de Oude maar ook dat
van zijn zoon Pieter Brueghel de Jonge en van verschillende graveer¬
ders, tekenaars en beeldhouwers zijn het voorwerp geweest van grondige
onderzoekingen.

In 1931 publiceerde Leo van Puyvelde een artikel over het spreek¬
woordenschilderij van Sebastiaan Vrancx onder de titel Een onbekende
Schilderij met Vlaamsche Spreuken 1. Van Pnyvelde besprak 92 spreek¬
woorden en gezegden van Vrancx' schilderij, waarvan hij, naar mijn
mening, voor 73 de juiste verklaring heeft gegeven. Het lag niet in de
bedoeling van Van Puyvelde alle door Vrancx in beeld gebrachte
spreekwoorden te verklaren; hij wilde enkel een keus doen.

Naar aanleiding van mijn studies over Pieter Bruegel, lieh ik
herhaaldelijk vergelijkingspunten trachten te vinden bij Sebastiaan
Vrancx en zo kwam ik tot het besluit dat het niet enkel nuttig maar
zelfs noodzakelijk was diens spreekwoordenschilderij volledig te onder¬
zoeken. De hiernavolgende bladzijden brengen het resultaat van mijn
studie, waarin de lezer zal kunnen opmerken dat Vrancx' werk van
groot belang is voor de kennis van de 16de- en 17de-eeuwse Zuidneder¬
landse volkstaal. Dit is evenwel niet alles : Vrancx' schilderij brengt
ons de onweerlegbare verklaring van Bruegels Spreekwoord van het
Vogelnest uit het Kunsthistorisch Museum te Wenen, waarover reeds
zolang wordt gediscussieerd zonder dat men de betekenis van dit
schilderij heeft kunnen vatten. Dit alleen zou reeds_ volstaan om een
uitvoerige studie van Vrancx' paneel te rechtvaardigen. Er is evenwel
veel meer. Vrancx heeft het grootste spreekwoordenschilderij gemaakt
van om het even welk land en in om het even welke taal. Voor zover

ik heb kunnen nagaan heeft hij 202 spreekwoorden en gezegden in
beeld gebracht; Pieter Bruegel en zijn zoon hebben er ten hoogste
85 behandeld; Joannes a Doetinchum etste er 88 in 1577, Franciscus

1 In Isidoor leirlinck Album, De Vlaamsche Drukkerij, N.V. Leuven, 1931,
blz. 293-299.
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So.bastiaaii Vrancx. Vlaamse Spreekwoorden. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
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de Hoeye 67 tegen het einde der 16de eeuw, Theodoor Galle en zijn
zoon Johannes 71 in de 17de eeuw en L. Fruytiers 80 omstreeks 1700 2.

Sebastiaan Vrancx werd te Antwerpen gehören op 22 januari 1573
en overleed er op 19 mei 1647 ; hij is een leerling geweest van Adam
van Noort, verbleef te Rome, werd opgenomen in het Antwerpse Sint-
Lucasgilde waarvan hij in 1611 deken werd en was tevens « Wyck-
meester Capiteyn » zoals zijn grafschrift luidt. Hij was niet enkel
schilder, hij speelde ook een belangrijke rol in de rederijkerskamer
De Violieren, waarvoor hij 14 toneelstukken schreef, welke ongelukkigalle verloren gingen tijdens de Franse Revolutie 3. Vrancx was voor

zijn tijd een zeer ontwikkeld man die hoog in aanzien stond; Van Dyck
schilderde zijn portret als kapitein-wijkmeester. Dat zijn werk veel
bijval had, blijkt uit de zeer talrijke musea welke thans nog schilderijen
van zijn hand bezitten.

Dat Vrancx een intellectueel was, blijkt ook uit zijn spreekwoorden¬
schilderij ; de door hem uitgebeelde spreekwoorden en gezegden zijn
niet altijd gemakkelijk te verklaren. Hij heeft wel een groot aantal
populaire zegswijzen voorgesteld welke men meestal aantreft op de
spreekwoordenprenten van de 16de en de 17de eeuw. Van de 85 door
Pieter Bruegel behandelde spreekwoorden en gezegden heeft Vrancx
er eveneens 61 in beeld gebracht. Doch hij heeft ook spreekwoorden
geschilderd welke hij vermoedelijk in de in zijn tijd zeer verspreide
spreekwoordenbundels zal gevonden hebben. En die zijn thans niet
zo licht te verklaren. Het opschrift dat Vrancx op zijn schilderij heeft
aangebracht, geheel rechts naast het duivenhok, bewijst evenwel dat
hij een man van zijn tijd was. Dit opschrift luidt :

Spreucken Van
Swerels Misbruyck,
Die men Noempt
De Blauwe Hwyck.

Dit opschrift komt, in een min of meer gewijzigde vorm, op al de
spreekwoordenprenten van de 16de en de 17de eeuw voor. Zo luidt het
bij J. a Doetinchum (1577) : « De Blauwe Huijcke, is dith meest ghe-
naemt / maar des WerrelIs Idel sprocken hem beeter betaemt » en bij
Theod. Galle (17de eeuw) : « Deze wtbeeldinghe wordt die Blauw
Huyck genaemt / Maer des Werelts abuysen haer beter betaemt ».

Vrancx heeft gewerkt in de geest van de 17de eeuw; hij heeft het
beter gedaan dan de hierboven besproken etsers van spreekwoorden¬
prenten maar minder goed dan P. Bruegel. Van deze laatste mag men
zeggen dat zijn spreekwoordenschilderij niet zijn beste werk is; dit is
eveneens het geval voor Sebastiaan Vrancx: ook hij heeft betere werken

2 Zie L. Lebeer, De blauwe Huyck, Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis,
VI (1939-1940), blz. 151-229.

3 Het Jonstich Versaem der Violieren, Geschiedenis der Rederijkkamer de Olijftak
sedert 1480, uitgegeven met geschiedkundige aanteekeningen door Fernand Donnet.
Antwerpen-Gent-'s-Gravenhage 1907, blz. 7, 103 en 104.
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gemaakt. Dit belet echter niet dat Vrancx' spreekwoordenschilderij een
stuk van belang is dat naar mijn mening onmiddellijk na Bruegel moet
gerangschikt worden en op dezelfde hoogte als de replieken van Pieter
Brueghel de Jonge moet worden geplaatst. Het is geen kopie van
Bruegels werk; het is vaak zeer oorspronkelijk. In taalkundig opzicht
heeft het bovendien een buitengewone waarde.

Het schilderij van Yrancx maakt deel uit van de reserven der
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel; het is geschilderd
op paneel en meet 1,11 m. hoogte hij 1,60 m. breedte; het moet aan
baron R. Gendebien toebehoord hebben.

Voor liet gemak van de behandeling, hebben wij het schilderij
ingedeeld als volgt : 1) Het huis links, 2) het landschap achter de
rivier, 3) de rivier, 4) het plein, 5) de gebouwen rechts met de rechter¬
en de linkerkant van de straat naar de kerk, 6) het centraal gebouw h

Het huis links

1. Door de mand vallen, druipen of zakken.
Deze zegswijze betekent thans : zijn woorden niet kunnen waar¬
maken, met schande ergens afkomen, niet meer weten wat zeggen,
verkeerd uitkomen, niet kunnen antwoorden. Vroeger zegde men
eveneens door de hen, de mat, de koets vallen. Wat betekent die
zegswijze eigenlijk ? Pieter Bruegel en zijn zoon hebben ze ook
in beeld gebracht en bij deze schilders kunnen wij de uitdrukking
zonder bezwaar verklaren door : met schande ergens afkomen.
Sebastiaan Vrancx geeft evenwel een heel andere voorstelling van
liet gezegde dan P. Bruegel : hier zien wij een berooid man in een
bodemloze mand hangen boven een rivier; de touwen van de
mand worden vastgehouden door een man die, door een vrouw
omstrengeld, in een vensteropening staat. Het WNT vermeldt, op
het woord mand, dat de uitdrukking door de mand vallen slechts
bij uitzondering een blauwtje lopen betekent. Ik meen dat dit
hier het geval is. Naar beweerd wordt, was het in vroegere eeuwen
de gewoonte een ongewenste vrijer op te halen in een mand met
een onvaste bodem, waardoor men hem dan heen liet vallen. Voor
meer biezonderheden dienaangaande verwijzen wij naar het WNT

4 Bij de verklaring van de spreekwoorden verwijzen wij herhaaldelijk naar algemene
werken waarin de lezer eventueel aanvullende bijzonderheden zal kunnen vinden
over het behandelde spreekwoord. De werken zijn : Het Woordenboek der Neder-
landsche Taal, afgekort als WNT; Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen,
Uitdrukkingen en Gezegden naar hun oorsprong en beteekenis verklaard door
Dr. F.A. Stoett, vierde druk, 2 delen (Zutphen, Thieme, 1925) ; Spreekwoorden¬
boek der Nederlandsche Taal door P.J. Harrebomée, 3 delen (Utrecht, Kemink
en Zoon, 1858, 1861 en 1870). Om de lezer de vergelijking tussen Seb. Yrancx en
P. Bruegel te vergemakkelijken, zijn wij zo vrij geweest op verschillende plaatsen
te verwijzen naar onze eigen studie : Volkstaal en Volksleven in het Werk van
Pieter Bruegel door Dr. Jan Grauls, N.Y. Standaard-Boekhandel, Antwerpen-
Amsterdam 1957.
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en naar Stoett, o.e., nrs. 1248 en 1473 waar volgende verzen uit
de Nieuwen Jeucht Spieghel van circa 1620 worden aangehaald :

Hoe rijck een Joffrou zy, hoe schoon, hoe groot van Vrinden,
Huer te beglieren derf hy (iemand die te hoog vliegt) sich

[wel onderivinden :
Dies dickwils oock ghebeurt, dat sulck met. groote scliandt
Oft een blau Scliene loopt, oft vallet door de Mandl.

Sebastiaan Vrancx heeft liier dus een zegswijze in beeld gebracht
met een betekenis die slechts zelden voorkomt in de literaire
bronnen. En de voorstelling die Vrancx van het gezegde heeft
gemaakt, kan, naar mijn mening, bezwaarlijk op een andere wijze
worden verklaard.

2. Het zijn twee hoofden onder één kaproen.
De hier uitgebeelde man en vrouw houden mekaar omstrengeld en
schijnen goed overeen te komen. Zij trekken één lijn of zijn twee
handen op één buik. Dat de man een ongelukkige afgewezen vrijer
aan een touw, in een bodemloze mand boven een water laat han¬
gen, bewijst voldoende dat hij het hart der vrouw heeft gewonnen.
Fr. Goedthals 5 vermeldt reeds in 1568 : Twee hoofden in eenen
caproen. Deux testes en un chaperon. Bij P. Bruegel zijn het twee
zotten onder één kaproen welke variant men ook elders aantreft.
Zie Stoett, o.e., tnr. 788.
De kaproen was een hoofddeksel, een kap, die hoofd en hals
bedekte en door mannen en vrouwen werd gedragen; zij is in de
14de eeuw in de mode gekomen.

3. De man houdt het huis en het wijf gaat lopen.
Deze zegswijze werd van de 16de tot de 18de eeuw herhaaldelijk
in beeld gebracht. Enige voorbeelden kan men vinden bij Lebeer,
o.e., blz. 196; het oudste aldaar aangehaald voorbeeld is van
Fr. Hogenherg en luidt De man houivet huijs en dwijf gliaet loo-
pen. In zijn Adagiorum Chiliades tres, Leiden 1656, vermeldt
Sartorius o.m. op blz. 83 Columen familiae. Daer 't geheele huys
op staet / op rust. Die 't geheele huys op hout en Ancora domus es,
't Gehele huys hangt aen u.

4. De bezem uitsteken of uithangen.
Dit geschiedde wanneer er in een huis feest werd gevierd. Bij
Bruegel treft men hetzelfde beeld aan, zie Grauls, o.e., blz. 112 en
Stoett, o.e., nr. 260, waar de Engelse zegswijze to hang out the
besom met de betekenis van pret maken (bij afwezigheid van de
huisvrouw) wordt vermeld.

5 François Goedthals, Les proverbes anciens flamengs el françois, Antwerpen,
Christoffel Plantin, 1568, blz. 36.
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5. De blauwe schort of voorschoot uitsteken of uithangen.
Deze uitdrukking betekent eveneens pret maken bij afwezigheid
van de meesters; ze is thans nog in zwang in de provincies Oost¬
en West-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant. Het WNT s.v. schort
vermeldt ze enkel voor West-Vlaanderen; Stoett, o.e., nr. 260, heeft
de verspreiding van de zegswijze nader bepaald. Doch was ze
vroeger ook gebruikelijk ? In zijn Westvlaamsch Idioticon s.v.
schorte, haalt De Bo de variant Den blauwen voorschoot waeit
aan uit het gedicht De Gramschap (1725) van L. De Meyer en met
de betekenis van zinnebeeld van volksopstand. In het Gents Woor¬
denboek s.v. veurschoot, vermeldt Lievevrouw-Coopman de variant
den witten of blauwen veurschoot uithangen of uitsteken d.i. ker¬
mis houden en geeft een voorbeeld uit de Sysse-Panne van 1797 :
« den blauwen voorschoot moet uytsteken ». De uitbeelding van
Sebastiaan Vrancx is dus het oudste voorbeeld dat wij tot nog toe
van die zegswijze kennen.

6. Hoe meer men de kat strijkt, hoe hoger zij de rug opsteekt.
Harrebomée vermeldt deze zegswijze in zijn Spreekwoordenboek
s.v. kat; hij heeft ze gevonden in de Friesche Spreekwoorden
(1834) van J.H. Halbertsma en voegt er aan toe : «Dit spreek¬
woord wordt voornamelijk toegepast op ijdele vrouwen, die des te
ijdeler worden, hoe meer men haar vleit. »
De zegswijze van Halbertsma beantwoordt heel goed aan de voor¬
stelling van Sebastiaan Vrancx : een man streelt een kat die rug
en staart opsteekt. Doch de aangehaalde zegswijze dagtekent slechts
van 1834. Wij zouden oudere voorbeelden moeten hebben en dan
zouden wij een zegswijze kunnen nemen uit de Selecta Proverbia
van omstreeks 1650 en welke door Harrebomée vermeld wordt als
volgt : « Als men de kat streelt, zoo steekt ze den staart op. » Een
derde eveneens door Harrebomée aangehaald gezegde luidt : « De
kat is gaarne daar, waar men haar streelt » en komt voor in ver¬
zamelingen van de 15de, 16de en 17de eeuw. Welke van de drie
zegswijzen het ook zij, bij alle is het hoofdkenmerk het strelen
van de kat en de kat moet hier klaarblijkelijk figuurlijk worden
opgevat met de betekenis van vrouw. Dit zien wij duidelijk uit het
volgende spreekwoord dat op Sebastiaan Vrancx' schilderij rechts
van de zo juist besproken zegswijze is uitgebeeld.

7. De kat in 't donker knijpen.
Stoett, o.e., nr. 1095, verklaart deze zegswijze als volgt : « Hoogst¬
waarschijnlijk wordt met de kat een meisje of eene vrouw bedoeld
(vgl. kamerkat, kamenier; Eng. cat, meretrix) en wil de uitdruk¬
king eigenlijk zeggen : met een meisje in het donker wat stoeien,
en bij overdracht in het algemeen : in het geheim kattekwaad
doen. » Doch zowel Stoett als het WNT vermelden enkel voorbeel¬
den uit de 19de en 20ste eeuw en Vrancx leefde in de 17de. Wan-
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neer men de uitbeelding van Vrancx nauwlettend beziet, is het
evenwel moeilijk er een andere betekenis aan te geven : de man
staat in 't donker en is klaarblijkelijk dezelfde als die welke op
het vorige spreekwoord de kat streelt. Het waarschuwend gebaar
van de vrouw laat aan duidelijkheid niets te wensen over : haar
vinger wijst naar de man die haar in 't donker wil knijpen, behan¬
deling waartoe zij zich niet schijnt te willen lenen.
Zottden wij dus hier weer te doen hebben met het oudste voor¬
beeld van de zegswijze, zoals dit ontegenzeglijk het geval is met
het gezegde de blauwe schort uitsteken of uithangen.

8. Elk huis heeft zijn kruis.
Deze van in de 16de eeuw tot op heden zeer verspreide zegswijze
betekent : elk buis heeft zijn lijden, geen gezin blijft geheel voor
leed gespaard, overeenstemmende met het Duits: jedes Haus hat
sein Kreuz en met het Engels: every house has its trial.

Het landschap achter de rivier

9. De kraan heeft de vos genood.
Dit is de bekende fabel van de vos en de kraan die elkander om

de beurt ten eten noden. Eerst noodt de vos de kraan en dient het
vloeibaar eten op in een platte schotel zodat hij met zijn tong
alles gemakkelijk kan binnenspelen en de kraan niets kan ver¬
orberen. De kraan noodt op zijn beurt de vos en giet de spijzen
in een lange, smalle fles, zodat hij met zijn scherpe bek er alles
van krijgt en de vos mag toekijken.
De zegswijze betekent dus : bedrieger bedrogen, met gelijke munt
betalen.
Vrancx heeft hier slechts één deel van de fabel in beeld gebracht :
de kraan die de vos noodt, terwijl bij Bruegel de twee delen in
één beeld zijn verwerkt. Zie Grauls, o.e., blz. 99. Deze zeer oude
en zeer populaire fabel werd herhaaldelijk voorgesteld op teke¬
ningen, gravures en misericordia's.

10. Als 't kalf verdronken is, dempt men de put.
Weer een zeer oud en zeer verspreid spreekwoord, dat betekent :
met raad na daad komen, de fout of het gebrekkige herstellen,
wanneer het te laat is. In het Duits hebben wij hetzelfde beeld :
Wenn's Kalb ersoffen ist, deckt der Bauer den Brunnen zu. In het
Frans luidt de zegswijze o.m. : on ferme l'écurie quand les chevaux
sont dehors of quand le cheval est volé; in het Engels : when
the steed is stolen, the stable-door is locked. Voor de bewerking
bij Bruegel, zie Grauls, o.e., blz. 84 en voor de varianten, zie
Stoett, o.e., nr. 1058.
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11. Veel varkens maken de spoeling dun.
Stoett, o.e., nr. 2324, verklaart deze zegswijze als volgt : « waar
veel menschen iets (bijv. een middagmaal, eene erfenis) moeten
verdeelen, krijgt een ieder weinig. De uitdrukking, die sedert de
16de eeuw voorkomt, wil eigenlijk zeggen, dat waar veel varkens
zijn, de spoeling meer moet worden aangelengd en dus van min¬
der kwaliteit is. »

12. Waar de haag of de tuin het laagst is, wil elk er over.

Deze zegswijze is gebruikelijk sedert de 15de eeuw en betekent :
als iemand in 't ongeluk is geraakt, is hij de verschoppeling van
een elk.

13. De kap over de haag hangen.
De kap is de monnikskap, het geestelijk gewaad; de zegswijze
betekent : zich, na het klooster te hebben verlaten, onderweg van
het habijt ontdoen. Figuurlijk voor : het kloosterleven, en bij uit¬
breiding, de geestelijke stand vaarwel zeggen. Zie Stoett, o.e.,
nr. 1078 en WNT s.v. haag. In het Frans zegt men : jeter le froc
aux orties doch in het Luiker Waals bezigt men hetzelfde beeld
als in het Nederlands : taper Fcote so l'haoye ( Zie J. Haust, Dic¬
tionnaire liégeois, s.v. cote).

14. De zak krijgen.
Het personage dat gehurkt tussen de haag en het koren zit, is niet
gemakkelijk te verklaren omdat de uitbeelding niet al te duidelijk
is. Ik meen evenwel dat wij hier te doen hebben met de zegswijze
de zak krijgen d.w.z. weggezonden worden, zijn ontslag krijgen;
in de 17de eeuw werd de uitdrukking bepaaldelijk gebruikt in
verband met een vrijer die doorgezonden werd. Dit is naar mijn
mening liier het geval. Men zegde ook iemand de of zijn zak geven
waarin dan zak oorspronkelijk de betekenis had van zak, waarin
een knecht zijn gereedschap of zijn plunje bewaarde en die hij
bij zijn vertrek naar een ander meester medenam. Zie voor de
verklaring van deze zegswijzen Stoett, o.e., nr. 2617 en WNT s.v.
geven.

15. Waar het hek open is, lopen de varkens in 't koren.
In de 16de eeuw luidde deze zegswijze 'f Hecke is van den dam
d.w.z. dat wanneer liet hek is weggenomen dat op de dam van
een weide staat, de daarin opgesloten beesten er uit komen, zich
vrij bewegen en doen wat ze willen. In de 17de eeuw zegde men
so ras 't hecken van den dam is lopender de verekens in 'l kooren
d.i. wanneer er geen toezicht meer is, kunnen de kinderen (of de
knechts) doen wat ze willen of loopt alles verkeerd. Zie Stoett,
o.e., nr. 884. Evenals Bruegel, heeft Sehastiaan Vrancx de letter¬
lijke betekenis van de zegswijze in beeld gebracht.
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16. Dije den nest Weet dije Weeten dijen Roft dij heeten.
De liier uitgebeelde zegswijze is zeker een der belangrijkste van
het spreekwoordenschilderij : ongeveer te midden van het land¬
schap staat een zeer hoge boom waarin wij in de kruin een vogel¬
nest ontwaren. Beneden bij de stam van de boom staat een man
die naar boven kijkt en met de vinger naar het vogelnest wijst; in
de kruin zien wij een tweede personage dat de hand uitsteekt naar
het vogelnest. Het is de uitbeelding van de zegswijze die het nest
weet die weet het, die het rooft die heeft het of die het vogelke
weet die weet het, die het vangt die heeft het en welke betekent
dat de doortastende vrijer het wint van de bedeesde verliefde.
Het is dezelfde zegswijze welke P. Bruegel in beeld heeft gebracht
in zijn bekende schilderij Het Spreekwoord van het Vogelnest uit
het Kunsthistorisch Museum te Wenen, schilderij die ik uitvoerig
heb besproken op blz. 160 tot 175 van mijn boek over Bruegel.
Het is bekend dat de kunsthistorici het niet eens zijn over de
betekenis van de zegswijze welke Bruegel heeft uitgeheeld. Sedert
meer dan vijftig jaar discussieert men over de zin van Bruegels
paneel. Ik meen bewezen te hebben dat Bruegel de ondernemende
vrijer bedoelde die de bedeesde verliefde de loef afsteekt. Wie het
schilderij van Sebastiaan Vrancx wil bekijken, zal tot het besluit
komen dat er geen twijfel meer mogelijk is. Al de bijkomstigheden
van Bruegels schilderij, waarop men gesteund heeft om mijn
stelling te ontzenuwen, ontbreken bij Sebastiaan Vrancx : hier ziet
men alleen de boom, het vogelnest, een man die naar het ouest wijst
en een andere die het uithaalt, de vier elementen die ook bij
Bruegel voorkomen maar waarvan men de betekenis heeft willen
verdoezelen door te veel belang te hechten aan details van bijkom¬
stige aard. Nu wij bij Sebastiaan Vrancx de uitbeelding in al haar
eenvoud zien, kan men niet meer twijfelen aan haar betekenis, die
dezelfde is als hij Bruegel. Op een spreekwoordenschilderij, waar¬
van mij de eigenaar, de heer S. Hartveld te Antwerpen, in 1938
een foto heeft bezorgd, staat het spreekwoord van het vogelnest
nog eenvoudiger uitgebeeld : een man is op een boom geklauterd
en haalt een vogelnest uit; nergens ziet men evenwel een tweede
personage dat door een gebaar aantoont dat het « den nest weet ».
Het schilderij is een niet al te geslaagde navolging van Bruegel en
schijnt mij tot de 17de eeuw te behoren. Samen met de voorbeel¬
den die ik in mijn boek over Bruegel heb aangehaald, bewijst het
eens te meer hoe zeer de zegswijze die het nest weet die weet het.
die het rooft die heeft het verspreid was. Het is dan ook geen
wonder dat Sebastiaan Vrancx ze, na Bruegel, in beeld heefl
gebracht.

17. De een scheert de schapen, de ander de varkens.
De uitbeelding van deze zegswijze neemt veel plaats in op Vrancx'
schilderij. Terwijl Bruegel het deed met twee schapen en twee
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varkens, bemerken wij vier schapen en drie varkens bij Vrancx.
Het is een onde zegswijze welke betekent : de een heeft al het
voordeel (de wol) van een zaak, de andere is in het nadeel (heeft
het waardeloos varkenshaar). Zie Granls, o.e., blz. 83.

18. Wat baettet / dat die koe voele melcks geeft / als sijt weder omme
störtet.

Zo luidt deze zegswijze in de Kamper Spreekwoorden van 1550 6 ;
zij komt voor in tal van spreekwoordenverzamelingen van de
16de tot de 19de eeuw. Harrebomée haalt in Dl. III, blz. 262 van

zijn Spreekwoordenboek een variant aan uit een verzameling
Spreekwijzen en Opmerkingen, betrekkelijk de Veeteelt... (Gro¬
ningen, 1857) welke luidt als volgt : Hij is als de koe, die wel veel
melk geeft, doch den emmer met haar eigen poot om schopt. Dit
is de voorstelling welke wij zien bij Sebastiaan Vrancx.

19. Wie iveet waer omme de ganzen bervoets gaen.
Dit is de vorm waarin de prenten vanaf Bruegels tijd deze zegs¬
wijze vermelden. In de spreekwoordenverzamelingen lezen wij
evenwel Hierom ende daerom gaen de ghanssen baervoets en dat
betekent, volgens het WNT : om deze en gene reden, om allerlei
redenen. In het tegenwoordig Haspengouws zegt men : 't Is de ivil
Gods dat de ganzen barvoets gaan d.w.z. al wat God beschikt heeft,
heeft een bijzondere reden 7. Er is evenwel nog een derde zegs¬
wijze, welke gebruikelijk was in de 17de eeuw en luidt : ben ick
niet geroepen om ganzen te hoeden, laet het ganzekens wezen
d.w.z. kan ik het hogere niet bereiken, ik wil met het lagere
tevreden zijn.
Daar de eerst vermelde vorm het meest schijnt voor te komen,
hebben wij hem hier genomen als verklaring van Vrancx' beeld.

20. Hij heeft de papegaai afgeschoten.
De papegaai is ook de benaming van de houten vogel die op een
sta;jk of in een boom wordt geplaatst en waarnaar door de schut¬
ters met kruis- of handboog geschoten wordt. Men zegde eveneens
naar de gaai schieten; thans zegt men in Oost- en West-Vlaanderen
gaaischieten. In de 16de en 17de eeuw had de papegaai afschieten
de figuurlijke betekenis van : de prijs behalen, de baas zijn. Thans
zegt men o.m. in Oost-Vlaanderen de gaai afschieten met de bete¬
kenis van : een overwinning behalen. Doch heeft de schutter op
Vrancx' schilderij de papegaai afgeschoten ? Wij zien immers de
vogel nog boven op de staak.
Zouden wij hier niet eerder moeten denken aan de Zuidneder¬
landse zegswijze : menen dat men een gaai afgeschoten heeft, als

Zie J.J. Kloeke, Kamper Spreekivoorden, Assen, 1959, blz. 68.
Zie A. Rutten, Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon, Antwerpen, 1890,
s.v. gans.
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in het Zuid-Oostvlaams, hij meende daar een gaai te schieten, als
in het Waasland, menen dat men de gaai of de hoogste gaai
afgeschoten heeft, menen dat men de vogel of de oppervogel afge¬
schoten heeft, als te Gent en elders in Vlaams België, telkens met
de betekenis : menen dat men iets bijzonders, iets uitstekends
gedaan of gezegd heeft. Wij ketnnen evenwel geen voorbeelden
van deze zegswijze welke dagtekenen uit de 17de of 18de eeuw en
dan is het steeds gewaagd er op te steunen.
Vatten wij papegaai evenwel op als een der vogels welke op de
staak werden geplaatst, dan zou de figuurlijke betekenis : de prijs
behalen, van toepassing kunnen zijn, want er ligt een afgeschoten
vogel aan de voet van de schutter.

21. Hier komt het varken onder zijn magen.
Tussen de schutter en het gevallen paard zien wij twee zittende
personages en een varken, welke groep wij menen te kunnen ver¬
klaren door de 16de- en 17de-eeuwse zegswijze hier komt het var¬
ken onder zijn magen waarvoor het WNT volgende verklaring
geeft : hij komt onder zijns gelijken, onder zijn soortgenoten,
soort komt hij soort; meestal schertsend gezegd als iemand zich
bij een gezelschap voegt. Wij durven evenwel niet met volstrekte
zekerheid beweren dat dit de liier voorgestelde zegswijze is, omdat
wij niet kunnen zien wat die twee zittende personages eigenlijk
doen. Wellicht zullen wij later de gelegenheid hebben om niet
een foto maar het schilderij van nabij te onderzoeken.

22. Met het trommeltje gewonnen, met het fluitje verteerd.
Hier staan wij weer voor dezelfde moeilijkheden als bij het vorige
spreekwoord : het beeld is niet klaar genoeg. Zo de witte vlek,
welke wij op de knieën van de fluitspeler bemerken, een trommel
voorstelt, dan hebben wij hier vermoedelijk de uitbeelding van de
zegswijze Door den trommel op-ghedaen, Door de fluyte wegh-
ghegaen zoals wij die aantreffen in Nieuwe Wijn i/i oude Leer-
zacken van J. de Brune, verschenen te Middelburg in 1636, en
welke betekent : zo gewonnen, zo geronnen.
Of zou het misschien de zegswijze zijn iemand laten fluiten of
zoals men thans zegt hij kan er naar fluiten d.i. het is vergeefse
moeite, welke wij in de 17de eeuw aantreffen; zie Stoett, o.e.,
nr. 573.

23. Hem is 't evenveel, wiens huis er brandt, als hij zich maar bij de
kolen warmt.

Deze zegswijze wil eigenbaat en onverstand aan de kaak stellen;
zij was zeer gebruikelijk in de 16de etn 17de eeuw en werd her¬
haaldelijk, ook door P. Bruegel, in beeld gebracht. Voor de
varianten, zie Grauls, o.e., blz. 114.
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24. Hij beschijt de galg.
De betekenis van beschijten, of schijten op iets of iemand is : ver¬
achten, misprijzen, niets om iets geven. De zegswijze komt herhaal¬
delijk voor op 16de- en 17de-eeuwse spreekwoordenprenten. Voor
de bewerking bij P. Bruegel, zie Grauls, o.e., blz. 116.

25. Vl ijen onder één dak, Is een groot gemak.
In het ronde venster van het torenachtig gebouw midden in het
landschap, zien wij twee personages, welke dicht bij elkaar schij¬
nen te staan. Is dat een uitbeelding van de zegswijze vrijen onder
één dak, is een groot gemak, welke men in 1726 bij Tuinman aan¬
treft ? Voor de wijze waarop Bruegel die twee personages heeft
voorgesteld, zie Grauls, o.e., blz. 113.

26. Een paard met vier voeten struikelt wel eens, ik zwijg van een
mens, die maar twee voeten heeft. Thans zegt men het beste paard
struikelt wel eens d.i. de beste kan wel eens iets verkeerds doen.
Deze zegswijze wordt ook gebezigd als een verontschuldiging, wan¬
neer men zich verspreekt; zij komt voor in tal van spreekwoorden¬
verzamelingen van de 16de tot de 19de eeuw.

27. Met onwillige honden is het kwaad hazen vangen of ter jacht gaan.
Deze zegswijze lieeft een buitengewone verspreiding gekend; men
treft ze aan in de eerste spreekwoordenverzamelingen van het
einde der 15de eeuw en thans is ze nog in zwang.

28. De boog kan niet altijd gespannen zijn of span de boog niet al te
sterk, want dan barst hij.
Op het schilderij staan twee boogschutters : de ene uiterst links
in het landschap, de andere uiterst rechts, beneden op het plein.
Bij deze laatste is het niet enkel de boog maar ook de pijlkoker
met pijlen welke de aandacht trekken, terwijl men hij de eerste
slechts de boog en één pijl ziet. Daaruit besluit ik dat Vrancx een
zegswijze op boog heeft willen uitbeelden, welke niet anders dan
de hierboven vermelde kan zijn. Zij betekent : men kaïn niet
altijd met ingespannen arbeid bezig zijn.

29. Hij heeft zijn schaapjes op het droge.
De zegswijze betekent : liij is een welgesteld man; hij heeft
genoeg verdiend, om nu rustig en onbezorgd te kunnen leven. Voor
de varianten, zie Stoett, o.e., nr. 1977.

30. Hij heeft een slag van de molen weg.
De zegswijze komt reeds in de 17de eeuw voor; ze betekent :
eigenlijk zulk een slag van de molen gekregen hebben dat men
er van suizebolt, draait, en vandaar bij overdracht : niet wel bij
het hoofd zijn, niet bij zijn verstand zijn; zie Stoett, o.e., nr. 1534.
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31. Die eerst komt, die eerst maalt.
In tal van spreekwoordenverzamelingen vanaf de 15de eeuw en
op verschillende spreekwoordenprenten treft men deze zegswijze
aan; ze betekent : die het eerst verschijnt, wordt ook het eerst
geholpen.

32. Hoog in de lucht, boven de windmolen en de boom, zien wij een
man naar beneden storten. Wie is dat ? Het is Icarus, zoon van
Daedalus, wiens lotgevallen ons verhaald worden door Ovidius,
Metamorfosen, VIII, 183-235. Icarus was met zijn vader opgesloten
in het labyrint op Kreta, waaruit zij beiden op zelfgemaakte vleu¬
gels ontsnapten. In weerwil van de waarschuwing van zijn vader,
kwam Icarus in jeugdige overmoed te dicht bij de zon, zodat de
was waarmede de vleugels vastgehecht waten, smolt en hij in zee
stortte, welke naar hem de Icarische zee wordt genoemd. Zo heeft
Icarisch de betekenis van onbezonnen avontuurlijk gekregen. Wijvinden dan ook de val van Icarus afgebeeld op de spreekwoorden-
prenten van de 16de en 17de eeuw, zo bij Franciscus de Hoeye,Theod. Galle, Joan. Galle en L. Fruytiers. Het onderschrift luidt
bij Theod. Galle : Icarus van boven neder valt : deur te hooghe
te vlieghen hy syn veren verbrant.
Evenals voor zijn spreekwoord van het Vogelnest, zal Bruegel
vermoedelijk zijn inspiratie voor zijn Val van Icarus in de toen
verspreide zegswijze gevonden hebben.
Wij vermoeden dat er nog een paar figuren op de linkerhelft van
het landschap staan, welke een of andere zegswijze zouden kunnen
voorstellen. Ze zijn evenwel zo klein en onduidelijk dat het niet
mogelijk is met enige zekerheid te zeggen wat ze betekenen.
Nu gaan wij over naar de rechterhelft vain het landschap en daar
zien wij eerst :

33. Het lijkt zoveel als een koe een eendvogel.
Harrebomée vermeldt op het woord eend de zegswijze het lijkt
zooveel als eene kat (of koe) een eendvogel dus in 't geheel niet.
Een andere verklaring voor dit beeld heb ik niet gevonden.

34. De ekster kan het huppelen niet laten.
Deze thans verouderde maar in de 16de en 17de eeuw zeer ver¬

spreide zegswijze betekent : de natuur gaat boven de leer.

35. De hand aan de ploeg slaan of Hand aan de ploeg, zo zal 't God
vorderen.

De hand aan de ploeg slaan betekent thans : aan 't werk gaan, zijn
taak ter hand nemen, niet lui of ledig zijn. Wanneer wij evenwel
het beeld aandachtig bekijken, zien wij dat de man helemaal
niet aan het werk is; zijn ploeg is trouwens niet bespannen. Wij
hebben hier vermoedelijk te doen met de oorspronkelijke zegs-
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wijze, ontleend aan Lucas, 9, 62 en luidende als volgt : « Niemant
die sijne liant aen den ploegh slaet, ende siet na het gene achter
is, en is bequaem tot het Koninckrijcke Godts », zie WNT, Dl I.
blz. 1785. De hier voorgestelde man houdt wel de hand aan de
ploeg, maar kijkt om en werkt niet.

36. Hij slaat zijn zeis in eens andermans koren of oogst.
De betekenis is : hij matigt zich andermans voordeel aan of hij
dringt zich in andermans werkzaamheid in.

37. De vogel is gevlogen.
Hier ziet men een jager die zijn schot gemist heeft en de vogel
die wegvliegt. Kunnen hier van toepassing zijn : de zegswijze
de vogel is gevlogen waarvan de figuurlijke betekenis is : hij heeft
zich ijlings weggepakt, ofwel de zegswijze dat schot is mis of dat
is mis geschoten d.w.z. die poging is mislukt, die kans is verkeken,
ofwel elk schot is geen eendvogel, anders kwamen er meer of elk
schot is geen vogel d.w.z. alle poging om iets te bemachtigen,
gelukt niet altijd.

38. Veel honden zijn der hasen dood.
Deze oude zegswijze betekent : voor overmacht moet men wijken.

39. De kat kijkt de vogel uit de boom.
Hier ziet men duidelijk hoe een kat onafgewend naar een vogel
tuurt die op een boom zit. Dit is het oudste voorbeeld dat men van
die variant aantreft. In 1843 schreef J.P. Sprenger van Eijk
(Vaderlandsche Spreekwoorden uit het Dierenrijk ontleend, blz.
43) dat de variant De kat uit de boom kijken een verbastering is
van de kat kijkt de vogel uit de boom welke betekent : zolang
naar de vogel turen, tot hij uit de boom valt en figuurlijk : zolang
aanhouden of wachten totdat de zaak haar beslag heeft, een
afwachtende houding aannemen.
Het beeld van Sebastiaan Vrancx wijst er op dat de variant de kat
kijkt de vogel uit de boom veel ouder moet zijn dan men tot nog
toe gemeend heeft.

40. Op de haag kloppen of slaan.
De zegswijze luidde in de 16de en 17de eeuw : die veel op de haag
kloppen, of in de gracht zien, zullen niet gedijen. Figuurlijk
genomen betekent op de haag kloppen iemand bedektelijk uit¬
horen, welke betekenis thans de zegswijze op de hage slaan of
kloppen of derschen nog heeft in West-Vlaanderen. In de 17de
eeuw betekende de haag kloppen ook : iemand plagen met een
ongegrond rechtsgeding.
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41. De draak steken met iets of iemand.
Hier zien wij een man die zijn speer in een draak steekt. Het
draaksteken maakte in de 16de en 17de eeuw deel uit van de
optochten en processies. Het was een nagemaakte draak die men
sloeg en stak. Men meent dat die draak eerst het heidendom en
later de duivel voorstelde, met wie men graag solde en spotte.
Zo kreeg de draak steken met iets of iemand de betekenis van :
de gek houden met iemand of iets, de spot met iemand of iets
drijven, zie Stoett, o.e., nr. 487.

42. Hij voert veel zeil op een klein schip.
Het hier voorgestelde schip is inderdaad zeer klein, vergeleken
met zijn reusachtige zeilen. Zou het dan geen uitbeelding kunnen
zijn van de zegswijze hij voert voele seyls op een cleyn schip,
zoals wij die aantreffen in de Kamper Spreekwoorden (zie J.J.
Kloeke, o.e., blz. 68) en welke schijnt te betekenen : hij wil veel
gedaan krijgen met weinig middelen.

De rivier

43. Grote vissen eten de kleine.
Deze zeer oude en in alle talen verspreide zegswijze betekent :
de machtige verdrukken de zwakken.

44. Hij valt er in, als een eend in de bijt of in een vreemd wak.
Dit zegt men van iemand die in een gezelschap komende, niet
weet waarover gesproken wordt en de bal misslaat.
Een vreemde eend in de bijt zegt men van iemand, die een vreem¬
deling is in een gezelschap of in een bepaalde kring van mensen.
Volgens Stoett, o.e., nr. 528, is deze zegswijze slechts opgetekend
uit de 18de eeuw bij Van Effen, terwijl men van de eerstgenoemde
tal van voorbeelden kan aanhalen uit de 17de eeuw.

45. Die de duivel scheep heeft, moet met hem overvaren.
J.J. Kloeke, o.e., blz. 10, vermeldt deze zegswijze in de Kampei-
Spreekwoorden van 1550 : Die den Duyvel ingescheepet heft /
moet hem over voeren. De zegswijze is nog ouder en is later
opgenomen in de verzamelingen van de 17de en 18de eeuw.

46. Het schip van St.-Reinuit.
Dit is het denkbeeldig schip, waarop alle opmakers, doordraaiers
en doenieten plaats nemen. De lezer zal opmerken dat vlak tegen
de boot een buikfles of kruik op het water dobbert. Kan men hier
geen zinspeling in ziein op het spreekwoord de kruik gaat zolang
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te water, tot zij breekt ? Op de oever, tegenover het schip van
St.-Reinuit, staat een gebroken kruik. Moeten wij geen verband
zien tussen deze twee voorstellingen ? De gebroken kruik is im¬
mers vaak het zinnebeeld van het losbandig leven. De kruik tegen
de boot zou dan voor een waarschuwing kunnen doorgaan.

47. Rechts van het schip van St.-Reinuit zien wij een zwemmer die
tegen de stroom opzwemt d.i. die ondanks verzet en wederstand
streeft naar het bereiken van zijn doel. Voor de bewerking bij
Bruegel, zie Grauls, o.e., hlz. 107.

48. Rechts van het schip van St.-Reinuit licht een man de fuik d.w.z.
hij haalt de fuik op om er de vis uit te stelen. Een tijdgenoot van
Sebastiaan Vrancx, J. de Brune zegt op blz. 46 van zijn reeds
genoemde Nieuwe Wyn in oude Leer-zacken van 1636 : « Het spel
is niet, als groot misbruvek, Daer d'een de ander licht de fuyek. »

49. Een beetje verder vist iemand achter het net d.w.z. vissen op een
plaats, die reeds door anderen is afgevist, dus komen, als er niets
meer te vangen is; figuurlijk te laat komen, zijn kans verkeken
hebben.

50. Op de mosselschuit houdt de schipper een oog in het zeil, hij is
op zijn hoede, hij ziet nauwlettend toe.

Het plein

Wij beginnen links, in de hoek tegen en onder het huis. Wij zien
er twee vrouwen waarvan

51. de ene rokkent ivat de andere spint d.w.z. de ene ontwerpt het
boos opzet dat door de andere wordt uitgevoerd. Zie over deze
zegswijze, Grauls, o.e., blz. 92.
De lezer zal een hond onder het spinnewiel opmerken. Bij het¬
zelfde beeld op het spreekwoordenschilderij van P. Bruegel staat
eveneens een hond maar tussen de twee vrouwen. Bij de verklaring
van Bruegels spreekwoorden heb ik aan die hond geen betekenis
toegekend. In Das grosse Bruegel-Werk (A. Schroll & Co, Wien
1951) van G. Glück heeft de Vlaming Jan Borms de spreekwoorden
verzorgd; op hlz. 51 verklaart Borms de hond van Bruegels schil¬
derij door de zegswijze Siet dat daer geenen swarten Hondt tus-
schen komt, overgenomen uit Adagia quaedam (Brugge, 1727)
waar ze op blz. 57 vertaald wordt door Vide ne quis davus inter-
veniat d.w.z. zie dat de zaak niet verkeerd loopt. Deze zegswijze
kan passen voor Bruegels uitbeelding van het spreekwoord, waarop
inderdaad een zwarte hond staat. Doch op Vrancx' schilderij is
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de hond niet zwart maar bont. De zegswijze kan hier dus moeilijk
toegepast worden.

52. Bij Harrebomée heb ik op het woord spinnewiel een andere zegs¬
wijze gevonden, namelijk Die vrij wil zijn van vlas en vlok, Die
ga niet tusschen wiel en rok d.i. die onbesmet wil blijven, mijde
slecht gezelschap; deze zegswijze zou hier van toepassing kunnen
zijn, doch wij bezitten ongelukkig geen enkel bewijs dat ze ook
gebruikelijk was in de 17de eeuw. Wij vermelden ze dus enkel
onder voorbehoud.

53. Naast het spinnewiel hebben wij de zegswijze iemand bij de neus
hebben, nemen of leiden d.w.z. iemand beethebben, hem foppen.

54. Boven bet spinnewiel toont een man een wijde broek; het is de
voorstelling van de zegswijze grote aarzen hebben wijde broeken
nodig, of groote naerzen, groote broecken, welke opgenomen is in
tal van verzamelingen van de 16de tot de 19de eeuw, en welke
zoveel betekent als: wie 't breed heeft, laat 't breed hangen.

55. Daar boven ligt een tamelijk bejaard man in een reusachtige wieg;
naast zijn hoofd, op het hoofdkussen, rust een jonge vrouw met
een zuigeling in haar arm, zodat de wieg volledig gevuld is. Dat
is de 16de- en 17de-eeuwse zegswijze Een iongli meysken ende
ouden smul dats alle iare eene wieghe vul d.w.z. een jong meisje
en een bejaard man, die samen trouwen, krijgen elk jaar een kind.
Een smul betekende vroeger iemand die veel van lekker eten
houdt en ook iemand die veel van het vrouwelijk geslacht houdt.

56. Tegen het water draagt een vrouw een spinrokken; dit stelt het
gezegde voor: het evangelie van den spinrokken d.w.z. de wijsheid,
de praatjes en sprookjes van spinnende vrouwen.

57. Naast haar kan een vrouw niet zien of lijden, dat de zon in het
water schijnt d.w.z. afgunstig zijn op het geluk, de gunst, die een
ander te beurt valt.

58. Een beetje verder is een vrouw een moriaan of neger aan het
wassen. Dit is de zegswijze het is de moriaan gewassen of geschuurd
d.i. vergeefse moeite gedaan, hetzelfde alsof men een moriaan zou
willen blank wassen of schuren. In de 17de eeuw zegde men de
moor wassen, zepen of de moorman zepen.

59. Op de boord van de rivier zit een man die een schelvis uitwerpt
om een kabeljauw te vangen d.w.z. iets gerings opofferen om een
groter voordeel te verkrijgen. Voor de varianten van deze zegs¬
wijze zie Grauls, o.e., blz. 98.



 



 



60. Meer naar rechts ziet men een personage dat op zijn knieën ligt
en een zak opent om een vis te vangen; die vis is klaarblijkelijk
een baars. Het is de uitbeelding van de zegswijze de baars vangen
d.i. een winstje maken. Zo schreef R. Visscher omstreeks 1600 op
blz. 17 van zijn Brabbelingh :

D'een trouwde d'ander om het goedt
Elk meende hy hat gevangen den baers.

61. Naast deze baarsvanger staat een rijkelijk uitgedoste man die
geld in het water werpt d.w.z. het geld nutteloos uitgeven, het
verspillen aan een roekeloze of dwaze onderneming.

62. Naar beneden toe zien wij een oude man die de zweep laat klap¬
pen; dit is de zegswijze een oud voerman hoort nog graag het
klappen van de zweep d.w.z. men boort en doet nog gaarne het¬
geen ons in de jeugd bet meest bezighield en vermaakte, zie
Stoett, o.e., nr. 2440.

63. Nu komen wij aan twee personages, van wie het eerste een doedel¬
zak spelensgereed houdt doch het mondstuk tegen zijn wang
(kaak) duwt; het tweede personage slaat met zijn tamboerijn
tegen zijn kakebeen. Het is zegswijze op de kaak spelen, welke
thans luidt op zijn kaak slaan en welke betekent : zich iets on¬

rechtmatig toeëigenen, in zijn zak steken, verduisteren. Zie Grauls,
o.e., blzz. 118-125 waar deze zegswijze uitvoerig wordt besproken.

64. Naast deze twee personages staat een groep, samengesteld uit een
bejaard man wie een jongere een blauwe huik omhangt; achter
de oude man staat een vrouw die een braadpan dreigend in de
hoogte houdt. De zegswijze iemand de blauwe huik omhangen of
aandoen betekent iemand bedriegen. Het is duidelijk dat deze
vrouw de man bedriegt, doch wat betekent de braadpan welke zij
in de handen houdt ? Van Puyvelde, o.e., blz. 295, verklaart het
beeld als volgt : « zij geeft hem van de pan » d.w.z. zij gaat er
duchtig op los tegen haar man. Volgens de Zuidnederlandse idio¬
tica kennen wij enkel de uitdrukking van de pan krijgen met de
betekenis van slaag krijgen, gestraft worden en die uitdrukking
is slechts gebruikelijk in de provincie Antwerpen, in het Hageland
en in Haspengouw. Meer weten wij er niet van. Wij weten al
evenmin of die zegswijze ook vroeger in zwang is geweest. Het is
dan ook de vraag of zij toepasselijk is op het beeld van Sebastiaan
Vrancx. Wij menen dat dit zeer twijfelachtig is en geven

65. dan ook de voorkeur aan een andere zegswijze, namelijk de kas
geven of krijgen, zijn kas krijgen, zijn kassaard krijgen, de kassade
geven of krijgen. In Eigen Schoon en de Brabander (jg. 1933-34,
blz. 260) heeft Dr. Jan Lindemans aangetoond dat kas ontleend is
aan het Frans casse dat braadpan betekent. Kassaard en kassade
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zijn afgeleid van kas; thans betekent kassaard in de provincie
Brabant pannekoek van hesp en eieren. Reeds in de 16de eeuw
vermeldt Kiliaan kassaerd met de betekenis va;n eierkoek. In gans
Vlaams België, buiten Limburg, heeft de uitdrukking zijn kas¬
saard krijgen, de kassade krijgen, de kas krijgen al naar de streek,
de betekenis van : zijn opzeg krijgen, afgedankt worden, de bons,
de schop krijgen. Aanvankelijk werd de zegswijze toegepast op
bet afscheidsmaal, dat de vertrekkende knecht werd aangeboden
en waarbij een pannekoek werd opgediend. Later werd ze ook
aangewend in verband met verliefden die de bons kregen. Het
Gents Woordenboek haalt op het woord kas een voorbeeld aan
uit 1799, luidende als volgt : « Hy zegde duyzend zottigheden en
gaf ze voor eeuwig haeren kas. » Dat is de betekenis welke wij aan
het beeld van Sebastiaan Vrancx moeten hechten : de bedrogen
echtgenoot of minnaar krijgt de bons van zijn vrouw of lief : hij
wordt afgedankt.

66. Links onder dit toneeltje zit een man die schijnt te rusten; op
zijn dijen ligt een draagband waaraan links een kleine zak hangt.
Daarin zien wij de 16de- en 17de-eeuwse zegswijze : geen pak zo
klein, of het bezivaart de vermoeide op de lange weg. Misschien
zou het eveneens 17de-eeuwse gezegde ieder meent, dat zijn pak
het zwaarste is bier ook van toepassing kunnen zijn. Gelet even¬
wel op de zittende houding van het personage, verkies ik de eerst¬
genoemde zegswijze.

67. Onder dit rustend personage ligt een man op zijn knieën vóór
een hoge ketel en een platte schotel; in zijn rechterhand houdt
hij een grote pollepel en in zijn linker een kleine. Die man schept
van de hoge boom met de grote pollepel d.w.z. op zorgeloze wijze
zijn geld verteren, verkwisten; zijn kapitaal opeten. De boom
(bodem) is de bovenste laag van een vat en wanneer die hoog
staat, is er overvloed. Zie Stoett, o.e., nr. 304.

68. Verder naar rechts staan een kat en een hond dreigend tegenovei
eikaar. Dat is de zegswijze, zij leven, kijven of vechten als katten
en honden, zij kunnen elkander niet verdragen en liggen altijd
ov erlioop.

69. Nog meer naar rechts staat een oude man met een lantaarn in
de hand; op de boord van zijn mantel leest men het woord Eick.
Dit beeld stelt de zegswijze voor : elk zoekt zichzelf d.w.z. elk
zoekt zijn profijt. Voor de verspreiding van deze zegswijze in de
16de en 17de eeuw evenals voor de bewerking bij P. Bruegel, zie
Grauls, o.e., blzz. 175-188.

70. De gehurkte man die een schoen aangetrokken heeft en bindt, is
de uitbeelding van de zegswijze wie de schoen past, trekke hem
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aan d.w.z. wie zicli schuldig gevoelt, passe de zinspeling op zich¬
zelf toe, beschouwe het gezegde als tot hem gericht. Voor 17de-
eeuwse voorbeelden, zie Stoett, o.e., nr. 2004.

71. Nu volgt weer een toneeltje waarin een knecht een vrouw voort¬
sleept aan een touw; aan de arm van de vrouw is met een ketting
een blok vastgemaakt. Dit is de zegswijze de blok slepen welke
men in de 16de en 17de eeuw toepaste op de bedrogen, bespotte
en afgedankte minnaar. Voor de verspreiding en de verwerking
van deze zegswijze in de 16de en 17de eeuw, inzonderheid bij
P. Bruegel, zie Grauls, o.e., blzz. 125-141. Terloops wijs ik er op
dat een tijdgenoot van Sebastiaan Vrancx, namelijk J. David, deze
zegswijze als volgt heeft berijmd :

Den block sleypen
Die lastigh werek heeft / die sleypt den block /
Als oock die de Joffrouwen veur-gaen;
Sy sijn ghepraemt / als met een iock :
Hoe sij 't maken / sy en hebben nemmermeer ghedaen.
De wereldt te dienen / is een sot bestaen s.

Sebastiaan Vrancx behandelt de zegswijze heel anders dan Brue¬
gel. De lezer zal opgemerkt hebben hoezeer Vrancx' beeld en
Davids gedicht overeenstemmen.

72. Boven het zo juist besproken tafereeltje, strooit een priester rozen
voor de varkens. Deze zegswijze betekent : iets goeds en schoons
geven aan hen, die er de waarde niet van weten te schatten, ook
van goede raad, redenering, voorlichting enz. gezegd.

73. Daarop volgt een klein kind dat een rammelaar in de hand houdt.
Het is de zegswijze een kinderhand is gauw gevuld d.w.z. een kind
is met een kleinigheid spoedig tevreden.

74. Op de boord van de rivier staat een gebarsten kruik; het is de
zegswijze de kruik gaat zo lang te water tot zij breekt (of barst)
d.i. men kan zo dikwijls iets gevaarlijks of verkeerds doen, totdat
het misloopt en men de slechte gevolgen er van ondervindt.

75. Naast de gebarsten kruik staat een kruiwagen met een lege mand
op; de eigenaar van de kruiwagen houdt de mond wijd open en
schijnt te roepen. Het is de zegswijze roep geen mosselen, eer ze
aan land zijn d.w.z. men moet niet al te voorbarig zijn. De vol¬
geladen mosselschuit ligt immers nog in de rivier en de mosselen
zijn nog niet gelost.

8 Idinau (J. David), Lot van wiisheyd ende goed geluck, Antwerpen, 1606, blz. 127.

134



76. Een beetje naar rechts vult een personage zijn zak met voorwerpen
die hij uit een mand haalt. Dat personage moet, naar zijn kleding
te oordelen, een advocaat, procureur, notaris of iets in die aard
zijn, die voordelen aanvaardt. Het is de 16de- en 17de-eeuwse
uitdrukking In een zack gaet veel gheriefs d.w.z. er zijn veel voor¬
delen aan verbonden.

77. Er onder kruipt een man door een wereldbol; dit is een bekende
zegswijze uit de 16de en 17de eeuw : Men moet zich krommen,
wil men door de wereld kommen. Zie dienaangaande Grauls, o.e.,
blz. 85.

78. Naast de wereldbol staat een man wiens rug opvallend breed is;
die man heeft een brede rug, men legt hem alles ten laste, hij is
de zondebok of hij draagt de verantwoordelijkheid maar trekt er
zich weinig van aan. Zie Stoelt, o.e., nr. 1960.

79. Juist vóór de man met de brede rug staat een personage dat
nauwelijks van 't ene brood tot 't andere weet te geraken, dat dus
nauwelijks kan rondkomen met zijn middelen van bestaan. Zie
daarover Grauls, o.e., blz. 88.

80. Nu komen wij aan een reusachtige oven waarbij Yrancx twee
zegswijzen in beeld heeft gebracht. De eerste is de paal is door de
oven gestoken of hij heeft de oven doorgestoken d.w.z. de zaak
is bedorven, inzonderheid in toepassing op iemand wiens geld¬
zaken in de war zijn.

81. Naast de main met de ovenpaal, wil een ander met de ovenmond
wedijveren in het gapen, hij gaapt tegen de oven, hij doet ver¬
geefse moeite want wijder dan een oven kan hij immers niet
gapen.

82. Links van de oven trekt een hond aan zijn ketting. Dit is de
sedert de 15de eeuw zeer verspreide zegswijze het is kwaad, oude
honden aan banden te leggen d.w.z. het gaat moeilijk bejaarde
lieden aan hetgeen hun vreemd is te gewennen of hun genietingen
te beperken.

83. Links van de oude hond, op de oever van de rivier, zit een jonge
vrouw die onverschillig naar de rivier en de mosselschuit kijkt
en geen blik over heeft voor de naakte man die dicht bij haar
staat. Die vrouw is zo gerust, alsof zij gebakken had ofwel zij kijkt,
alsof zij gebakken had. De reden van haar onverschilligheid vin¬
den wij bij de naakte man.
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84. Die naakte man slaat een blote of slaat op dat blote of slaat de
hand op een blote d.w.z. zijn doel missen, vergeefse moeite doen,
zich in zijn hoop bedrogen zien. Nu begrijpt men de onverschillig¬
heid van de vrouw : zij heeft hem afgewezen.

85. Boven de naakte man verrichten twee personages een handeling
die wij niet nader behoeven te beschrijven : zij schijten alle twee
door (of uit) één gat, zij komen goed overeen, het zijn twee han¬
den op één buik. Zie Stoett, o.e., nr. 788.

86. Rechts van deze twee personages werkt een smid in zijn smidse :
men moet het ijzer smeden als het heet is d.w.z. men moet een
gunstige gelegenheid niet ongebruikt voorbij laten gaan.

87. Naast de smidse zit een haan op een muurtje; dat is zijn plaats
niet maar een haan is stout (of kraait best) op zijn eigen erf (of
op zijn eigen mesthoop) d.w.z. op het gebied waarop men thuis is,
durft men wel van zich af spreken, heeft men vaak een hoog woord.

88. Tegen het muurtje gaat een man bij de duivel te biecht d.i. aan
een vijand of een tegenstander of aan iemand, die niet te ver¬
trouwen is, zijn geheimen mededelen.

89. Vlak voor deze twee personages ontsteekt of brandt een vrouw
een kaars voor de duivel d.w.z. een onrechtvaardige macht vleien
om er enig voordeel van te bekomen; overal vrienden trachten te
hebben.

90. Rechts van deze drie personages zit een vrouw, die een henneëi
uit een korf genomen heeft terwijl naast haar een ganzeëi weg¬
loopt. Zij ziet naar (of zoekt) het henneëi en 't ganzeëi laat zij
lopen d.i. het kleine grijpen en het grote verwaarlozen, gezegd van
personen hij wie de gierigheid de wijsheid bedriegt.

91. Meer naar beneden slaat een man met een stok naar een muis
met een lange staart. Dat is een muisje met een staartje d.w.z. een
zaak, die (meestal onaangename) gevolgen zal hebben.

92. Rechts van het muisje slaan een jonge vrouw en een man naar
een tol. De tol is gedraaid d.i. de beslissing is gevallen.

93. Nu gaan wij meer naar links; daar zien wij een man die, met de
rechterhand, een aal (of een paling) bij de staart heeft d.w.z. zich
met een zaak bezighouden, die licht mislukken kan; met een
wispelturig persoon te doen hebben. Zie Stoett, o.e., nr. 7.
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94. In zijn linkerhand draagt dezelfde man een zeer lange stok met
handvat van boven en drietand van onder. Deze man wil met
rechtvaardigheid door de wereld gaan; op een lóde-eeuwse spreek-
woordenprent van Joannes a Doetinchum luidt deze zegswijze :
Dese will al heel up met rechtvardieheit doer de werrelt comen.

95. Links knagen tivee honden aan een heen. Ik vermoed dat zij niet
overeenkomen maar men ziet het niet op het schilderij.

96. Onder deze twee honden zijn een heer en een dame in druk
gesprek; uit de wijde linkermouw van de heer komt het hoofd
van een gek te voorschijn. Het is de zegswijze : de gek kijkt of
springt hem uit de mouiv d.w.z. zijn eigenlijke bedoeling, zijn
geheim oogmerk komt voor de dag. Te oordelen naar de afwij¬
zende gebaren van de dame, is het niet moeilijk het oogmerk van
de heer te raden. Van Puyvelde, o.e., blz. 296, verklaart dit beeld
door de aap komt uit de mouw, welke zegswijze inderdaad dezelfde
betekenis heeft als de gek kijkt uit de mouw. Doch het is geen aap
maar wel een gek die uit de mouw kijkt. Daaraan is niet te twij¬
felen.

97. Onder dit tafereeltje draagt een man verschillende lonten om zijn
linkeram terwijl hij met zijn rechterhand een lont onder zijn
neus brengt : hij ruikt lont d.i. onraad vermoeden, merken dal
er iets aan de hand is.

98. Helemaal op de voorgrond is een kreupele in gesprek met een
man die hinkt : die met kreupelen omgaat leert hinken of kwaad
gezelschap is schadelijk.

99. Rechts van de man die hinkt, draagt een vrouw vuur in de ene
hand en water in de andere d.w.z. dat zij dubbelhartig, onbetrouw¬
baar is, dat zij uit twee monden spreekt.

100. Boven deze vrouw staat een man met een herdersstaf onder de
arm; het is Arnos, een der kleine profeten die aanvankelijk herder
was. In de 17de eeuw zegde men : Ik ben, zegt Arnos, geen profeet,
Maar herder, die niet veel en weet. Het zijn de eigen woorden
van de profeet (Amos, VII, 14) die gebruikt worden ter bescher¬
ming van de mens die zich verhovaardigt op zijn wetenschap.

101. Rechts van de vrouw zien wij een groep van drie personen die wij
gezamenlijk moeten behandelen : in het midden staat een rijk
uitgedost personage dat de wereld op zijn duim laat draaien, dat
dus zeer machtig is.

102. Links van hem staat een man met twee gezichten; van zulk een
mens zegde men in de 17de eeuw : Wacht u voor een man met
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twee aangezichten d.i. hij is dubbelhartig. In het tegenwoordig
Zuidnederlands is een man met twee gezichten een valsaard. Bij
Bruegel spreekt die valsaard uit twee monden; zie Grauls, o.e.,
blz. 104.

103. De man met twee gezichten strijkt met een kwast over de pluimen
op het hoofddeksel van de rijke om ze te ontdoen van pluisjes
die er zouden kunnen op zitten. Hij is een pluimstrijker d.i. een
vleier.

104. Rechts houdt het derde personage een blaasbalg tegen het ooi-
van de rijke; hij blaast hem iets in het oor, hij is een oorblazer
d.i. een kwaadspreker, een opruier.

105. Rechts van de drie personages bindt een soldaat de kat de bel aan,

hetgeen betekent : de eerste stap doen tot een gevaarlijke onder¬
neming; de uitvoering van een lastige taak op zich nemen.

106. Voor hem staat een man wiens spit in de asse is gewend d.w.z.
wiens zaak verknoeid is. Van Puyvelde, o.e., blz. 296 verklaart dit
beeld als volgt : een man die met de visspaan loopt. Het is duide¬
lijk dat hier geen visspaan in de asse ligt maar wel een spit. Het
is hetzelfde keukengereedschap als dat hetwelk wij later zullen
verklaren in de zegswijze : hij wordt met het spit geslagen en
heeft van het gebraad niet gegeten. Zie verder nr. 148.

107. Meer naar boven zien wij de piskijker d.i. een geneesheer of
kwakzalver die uit iemands water diens ziekte opmaakt en zoekt
te genezen. Eertijds een dikwijls voorkomend beroep. Wellicht zou
men de volgende zegswijze in verband kunnen brengen met de
piskijker : hij is met dat water al eens meer voor de dokter
geweest d.w.z. die ziekte heeft hij al meer gehad, dat zelfde geval
heeft hij al meer ondervonden; hij heeft daar ervaring van.

108. Links van de piskijker tracht een kramer zijn waar aan de man
te brengen : hij verkoopt brillen, fluiten en netten d.w.z. hij is een
bedrieger. Deze voorwerpen wijzen alle drie op bedrog; zie Grauls,
o.e., blzz. 200-205 waar dat onderwerp uitvoerig wordt behandeld.

109. Links van de kramer klopt een man met zijn duim op zijn kin.
Deze zegswijze is thans gebruikelijk in de provincie Antwerpen
met de betekenis van : teleurgesteld worden, er bekaaid, bedro¬
gen, met lege handen afkomen. Ik geef deze verklaring slechts
onder voorbehoud want ik heb ze enkel in het hedendaags Neder¬
lands gevonden. Het is dus gewaagd de zegswijze op een 17de-
eeuws beeld toe te passen.

110. Boven dit personage ligt een vrouw op sterven; een tweede vrouw,
met een korf in de arm, tracht ze bij te staan. Die zieltogende
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vrouw ligt op 't gijpen of op haar geeuwen; thans zegt men : op
apegapen liggen of op liet apegapen liggen.

111. Boven de stervende vrouw brengt een man een wild geworden
paard tot staan door het met de breidel te vatten. Dit is de zegs¬
wijze : men vangt het paard bij de breidel en de man bij zijn
woord. Dit wijst op de verbindende kracht van een eenmaal
gegeven woord. Zie afb. blzz. 108-9, rechts van het midden.

112. Rechts van het paard springt (of valt) een man van de os op de
ezel. In de 16de eeuw had de zegswijze een dubbele betekenis :
1) achteruitgaan en 2) van de hak op de tak springen, wispelturig
zijn. Voor de verdere betekenissen, zie Stoett, o.e., nr. 1733. Zie
afb. blzz. 108-9, rechts van het midden.

113. Naast de os en de ezel kaatsen (of werpen) er twee elkander de
bal toe d.w.z. zij helpen elkander, zij spelen in elkanders kaart.
Zie Stoett, o.e., nr. 148.

114. Onder die kaatsers draagt een man, met een verdachte blik, een
bakje of een gereedschap. Zijn uiterlijk schenkt niet veel ver¬
trouwen. Ik zie er de zegswijze in : kwalijk verkregen, draagt niet
ver, welke men met verschillende varianten in de 16de en 17de
eeuw aantreft.

115. Links naar beneden houdt een vrouw, achter de rug van haar man,
een paar horens in de hoogte; zij zal hem vermoedelijk horens
opzetten of ontrouw zijn. Haar echtgenoot schijnt er niet veel

116. onder te lijden want hij ziet door de vingers, hij laat het oog¬
luikend toe.

117. Links van deze bedriegende en bedrogen echtgenoten, is een koop¬
man stof aan het meten. Dat is de zegswijze met de maat, waarmede
gij meet, zal u weder gemeten worden of zo gij meet, zo wordt
gij gemeten d.w.z. zoals wij anderen behandelen, zullen wij zelf
behandeld worden.

118. Onder de koopman rolt een arbeider een vat over de grond; de
bom is er af en de inhoud vloeit er uit. Dat vat geeft uit, wat het
in heeft dit betekent o.m. iemands afkomst verraadt zich altijd.

119. Verder naar rechts wordt een varken door de buik gestoken d.w.z.
de zaak is van te voren beraamd en beklonken, het is een door¬
gestoken kaart.

120. Doch dat varken draagt bovendien een geopende tang over de rug,
dat slaat of sluit of past als een tang op een varken d.w.z. dat sluit
niet, dat hoort niet bij elkaar.
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121. Voor het varken ligt een ei op een struif d.i. een eiergebak, een
eierkoek. Dit is de zegswijze : een struif om een ei bederven,
schenden d.w.z. zich benadelen door te grote zuinigheid.

122. Een beetje verder steekt een man een stok of een spaak in het
wiel d.w.z. iets door een onvoorziene hinderpaal beletten.

123. Achter deze man liggen twee messen kruiselings overeen. Is het de
zegswijze het ene mes wet het andere dat Harrebomée enkel bij
J. de Brune (1636) heeft aangetroffen en dat dan zoveel zou
betekenen als als de ene hand de andere wast, worden ze beide
schoon d.w.z. wanneer men elkander helpt, heeft men er beiden
nut en voordeel van. Ik geeft de verklaring voor wat ze waard is.

124. Naast de twee messen staan twee honden dreigend tegenover
elkaar. Dat is ofwel de zegswijze blaffende honden bijten niet
d.w.z. zij die een groot woord hebben, die dreigen, zijn gewoonlijk
niet sterk in de daad, zijn niet te vrezen, ofwel de zegswijze twee
kwade honden bijten elkander niet d.w.z. 't is dief en diefjes maat.
Beide zegswijzen zijn hier van toepassing.

125. Rechts van de twee honden loopt een man met het hoofd tegen de
muur, hij wil iets ondoenlijks uitvoeren en zal niet slagen; hij
kan immers met zijn hoofd niet door een muur lopen.

126. Naar boven, links van de man die met het hoofd tegen de muur
loopt, legt een net geklede heer geld in de rechterhand van een
oude gierigaard, die nog een zak stevig in zijn linkerhand houdt.
Hier zien wij de 16de- en 17de-eeuwse zegswijze in: geld (of goed)
blust (of stopt) geen gierigheid, een gierigaard heeft nooit genoeg.
Misschien zouden wij er nog een tweede zegswijze kunnen in zien
die eveneens gebruikelijk was in de 16de en 17de eeuw, namelijk
die zijn schuld betaalt, verarmt niet (of vermindert zijn goed
niet), waaraan men dan veelal toevoegde : maar hij raakt zijn
geld toch kwijt.

127. Rechts van de gierigaard slaat (of vangt) een man twee vliegen in
één klap (of lap) d.w.z. twee oogmerken tegelijk bereiken. Mis¬
schien zou dit beeld ook het luieren of nutteloos werk kunnen
voorstellen. Voor de verklaring van hetzelfde beeld bij Bruegel,
zie Grauls, o.e., blz. 114.

128. Boven deze man, tegen de muur, verwijt de pot de ketel dat hij
zwart is (of ziet) d.w.z. iemand verwijt een ander iets, waaraan hij
zelf schuldig is.

129. Boven de pot en de ketel, likt om der wille van het smeer de kat
de kandeleer, ter wille van een voordeel vleit men dikwijls iemand
of doet men dingen, die men anders zou laten.
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130. Op de vloer, links van de man die twee vliegen in één klap slaat,
vindt men de hond in de pot d.w.z. te laat thuiskomen en alles,
het middagmaal, op vinden, terwijl de hond reeds bezig is de pot
uit te likken.

131. Vóór het gebouw rechts ligt een plank op schragen waarop een
man leer snijdt; dat is de zegswijze het is goed riemen snijden uit
een andermans leer, men kan gemakkelijk met het geld van een
ander royaal zijn, onbekrompen uitgaven doen.

132. In het open vertrek, achter de man die de riemen snijdt, zit een
zot met zotskap en marot in een zetel; dit is de 16de- en 17de-
eeuwse zegswijze bij gebrek van een wijze zet men de zot in de
zetel.

133. Naast deze zot houdt een man een spit met gebraad over het
vuur : men moet het gebraad aan het spit leggen, terwijl het vuur
brandt. Ik vermeld deze zegswijze onder voorbehoud want ik heb
er geen voorbeelden uit de 17de eeuw van aangetroffen.

134. Rechts tegen de muur, in de haard, zit een uil op een plankje :
de uil zit op de kruk, is gevangen en kijkt dwaas voor zich uit.
In het Gents zegt men nog nen uil op een krukke, dit althans ver¬
meldt het Gents Woordenboek op het woord uil.

135. In de schoorsteen hangen twee gelaarsde benen : de rijke hangt
men in de buidel of schoorsteen d.w.z. de galg mag geen rijke
dragen; hij die rijk is mag niet veroordeeld worden : hij ontsnapt
aan het gerecht door middel van zijn geld (buidel) of van zijn
geschenken (vlees dat men in de schoorsteen hangt). Hetzelfde
beeld treffen wij aan op een der replieken, welke P. Brueghel de
Jonge van het spreekwoordenschilderij van zijn vader gemaakt
heeft.

136. Links naast de haard, schrijft iemand met krijt op een bord het¬
geen hij van zijn gast te vorderen heeft, die gast staat in het krijt,
heeft schulden hij de herbergier.

137. Aan tafel zit een gast die weinig eetlust vertoont en een grote
schaar in de hand houdt : hij eet zichzelven als een schaar d.w.z.
hij eet zich op van ergernis, de nijd verteert hem.

138. Nu verlaten wij het open vertrek en keren weer naar het plein
daar waar een stok in het wiel wordt gestoken. Boven het wiel
ligt een hoofd dat gevolgd wordt door een man; deze volgt zijn
hoofd, hij gaat naar eigen inzicht of zin te werk.

139. Links van het hoofd strompelen twee blinden : als de ene blinde
de andere leidt, vallen ze beiden in de gracht, wanneer een onbe¬
kwame de leiding wil nemen, mislukt de onderneming.
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140. Boven de blinden verschiet een boogschutter de ene. pijl na de
andere, hij put zijn middelen uit. Er is evenwel nog een 16de-
eeuwse zegswijze welke hier toepasselijk is : men moet den pijl die
schieten nae den bolt d.w.z. men moet dikwijls meer dan één
middel gebruiken.

141. Rechts van de schutter gooit een vrouw het kind met het badwater
weg d.w.z. het goede tegelijk met het slechte wegwerpen; te ver
gaan; overdrijven. Een zegswijze met dezelfde betekenis wordt
door Tuinman in 1726 vermeld als volgt : men moet de vloer niet
met de vuiligheid uitvagen.

142. Op een stoel, tegen het gebouw, zit een vrouw te naaien : men
moet geen zakken met zijde naaien, men doet het wel met blauw
garen, men moet geen nutteloze uitgaven doen voor iets dat het
niet waard is.

143. Links van de zittende vrouw staat een man in de deuropening;
hij snijdt met een mes, dat hij in zijn rechterhand houdt, in een
hammetje. Dat is de vroeger zeer verspreide zegswijze het ham¬
metje ( op) kluiven, de boel opmaken, er door happen.

144. Tegen de muur draagt een man de dag met manden uit, hij ver¬
kwist zijn tijd want 't is een zinneloze bezigheid die hij verricht.

145. Links van hem wil iemand de pap die hij gestort heeft, weder
opscheppen : die zijn pap gestort heeft, kan niet alles weder-
oprapen, men kan dikwijls de geleden schade niet helemaal her¬
stellen.

146. Verder naar boven veegt een man zijn gat aan de poort, hij geeft
er volstrekt niet om. Onder poort moet men hier gevangenis ver¬
staan, welke vroeger vaak in een der stadspoorten was gevestigd.

147. Links van hem staan een man en een vrouw tegenover elkaar; zij
kijken elkaar aan. Hier kan men drie zegswijzen uit de 16de en
17de eeuw toepassen : 1) aanzien doet gedenken, het zien van een
persoon maakt dat men aain hem denkt; 2) aanzien doet vrijen
hetgeen hier ook mogelijk is, al zijn de twee personen ook van
een zekere leeftijd en 3) wij willen malkander eens recht van
voren aanzien, hetgeen wel geen verband met vrijen zal houden.

148. Links van de man en vrouw bedreigt een kok een jongen met een
spit; dit is de zegswijze met het spit geslagen (gesmeten) worden
en van het gebraad niet gegeten hebben d.w.z. moeten boeten
zonder geprofiteerd te hebben.
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De gebouwen rechts
met de rechter- en linkerkant van de straat naar de kerk

149. Vooraan rechts een uil naast een kaars met bril : wat baten kaars
en bril, als de uil niet zien en wil, gezegd van vergeefse pogingen
om iemand, die dom of hardnekkig is, beter in te lichten. Kaars
en bril worden te zamen genoemd als hulpmiddelen om goed te
zien.

150. Boven de uil hangt de schaar uit d.w.z. het is daar duur, men
wordt daar gesneden, afgezet.

151. In de brandende haard laat een aap de kastanjes uit het vuur
halen met de poot van een hond. De kastanjes uit het vuur halen
betekent een gevaarlijke arbeid verrichten voor een ander, die zich
zelven buiten schot houdt eu er het voordeel van geniet.

152. In de rookvang boven de haard steekt een ivis; dat heeft natuur¬
lijk zijn betekenis, doch er bestaan verschillende 15de-, 16de- en
17de-eeuwse zegswijzen op wis. Ik meen dat de volgende best zou
passen : Die guet es, dats een ghemeyn spreken, Hine darfs ghenen
ivisch wtsteken... of nog Die wel doet en derf ghenen wisch uut-
steken, vermeld door Stoett, o.e., nr. 2572. De algemene betekenis
is : goede waar behoeft men niet aan te prijzen.

153. Links van de aap braadt een man de haring om de rog of de kuit.
In de 16de eeuw had deze zegswijze verschillende betekenissen,
zo o.rn. vergeefse moeite doen, klaplopen enz. Zie voor die beteke¬
nissen Grauls, o.e., blz. 95.

154. Achter dit hraadtoneeltje liggen een man en een vrouw te bed :
de gezonden, resp. de zieken liggen te bed, de vegen staan er voor,
ter aanduiding van iets dat naar menselijke berekening niet te
verwachten was. Veeg betekent de dood nabij. In 1890 hoorde
Gezelle te Bulskamp : De zieken liggen in bedde en de veegen
lopen achter strate. Zie Loquela s.v. veeg.

155. Naast het bed staat een man met een kaars in zijn hand : de
veegste van het huis is hij die de kaars in de hand heeft, blijkbaar,
zegt WNT op het woord veeg, een grapje op iemand die met een
kaars in de hand een kamer binnenkomt, t.w. als toespeling op
het feit dat men, volgens het gebruik der R.-K. Kerk, een ster¬
vende een kaars in de hand geeft.

156. Links van het bed zet een vrouw een deksel op een scheve pot :
er is geen pot zo scheef, of er past wel een deksel op, d.w.z. er is
geen meisje zo lelijk, of zij kan wel een man vinden.
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157. In de deuropening staat een man die met beide handen een braad¬
pan vasthoudt, waarop een voorwerp ligt dat wij niet anders
kunnen verklaren dan dat het een eierkoek is. Hier keren wij
terug tot nr. 65 waar wij de zegswijze de kas geven of krijgen
toegelicht hebben. Ook hier in dit beeld zien wij de uitdrukking
zijn kassaard kiijgen met de betekenis van afgedankt worden.
De man die zijn kassaard kreeg, heeft zijn opzeg gekregen van
zijn werkgever of werd afgedankt door zijn meisje.

158. Links van de deuropening hangt een wereldbol aan de muur; op
de wereldbol ligt een raap : Rapen is een edel kruid : al de wereld
is om rapen uit. Dit is een woordspeling op de tweevottdige beteke¬
nis van rapen : 1) het knolgewas en 2) het werkwoord rapen met
de betekenis van tot zich nemen, zich toeëigenen.

159. Rechts hoven de deuropening hangt een grote lantaarn : het is een
grote lantaarn zonder licht d.i. iemand met een groot hoofd, of
ook van een forse gestalte, maar zonder veel verstand, hetgeen wel
toepasselijk is op de man die zijn kassaard heeft gekregen.

160. Boven de deuropening in een wit vlak staat een groot kruis, om¬
geven door vier kleine; in het grote kruis is een ra gezet. Dit is
de zegswijze uit de zeemanstaal de ra in 't kruis zetten, met de ra
in 't kruis of gekruist liggen d.i. klaar liggen om weg te zeilen.

161. Rechts van het witte vlak, onder het dak, een kooi met duiven
d.w.z. duiven op zolder houden of bordeel houden.

162. Op het dak liggen twaalf vladen d.z. taarten; het is de zegswijze
daar zijn de daken met vladen bedekt d.w.z. daar is alles in over¬
vloed. Het is mogelijk dat de wand naast het dak met worsten
gemaakt is, dan zou de zegswijze moeten luiden daar zijn de
wanden al met worsten getuind, en de daken met vladen gedekt,
waarvan de twee bestanddelen herinneren aan het verhaal van

Luilekkerland. Het is ons echter niet mogelijk duidelijk te onder¬
scheiden of het wel worsten zijn.

163. Op het dak van het huis met de trapgevel zien wij twee ladders;
oinder aan het dak staat een man en boven op de nok zit een
tweede. Zijn dat arbeiders die het dak herstellen ? Dan zou men
er de zegswijze een oud dak heeft veel liermakens van doen kun¬
nen in zien, doch van deze zegswijze kennen wij geen voorbeelden
uit de 17de of de 18de eeuw. Anderzijds schijnt het dak geen
herstellingswerk nodig te hebben. Zouden wij dan niet beter naar
een tweede zegswijze uitzien en die zou dan zijn de speelman zit
nog op het dak d.w.z. het is nog in de eerste, onbezorgde tijd van
het huwelijk, het is nog in de wittebroodsweken en van die zegs¬
wijze bestaan voorbeelden uit de 17de eeuw. Ook op een der
replieken van Pieter Brueghel de Jonge zit een man op het dak.
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164. In de trapgevel moeten wij twee figuren verklaren; in het venster
van de verdieping kijkt en wijst een man, vermoedelijk een
schilder, naar een ooievaar in de lucht : hij kijkt naai• de ooievaar
d.i. hij luiert, hij werkt niet.
Rechts van de ooievaar schijnt Sebastiaan Vrancx nog een beeld
geschilderd te hebben, doch het is te onduidelijk om er een ver¬
klaring van te geven.

165. Boven aan de trapgevel is een duiventil aangebracht : duiven vlie¬
gen in en uit. Is dit de zegswijze waar duiven zijn, vliegen duiven
toe ? Ik ken er echter geen voorbeelden van uit de 17de eeuw.
Nu zijn wij klaar met de gebouwen aan de linkerkant en gaan
naar de straat die maar de kerk leidt. Links van de jongen die met
het spit wordt geslagen, lost een man een schot uit zijn bus.

166. Is het de zegswijze hij heeft al zijn kruit verschoten, hij heeft al
zijn krachten verbruikt, verspild. Deze uitdrukking was gebruike¬
lijk in de 17de eeuw. De schutter mikt evenwel op de duiven die
rechts in en uit de duiventil vliegen. Zou het dan de zegswijze
onder iemands duiven schieten niet kunnen zijn die figuurlijk
betekent : iemand benadelen, op geheime wijze onderkruipen.
Wij kennen evenwel geen voorbeelden van deze figuurlijke beteke¬
nis uit de 17de eeuw.

167. Rechts van de schutter zien wij een soort van steekspel : een ruiter,
vermoedelijk eesn ridder, steekt met zijn spies; aan de hals van
het paard hangt een kroon. Het is de zegswijze iemand naar de
kroon (de krans) steken, trachten hem de kroon, het teken van
overwinning en meerderheid te ontnemen, met hem wedijveren.

168. Wij gaan naar de rechterkant van de straat en daar treft ons het
beeld van een reus die een man op zijn schouders draagt. Dat is
de zegswijze hi heeft eenera Stoffel daar hi op stuent, zoals wij die
aantreffen in de spreekwoordenverzameling van 1545 van Servilius;
ze betekent : hij heeft een beschermer, een kruiwagen. Stoffel
is de verkorting van Christoffel of Christopherus d.i. Christus¬
drager, de reus die Jezus door het water droeg. Stoffel heeft in
het Nederlands allerlei betekenissen gekregen. In de 16de en
17de eeuw betekende het woord steun, beschermer, kruiwagen.
Het is te betreuren dat het WNT noch op Christoffel noch op
Stoffel, een behoorlijke verklaring van deze term heeft gegeven.

169. Rechts van de reus ziet men een man een nauw straatje in vluch¬
ten ; men ziet evenwel enkel zijn benen : hij maakt benen, hij gaat
op de loop. Iemand benen maken betekent : hem doen weglopen.
Zie Stoett, o.e., nr. 2450.
Achter de reus springt een hond met een voorwerp in zijn muil
dat ik niet kan onderscheiden. Ik vermoed dat het de uitbeelding
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is van een zegswijze, doch voorlopig zal het niet mogelijk zijtn
ze te verklaren.

170. Rechts tegen de muur, neemt een man een zwaard : wie het zwaard
neemt, zal door het zwaard omkomen. Dit spreekwoord is ont¬
leend aan Mattheus, XXVI, 52.

171. Links achter de reus toont een man met de rechterhand een gedode
vogel terwijl hij een levende vogel, vermoedelijk een valk, op zijn
linkerhand houdt; dit is de zegswijze met vogels vangt men vogels
welke sedert de 16de eeuw gebruikelijk is.

172. Links van de jager stappen twee narren over de straat; zij dragen
beiden een zotskap en een marot of zotskolf. Dit is de zegswijze
ieder zot heeft zijn marot d.w.z. ieder heeft een stokpaardje;
ieder spreekt graag over zijn geliefkoosd onderwerp of denkbeeld.

173. Rechts tegen de muur zit een man op het rad d.i. het strafwerktuig
waarop het lichaam van een misdadiger gelegd werd, nadat hem
eerst de ledematen gebroken waren. Hij zit op het rad werd gezegd
van een terechtgestelde.

174. Op de achtergrond verlaten verschillende gelovigen de kerk; zij
dragen alle een lange donkere huik of mantel. Links van de kerk¬
deur staat een toeschouwer die verwonderd de armen opsteekt
alsof hij niet kan geloven wie daar uit de kerk komt. Klaarblijke¬
lijk heeft de schilder hier de schijnheiligheid willen uitbeelden.
Verschillende zegswijzen zijn dan ook toepasselijk, zo O wat en
volck gaetter ter kercken, dat wij reeds aantreffen in de Kamper
Spreekwoorden van 1550; verder met een huik of met zekere huik
ter kerke gaan d.w.z. de naam van iets hebben, ergens op aangezien
worden en ten derde zij zijn niet allen heilig, die gaarne of veel
ter kerke gaan.

175. Nu komen wij terug naar de linkerkant van de straat; eerst zien
wij een bedelaar die de hand ophoudt d.i. die om een aalmoes
vraagt.

176. Links van de bedelaar laadt een man met de hulp vain een vrouw
allerlei voorwerpen op een kar : hij laadt het al op zijn kar, dit
zegt men, volgens Tuinman, van iemand wiens gading is al wat
hem voorkomt, en die 't alles na zich sleept, en binnenslaat, b.v.
alle spijzen.

177. Links van de man met de kar, tegen de muur, hangt een geslacht
varken aan de haak : het varken is schoon, is gewassen d.i. de zaak
is in orde.
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178. Aan het venster van de tweede verdieping van het huis toont een
vrouw een muit d.i. een vogelkooi waarin een man zit : den
voghel is inder muyte, de vrouw heeft de man in haar netten
gevangen. De Kamper Spreekwoorden van 1550 zeggen dit in dezer
voege : Ghy sijt een selsaem voegel / ghy sit al in muyten.

179. Links van de kerk, uit het venster van een toren met kantelen,
steekt een man een wimpel uit; het is de 16de- en 17de-eeuwse
zegswijze de hazewimpel opsteken of opstellen d.i. op de vlucht
gaan.
Boven tussen twee kantelen, aan de voorkant van de toren, ont¬
waar ik een vogel, vermoedelijk een uil; of dit beeld in verband
moet gebracht wordein met een spreekwoord, durf ik niet beweren.

180. Op de kantelen links heeft men een stelling aangebracht waarop
een man bouwwerken optrekt in de lucht : hij bouwt kastelen in
de lucht, hij is vervuld van ijdele droombeelden, hersenschimmen,
hij vleit zich met ongegronde verwachtigen.

181. Nu keren wij terug naar de straat; links van de ruiter die iemand
naar de kroon steekt, staat een tweede ruiter die op in 't oog
lopende wijze omkijkt : die omkijkt, die is 't, die heeft het kwaad
bedreven.

182. Links van deze omkijkende ruiter, slaat een man naar een ei dat
voor hem op de grond ligt : hij slaat er naar als een blinde naar
het ei, hij raadt maar in het wilde.

183. Links klopt een ma.i aan de deur van een groot huis waar evenwel
niet geopend wordt : hij klopt aan dovemans deur, hij krijgt geen
gehoor; hij wordt afgewezen.

184. Meer naar voren, tegen de muur, heft een man de staart van een
paard op en houdt een korfje gereed om iets op te vangen, maar
paardekeutels zijn geen vijgen d.w.z. zich niets laten wijsmaken.
De zegswijze iemand paardekeutels voor vijgen verkopen is syno¬
niem met iemand knollen voor citroenen verkopen.

185. Nu gaan wij naar rechts, bijna tot in het midden vain de straat
waar een vrouw een bezem hanteert : nieuwe bezems vegen schoon,
dit wordt gebezigd in toepassing op hen, die nog korte tijd in
dienst zijn en hun plicht nauwgezet waarnemen; zie Stoett, o.e.,
nr. 225.

186. Links van deze vrouw, weer een tafereeltje met man en vrouw
waarin twee spreekwijzen zijn verwerkt. Eerst een fier uitziende
vrouw die een snoer of een koord met de rechterhand vasthoudt :
zij houdt {heeft) hem aan het lijntje, zij heeft hem in haar macht
maar misleidt hem.
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187. De sullige man die haar op de hielen volgt, sleept een blok na
zich. Het is de bloksleper die door de vrouw aan 't lijntje wordt
gehouden, die door haar bedrogen en bespot wordt. De lezer zal
opgemerkt hebben dat Sebastiaan Vrancx deze zegswijze reeds in
beeld heeft gebracht, zie nr. 71, doch op een heel andere wijze.
Thans vat hij de zegswijze ongeveer op als P. Bruegel; zie Grauls,
o.e., blzz. 125-141.

188. Tegen de tweede zuil van de portiek zien wij een onsmakelijk
toneeltje, dat evenwel niet indruist tegen de zeden en gewoonten
van de 16de en 17de eeuw : een man doet zijn gevoeg in de schoot
van een vrouw. Daarin zien wij de zegswijze die herhaaldelijk
voorkomt in de verzamelingen van de 15de tot de 17de eeuw :
ten docht geen eers sonder bedwanc, gheen ersgat en dooghet
sonder bedivanc, gheen aers en dienter ionder divangh; de zegs¬
wijze betekent mijns inziens : ieder moét zich tucht opleggen.

Het centraal gebouw

189. Wij komen aan de portiek van het centraal gebouw en zullen eerst
beschrijven wat er onder is uitgebeeld. Allereerst zien wij een
bruidspaar dat uit de kerk schijnt te komen : die het geluk heeft,
leidt de bruid ter kerke d.i. een onverwacht geluk krijgen dat
eigenlijk voor een ander bestemd was.

190. In de kerkdeur staat de koster met een zandloper in de hand :
Koster, stoot eens aan de zandloper ! opdat het zand sneller zou
doorvallen en de tijd vlugger zou voorbijgaan. Honderd jaar
geleden zei men dat, als men verlangde dat er eens ingeschonken
werd; zie Sprenger van Eijk, Proeven ter verklaring van spreek-
ivoorden, Rotterdam, 1844, blz. 12.

191. Een man met een rozenkrans om zijn arm, omarmt een pilaar en
bijt er in; dat is de pilaarbijter, d.i. een schijnvrome, een huiche¬
laar. Zie Grauls, o.e., blz. 79.

192. Achter zijn rug snijdt hem een vrouw de beurs; een beurzen¬
snijder is een zakkenroller, zie Stoett, o.e., nr. 222.
Aan de linkerkant van de pilaar schijnt een tweede personage
aanstalten te maken om er in te hijten; dat zou dan een tweede
pilaarbijter kunnen zijn.

193. Achter onder de portiek zoekt een man in een vracht hooi : hij
zoekt een naald in een voer hooi d.i. iets zeer kleins willen vinden
in een zeer groot bestek waarbinnen het onderzoek zeer moeilijk is.
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194. Nu gaan wij op de portiek. Eerst treft ons een man die urineert
naar een uithangbord waarop een halve maan staat geschilderd :
hij pist of heeft tegen de maan gepist d.w.z. hij is er ongelukkig
afgekomen. Zie voor deze zegswijze Grauls, o.e., blz. 210-220.

195. Rechts van hem want een man pluimen (of horen) in de ivind d.i.
hij handelt verkeerd, dwaas, nutteloos.
Rechts van de man die pluimen in de wind want, ziet men vage¬
lijk een beeld onder de takken van de boom. Ik vermoed dat het
een vrouw is. Het is evenwel niet mogelijk er een verklaring van
te geven.

196. Rechts van dit onduidelijk beeld, laat een man een bodemloze
mand over de borstwering van de portiek naar beneden zakken
of hij kan die mand ook naar boven halen; maar wat zit er in ?
Het zijn twee nieten in een bodemloze mand, het is volstrekt niets.

197. Naast hem wil een man over de borstwering springen : hij wil
vliegen voordat hij vleugels heeft, hij wil iets doen dat boven
zijn kracht gaat.

198. Nu gaan wij naar het hoofdgebouw; aan het venster van de eerste
verdieping steekt een vrouw een krans uit : goede wijn behoeft
geen krans d.w.z. goede waar behoeft men niet aan te prijzen.

199. Op de tweede verdieping hangt, een tweede vrouw de huik (d.i.
de mantel) naar de wind d.w.z. van partij, gevoelen of gezindheid
veranderen naarmate de omstandigheden dit raadzaam schijnen
te maken.

200. In het midden van het gebouw steekt een stok uit waaraan een
witte doek met donkere vlek hangt, daar waait de rode vlag of
de bloedvlag, daar hangt de rode vlag uit d.w.z. de maandstonden,
de menstruatie hebben.

201. Van uit het venster der tweede verdieping laat een man een lood,
paslood of schietlood, neerhangen om te kunnen zien of de muur
loodrecht is, in het lood staat. Figuurlijk betekent in zijn lood zijn,
in orde zijn, zijn zoals het behoort. Het tegenovergestelde is uit
zijn lood slaan dat betekent : in de war brengen en uit zijn lood
zijn, verlegen zijn, onthutst zijn.

202. Op de tweede verdieping, rechts, op het balkon, vechten een man
en een vrouw. In de rechterhand houdt de vrouw een bos sleu¬
tels; links van haar hangt een broek over de horstwering. Dat is
de strijd om de broek : de vrouw wil de broek dragen d.i. ze wil
de baas zijn in huis, de heerschappij voeren.

★
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Wij hebben dus 202 spreekwoorden en gezegden op Vrancx' schil¬
derij gevonden en verklaard. Wij vermoeden dat er nog een paar meer
op staan doch wegens de onduidelijkheid van het beeld, is het ons
niet mogelijk geweest er een verklaring van te geven. Anderzijds zijn
wij er ons wel van bewust dat enkele van onze verklaringen zullen
moeten herzien worden. En dit moet niemand verwonderen. Aan de
verklaring van de 85 door P. Bruegel in beeld gebrachte spreekwoorden
en gezegden werkt men sedert ongeveer vijftig jaar en nog zijn er
enkele details welke niet volledig zijn opgehelderd. Hoe zou het dan
mogelijk zijn de 202 vaak zeer duistere spreekwoorden van Sebastiaan
Vrancx in een eerste poging in hun geheel te verklaren ?

Wij hebben gedaan wat wij konden en wij menen dat Sebastiaan
Vrancx het verdient. Al is zijn paneel picturaal geen meesterstuk, toch
is het een zeer interessant curiosum dat steeds de belangstelling van
het publiek zal blijven opwekken. Wegens het groot aantal behandelde
spreekwoorden en gezegden is het bovendien een unicum dat van zeer
grote waarde is voor de studie van onze taal.

Tot slot zou ik een wens willen uiten. Vrancx' schilderij bevindt
zich sedert jaren in de reserven van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten te Brussel. Is dat de aangewezen plaats voor zulk een werk ?
Had Van Puyvelde er in 1931 niet de aandacht op gevestigd, niemand
zou geweten hebben dat het bestond. Dit schilderij moet toegankelijk
zijn voor het publiek. Waarom het dan niet in bruikleen afstaan aan
het Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, waar ieder¬
een het zal kunnen bezichtigen en waar taalkundigen en kunsthistorici
het met vrucht zullen kunnen bestuderen 9 ?

9 Het is mij aangenaam hier mijn dank te betuigen aan Prof. Dr. Ir. R.-A. d'Hulst,
Conservator der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel, voor de hulp
welke hij mij verleend heeft bij het schrijven van deze bijdrage.

LES PROVERBES DE SEBASTIEN VRANCX

par J. GRAULS f

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles possèdent dans leurs réserves
un tableau du peintre anversois Sébastien Vrancx (1573-1647), qui mérite notre
attention à plusieurs points de vue. D'abord à cause du grand nombre de proverbes
flamands qui y sont représentés : il y en a 202, alors que le tableau de P. Bruegel
l'Ancien n'en comprend que 85. Le panneau de Vrancx, qui mesure 1,11 m de haut
sur 1,60 im de large, est le plus grand tableau illustrant des proverbes que nous
connaissions. Il est également intéressant au point de vue linguistique : il nous
présente plusieurs proverbes flamands dont on ignorait l'existence au XVIIe siècle
et enfin il nous est d'un précieux secours pour la compréhension de quelques
œuvres de Bruegel, notamment du Dénicheur du musée de Vienne, dont le sens
ne laisse plus de doute, grâce à la façon dont Sébastien Vrancx a représenté le
même proverbe.
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Pour la facilité du lecteur, nous avons divisé le tableau en six parties : 1) la
maison à gauche, 2) le paysage derrière le fleuve, 3) le fleuve, 4) la place publique,
5) les bâtiments à droite avec les côtés droit et gauche de la rue de l'église,
6) le bâtiment central.

Nous donnerons d'abord la traduction littérale du proverbe flamand, ce qui
permettra au lecteur de saisir l'image du peintre, ensuite nous en expliquerons
le sens.

La maison à gauche

1. Tomber à travers le panier, ne pas réussir, être éconduit.
2. Ce sont deux têtes dans un bonnet, ils sont d'accord, ils ont toujours le même

sentiment.
3. Le mari soutient la maison et la femme s'encourt, le mari porte tout le poids

du ménage.
4. Arborer le balai, faire bombance en l'absence des parents ou des maîtres.
5. Arborer le tablier bleu, s'amuser et faire la fête en l'absence des maîtres.
6. Plus on caresse le chat, plus il fait le gros dos, plus on flatte une femme, plus

elle devient vaniteuse.
7. Pincer le chat dans l'obscurité, cacher son jeu, faire le saint au jour et le

diable en cachette.
8. Chaque maison a sa croix, chacun a sa croix à supporter.

Le paysage derrière le fleuve

9. La grue ou la cigogne invite le renard, trompeur trompé.
10. Quand le veau est noyé on comble le puits, fermer l'étable quand les bœufs

sont sortis, agir avant de réfléchir.
11. Beaucoup de porcs font des drèches maigres, ce qui fait l'étourneau maigre,

c'est la grosse bande.
12. Là où la haie est la plus basse, tout le monde veut y passer, quand on est dans

le malheur, tout le monde vous foule aux pieds.
13. Jeter le froc sur la haie, jeter le froc aux orties.
14. Recevoir le sac, être congédié, être éconduit.
15. Quand la barrière est ouverte, les porcs courent dans le blé, quand le chat est

sorti, les souris dansent.
16. Celui qui sait où est le nid, a la connaissance; celui qui le ravit, a la possession,

le galant énergique l'emporte sur l'amoureux timide.
17. L'un tond les brebis et l'autre les porcs, l'un prend tous les avantages (la laine)

et l'autre est désavantagé (n'obtient que des poils de cochon sans valeur).
18. Il est comme la vache qui donne beaucoup de lait mais renverse le seau d'un

coup de pied.
19. Qui sait pourquoi les oies vont pieds nus ou pour ceci et pour cela, les oies

vont pieds nus, toute chose a sa raison, ou si je ne suis pas appelé à garder des
oies, laissez-moi garder des oisons, si je ne puis faire de grandes choses, je me
contenterai d'en faire des petites.

20. Il a tiré l'oiseau, il a remporté' la victoire.
21. Ici le cochon se trouve parmi ses parents, qui se ressemble, s'assemble.
22. Ce qui vient de la flûte, s'en va par le tambour.
23. Il a mis le feu à sa maison pour pouvoir se chauffer aux braises, il a provoqué

de grands dégâts pour en retirer un petit bénéfice.
24. Il chie sur la potence, il se moque de la potence.
25. Courtiser sous un même toit, c'est bien commode.
26. Il n'est si bon cheval qui ne bronche.
27. Il est difficile de prendre des lièvres avec des chiens rétifs, on ne saurait pas

faire boire un âne qui n'a pas soif.
28. L'arc ne peut pas toujours être tendu.
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29. Il a mis ses moutons en sûreté sur un terrain sec, sa fortune est faite, il a son
pain cuit.

30. Il a eu un coup de moulin, il est toqué, timbré.
31. Premier venu, premier moulu, les premiers vont devant.
32. Icare en voulant voler trop haut, s'est brûlé les ailes et tombe.
33. Cela y ressemble comme une vache ressemble à un canard.
34. La pie ne peut s'abstenir de sautiller, chassez le naturel, il revient au galop.
35. Mettre la main à la charrue et regarder en arrière, ne pas travailler.
36. Mettre la faux dans le blé d'autrui, s'appropier ce qui revient à un autre ou

se faufiler dans les affaires d'autrui.
37. L'oiseau s'est envolé ou il a manqué son coup ou tous les jours de chasse ne

sont pas jours de prise.
38. Quand il y a beaucoup de chiens, c'est la mort du lièvre, il faut céder au nombre.
39. Le chat regarde l'oiseau jusqu'à ce qu'il abandonne l'arbre, voir venir, laisser

venir.
40. Battre la haie, cuisiner quelqu'un.
41. Battre le dragon avec quelqu'un, narguer quelqu'un, s'en moquer.
42. Il a mis beaucoup de voiles sur un petit bateau, il veut faire beaucoup avec

peu de moyens.

Le fleuve

43. Les grands (ou gros) poissons mangent les petits, les puissants oppriment les
faibles.

44. Y tomber comme un canard tombe dans un trou dans la glace, se sentir dépaysé.
45. Qui s'embarque avec le diable, doit faire le voyage avec lui, puisque le vin

est tiré, il faut le boire.
46. Le bateau de St. Vidé entièrement, faire bombance.
47. Nager contre le courant, résister à l'opinion commune, poursuivre son but

malgré l'opposition.
48. Belever la nasse, prendre les poissons d'autrui, braconner.
49. Pêcher derrière le filet, arriver trop tard.
50. Tenir un œil sur la voile du bateau, veiller attentivement, veiller au grain.

La place publique

51. L'une charge la quenouille du lin ou de la laine que l'autre file, l'une prépare
le mauvais projet que l'autre exécute.

52. Celui qui veut se garder de filasse de lin et de flocon, ne doit pas se mettre
entre le rouet et la quenouille, celui qui veut rester pur, doit éviter la mauvaise
compagnie.

53. Mener quelqu'un par le (bout du) nez, le conduire à sa guise, en faire tout
ce qu'on veut.

54. Les grands anus ou les grandes fesses ont besoin de larges culottes, il n'est que
de nager en pleine eau; qui aurait de beaux chevaux, si ce n'est le roi !

55. Une jeune femme et un vieux marcheur, c'est chaque année un berceau plein,
une jeune femme et un mari âgé, c'est chaque année un enfant.

56. L'évangile ou le livre des quenouilles, caquets débités par les commères réunies,
le soir, à la veillée.

57. Elle ne supporte pas que le soleil luise dans l'eau, elle est jalouse du bonheur
d'autrui.

58. A laver la tête d'un More, on perd sa lessive.
59. Jeter un églefin pour prendre une morue, rendre un petit service pour en

demander un plus grand; donner un œuf pour avoir un bœuf.
60. Prendre la perche, réaliser un bénéfice.
61. Jeter son argent à l'eau, jeter l'argent par les fenêtres; faire d'inutiles dépenses.
62. Un vieux charretier aime encore le claquement du fouet, un vieillard parle avec

plaisir des choses qui l'ont intéressé pendant sa jeunesse.
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63. Ils jouent sur la mâchoire, ils retiennent indûment; ils escroquent.
64. On lui met le manteau bleu, on le trompe.
65. Elle lui donne le poêlon, elle le congédie.
66. Le fardeau le plus léger devient lourd pour l'homme fatigué ou chacun croit

que son fardeau est le plus lourd.
67. Il puise à la soupière bien remplie avec la grande louche, il mange son blé en

herbe; il dépense son capital.
68. Ils vivent comme chien et chat.
69. Chacun se cherche soi-même, chacun cherche son profit.
70. Que celui à qui va le soulier, le mette, qui se sent morveux qu'il se mouche.
71. Il traîne le rouleau, l'amoureux trompé, évincé.
72. Semer des roses devant les porcs, donner des perles aux porcs; donner quelque

chose de beau et de bon à qui n'est pas capable de l'apprécier.
73. Une main d'enfant est vite remplie, un enfant est facile à contenter.
74. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise.
75. Il ne faut pas crier des moules avant qu'elles soient à terre, il ne faut point

se moquer des chiens qu'on ne soit hors du village.
76. Un sac peut contenir beaucoup de choses utiles, il y a beaucoup d'avantages

attachés à cet emploi, à ces fonctions.
77. Il faut savoir se courber pour traverser le monde, il faut savoir faire des

courbettes.
78. Il a le dos large, il a bon dos.
79. C'est à peine s'il vit d'un pain à l'autre, c'est à peine s'il parvient à joindre les

deux bouts.
80. La pelle a percé le four, l'affaire est gâtée.
81. Il veut bâiller plus fort qu'un four, il veut faire une besogne impossible.
82. Il est difficile de mettre les vieux chiens à l'attache, il est difficile d'habituer

les personnes âgées à ce qu'elles n'ont jamais fait.
83. Elle regarde comme si elle venait de cuire, elle est indifférente.
84. Il met la main sur sa nudité, il a échoué, il a été éconduit.
85. Ils chient par le même trou {cul), ce sont deux têtes sous le même bonnet.
86. Il faut battre le fer quand il est chaud.
87. Un coq est hardi dans son domaine, être hardi comme un coq sur son fumier.
88. Il se confesse au diable, il confie ses secrets à un ennemi ou à un adversaire.
89. Elle brûle une chandelle au diable, flatter un pouvoir injuste pour en obtenir

quelque chose.
90. Elle prend l'œuf de poule et laisse partir l'œuf d'oie, son avarice trompe sa

sagesse.
91. C'est une souris qui aura une queue, c'est une affaire qui aura des suites.
92. La toupie a tourné, la décision est prise.
93. Il prend l'anguille par la queue, il s'occupe d'une affaire qui peut facilement

échouer.
94. Il veut tout droit traverser le monde.
95. Ce sont deux chiens après un os.
96. Voilà le fou qui se montre dans la manche, il montre le bout de l'oreille.
97. Il flaire la mèche.
98. Qui fréquente les boiteux apprend à boiter, la mauvaise compagnie nuit.
99. Elle porte l'eau dans une main et le feu dans l'autre, elle n'est pas sincère.

100. Je ne suis pas prophète, dit Arnos, mais un berger qui ne sait pas beaucoup;
on emploie ce dicton pour confondre un homme qui se vante de sa science.

101. Il fait tourner le monde sur son pouce, il le fait tourner à sa guise.
102. C'est un homme à double face, il n'est pas sincère.
103. Il frotte les plumes du chapeau, c'est un flagorneur.
104. Il souffle dans l'oreille, c'est un médisant, un instigateur.
105. Il attache le grelot (au chat), c'est faire le premier pas dans une entreprise

hasardeuse.
106. Tourner la broche dans les cendres, tout gâcher.
107. L'uroscope ou il a déjà montré cette urine au médecin, il a déjà souffert de

cette maladie; il en a l'expérience.
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108. Il vend des lunettes, des flûtes et des filets, c'est un imposteur.
109. Il se frappe le menton du pouce, il est désillusionné, trompé.
110. Elle est à toute extrémité, à l'agonie.
111. On prend le cheval par le mors et l'homme par sa parole, la parole lie l'homme.
112. Sauter ou tomber du bœuf sur l'âne, ne pas réussir dans les affaires et faire

des coq-à-l'âne.
113. Ils se renvoient la balle, ils s'aident mutuellement; l'un fait le jeu de l'autre.
114. Ce qui est mal acquis, on ne le porte pas loin.
115. Elle plante des cornes à son mari, elle le trompe.
116. Il regarde à travers les doigts, il ferme les yeux; il se montre indulgent.
117. Comme vous mesurez, vous serez mesuré, nous serons traités comme nous

avons traité les autres.
118. Le tonneau laisse couler ce qu'il contient, l'origine de quelqu'un se trahit

toujours.
119. Le ventre du porc est percé, c'est une affaire réglée d'avance.
120. Cela convient comme des pincettes sur un porc, cela rime comme hallebarde

et miséricorde.
121. Gâter une omelette pour un œuf, se faire tort par suite d'une trop grande

parcimonie.
122. Mettre des bâtons dans les roues, susciter des obstacles.
123. L'un couteau aiguise l'autre, quand l'un aide l'autre, tous deux en profitent.
124. Chiens qui aboient ne mordent pas ou deux méchants chiens ne se mordent

pas, les loups ne se mangent pas.
125. Il donne de la tête contre un mur, il tente l'impossible.
126. L'argent n'assouvit pas l'avarice ou qui paie ses dettes ne s'appauvrit pas mais

il perd son argent.
127. Il attrape deux mouches d'un coup, il fait d'une pierre deux coups ou il attrape

des mouches, il fait le paresseux.
128. La marmite reproche au chaudron d'être noir, la pelle se moque du fourgon.
129. Pour l'amour du suif, le chat lèche le chandelier, pour l'amour du saint on

baise les reliques.
130. Trouver le chien dans le pot, dans les marmites, arriver trop tard, dîner par

cœur.

131. Faire du cuir d'autrui large courroie, être libéral du bien d'autrui.
132. A défaut de sage on met le fou au fauteuil.
133. Il faut mettre le rôti à la broche pendant que le feu brûle.
134. Le hibou se trouve sur le perchoir, il est pris et a un air idiot.
135. Le riche est pendu dans la bourse ou dans la cheminée, le riche échappe à la

potence grâce à son argent ou à ses cadeaux (la viande qu'on fume dans les
cheminées).

136. Il a son ardoise chez l'aubergiste, il y a des dettes.
137. Il se mange comme des ciseaux, il se ronge de dépit, l'envie le ronge.
138. Il suit sa tête, il agit à sa guise; il en fait à sa tête.
139. C'est un aveugle qui en conduit un autre, c'est un ignorant qui veut diriger

les autres.
140. Il lance une flèche après l'autre, il épuise ses moyens, ou il faut souvent lancer

une flèche après l'autre, il faut souvent employer plus d'un moyen.
141. Elle déverse l'enfant avec l'eau de bain, elle fait trop de zèle.
142. Il ne faut pas coudre les sacs avec de la soie, du fil bleu suffit, il ne faut pas

faire de dépenses inutiles.
143. Couper et manger le jambon, dilapider ce qu'on possède.
144. Il porte la lumière à pleins paniers au jour, il se livre à une besogne superflue.
145. Qui renverse sa panade ou sa soupe, ne peut la ramasser entièrement, il est

difficile de réparer entièrement les dommages subis.
146. Il frotte son derrière à la porte, il s'en bat les fesses, s'en moque. Porte signifie

ici prison.
147. La vue rappelle le souvenir ou la vue provoque l'amour ou nous allons nous

regarder en face.
148. Il est frappé avec la broche et n'a pas mangé le rôti, il doit expier sans en

avoir profité.
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Les bâtiments à droite avec les côtés droit et gauche de la rue de l'église
149. A quoi servent la chandelle et les lunettes, si le hibou ne veut pas voir, se dit

des personnes peu intelligentes et obstinées, qui refusent de comprendre.
150. C'est là, à l'enseigne des ciseaux, on y vend cher; 011 y tond les clients.
151. Le singe tire les marrons du feu avec la patte du chien, il fait faire une besogne

désagréable par un autre et en profite.
152. Celui qui fait bien ce qu'il doit faire, n'a pas besoin d'arborer une botte,

à bon vin point d'enseigne.
153. Il grille le hareng pour avoir le frai, il dépense son argent ou c'est un pique-

assiette.
154. Ceux qui sont bien portants ou malades sont au lit, les moribonds se trouvent

devant, on ne s'attendait pas à cela.
155. Le moribond tient la chandelle en main, plaisanterie sur quelqu'un qui entre

dans une chambre, une chandelle en main.
156. Il n'est si méchant pot qu'il tie trouve son couvercle.
157. Il a reçu son omelette, il a été congédié.
158. Tout le monde tâche de ramasser autant que possible, jeu de mots sur rapen,

navets et rapen, ramasser.
159. C'est une grande lanterne sans lumière, grande tête, peu de cervelle.
160. Mettre la vergue en croix, s'apprêter à partir.
161. Elever des pigeons au grenier, être tenancier d'une maison publique.
162. Les toits y sont couverts de tartes ou peut-être les murs sont faits de saucissons

et les toits couverts de tartes on y trouve tout en abondance.
163. Un vieux toit a besoin de beaucoup de réparations ou le violoneux se trouve

encore sur le toit, tout y est encore couleur de rose.
164. Il regarde la cigogne, il est paresseux il ne travaille pas.
165. Là où il y a des pigeons, entrent des pigeons.
166. Il a brûlé toute sa poudre, il a épuisé ses forces ou il tire sur les pigeons

d'autrui, il court sur les brisées d'autrui.
167. Il tâche d'enlever la couronne, il dispute la suprématie à un rival
168. Il a un Christophe qui le porte, il a un protecteur.
169. Il joue des jambes, il se sauve.
170. Celui qui frappe du glaive, périra par le glaive.
171. On prend les oiseaux au moyen d'oiseaux.
172. Chaque fou (bouffon) a sa marotte, à chacun sa marotte.
173. Il se trouve sur la roue, il est condamné à la roue et est roué vif.
174. Mais qui donc voit-on aller à l'église ? ou aller à l'église couvert d'un manteau

ou ils ne sont pas tous saints, ceux qui vont souvent à l'église.
175. Il tend la main, il demande l'aumône.
176. Il charge tout sur sa charrette, il prend tout ce qui lui plaît.
177. Le porc est lavé, l'affaire est réglée.
178. L'oiseau est pris dans la cage, la femme a pris l'homme dans ses filets.
179. Arborer la banderole de lièvre, se sauver.
180. Il bâtit des châteaux en l'air, il bâtit en l'air, il fait des châteaux en Espagne.
181. Celui qui regarde derrière soi, est le coupable.
182. Il frappe comme un aveugle qui veut toucher l'œuf, il juge au petit bonheur,

à l'aveuglette.
183. Il frappe à la porte d'un sourd, il parle à un sourd.
184. Prendre du crottin de cheval pour des figues, faire accroire à quelqu'un que

des vessies sont des lanternes.
185. Un balai neuf nettoie toujours bien, il fait balai neuf.
186. Elle le tient en laisse, elle le fait aller.
187. Il traîne le rouleau, il est trompé.
188. Mauvais est l'anus qui ne sait se contenir.

Le bâtiment central

189. Le chançard conduit la mariée à l'église, avoir une chance inespérée.
190. Sacristain, secoue donc le sablier, pour que le temps passe plus vite.
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191. Il mord dans un pilier d'église, un faux dévot, un hypocrite.
192. Elle lui coupe la bourse, c'est un pickpocket.
193. Il cherche une aiguille dans une botte de foin, il cherche une épingle dans

une botte de foin.
194«. Il a pissé contre la lune, l'affaire a mal tourné pour lui.
195. Il vanne des plumes ou du blé dans le vent, il fait du travail insensé.
196. Ce sont deux numéros perdants dans un panier percé, ce n'est absolument rien.
197. Il veut voler avant d'avoir des ailes, il veut faire quelque chose qui dépasse

ses forces.
198. A bon vin point d'enseigne.
199. Tourner casaque d'après les vents, tourner à tous les vents, changer de parti,

d'opinion.
200. Arborer le drapeau rouge, avoir les menstrues.
201. Etre d'aplomb.
202. La lutte pour les culottes; la femme veut porter les culottes.
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Vicomte TERLINDEN

UNE VUE DE ROME,
PAR HENDRIK VAN CLEVE

ES Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles viennent de faire
l'acquisition d'une œuvre aussi intéressante par la personnalité de

son auteur, que par le sujet qu'elle représente.
Il s'agit d'un tableau de Hendrik van Cleve, montrant le Vatican,

depuis la coupole encore en construction de la basilique Saint-Pierre
jusqu'à l'ancien pavillon du Belvédère, à la fin du second tiers du

Hendrik van Cleve, 3° du nom, appartenait à une famille d'artistes
travaillant à Anvers et à Gand. Il était fils de Guillaume van Cleve,
dit le vieux, et frère de Josse van Cleve le jeune, surnommé « de Sotte ».
Né à Anvers vers 1525, il fut l'élève de son père et de Frans Floris,
voyagea en Italie, fut admis en 1551 maître de la Gilde de Saint-Luc
à Anvers, épousa dans cette ville, le 2 juillet 1555, Paschasia Suys qui
lui donna trois fils : Gilles, Hans et Hendrik, 4e du nom, qui furent
peintres. On le trouve mentionné comme membre de la Gilde d'Utreclit
en 1569; il retourna à Anvers, où il mourut en 1589, d'une crise de
rhumatisme, à en croire Van Mander. Hondius grava son portrait se
détachant sur un fond de paysage italien avec les ruines d'un amphi¬
théâtre 1 (fig. 4).

Hendrik III était réputé comme paysagiste et peignit des fonds de
tableau pour son frère Martin van Cleve et pour Frans Floris; un inven¬
taire de 1621 mentionne plusieurs de ses œuvres. Pourtant, à en croire
la notice publiée dans Thieme-Becker 2, on n'aurait conservé aucun de
ses tableaux, Hulin de Loo ayant démontré que celui du Musée de
Vienne que lui attribuait von Mechel et qui représentait l'histoire de
l'enfant prodigue en plusieurs épisodes, n'est pas de lui.

A défaut de tableaux, on connaissait plusieurs dessins à la plume
et au lavis représentant des sites d'Italie. Le Cabinet des Estampes de
la Bibliothèque royale en possède un fort beau du temple de la Sybille à
Tivoli (fig. 3). Egger dans son intéressant ouvrage Römische Veduten 3
reproduit un de ces dessins, appartenant au Cabinet des Estampes de
Rome et montrant un panorama de la Ville éternelle, pris du versant
occidental de l'Oppius vers 1550. D'autres sont conservés à Berlin, à
Darmstadt, à l'Albertine et au Louvre.

1 Ce portrait est reproduit dans l'édition Hymans du Livre des peintres de K. van
Mander, t. I, p. 272.

2 Tome VII, p. 96-97, avec un crayon généalogique de la famille van Cleve - Voir
aussi Wurzbach, t. I, p. 288.

3 Egger, Römische Veduten, Vienne, 1911, t. II, pl. 107.

XVIe siècle (fig. 1).
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1. Hendrik van Cleve. Vue de Rome. Musée d'Art ancien, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)
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2. Vue de Iiome (gravure éditée chez Philippe Galle, d'après Hendrik van Cleve). (Photo B.R., Bruxelles)
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3. Hendrik van Cleve. Le temple de la Sybille à Tivoli. (Photo B.R., Bruxelles)

Ces dessins servirent aux nombreuses gravures éditées chez Philippe
Galle à Anvers et. signées Henri. Cliven. inven. ou monogrammées
H.V.C.4 (fig. 2).

Il faut remarquer que plusieurs de ces gravures, à en croire Van
Mander, ne reproduisent pas des dessins de van Cleve, car « il n'eut pas
l'occasion de voir tous les lieux que l'on voit paraître dans ses estampes,
villes, ruines et antiquités, mais il obtint beaucoup d'études d'un
Osterlin du nom de Melchior Lorch, qui avait fait à Constantinople
un long séjour » 5.

Ses gravures avaient valu à Hendrik van Cleve une réputation
universelle et l'on ne peut qu'approuver la direction du Musée royal
de Peinture ancienne d'avoir acquis un tableau de ce maître.

1 II existe deux suites principales de ces gravures : l'une de 38 planches Ruinarum
varii prospectus ruriumque aliquot delineationes, depingebat Henricus a Cleve,
excudebat Philippus Gallaeus. Nobili ornatissimo viro Duo Rutgero van der
Hoept, patricio Antverpiano, venerandae antiquitatis summo admiratori atque
elegantiarum artium fantori benignissimo Philippus Gallaeus A.E.D.O. (fron
tispice orné d'un écu à trois croix pâtées, rangées 2 et 1 et à une étoile en cœur) ;
l'autre de 13 planches : Regionum, rurium fondorumque varii atque amaeni
prospectus ab Henrico Cletvio pictore depicti et a Philippo Gallaeo' excursi 1587.
Adr. Col(laert) sculps.

5 Lorch, Melchior, né à Flensbourg en 1527, mort à Rome en 1586 (K. van Mander,
édit. Hymans, t. I, p. 272, n. 3.
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4. Portrait de Hendrik van Cleve
(gravé par Hondius).
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Cette œuvre particulièrement intéressante provient de la collection
du colonel Anson, à Catter Hall, Derbyshire. Elle est monogrammée et
datée de 1589, année de la mort de l'artiste, sur une stèle à l'avant-plan
et fut exposée en 1953 à Birmingham (n° 89)° et à Londres en 1953
(n° 371). Le fait qu'il provient d'une collection anglaise permet de
croire à l'identité de ce tableau avec une Vue de Rome de la Galerie
du roi d'Angleterre Jacques II (n° 941)1.

Le panorama de Rome est pris du point culminant de l'actuel jardin
du Vatican, là où se dressent la tour de Léon IX (1049-1054) et l'obser¬
vatoire pontifical. L'on voit, à droite, la basilique Saint-Pierre, en
pleine voie de transformation; le tambour de la coupole est presque
achevé, le bras droit du transept est en construction. A côté l'on voit
un édicule rond de construction ancienne, éventré par une forte
brèches. Derrière cet édicule l'on aperçoit les toits de la chapelle

0 E.K. Waterhouse, Some Notes on the Exhibition of Works of Art from Midland
Houses at Birmingham (Burlington Magazine, September 1953, p. 306).

7 Wurzbach, t. I, p. 288.
8 Cet édicule, annexe de l'ancienne basilique, figure encore intact sur la fresque de

Yasari, au palais de la Canceleria, représentant Paul III (1534-1549) visitant les
travaux du nouveau Saint-Pierre (Egger, o.e., introduction, fig. 19).
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5. Hendrik van Cleve. Vue de Rome. Coll. F. Lugt. Institut Neérlandais, Paris. (Copyright F. Lugt)



Pauline et de la Sala regia, construites par Sangallo sur l'ordre de
Paul III Farnèse (1534-1549) et, à droite de celles-ci, ce qui restait de
la grande nef de l'ancienne basilique avec son campanile, arbitraire¬
ment aminci par l'artiste et surmonté d'une flèche pointue. A gauche
de ce campanile nous remarquons le haut du palais construit par
Nicolas V (1447-1455) sur les plans d'Alberd et de Rosselino, puis le
toit de la chapelle Sixtine, élevée en 1478 par Giovanni de' Dolci pour
Sixte IV, et la masse imposante de la Tour Borgia, construite par
Alexandre VI et décorée par le Pinturicchio. Entre la Tour Borgia et
le Belvédère nous voyons la galerie de trois cents mètres de long, sur
laquelle défile un cortège pontifical, construite par le Bramante sur
l'ordre de Jules II (1503-1513) et formant actuellement l'aile orientale
de la cour du Belvédère pour aboutir à proximité de l'abside de la
Pigna, œuvre du Bramante, ainsi nommée à cause de la colossale pomme
de pin en bronze provenant des thermes d'Agrippa et qui orna Yatrium
de l'ancienne basilique Saint-Pierre, où elle fut remarquée par le Dante
qui la compare à la face d'un géant9. Le pavillon du Belvédère, ses
annexes et son jardin constituent la partie la plus intéressante du
tableau. On les voit tels qu'ils avaient été construits et aménagés par
Antonio Pollaiolo et Giacomo di Pietrasanta pour Innocent VIII (1484-
1492), avant leur transformation radicale dans l'état actuel, effectué
de 1772 à 1775 par Simonetti, sous les pontificats de Clément XIV et de
Pie VI. Le nom de Belvédère était parfaitement justifié pour ce petit
palais dont les fenêtres s'ouvraient sur l'admirable paysage du Monte
Mario, de Rome et de la campagne depuis l'altier Soracte jusqu'aux
Monts Albains. Jules II créa dans ce jardin un merveilleux musée en
plein air de marbres antiques où les artistes, comme le Néerlandais
Martin van Heemskerck (1498-1532)10, venaient étudier d'immortels
chefs-d'œuvre.

Le tableau d'Hendrik van Cleve nous donne, à petite échelle, un
véritable catalogue graphique de ce musée. Nous y voyons, en place
d'honneur, le Nil, joyau du Braccio Nuovo des Musées du Vatican, et
son pendant le Tibre que Pie VI fut obligé de céder au général Bona¬
parte avec nombre d'autres œuvres d'art en exécution du Traité de
Tolentino et qui figure aujourd'hui au Louvre 11. Ces deux chefs-d'œuvre
de l'art hellénistique avaient été découverts sous Léon X dans les ruines
du temple d'Isis. Figure aussi en bonne place, à côté d'une statue fémi¬
nine non identifiable le famettx torse d'Hercule, trouvé dans les ruines
du Théâtre de Pompée 13. Cette œuvre signée d'Apollonio de Nestore
était tellement admirée par Michel-Ange que la légende raconte que,

9 « La faccia sua mi parea lunga e grossa
Corne la pina di San-Pietro à Roma.» (Inferno, XXXI, 58-59).

10 Die Römischen Skizzenbücher von Martin van Heemskerk.
11 N° 593, dans la salle dite du Tibre. Musée du Louvre, Catalogue sommaire des

Marbres antiques, planche XX.
12 Le torse a été affublé d'une tête dans le tableau, mais dans la gravure de Philippo

Galle antérieure à celui-ci, on voit bien qu'il s'agit d'un torse.
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devenu presque aveugle, il se plaisait à la palper. Nous trouvons encore,
à l'extrême gauche de l'enclos, VAriane couchée que l'on appelait aussi
Cléopâtre et que le célèbre humaniste Balthazar Castiglione célébra
dans ses vers. D'autres statues, difficilement identifiables sont abritées
sous des portiques ou sous les voûtes du palais d'Innocent VIII. Les
anciens inventaires nous apprennent que, parmi ces œuvres d'art, figu¬
rent le célèbre Apollon que Jules II avait possédé comme cardinal dans
son palais des Saints-Apôtres. On y voyait aussi le fameux groupe du
Laocoon, acheté six cents écus d'or en 1506 par le pape et déjà connu
par une description de Pline l'Ancien. Sa découverte dans une vigne
voisine des thermes de Titus avait été un événement sensationnel,
chanté par le cardinal humaniste Jacques Sadolet et dont San-Gallo le
vieux et Michel-Ange avaient été les témoins émerveillés. Une statue de
Commode, sous les traits d'Hercule, une Vénus représentant Sallustia
Orbiana, femme d'Alexandre Sévère, trouvée dans le temple de Vénus
Génitrix, beaucoup d'autres œuvres encore égayaient de la blancheur de
leur marbre ce magnifique jardin l:!. Le tableau nous montre encore
un prélat et son escorte arrêtés devant un gigantesque hippocampe,
juché sur un sarcophage, et à l'avant-plan à gauche, un sphynx égyptien
et à droite, à côté d'une idole égyptienne, un autel orné d'une guirlande
sur lequel se lisent le monogramme de l'artiste et la date 1589.

Au-delà du Belvédère s'étendent les prati di Nerone et se dresse,
en bordure du Tibre, le château Saint-Ange, entouré de l'enceinte
carrée et des quatre bastions ronds construits par Nicolas V et Alexan¬
dre VI, et dominant de sa masse puissante le couloir fortifié qui l'unit
au Vatican, ainsi que les rues étroites du Borgo et le pont enjambant
le Tibre.

La ville s'étend sur la rive gauche du fleuve. Partant de la coupole
en construction du nouveau Saint-Pierre, l'on reconnaît le Coliséft,
le Capitole, les arcades de l'aqueduc de YAqua Claudia, la colonne
Trajane, le Panthéon, la colonne Antonine ou de Marc-Aurèle, pour
aboutir, par-dessus la masse des églises, palais et habitations privées,
à la section de la muraille d'Aurélien allant du Tibre à la Porta del
Popolo.

Une ligne de collines, traitée de façon assez fantaisiste et sensée
représenter le Soracte et les Monts Latins, forme le fond du paysage.

Reste à résoudre le problème posé par la date figurant à côté du
monogramme du peintre. Il est incontestable qu'en 1589 l'aspect du
Vatican et de la cour du Belvédère ne correspondait plus à ce que nous
montre le tableau. A cette date la coupole de Saint-Pierre venait d'être
achevée par Giacomo délia Porta et Domenico Fontana, sur les plans
de Michel-Ange. D'autre part une gravure datée de 1565 prouve que
la cour du Belvédère avait été clôturée sous le pontificat de Pie IV,

13 G. Goyau, A. Pératé et P. Fabre. Le Vatican, les Papes et la Civilisation, Paris.
1895, pp. 581-582.
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par une galerie, faisant pendant à celle figurant sur le tableau " et
l'on sait qu'en 1587 Sixte-Quint avait interrompu les harmonies majes¬
tueuses du Bramante par la construction de la Bibliothèque vaticane
qui coupait transversalement la cour en deux parties égales.

Comment expliquer cette discordance anachronique entre la date
et le sujet représenté ? 11 est presque certain que lors de son séjour
à Rome, entre son admission à la maîtrise à Anvers en 1551 et son

mariage avec Paschasia Suys en 1555, Hendrik van Cleve dut faire un
dessin au lavis et à l'encre dti Belvédère du Vatican, comme il en
avait fait tant d'autres en Italie. De ce dessin qu'il rapporta chez lui,
il s'inspira pour la gravure n° 15 de la série gravée par Philippe Galle,
que nous reproduisons ci-contre. Le monogramme du peintre se lit sur
une muraille à l'avant-plan vers la droite. La représentation du sujet
a été simplifiée : la plus grande partie du Vatican avec Saint-Pierre
et le petit jardin à gauche du pavillon du Belvédère ont été supprimés.
Le nombre des statues a diminué, on voit encore cependant le Nil et le
Tibre et le fameux torse qui, cette fois n'est pas affublé d'une tête com¬
me sur le tableau. La vue de Rome a aussi été simplifiée et est devenue
presque schématique. On reconnaît à droite le Capitole et YAra Coeli
avec son grand escalier, la coupole surbaissée du Panthéon et une

grande église sensée représenter le Latran. La silhouette du château
Saint-Ange est considérablement modifiée, le pont est surélevé, les
palais et maisons assez clairsemés sont couverts de toits en pente,
d'aspect septentrional, et un espace vide inexplicable coupe la ville en
deux. Vers la gauche l'on aperçoit un édifice rond qui pourrait être
le mausolée d'Auguste et mie église qui semble pouvoir être identifiée
avec Sainte Marie du Peuple. A l'extrême gauche on reconnaît le
ponte Milvio ou Molle.

De même que de son dessin il avait tiré une gravure, Hendrik van
Cleve s'en inspira également pour des tableaux. Outre celui que nous
étudions, il en peignit un autre à peu près semblable que reproduit
Egger dans ses Römische Veduten 15 et qu'il signale comme appartenant

14 Disegno del Tornamento fatto il luno di Carnavale a Roma nel theatro va'icano
per Ant. Lafreri formis 1565. Gravure d'Etienne Duperac. Un intéressant tableau
du Musée communal d'Ixelles (n"> 668), attribué à Aquasparte, représente le même
sujet.

15 Tome I, pl. 42 et 46. Der Neubau von St. Peter und der vatikanische Palast. -

Die Gartenanlagen des Belvedere und ihr Statuenschmuck. La construction du
nouveau Saint-Pierre est plus avancée que sur notre tableau; la coupole commence
à se dresser au-dessus du tambour; il y a quelques variantes dans la disposition
des statues dans le jardin du Belvédère; le panorama de la ville de Rome est
traité de façon plus sommaire. Le tableau reproduit par Egger est mentionné sous
le n°982 du catalogue de 1896 du Musée de Vienne, avec la rubrique: Anonyme
néerlandais, Vue de Rome, sur bois, 72 X 102, montrant à l'avant-plan les jardins
du Vatican, à gauche Sixte-Quint et sa suite, à droite Saint-Pierre en construction.
Ce tableau qu'Egger dit dans la préface de son ouvrage, datant de 1911, qu'il
se réservait d'étudier plus tard, ne figure plus dans l'édition de 1928 du catalogue
du Musée de Vienne. Il fut acquis par voie d'échange vers 1926 par Monsieur
F. Lugt et est conservé à l'Institut néerlandais de Paris.
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au Musée de Vienne el que le Burlington Magazine10 mentionne
comme ayant passés dans la collection Fritz Lugt à l'Institut néerlandais
de Paris 17 (fig. 5).

Rectification faite de la discordance entre la date et l'objet repré¬
senté, nous pouvons considérer le tableau acquis par le Musée de
Bruxelles, non seulement comme une œuvre d'art intéressante, mais
aussi comme un document de première valeur pour la topographie
romaine, à la fin du second tiers du XVIe siècle.

10 Numéro de septembre 1953, p. 306.
17 Reproduit dans le Maandblad voor beeldende Kunsten, April-Mei 1950, p. 98.

EEN GEZICHT OP ROME DOOR HENDRIK VAN CLEVE

door burggraaf TERLINDEN.

Het schilderij van Hendrik van Cleve, onlangs door de Koninklijke Musea aan¬
gekocht, is belangrijk zowel wat het onderwerp betreft als de persoonlijkheid van
zijn auteur. Het toont het Vatikaan, vanaf de koepel van de Sint-Pieterskerk tot aan
het oud paviljoen van de Belvedere, op het einde van het tweede derde der
16de eeuw.

Aan Hendrik van Cleve had men tot nog toe geen enkel schilderij met zeker¬
heid kunnen toeschrijven. Deze kunstenaar werd geboren te Antwerpen ca. 1525,
was leerling van zijn vader Willem en van Frans Floris en overleed in 1589. Na in
Italië te hebben verbleven, werd hij in 1551 opgenomen in het Sint-Lucasgild te
Antwerpen. Hij verwierf een grote faam als landschapschilder. Zo men geen
schilderijen van zijn hand met zekerheid kon aanwijzen, talrijke gehoogde teke¬
ningen met Italiaanse veduten en twee belangrijke reeksen prenten, uitgegeven 'bij
Filips Galle te Antwerpen, waren daarentegen bekend. Deze prenten zijn gesigneerd
Henri Cleven inven. of dragen het monogram H.v.C. Op het hier besproken schil¬
derij komt hetzelfde monogram voor met bovendien het jaartal 1589.

Het critisch onderzoek van de verschillende gebouwen van het Vatikaan, toont
aan dat zij zijn afgebeeld in een staat die ver deze van 1589 — het jaar zelf van
het overlijden van de kunstenaar — voorafgaat. Buitengewoon interessant is het
gedeelte van het schilderij dat het openluchtmuseum van antieke sculptuur weer¬
geeft, ingericht door Paus Julius II in de tuin van het Belvedere. Men kan er ver¬
schillende beroemde meesterwerken onderscheiden, o m. de Nijl, de Tiber en het
beroemde Torso zozeer door Michelangelo bewonderd.

De discordantie tussen de staat van de afgebeelde bouwwerken en de datum
die voorkomt op het schilderij kan wellicht op de volgende wijze verklaard
worden. Gedurende zijn verblijf te Rome maakte Hendrik van Cleve een gewassen
tekening — zoals hij er zoveel in Italië uitvoerde — en gebruikte ze als uitganspunt
voor een prent voorzien van zijn monogram en het nummer 15 van de eerste reeks
door Filips Galle gegraveerd. Later inspireerde hij zich nogmaals van de tekening,
thans evenwel voor een schilderij, waarvan een tweede, ongesigneerde en ongeda¬
teerde versie behoort tot de verzameling van de heer Frits Lugt te Parijs.

Het van signatuur en datum voorziene Gezicht op Rome, onlangs door de
Koninklijke Musea aangeworven, is ten aanzien als het enig schilderij dat met
volstrekte zekerheid van Hendrik van Cleve is. Het levert ons tevens een belangrijk
dokument voor de topografie van Rome in de 16de eeuw.
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Ludwig BURCHARD t

JORDAENS HEAD-STUDIES
WRONGLY ATTRIBUTED TO RUBENS

One of the projects on which the late Dr. Ludwig Burchard worked
shortly before his last illness dealt with some female portrait heads by
Jacob Jordaens, at, times ascribed to Rubens. His first thought for
the title under which he wished to publish his studies was Jordaens'
Head Studies and their Drawings, but, in the end, he preferred the
title here given, and he hoped to submit the article when finished to
the Brussels Bulletin. As so often, progress on the ivork was hampered
by his self-imposed discipline, by which nothing might be published
unless all « facts » had been thoroughly checked, and until the best
possible photographs had been obtained. At the time of his illness
he had been unable either to check certain measurements, obtained
by calculation from a photograph, or to obtain a satisfactory photo¬
graph of a painting in the Stift of St-Florian, in spite of various efforts
that he and willing friends had made.

At the suggestion of Professor Dr. R.-A. d'Hulst I have agreed to
submit my father s material for publication, and, to the best of my
ability, to outline his opinions from his notes. The plates will speak
for themselves.

Wolfgang Burchard.

THE Head of a Young Woman here reproduced (plate 2) was firstdiscussed and reproduced as No. 55 in the catalogue of the Rubens
Exhibition held by Goudstikker at Amsterdam in 1933. It was then
lent by the great collector Frans Koenigs of Haarlem, and Ludwig
Burchard's high appreciation of this painting is best expressed in his
own words of 1957 : «... dieses herrliche Gemälde, dass ich von jeher
geliebt und bewundert habe seit ich es, zum ersten Male, im Jahre
1933, in Holland kennen lernte ». It was this affection for the great
quality of this portrait that prevented him from expressing either his
doubt that Rubens was the author, or his opinion that it was in fact
by Jordaens until he had further proof for this attribution. The
attribution of the Koenigs portrait has been under discussion ever
since 1933, and this is also true of its companion piece, the beautiful
and serene profile Head of a Girl formerly in the collection of Maurice
Oelacre at Ghent (plate 1). It has been generally agreed that the
same model posed for both portraits, and that both were by the same
hand. The Delacre Head was attributed to Rubens as far back as the
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Cercle Artistique Exhibition at Ghent in 1897/981, and as late as
1960 when it appeared at Christies (April 1, lot 120). Ludwig Burchard
never believed the Delacre Head to be by Rubens, thinking it to be
rather by Jacob Jordaens, but—as in the case of the Koenigs portrait—
he was reluctant to publish this opinion without further supporting
evidence. Such evidence turned up early this spring. Looking through
Max Rooses' De Teekeningen Der Vlaamsche Meesters, Onze Kunst,
1903, Afl. 12, XIX, he noticed that the Braunschweig Museum had a
drawing by Jordaens (plate 3) of a woman's head in the identical pose
as the girl in the Delacre portrait, a drawing widely accepted as by
Jordaens2. This moved him to further research, and to the decision
to publish his findings.

A closer examination of the Delacre painting (on panel, 38.1 by
30.16 cms) revealed that the panel was formed by two oak bords,
joined transversely, the upper board being 22.54 cms and the lower
board 15.56 cms in height. The upper board was stamped with the
Antwerp brand, the two hands, near the extreme edge, and approxi¬
mately behind the girl's top-knot.

Incorrectly measured when exhibited in Paris in 1936/37 as being
42 by 33 cms 3, it became evident that the Delacre panel was of almost
the same size as the former Koenigs portrait, said by the present
owner to measure 38 by 29.5 cms. An old photograph in Ludwig
Burchard's files shows that the Koenigs portrait panel consists also
of two boards, and this is confirmed by the present owner. It has not
yet been possible to ascertain the exact measurements of these two
boards, but calculations based on the photograph suggest that the upper
board is 22.8 cms and the lower one 15.2 cms high. These panel mea¬
surements suggest that both portraits were originally part of one
oblong double portrait with the two figures back to back, the Antwerp
brand having then been placed nearly centrally at the back of the
uncut panel.

By reproducing the two portraits, side by side, and in the same
scale, it becomes clear that the shoulders of the two figures were once
close enough to overlap. A small triangle, at the left of the Koenigs
portrait, and above the young girl's right shoulder, must have been
overpainted, being part of the shoulder of the Delacre portrait. The
reconstructed double portrait of a young girl can now be added to the
number of multiple portrait studies by Jacob Jordaens which have
come down to us.

Jordaens' drawings have been less often confused with Rubens
than his early paintings. The drawing4 of an old woman in profile
in the Louvre is an exception, having at times been ascribed either

1 H. Hymans, in La Chronique des Arts, Paris, 1898, p. 183; Œuvres de
Henri Hymans, Brussels, 1920, III, p. 571.

2 Black and red chalks, 30.1 by 18.9 cms.
3 Rubens et son Temps, 1936/37, no. 58.
4 Black and red chalks, heightened with white; 36,4 by 27.3 cms; Inv. no. 20.019.
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5. Jacob Jordaeiis. Old Woman in Profile (drawing). Louvre, Parts,
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to Jordaens or to Rubens (plate 5). It was sold in the Bertheels sale
in 1789 5 as by Rubens, attributed by Frédéric Reiset to Jordaens 6,
reclaimed for Rubens by Rooses 7, returned to J ordaens by Lumet and
Rambosson s, listed under the « Ecole et manière de Rubens » by Frits
Lugt 9, and among those drawings attributed « in error to Jordaens or
his Studio » by R.-A. d'Hulst10. A painting, preserved in the Stift of
St-Florian near Linz, agrees closely with this drawing. The reproduc¬
tion here given (plate 4) is made from a poor photograph, hut the
picture (48 by 34 cms) is evidently very close to Jordaens himself. In
any case there is now reason to consider the Louvre drawing as a
Jordaens study from life, and as the study for a painting by Jordaens,
in the same way in which the Braunschweig drawing may be con¬
nected with the portrait in the Delacre collection.

5 F. Lugt, Répertoire des Catalogues de Ventes, 1600-1825, The Hague, 1938,
no. 4501.

0 Reiset, Notice des dessins etc... exposés ... au Musée du Louvre, première partie,
Paris, 1878, in-12, no. 525.

7 Rooses, L'Œuvre de Rubens, vol. V, [1892], p. 293, no. 1573.
8 L. Lumet and Y. Rambosson. Le Dessin par les grands Maîtres, Paris, (approx.

1911/13), who reproduce this drawing as by Jordaens (Fol. I., pi. 45).
9 F. Lugt, Musée du Louvre, Inventaire général des dessins des Ecoles du Nord,

Ecole Flamande, (Paris, 1949), vol. II, p. 57, no. 1248, pl. LXXVI.
10 R.-A. d'Hulst, De Tekeningen van Jakob Jordaens, Brussels, 1956, p. 454, no. 395.

ETUDES DE TETES PAR JORDAENS, ATTRIBUEES A
TORT A RUBENS

par Ludwig BURGHARD.
Peu avant sa mort, Ludwig Burchard prépara une élude destinée à ce Bidletin.

D'après les notes rassemblées dans cette intention, son fils Monsieur Wolfgang
Burchard, a rédigé le texte de l'article publié ici.

Deux études, une Tête d'une jeune femme, jadis dans la collection Frans ICoenigs
à Haarlem, et une Tête de jeune fille, jadis dans la possession de Maurice Delacre
à Gand, ont toujours été considérées comme étant de la même main et peintes
d'après un même modèle. Au sujet de l'attribution, une discution a été engagée
depuis quelques années, bien que les deux tableaux étaient attribués le plus souvent
à Rubens. Déjà depuis longtemps, Ludwig Burchard était persuadé qu'il y avait
erreur, et que c'était en réalité Jacques jordaens qui les avait peints. Avant de
donner son avis définitif, il a cherché à réunir plus de preuves. Un examen plus
approfondi l'a amené à la conclusion que les deux têtes étaient peintes originalement
sur le même panneau — procédé employé volontiers par Jordaens — et que par
la suite ce panneau fut scié en deux. En même temps il a affirmé qu'un dessin,
conservé au Musée Herzog-Anton-Ulrich à Brunswick et déjà attribué à Jordaens
par Max Rooses, serait une étude d'après nature de la jeune femme qui a servi de
modèle aux deux peintures susmentionnées et d'où l'attitude correspond à celle
de la peinture de la collection Delacre. Finalement il attribue à Jordaens une
Vieille femme de profil, tableau conservé au Abbaye de Saint-Florian près de Linz,
ainsi qu'un dessin d'après nature, au Louvre, qui aurait servi comme étude à ce
dernier tableau.
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M. van der VENNET

UN PORTRAIT DE FAMILLE

D'ANTOINE SALLAERT

A LA PINACOTHEQUE
DE MUNICH

E château de Gaesbeek, en Brabant, possède une grisaille qui fut
longtemps attribuée à Van Dyck (fig. 1). Elle représente un jeune

seigneur, accompagné des armes de la famille de Hornes, et présenté
par Minerve à l'archiduc Léopold-Guillaume. La toile n'est pas signée,
le sujet, mal défini, mais une gravure au burin, dont le Cabinet des
Estampes à Bruxelles possède un exemplaire, reproduit la même com¬
position en contre-partie. Nous y lisons que le comte Philippe-Eugène
de Hornes défendit, le 29 mars 1651, au collège des Jésuites à Louvain,
une thèse de mathématiques, d'optique, et d'art de la guerre. Les
onze propositions de la thèse sont inscrites sur le socle carré dans la
partie droite de la composition. Un médaillon ovale porte les titres de
l'archiduc Léopold-Guillaume qualifié de fort, juste et prudent. Ces
vertus entourent le trône du gouverneur : la force, symbolisée par un
lion, la justice, reconnaissable à sa balance, la prudence, un miroir
à la main. De petits amours mathématiciens, artilleurs, ou porteurs
d'instruments divers, personifient les thèses défendues. La gravure porte
le nom du graveur : « Pet. Dannoot sculp. » et celui de l'auteur du
projet : « Ant. Sallaert delineavit ». Ce qui nous permet de donner
avec certitude la belle grisaille du château de Gaesbeek au peintre
Bruxellois Antoine Sallaert1. (T. 72 X 105 cm.)

La composition de cette grisaille est souple et aisée, sains excès
d'emphase malgré la symbolique compliquée du sujet. Les figures et
les draperies sont mouvementées, les gestes, rapides et nerveux. Le
dessin, précis, insistant, cerne les profils aigus des personnages aux
nez pointus, aux lèvres pleines, volontiers entrouvertes, aux paupières

1 Cette toile fut probablement exécutée comme esquisse-modèle de la composition.
Mr le Professeur L. Van Puyvelde, à qui nous adressons nos remerciements, nous
a signalé la mention d'un dessin destiné au graveur dans le Catalogue des tableaux
déposés au Collège de Bruxelles et provenant des ci-devant Jésuites ... 1777,
p. 41. « Une belle esquisse en grisaille représentant l'Archiduc Léopold-Guillaume
auquel le comte de Hornes dédie une thèse de philosophie. Papier sur bois.
H. 3 pi. L. 3 po. »
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1. A. Sallaert. Philippe-Eugène de Hornes faisant hommage de sa thèse doctoale à l'Archiduc Léopold-Guillaume
(grisaille). Château de Gaesbeek. (Copyright A.C L, Bruxelles)



minces très dessinées. Les mains, plutôt grandes, se ressemblent toutes :
poignet étroit, paume allongée et charnue, doigts longs et un peu
minces. La main ouverte du comte de Hornes montre une éminence
du pouce anormalement accentuée. L'exécution fougueuse a quelque
chose de mouvant, d'instable, qui trahit chez le peintre une exception¬
nelle nervosité.

Simple grisaille, la toile de Gaesbeek ne nous permet pas d'appré¬
cier la palette d'Antoine Sallaert qui nous est pourtant connue par
les rares œuvres peintes, signées de ce maître et conservées jusqu'à
nos jours. Nous songeons à la Décollation de saint Jean-Baptiste de
l'église de Relegem près de Wemmel, œuvre signée et datée de 1634
(T. 190 X 136 cm). Dès l'abord, le coloris de ce tableau frappe par la
moëlleuse clarté de certaines figures qui tranchent sur des tons très
sombres. La partie gauche du tableau représente Salomé portant la
tête de saint Jean-Baptiste sur un plat. Elle est traitée dans urne gamme
de gris argent à reflets bleu foncé et de jaunes d'or avec ombres
rougeâtres et éclats jaune paille. A droite, en revanche, apparaissent
des couleurs très sombres : vert foncé ombré de noir, rouge sourd
alourdi de bruns largement étalés. Des ombres profondes, gris bleu,
assombrissent les chairs que des touches de laque carminée, posées un
peu partout, ne réussissent pas à réchauffer. L'ensemble, malgré les
jolies couleurs de la partie gauche, ne chante pas vraiment.

Ce coloris légèrement désaccordé, cette prédominance de jaunes
d'or alliés à des gris et à des bleus, les fortes ombres bleutées des
chairs, les rehauts de carmin, se retrouvent dans d'autres œuvres

connues, tel le grand portrait La Vierge aux Magistrats, signé et daté
de 1634, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles (fig. 2). Dans cette œuvre,
Sallaert se révèle excellent portraitiste. Plus observateur que psycho¬
logue, il décrit l'aspect extérieur de ses modèles, d'une brosse vigou¬
reuse.

Un grand Portrait de famille attribué à un Maître anonyme des
environs de 1630, à la Pinacothèque de Munich, nous a fait songer
d'emblée aux œuvres d'Antoine Sallaert (Cat. n° 167, 222 X 297 cm)
(fig- 3).

La composition rappelle celle de la Grisaille de Gaesbeek par sa
suite de personnages juxtaposés devant un riche décor de fond; elle
s'apparente à la Vierge aux Magistrats par l'immobilité des personnages
de gauche qui contraste avec le mouvement de la partie droite du
tableau. Toutes les caractéristiques des œuvres de Sallaert se retrouvent
dans le Portrait de famille : vivacité des gestes, mouvement des drape¬
ries, précision un peu aiguë du dessin, simple objectivité des portraits.
Les mêmes types de personnages au fin profil, au nez pointu, aux
lèvres charnues parfois entrouvertes, se rencontrent dans le Portrait
de famille comme dans la Grisaille de Gaesbeek. La main ouverte du
père dans le Portrait de famille (fig. 4), montre les longs doigts effilés,
la paume allongée, l'éminence fort saillante du pouce, que nous avons
observés dans la main du Comte de Hornes (fig. 5). Une main semblable
se voit dans un tableau de l'église d'Alsemberg (fig. 6), attribué à
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2. A. Ôallaert. La Vierge aux Magistrats. Hôtel de ville de Bruxelles. (Copyright A.C.L., Brux.)



 



4. A. Sallaert. Portrait de famille (détail). Pinacothèque de Munich.
(Photo Bayerische Staatsgemäldcsammlungen)

5. A. Sallaert. Philippe-Eugène de Hornes... (détail). Château de Gaesbeek.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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6. A. Sallaert Histoire de la fondation de l'église d'Alsemberg (détail),
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Sallaert par des documents d'archives -. Les ombres de ces trois mains
sont massées de façon identique.

La parenté de coloris est plus frappante encore. Le Portrait de
famille, comme les œuvres de Sallaert, étonne par un certain déséqui¬
libre dans la couleur. Les parents, vêtus de noir, se détachent sur une
draperie d'un violet sourd. Les deux garçons, installés au pupitre à
gauche de la composition, sont traités en teintes neutres. Le groupe
de droite, au contraire, rayonne de jaunes d'or à reflets paille, de roses
violacés, qui contrastent avec des bleus francs. Coloriste raffiné dans
les détails, le maître se montre moins heureux dans l'effet d'ensemble
de la toile. Les couleurs chatoyantes des morceaux se fondent dans
une harmonie un peu grise. La tonalité assourdie du Portrait de famille
contraste avec la palette ensoleillée des Ruhens et des Jordaans exposés
dans la même salle de la Pinacothèque,

2 G. Theys, Over enkele Schilderifen in de Kerk van Alsemberg, dans ; Eigen
Schoon en de Brabander, t. \ III (1933-34), pp. 131-34, et Cte d'Arscliot, Tableaux
peu connus conservés en Brabant, dans : Revue belge d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art, t. XVI (1946), 3-4, p. 120.

189



La manière de procéder, comme l'emploi de certaines couleurs
propres aux œuvres de Sallaert se retrouvent dans le Portrait de famille.
Citons : le rouge sourd avec ombres brunes largement étalées, iden¬
tique dans le vêtement du bourreau à Relegem et dans la jupe de
dessous de la mère à Munich, les manchettes peintes en un glacis trans¬
parent et reprises d'un trait précis et un peu sec, la touche franche de
carmin posée dans l'ombre bleutée d'une arcade sourcilière, le double
éclat blanc fortement empâté dans le coin d'une cornée, la tache
d'ombre bleutée posée d'un coup, dans la joue de la fillette de profil
à Munich, sur le poignet de sa mère, comme au creux du dos des
angelots de Gaesbeek, le trait gris qui cerne les profils, enfin, la
manière brusque de mener la brosse, en traînées parallèles dans les
chairs, en zig-zag dans les tissus. On reconnaît partout le même tempé¬
rament d'artiste fougueux, plus dessinateur que peintre.

Plusieurs auteurs ont considéré le Portrait de famille de Munich
comme un autoportrait du peintre quel qu'il soit3. L'attitude du père
de famille semble leur donner raison. Il dissimule quelque peu sa main
droite, celle qui peint, sous le bras de sa femme et désigne ses enfants
d'un large geste de la main gauche, mais il ne regarde ni femme, ni
enfants, toute son attention semble fixée sur un point en face de lui,
peut-être sur le miroir qui reflète son image.

En se basant sur des documents d'archives, A. Wauters a réuni
quelques renseignements sur la personnalité d'Antoine Sallaerti. Le
peintre habita la paroisse de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles,
au lieu dit « Terre neuve ». Sa femme s'appelait Anna Verbruggen,
son fils aîné devint prêtre, tandis que le deuxième, Jean-Baptiste, fut
peintre, élève de son père qui l'inscrivit comme apprenti en 1629.

Les registres de baptême de l'église de la Chapelle, conservés depuis
la fin du XVIe siècle, nous ont permis de reconstituer la famille
d'Antoine Sallaert et d'Anna Verbruggen5. Ils eurent sept enfants:
trois garçons et quatre filles dont l'une, née en 1609, dut mourir en
bas âge puisque son prénom, Anna, fut repris en 1619. Marie, l'aînée,
fut baptisée le 18 septembre 1606; Jean-Baptiste, le 14 février 1612;
Michel, le 27 septembre 1613; Catherine, le 15 décembre 1615; Anna, le
8 août 1619. L'acte de baptême d'Antoine, le futur prêtre, manque,
mais d'autres textes d'archives mentionnent ce fils aîné. Rien ne s'op¬
pose à l'identification de ces six enfants dans le portrait de Munich.
Des deux garçons groupés autour du pupitre, c'est précisément le cadet
qui dessine. Le troisième fils, qui s'amuse avec son chien, semble à
peine plus jeune que le dessinateur. Or, Jean-Baptiste et Michel ne
diffèrent que d'un an. En revanche, les grands écarts d'âge entre les
fillettes sont nettement sensibles.

3 On trouvera la bibliographie du sujet dans : J. Reder, Research on Sir Anthony
Van Dyck and Samuel Hofman, New-York, 1941, 4°, p. 74.

4 A. Wauters, Les Tapisseries bruxelloises, Bruxelles, 1878, pp. 247-248.
5 Archives de la ville de Bruxelles, Hôtel de Ville de Bruxelles, Archives paroissiales

de Notre-Dame de la Chapelle, registres B.3, B.4, B.5, B.6, B.7.
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A en juger par les costumes, la date de 1630 assignée au Portrait
de famille de Munich nous paraît un peu tardive. Les costumes des
garçonnets ne diffèrent guère de ceux que portent les fils de Rubens
dans le beau portrait de la galerie Liechtenstein à Vaduz, peint vers
1625. Les coiffures des femmes, aux cheveux tirés et réunis en un

chignon cerclé de rubans, sont identiques à la coiffure de la femme de
Corneille de Vos dans le Portrait du peintre et de sa famille, au musée
de Bruxelles, daté de 1621. Enfin, les manches des fillettes ne montrent

pas encore les deux ballons si caractéristiques des modes Louis XIII
que l'on voit déjà dans le Portrait de fillette de Corneille de Vos, daté
de 1627, au musée Städel à Francfort. Peut-être faudrait-il assigner au
Portrait de famille de Munich une date plus proche de 1620 que
de 1630.

Nous proposons d'attribuer le Portrait de famille de Munich à
Antoine Sallaert et d'y voir le portrait du peintre entouré de sa femme
et de ses enfants.

EEN FAMILIEPORTRET DOOR ANTHONIS SALLAERT IN
DE PINACOTHEEK TE MÜNCHEN

door Mej. M. VAN DER VENNET

Een burijiigravure, waarvan 's Rijks Prentencabinet een exemplaar bezit, heeft
ons toegelaten de mooie grauwschildering uit het kasteel te Gaasbeek te identifi¬
ceren als van de hand van Antlionis Sallaert. Zij stelt graaf Filips-Eugeen van
Hoorn voor, die zijn doktersthesis aan aartshertog Leopold-Wilhelm aanbiedt. De
bewogen compositie, de slanke profielen, de vlugheid der gebaren, de ietwat
scherpe en gespierde lijnvoering zijn zoveel karakteristieken van de stijl die men
aantreft in de gesigneerde werken van de schilder, n.l. De Onthoofding van Johannes
de Doper in de kerk te Relegem en De Maagd met de Magistraat in het stadhuis
te Brussel.

Het koloriet van deze laatste twee schilderijen getuigt van een nieuwe oorspron¬
kelijke trek van de Meester. Zeer somber in sommige delen, helder in andere, lijkt
het enigszins onevenwichtig. Goud- of strogelen, verbonden met blauwen en grijzen,
worden bij voorkeur aangewend. De vleespartijen, met blauwe schaduwen, zijn
gehoogd met toetsen karmijnrood. Het geheel vertoont een ietwat grijze harmonie
niettegenstaande zekere lokale, oplichtende tonen.

Al deze stijlkarakteristieken hebben wij teruggevonden in een mooi Familie¬
portret uit de Pinacotheek te München, in de cataloog (nr. 167; 2,22 X 2,97 m.)
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toegeschreven aan een « Vlaams Meester van omstreeks 1630 ». Overtuigd voor een
werk te staan van Anthonis Sallaert, hebben wij ons onderzoek doorgevoerd tot de
analyse van de factuur, die wij identiek bevonden hdbhen met deze van de
geauthentificeerde werken. Dit portret is vaak aangezien geworden als een
zelfportret van de schilder omgeven door zijn gezin. Aangezien er geen enkel portret
van Anthonis Sallaert met zekerheid bekend is, kan men zich onmogelijk door
vergelijking een mening vormen omtrent de identificatie. Wij hebben dientengevolge
opzoekingen gedaan in de doopregisters van de Kapellekerk, parochie van de schil¬
der, wat betreft de samenstelling van zijn familie. Het aantal en het geslacht dei-
kinderen, de leeftijdsverhoudingen stemmen volledig met de afgebeelde familie
overeen. De geboortedata passen volledig bij de schijnbare leeftijd van de kin¬
deren, wanneer men rekening houdt, afgaand op de kledijen, met het feit dat het
werk moet uitgevoerd geworden zijn op een datum die dichter bij 1620 dan bij
1630 ligt. Tenslotte, de knaap die afgebeeld is aan zijn tekentafel is blijkbaar niet de
oudste zoon; welnu, het is bekend dat het Sallaert's tweede zoon is die schilder
is geworden.
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Horst VEY

ANTON VAN DIjCK
ÜBER MALTECHNIK

TVfE Bodleian Library zu Oxford verwahrt bei den Manuskripten des
Philologen und Geistlichen Dr. Thomas Marshall (1621-85) ein

Kollektaneenbuch1, in dem sich unter den verschiedenartigsten Auf¬
zeichnungen auch ein niederländischer Text findet, der die besondere
Aufmerksamkeit der Kunsthistoriker beansprucht. Er steht auf fol. 11
recto - 12 verso und ist überschrieben « Observât d. Ant— Dykii ».
Schon ein vorläufiges Studium führt zu dem Schluß, daß diese Be¬
obachtungen in der Tat auf den Meister zurückgehen können und in
jedem Fall verdienen, zu weiterer Diskussion vorgelegt zu werden.

Thomas Marshall, der Sammler der Notizen, immatrikulierte sich
am 23.10.1640 am Lincoln College zu Oxford und war Traps scholar
vom 31.7.1641 bis 1648. Er war ein bedeutender Kenner des Angel¬
sächsischen, des Gotischen und anderer germanischer Sprachen. Wich¬
tig ist, daß er seine frühe Unterweisung neben anderen durch Francis-
cus Junius erhielt, den Bibliothekar Arundels, den Van Dijck am
14.8.1636 um ein Motto für das Stich-Porträt Kenelm Digbys gebeten
und dessen De picture veterum er im gleichen Brief hoch gelobt hatte
(Rubens folgte ihm darin am 1.8.1637). 1650-56 war Marshall Prediger
der Merchant Adventurers, einer englischen Handelsgesellschaft, in
Rotterdam. 1656-72 lebte er in Dordrecht; in jener Zeit sammelte er
holländische Handschriften. Dann kehrte er als Rektor an das Lincoln
College zurück. Von 1681 bis zu seinem Tode war er Dekan von
Gloucester ".

Daß Marshall des Niederländischen mächtig war, erklärt sein
Lebenslauf wolil zur Genüge. Sein Kollektaneenbuch enthält aber
noch Aufzeichnungen in verschiedenen anderen Sprachen, und von
allen darf man trotz dem wechselnden Duktus der Hand annehmen,
daß sie von Marshall selbst stammen, und dieser je nach der Sprache
seine Schrift leicht änderte. Ein gutes Beispiel für seine sprachlichen
Neigungen bietet fol. 58 verso, auf dem ein Mustersatz in nicht weniger
als 23 verschiedenen Sprachen erscheint (leider nicht auf Niederlän¬
disch). Die erste Aufzeichnung des Manuskripts auf fol. 2 ist vom

1 Ein sogenanntes commonplaee-book. Ms. Marshall 80. Summary Catalogue, nr.
8661.

2 Vgl. Dictionary of National Biography, 36, 1893, 247-48. Für entgegenkommende
Auskünfte gebührt Dank auch Miss Molly Barratt vom Department of Western
Manuscripts der Bodleian Library.
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8.1.1643 (44) datiert. Die nächste Aufzeichnung nach den Kunstnotizen,
die insgesamt fol. 11-20 einnehmen, ist auf fol. 23 eine Liste von
Bibelausgaben, von denen eine 1648 erschien. Im günstigsten Fall wäre
also die Aufzeichnung über Van Dijck in die 1640er Jahre zu datieren.
Allerdings sind zwischen jeder Aufzeichnung des Manuskripts freie
Seiten, so daß nicht ganz sicher ist, ob alle Notizen in der jetzigen
Reihenfolge geschrieben wurden. Die Kunsttexte sind in Abschnitte
eingeteilt, denen Marshall die Überschriften (auf fol. 11, 13, 19,
19 verso), nach der Schrift zu urteilen, zu einer anderen Zeit, aber
wohl gleichzeitig gab.

Im folgenden der Text3 und die Übersetzung:

Observât d. Ant - - - Dykii

Het grootste deel der konstlievers gaet so gantsch onach-
saemlicke in dese gelegentheyd te werk, dat men onder-
?getal van hondert en hondert quaelick eenen eenighen
konstmeester weet uyt te vinden, die bescheydentlyck
verhaelen kan door wat wegh en konsttrappen, hij tot
de konst geraeckt is.
Ue water-verw schilders die de
handelingh van t' waterverw-schilderen in d'olieverwe
schilderijen behielden, waeren de beste. De hedensdaeg-
she schilders bemerckt hebbende, dat se de waterverw
regelen nu niet meer so nauw behoefden te volgen, en
oversulcks de waere konstgronden verlaetende, so ist dat
se in verscheyden verwarringhen vervallen, ende op den
doolwech geraeckt sijn.
Het waer te wenschen dat sich de konstenaers int aen-

vanghen haeres stucken maer met elk een deser dinghen
(te weten, stellen, schilderen, verwen, schaduwen, hoo-
ghen, en voltrecken) in t' bysonders besieh hielden.

1. omstreek 1. De figuren al Streeks in werk te stellen, so folmaeckte-
lick, dat sy daer nae geen reden mocht hebben om daer
in iets te veranderen.

2. dood- 2. Dient hij sijn verwen nae den eysch der saecke recht
verwsel wel te temperen, om t' stelsel, als het nu droogh genoegh

is, een lichverdich coleur te geven; behoudens dat dit
coleur ten naesten by overeenclraeghe met de verwen die

3 Die Transskription wird Fräulein A. Boll vom Nationaal Centrum voor de
Plastische Kunsten in de 16" en 17e Eeuw. Belgien, verdankt. Zu allen notwendigen
Hilfsmitteln für die Übersetzung eines Textes wie des vorliegenden führt Lydia
de Pauw-De Veen, Bijdrage tot de studie van de woordenschat in verband met de
schilderkunst in de 17® eeuw, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letter¬
kunde, VI, 79, Gent, 1957.

1. stelsel
2. grond-

coleures
3. rondsel
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hij uyt den aerd van t' aengevanghen werk verstaet de
voornaemste daer in te sullen syn, de naeckte figuren
altyd met een naeckt, de gecledde daer en tegen met een
donkerder coleur bestrijckende, sonder nochtans eenige
voorder volmaecktheyt in dit rouwe werk te vereyschen,
dan dat het coleur daer in eenigher maete sy waer geno¬
men; gemerckt het in sommighe plaetsen lichter, in
sommighe bruijnder wesen moet, nae dat het korist-
vernuft des werckmeesters oordelen sal bequaemst te
sijn tot het bereycken sijnes ooghen merckx, en t' uyt-
voeren des ganschen wercks.

3. rondsel 3. Sal sich den schilder, als t' doodverwsel droogh is,
vermaent houden sijn werk daer in met bruijnder verwen
te gaen proportioneren; t'welk daer in geleghen is, dat
hij de bysondere leden midsgaders ook de muskels in
elk gedoodveruwde figure bequaemelyck uijtdrucke nae
de volmaeckte gestaltenisse van voorbeelt t'ivelk hy sich
heeft voorgestelt. Doch hier moet sich den schilder nauw
wachten, dat hy sijne rondinghen niet en soecke met
hooghen uyt te voeren. Blijft dan dat de rondinghen
niet door het hooghen, maer door bruynder veruwen
alleen moet uijtgevoert worden.

4. Nae t'droghen der rondinghen sal den schilder den
uyterste schaduwe daer in geven, t' coleur der cleeren in
somighe plaetsen met lacken, altra maerijn en andere
veruwen nae de gelegentheyt vant'werck overlackserende ;
he sal insgelycks d'uijterste netticheyt vant' hair met
slingerende penceelstreken aerdighlyck nae bootsen, en
t' gantsche werk op t' aller sinnelickste voltoyen.
Dit is den wegh van den vermaerden Titiaen, Georgion,
Pordonon, d'oude Palma, en veele andere die ons uyter-
maete costelicke wercken hebben naegelaeten.

4. Teycke- Het teyckenen bestaet in de handt daer toe te gewennen,
nen dat se so seker gae in haer werk, dat de proportie onser

teykeninghe int'groot te worpen sijnde so nauw over een
come met t gene het ooghe siet, dat men van weghen
d'onderscheydelicke gelijkenis lichtelick t'een voor t'an-
der soude nemen.

Dootveruwsel wordt genoemt la, maniera lavata, dat is,
de gewaschen manier geheten; omdat hij den omtreck
van binnen maer alleenlyck met eenerlij veruwe schijnt
overwasschen. De tweede heeten sy la maniera sbotsata,
dat is de gebootseerde ofte geformeerde manière; over¬
luids se t'gansche werk sijn volkomen gestalte schijnt te
geven. De derde wordt la maniera finita, dat is, de opge-
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maeckte ofte voleyndigde manier genoemt; ivant se
t' gantsche werk sorghondiglick voltrecket.

Beobachtungen Herrn Anton van Dijcks
1. Erste Der größte Teil der Kunstliebhaber geht so gänzlich

Anlage unachtsam in dieser Hinsicht zu Werke, daß man unter
2. Enter- Hunderten kaum einen einzigen Meister seiner Kunst zu

malungs- finden weiß, der verständig erzählen kann, auf welchem
färben Wege und über ivelche Stufen er zur Kunst gelangt ist.

3. Model- Die Tempera-Maler , die die Tem-
lierung peratechnik in den Ölgemälden beibehielten, waren die

besten. Die heutigen Maler haben entdeckt, daß sie die
Tempera-Regeln nun nicht mehr so genau zu befolgen
brauchten, und haben darüber die wahren Grundlagen
der Kunst verlassen; so kommt es, daß sie in verschie¬
dene Irrtümer verfallen und auf den Holzweg geraten
sind.
Es wäre zu wünschen, daß sich die Künstler beim Beginn
ihrer Arbeiten doch mit jeder einzelnen der folgenden
Fragen (nämlich : Aufreißen, Malen, Eintönen, Schat¬
tieren, Höhen und letztes Überarbeiten) besonders be¬
faßten.

1. Den Figuren gleich schon so vollendet ihren Platz im
Bild zu geben, daß sie darnach keinen Anlaß mehr haben
dürften, eti vas darin zu verändern.

2. Muß er seine Farben nach der Erfordernis der Sache
recht «mager» nehmen (temperieren), damit die erste
Anlage, wenn sie trocken genug ist, eine lichte Farbe
bekommt. Davon abgesehen, daß diese Farbe so genau
wie möglich übereinstimmen muß mit den Farben, von
denen er gemäß dem Charakter des begonnenen Werkes
meint, sie sollten die vornehmlichsten darin sein, male
er die nackten Figuren immer mit einer Karnatfarbe,
die bekleideten dagegen mit einer dunkleren Farbe,
ohne gleichivohl weitere Vervollkommnung bei dieser
groben Arbeit anzustreben, als daß die Farbe darin
einigermaßen wahrgenommen werde. Es sei bemerkt, daß
sie an einigen Stellen lichter, an anderen bräunlicher
sein muß, so, wie es dem Kunstsinn des Meisters am

zweckmäßigsten erscheint zur Verwirklichung seiner
Vorstellung und zur Ausführung des ganzen Werkes.

3. Model- 3. Muß der Maler, wenn die Untermalung trocken ist,
lierung daran denken, seine Figuren darin mit bräunlicheren

Farben plastisch zu akzentuieren. Das besteht darin, daß
er die einzelnen Gliedmaßen und die Muskeln bei jeder

1. Umriß

2. Unter¬

malung
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untermalten Figur geschickt herausarbeite entsprechend
der vollständigen Vorstellung, die er sich gemacht hat.
Doch muß sich der Maler hier genau vorsehen, daß er
seine Rundungen nicht mit Ilöhungen auszuführen trach¬
te. Zu betonen bleibt also, daß die Rundungen nicht
durch das Höhen, sondern allein durch braunere Farben
hervorgebracht werden müssen.

4. Nach dem Trocknen der Rundungen muß der Maler
den tiefsten Schatten darin anlegen, wobei er die Farbe
der Kleider an einigen Stellen mit roten Lacken, Ultra¬
marin und anderen Farben je nach der Anlage der Arbeit
überlasieren muß. Er muß ebenfalls die äußerste Deli¬
katesse des Haares mit schlängelnden Pinselzügen zier¬
lich nachahmen und das ganze W/erk auf das Allerver-
ständigste vollenden.
Das ist das Verfahren des berühmten Tizian, Giorgiotie,
Pordenone, Palma vecchio und vieler anderer, die uns
über die Maßen kostbare Werke hinterlassen haben.

4. Zeichnen Das Zeichnen besteht darin, die Hand daran zu ge¬
wöhnen, ihre Arbeit so sicher auszuführen, daß die
V erhältnisse unserer Zeichnung für die Übertragung in
den großen Maßstab so genau übereinstimmen mit dem,
was das Auge sieht, daß man der gegenseitigen Ähnlich¬
keit ivegen leicht das eine für das andere halten könnte.
Untermalung ivird la maniera lavata genannt, d.h., lavie¬
rende Technik; deshalb, weil sie den Umriß innen mit
nur einer Farbe auszufüllen scheint. Die ziveite nennt
man maniera sbozzata, also die modellierende oder for¬
mende Technik; sie nämlich scheint dem Werk seine
vollständige Gestalt zu geben. Die dritte wird la maniera
finita genannt, also die fertigende oder vollendende Tech¬
nik; denn sie vollendet das ganze Werk sorgfältig.

Aus diesen Bemerkungen spricht ein traditionsbewußter Meister,
dem die Malweise seiner Zeit Anlaß zu Tadel gibt. Seine Zeitgenossen
« bauen » ihm ihre Gemälde nicht mehr gewissenhaft genug. Sie haben
vielmehr eine Malweise entwickelt, die ihnen scheinbar die mit der
früheren Technik verbundenen Umstände erspart, aber doch zu schlim¬
men Ergebnissen führt. Die Gegensätze, um die es geht, sind die
alla-prima-Manier und die ältere, umständlichere Untermalungsmanier,
die Temperatechnik.

Denn als « Temperamaler » muß man « water-verw schilders »
übersetzen; aber der Meister dachte nicht etwa an Aquarellisten im
modernen Sinne oder an das Gewerbe der waterschilders seiner Zeit,
sondern nur an den Kardinalunterschied der Tafel- oder Leinwand-
malerei nach dem Bindemittel (Noch G. E. Lessing sprach 1774 vom
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Gegensatz zwischen « Wassermalerey » und « Oelmalerey » 4). Den Über¬
gang zur Ölmalerei sah er vermutlich dort, wo ihn fast alle Kunst¬
schreiber seit Vasari und Van Mander gesehen hatten : bei den Brüdern
Van Eijck. Auch ihm werden sie als Erfinder der neuen Manier gegol¬
ten haben. Sein Lob gälte also dem 15. und 16. Jahrhundert.

Seine Beobachtung, daß der gewissenhafte Aufbau des Bildes Stufe
um Stufe trotz der neuen Technik beibehalten wurde und erst unter
seinen Zeitgenossen der Umschwung zur weniger umständlichen « Pri¬
mamalerei » einsetzte, stimmt zu dem, was aus anderen Quellen und
den Bildern selbst bekannt ist. Die aus der Temperatechnik stammende
Untermalung, bei Vasari und Armenini ahbozzo, in seiner Sprache
doodverwe geheißen, galt immerhin schon gegen Ende des 16. Jahr¬
hunderts als altertümlich. Aus Armenini (De' veri precetti, 1586,125 ff.)
geht hervor, daß zu seiner Zeit die besonders fälligen Meister den lagen¬
mäßigen Bildaufbau, der auf die Van Eijck zurückging, bereits auf¬
gaben und Primamalerei betrieben. Doch lobt Armenini die ältere
Manier noch und betont, daß große frühere Maler sich ihrer bedienten :

Raffael, Michelangelo, Tizian, Correggio. Überdies beschleunigten diese
Meister ihre Arbeit durch die schnelltrocknende Tempera (man erkennt
den Manieristen und seine Vorliebe zur Schnellmalerei). Van Mander
drückt sich 1604 im Schilder-Boeck ähnlich aus. Mit doodverwe meint
er vielleicht dasselbe wie der vorliegende Text, vielleicht aber auch
eine Anlage grau-in-grau. Aus der Einleitung zum Schilder-Boeck ist
zu erfahren, daß die Temperamanier um 1600 im Norden noch zumeist
im Gebrauch war und die Primamanier daneben nur erst von den
besten Malern gepflogen wurde — ganz wie im Süden (cap. xii, 4-5,
16, 17). Im Norden war eine prima-ähnliche Manier aber doch schon
früher da : die Farbstruktur bei Bosch und Bruegel ist weit weniger
komplex als bei den Primitiven. Indessen ging, was das 17. Jahrhundert
aufgriff und allgemein machte, vom Italien der Renaissance, vor allem
von Venedig aus, wo als Paradigma Tintoretto gelten kann 5.

4 G.E. Lessing, Vom Alter der Oelmalerey aus dem Theophilus Presbyter, Braun¬
schweig 1774. Über die andersartige Bedeutung des Begriffes im 16.-17. Jahr¬
hundert vgl. jüngst R.-A. d'Hulst, De tekeningen van Jakob Jordaens, Brüssel
1956, 23-26.

5 Es sei kurz an die Hauptunterschiede der beiden Manieren erinnert : Die älteren
Maler untermalten mit Tempera und vollendeten nur mit Öl. Wie unser Text es

beschreibt, wurden die Konturen auf dem grundierten Bildträger aufgerissen;
einzelne Partien wurden in Wasserfarben mit den jeweiligen Lokaltönen dünn
und gleichmäßig koloriert; Lichter, Schatten und Details wurden nach dem
Trocknen in Ölfarben modelliert. Die Arbeit ging schneller vonstatten, die Farbenblieben klarer, da die lichteren Untermalungen ohne Öl nicht so stark nach¬
dunkelten. Die Einführung destillierter Öle und der allgemeine Gebrauch der
Leinwand waren die technischen Voraussetzungen für die «Prima-Malerei». Die
« Fa-presto-Maler », die sie übten, färbten schon den geleimten Grund, tränktenihn mit Öl und malten mit Öl- und Harzfarben in ihn hinein ; sie fingen alsodamit an, womit vordem nur vollendet wurde. Die Gefahren waren (und sind) :
Farben, Zeichnung und Modellierung müssen zugleich bedacht und gegeben
werden; dies erfordert seltene Sicherheit und Meisterschaft, wenn die Vorzügeder Technik, die Unmittelbarkeit und Brillanz des Ausdruckes, nicht unter
mangelndem Können wieder verlorengehen sollen. Die konservatorischen Proble-
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Kann nun ein solches Bekenntnis zur Tradition Van Dijck bei¬
gelegt werden — sei es wörtlich, sei es sinngemäß — ? Man erinnert
sich vorweg, daß technische Äußerungen des Meisters nicht ohne Par¬
allelen wären. Das Skizzenbuch enthält einige Notizen über Ätz- und
Mahnaterialien6. Edward Norgate, bei dem Van Dijck zuerst nach
seiner Ankunft in England am 1.4.1632 logierte, überliefert in seiner
« Miniatura » Van Dijcks Firnisrezept7. Wichtiger noch sind die Unter¬
haltungen, die Dr. Théodore Turquet de Mayerne, Karls I. Hofarzt,
mit Van Dijck führte : Sir Théodore hatte seit etwa 1620 Materialien
für einen Traktat über Maltechnik gesammelt, und Van Dijck war wohl
nicht lange im Lande, bevor ihn De Mayerne über seine Kirnst befragte.
Am 30.12.1632 notierte er Meinungen Van Dijcks über Öle und Firnis,
am 20.5.1633 über Primierung, zu anderen Malen seine Erfahrungen
mit weißen und gelben Farben und seine Methode, Leinöl zu bleichen s.
Die vorliegenden Beobachtungen können ähnlich den Gedächtnisproto¬
kollen De Mayernes die Erinnerung eines Vertrauten an eine Unter¬
haltung mit dem Meister wiedergeben. Wahrscheinlicher noch sind sie
nach ihrer Diktion die Abschrift eines eigenhändigen Entwurfes, der
vielleicht als Anweisung für die Mitarbeiter der Werkstatt gedacht war.
Im Testament spricht Van Dijck von «... all the rest of my estate,
moneys, debts, pictures, and goods, bonds, bills and writings
whatsoever left behind mee in the kingdome of England... » 9. (Aller¬
dings ist der Stil nicht der glatteste, und der Gedankengang macht
Sprünge. ).

Der große Werkstattbetrieb des letzten Jahrzehntes erlaubte Sorg¬
falt im Technischen ebenso wie er Arbeitsteilung und Rationierung
der Zeit des Meisters erforderte. Das macht eine Anweisung wie die
vorliegende wahrscheinlich 10.

me sind bei Prima-Bildern oft sehr ernster Natur und stellen sich bald nach der
Vollendung schon ein. Vgl. über diese technischen Fragen Max Doerner, Mal¬
material und seine Verwendung im Bilde, 11. Aufl. Stuttgart 1960, mit früherer
Literatur.

t! Gert Adriani, Anton van Dyck, Italienisches Skizzenbuch, Wien, 1940, fol. 121
verso.

1 Edward Norgate, Miniatura or The Art of Limning (hg. Martin Hardie, Oxford,
1919) - Vgl. auch L. Cusl, Antonius van Dyck, London 1900, 178.

8 Manuskript im British Museum, Sloane 2052. Vollständig und in der verworrenen
originalen Reihenfolge veröffentlicht von Ernst Berger, Beiträge zur Entwicklungs¬
geschichte der Maltechnik 4, München 1901. Die Stücke zur Ölmalerei geordnet
veröffentlicht von J.A. van de Graaf, Het De Mayerne manuscript als bron voor
de schildertechniek van de barok (Utrechter Dissertation), Mijdrecht 1958. Das
Kapitel 6 über Maltechnik und Bildaufbau ist in unserm Zusammenhang von
besonderem Belang. Aus De Mayernes Malanweisungen nr. 27-37 ergibt sieh nach
Van de Graaf, daß im 17. Jahrhundert von den Informanten vorwiegend alla
prima gemalt wurde. Daneben finden sich aber auch traditionelle Anweisungen :
nr. 22, 31 a, 133-133a.

9 Nach W.H. Carpenter, Pictorial Notices consisting of a Memoir of Sir Anthony
van Dyck, ..., London, 1844 (zitiert nach der französischen Übersetzung von
L. Hymans, Antwerpen, 1845, 82).

10 Über Van Dijcks Werkstattbetrieb vgl. den Augenzeugenbericht Jabachs, über¬
liefert in Roger de Piles, Cours de peinture ..., Paris, 1708, 201-03. Der Meister
bestimmte den Werdegang der Porträts nur an den entscheidenden Stellen : beim
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Welchen Wert Van Dijck auf die Erleichterung der Arbeit durch
Tempera legte, geht übrigens aus den Gesprächen mit De Mayerne
hervor: Van Dijck sagte ihm, er trage Azur und Grün oft mit Gummi¬
wasser auf und ziehe nach dem Trocknen den Firnis darüber. Das
Geheimnis sei, daß die Temperafarben auf der öligen Imprimatur
hafteten und sich mit ihr verbänden; dazu reibe man diese mit Knob¬
lauch oder Zwiebel ein.

Den Hauptbeweis für die Urheberschaft des Textes liefern aber
die Bilder : In der Tat lassen die spätere Gemälde die Anwendung der
langwierigen Manier noch beobachten. Sie zeigen einen relieflosen,
dünnen und aquarellhaft lasierten Auftrag, den Van Dijck in Italien
herangebildet hatte und seit der Zeit um 1630 allgemein anwendete.
In den letzten Jahren endlich steht ein Minimum an Aufwand und
Matière zu dem rauhen, pastos und oft recht formlos alla prima gemal¬
ten Auftrag der frühen Zeit im größten Gegensatz. In dieser Hinsicht
sind die Beobachtungen eine Kritik an sich selbst in ungestümeren
Tagen Die sparsame, glatte Art der späten Leinwände, mit denen
sich Van Dijck eigentümlich den englischen und kontinentalen Hof-
porträtisten vergangener Generationen nähert, kann aber im gleichen
Maße als Ergebnis historischen Bewußtseins gelten wie die scheinbar
überholten Beobachtungen über « wahre » Maltechnik. Daß Van Dijck
darum nicht hinter seiner Zeit zurück war, beweisen die Zeugen, die
er für die Überlegenheit der älteren Methoden anführt : die Erzmaler
des Goldenen Zeitalters, Venezianer der Benaissance— die Maler, die
fast jeder Sammler über alle schätzte, und in deren Palette der Meister
seihst vor Jahren « intinse il suo pennello » (Bellori).

Die Malanweisung macht es nun ganz eindeutig, daß Van Dijck
sich bei der Ausbildung seines « historisierenden » Spätstiles auch einer
inzwischen schon « historischen » Malweise bediente. Das ist der haupt¬
sächliche Wert der Notizen für die Kenntnis Van Dijcks.

Anlegeil und beim Vollenden. (Man erinnert sich auch der gleichen Arbeitsweise
in Rubens' Atelier, wie sie 1621 Dr. Otto Sperling schilderte.) - Bellori (S. 263-64)
berichtet über Van Dijcks Arbeitsmethode und betont seine schnelle Arbeit : er
stelle zwei Porträts am Tage fertig. Dazu steht nicht im Widerspruch — im Gegen¬
teil, es bestätigt die Autorschaft unseres Textes — was sich George Vertue aus dem
Notizbuch des Mr. Charles Beale, des Gatten der Malerin Mary Beale, kopierte :
20 April 1672. Mr. Lely was here... and I chanced to ask him how Sr. Anthonycould possibly divise to finish in one day a face that was so exceedingly full
of work and wrought up to so extraordinary a pfection. I believe sd he (he
painted it over 14 times, and upon that he took occasion to speake of Mr. Nicolas
Lanieres picture of Sr. Anto. V. D. doing, wch said he) Mr. Lanere himself told me.
he satt seaven entire dayes for it to Sr. Anto. & that he painted upon it of all
those seaven dayes both morning & afternoon. & only intermitted the time
they were at dinner and he said likewise that tho Mr. Laniere sat so often and so

long for his picture, yt lie was not permitted so much as once to see it. till he
had perfectly finisht ye face to his own satisfaction . This was the picture wch
being showd to King Charles ye first caused him to give order that V. Dyck
shoud be sent for over into England - (Vertue Note Books IV, 168-69, Walpole
Society 24, 1935-36).

11 Eine treffende Skizze der malerischen Entwicklung Van Dijcks bietet II. Fierens-
Gevaert, La technique de Van Dyck, Bulletin de l'Académie Royale d'Archéologie
de Belgique 4, 1899, 440-49. Vgl. auch L. Cust, op cit., S. 180-81,
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A. VAN DYCK - DE LA TECHNIQUE DE LA PEINTURE

par Horst VEY.

L'auteur a trouvé à la Bodleian Library à Oxford dans un recueil de textes
réunis par le philosophe Dr. Thomas Marshall un texte qui semble remonter jusqu'à
Van Dyck et qui fournit un aperçu très remarquable sur ses conceptions artistiques
et sur sa technique picturale. Il s'agit d'une description de la progression selon
laquelle un tableau doit être conçu, préparé, travaillé et finalement surpeint et
achevé. Il en sort que l'auteur de ces recettes ne tenait pas en estime la technique
alla prima, moderne à son époque, mais qu'il recommandait l'ancienne technique
compliquée de la détrempe, qui avait prédominé dans les Pays-Bas depuis les
Van Eyck. En se basant sur des témoignages anciens, voire contemporains, ainsi que
sur des tableaux tardifs de Van Dyck lui-même, l'auteur de l'étude cherche à
rendre plausible le fait que Van Dyck partageait lui-même ces conceptions scrupuleu¬
ses et étonnamment conservatrices comme elles se trouvent formulées dans le texte
d'Oxford. L'exécution laborieuse d'un tableau exigeait en même temps aussi la
répartition du travail et sa rationalisation sans lesquelles on ne saurait expliquer la
production démesurée de Van Dyck vieilissant et de son atelier.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORIAM EUGENE SOUDAN

C'est avec une vive émotion que les
membres du personnel scientifique et
administratif des Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique ont appris la
mort de M. le Ministre d'Etat Eugène
Soudan, survenue le 30 octobre 1960.

Président du Comité de Patronage des
Musées Royaux, Eugène Soudan avait
été appelé à exercer ces fonctions en
1956 en remplacement du duc d'Ursel,
qui avait lui-même succédé au Comte
Carton de Wiart.

Het is met diepe ontroering dat de
leden van het wetenschappelijk en ad¬
ministratief personeel der Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België
het overlijden hebben vernomen van de
heer Minister van State Eugène Soudait,
gestorven op 30 October 1960.

Eugène Soudan werd in 1956 aange¬
steld als voorzitter van het Bescherm-
comité der Koninklijke Musea ter ver¬
vanging van de hertog van Ursel, die
zelf graaf Carton de Wiart had opge¬
volgd. De traditie getrouw, geschapen
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S'inspirant des traditions créées par ses
deux prédécesseurs, il apporta à la
présidence du Comité de Patronage la
plus grande vigilance et un constant
dévouement. Dès qu'il fut choisi par le
Ministre de l'Instruction publique com¬
me Président du Comité de Patronage,
Eugène Soudan mesura toute l'impor¬
tance de la mission qui lui était confiée,
et il usa de son autorité et de sa haute
influence auprès des pouvoirs publics
pour attirer leur attention sur tous les
problèmes que comporte la gestion du

( Musée.
Extrêmement dynamique il n'atten¬

dait pas qu'on fasse appel à lui. Il in¬
terrogeait régulièrement le Conservateur
en chef sur l'état des questions en
cours et cherchait avec lui les solutions
les plus valables à la réalisation des
projets élaborés, préoccupé de revenir
à charge si une solution n'était pas in¬
tervenue.

Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avo¬
cats

, Professeur honoraire à l'Université
libre de Bruxelles, d'émouvants hom¬
mages ont été rendus à Mr. le Ministre
Soudan dans les milieux où son émi¬
nente personnalité était hautement ap¬
préciée. A ces témoignages d'estime et
d'admiration, le Musée auquel il était si
attaché s'associe entièrement.

Cl. J.

door zijn twee voorgangers, nam hij het
voorzitterschap van het Beschermcomité
waar met de grootste waakzaamheid
en een bestendige verkleefdheid. Zodra
tot deze functie uitverkoren door de
Minister van Openbaar Onderwijs, besef¬
te Eugène Soudan het belang van het
ambt dat hem werd toevertrouwd en

hij maakte gebruik van zijn autoriteit
en zijn grote invloed bij de openbare
besturen om hun aandacht te vestigen
op de problemen gesteld bij de directie
van het Museum. Buitengewoon dyna¬
misch, wachtte hij niet tot men op
hem een beroep deed. Regelmatig on¬
dervroeg hij de hoofdconservator om¬
trent de gestelde problemen en zocht
met hem de meest passende oplossingen,
aldus medewerkend tot de verwezen¬

lijking van de ontworpen plannen. Hij
aarzelde daarbij niet bestendig aan te
dringen indien een realisatie op zich
liet wachten.

Aan de heer Minister Soudan, oud
stafhouder van de Orde der Advokaten
en ere-professor aan de Vrije Universiteit
te Brussel, werd een ontroerende hulde
gebracht in de middens waar zijn uit¬
muntende persoonlijkheid ten zeerste
werd gewaardeerd. Aan deze blijken van
achting en bewondering sluit het Mu¬
seum, waaraan hij zozeer gehecht was,
zich ten volle aan.

Cl. J.

IN MEMORIAM Dr. LUDWIG BURCHARD

! Le 7 septembre mourut à Londres Lud-
ivig Burchard. Ainsi, le monde de l'his¬
toire de l'art, deux ans à peine après la
disparition de Max J. Friedländer, était
à nouveau plongé dans un deuil acca¬
blant. En effet, avec Burchard dispa¬
raissait l'un des érudits les plus doués
et les plus grands de sa génération.

Bien que sa santé préoccupât depuis
longtemps ses amis et que ceux-ci partici¬
passent avec lui et avec sa famille à la
lutte qu'il livra à l'inexorable maladie,
ils ont ressenti sa mort comme un coup
dur et imprévu. L'intérêt inlassable et
l'acharnement au travail, avec lesquels
il poursuivit jour après jour la réalisa¬
tion de son œuvre gigantesque, avaient
en effet créé l'illusion que le miracle

Op 7 september jl. overleed te Londen
Dr. Ludwig Burchard. De wereld van de
kunstgeschiedenis werd aldus, pas tivee
jaar nadat Max J. Friedländer was heen¬
gegaan, weer in zware rouw gedompeld.
Met Dr. Burchard verdween inderdaad
een van de meest begaafde en grootste
kunstkenners van zijn generatie. Alhoe¬
wel zijn vrienden zich sinds lang om zijn
gezondheid, bezorgd maakten en met
hem en zijn familie de strijd medeleef¬
den die hij voerde tegen de niet afla¬
tende ziekte, hebben zij zijn overlijden
als een zware onverwachte slag gevoeld.
De niet afnemende belangstelling, de
onverdroten werkkracht waarmede hij
voortging dag aan dag zijn reusachtig
œuvre uit te bouwen, hadden inderdaad
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des forces de l'esprit dominant celles
du corps se prolongerait indéfiniment.
Hélas, cela ne devait plus durer.
Ludwig Burchard était né à Mayence le 31

mai 1886. Il fit ses études successivement
aux universités de Munich, Heidelberg
et Halle-Wittenberg, où il prit le grade
de Docteur en 1917 avec Die Holländi¬
schen Radierer vor Rembrandt. Durant
plusieurs années, il travailla comme col¬
laborateur libre aux Cabinets des Estam¬
pes de Dresde et de Berlin, où il jouis¬
sait de la faveur de Wilhelm von Bode.
Il travailla quelque temps pour les Edi¬
tions Ullstein à Berlin et, après avoir
accompli durant les années 1914-18 son
devoir patriotique, il se fixa à Leipzig,
où il participa à la publication du grand
Thieme-Becker Künstler-Lexikon, auquel
il contribua par un grand nombre d'ex¬
cellents articles. Il fit également partie
de la rédaction de la Kunstchronik.
Revenu à Berlin, il fut durant les an¬
nées 1921-22 l'éditeur de la Zeitschrift
für Bildende Kunst. C'est dans les an¬

nées vingt que s'établit sa renommée de
grand connaisseur de Rubens; il s'occu¬
pa entre autres de l'édition du volume
consacré à cet artiste par Oldenbourg, à
paraître dans la série des Klassiker der
Kunst.

Son sens de la qualité, ses vastes et
solides connaissances firent de Burchard
un conseiller idéal dans le domaine artis¬
tique. Ses qualités lui permirent de secon¬
der successivement des collectionneurs
comme Auguste Neuerburg et le Comte
Antoine Seilern. Vers la fin de 1935, il
émigra en Angleterre, et séjourna depuis
à Londres où il acquit en 1948 la natio¬
nalité anglaise. De nombreux articles de
sa main ont paru dans le Jahrbuch
der Preussischen Kunstsammlungen, The
Burlington Magazine et dans d'autres re¬
vues spécialisées.

Ce sont autant de témoignages de ses
exceptionnelles connaissances et de sa

compétence professionnelle. La publica¬
tion de son ouvrage capital, le grand
catalogue de l'œuvre de Rubens, n'a
cependant pas été réalisée. Continuelle¬
ment insatisfait, soumis à son inexorable
auto-critique, il accumula toujours du
matériel nouveau, il entrevit des aspects
non encore explorés, il apporta des cor¬
rections à son propre travail et souvent
aux erreurs commises par d'autres. Ainsi
il accumula une documentation unique
au monde. Cependant, un certain scru-

de illusie verwekt dat het mirakel waar¬

door de kracht van de geest bestendig
de physische zwakte bedwong, zou blij¬
ven zegevierenm Het heeft helaas niet
langer mogen zijn.

Ludwig Burchard werd op 31 mei
1886 te Mainz geboren. Hij studeerde
achtereenvolgens aan de Universiteiten
München, Heidelberg en Halle-Witten¬
berg, alwaar hij in 1917 promoveerde
op Die Holländischen Radierer vor Rem¬
brandt. Hij was gedurende verscheidene
jaren als vrije medewerker bedrijvig
aan de prentenkabinetten te Dresden en
te Berlijn, alwaar hij de gunst genoot
van Wilhelm von Bode. Hij ivas een
korte tijd verbonden aan de Berlijnse
uitgeverij Ullstein en, nadat hij ge¬
durende de jaren 1914-18 zijn vaderlandse
plicht had volbracht, vertrok hij naar
Leipzig, alwaar hij deelnam aan de publi¬
catie van het grote Thieme-Becker Künst-
lerlexikon, waarvoor hij talrijke uit¬
muntende bijdragen leverde. Hij behoor¬
de eveneens tot de redactie van de
Kunstohronik. Teruggekeerd te Berlijn,
trad hij, gedurende de jaren 1921-22, op
als uitgever van het Zeitschrift für Bil¬
dende Kunst. Het is in de twintiger jaren,
dat hij zijn faam vestigde als vooraan¬
staand Rubenskenner en dat hij onder¬
meer het volume van de Klassiker der
Kunst, door Oldenbourg gewijd aan deze
kunstenaar, persklaar maakte. Zin voor
kwaliteit, uitgebreide kennis en grondig¬
heid maakten van Dr. Burchard een
ideale raadgever op artistiek gebied. In
deze hoedanigheid stond hij achtereen,
volgens verzamelaars als August Neuer-
burg en Graaf Antoine Seilern terzijde.
Op het einde van 1935 week hij uit
naar Engeland, verbleef sindsdien te Lon¬
den en verwierf in 1948 de Engelse natio¬
naliteit. Talrijke bijdragen van Dr. Bur-
chard's hand zijn in het Jahrbuch der
Preussischen Kunstsammlungen, The Bur¬
lington Magazine en andere gespeciali¬
seerde tijdschriften versehenen. Het zijn
zoveel getuigenissen van zijn uitmunten¬
de kennis en vakmanschap. Tot de publi¬
catie van zijn levenswerk, de grote œuvre-
catalogus van Rubens, is het evenwel
niet gekomen. Steeds onvoldaan, onder¬
worpen aan een onverbiddelijke zelf-
critiek, verzamelde hij steeds verder
nieuw materiaal, toetste nieuwe gezichts¬
punten, corrigeerde zijn eigen werk, en
vaak ook de fouten door anderen begaan.
Aldus wist hij een documentatie op te
bouwen, uniek in de wereld. Doch een
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pule, un certain manque de confiance
dans son talent d'écrivain et d'organisa-
teur; Vont empêché de renoncer à la
joie de la recherche et de la découverte
de données nouvelles, afin d'entreprendre
la tâche énorme de la publication. Heu¬
reusement que certains résultats de ses

recherches sont consignés dans les cata¬
logues qu'il rédigea pour les exposi¬
tions des œuvres de Rubens qui eurent
lieu à Amsterdam (1933), à Londres
(1950), à New York (1951) et dans celui
de l'exposition Dessins de Rubens à
Anvers (1956) auquel j'ai eu l'honneur
et le plaisir de collaborer. Finalement
les résultats de cette dernière exposition
fournissaient les bases pour la publica¬
tion d'un livre sur les dessins de Ru¬
bens dont nous avons pu terminer heu¬
reusement, avant sa mort, la rédaction, et
qui paraîtra dans le courant de l'année
1961.

La réputation de Burchard comme
connaisseur inégalé de Rubens est éta¬
blie depuis des années, et est restée in¬
contestée. Il y aurait cependant injustice
envers lui si l'on devait ainsi limiter
le domaine de ses connaissances. Bien
qu'il se fut spécialisé dans la peinture
flamande du XVIIe siècle, son intérêt
et son érudition s'étendirent largement
dans le temps et dans l'espace. Il fut
entre autres un admirateur fervent de
l'Antiquité, de la sculpture et de la
porcelaine chinoise, des bronzes de la
renaissance et des Impressionnistes fran¬
çais. Il avait donné tout son cœur à la
musique; en outre, dans le domaine de la
littérature, rien qui en valut la peine
n'échappa à sa passion dévorante de la
lecture.

Avec Burchard disparaît un éminent
historien de l'art en même temps qu'un
homme plein de bonté. Une perte
irréparable, car il était toujours prêt à
aider et à conseiller les chercheurs
scientifiques dont il savait apprécier le
travail. Nombreux sont ceux qui lui
sont redevables dans ce domaine et tout
d'abord ce groupe de jeunes confrères,
parmi lesquels le soussigné, auxquels il
avait aussi réservé son amitié. L'hono¬
rant comme un maître, nous lui garde¬
rons toujours notre profonde reconnais¬
sance.

R.-A. d'H.

zekere schroom, een gebrek aan voldoen¬
de vertrouwen in zijn talent als schrijver
en organisator hebben hem steeds weer¬
houden de vreugde van opsporing en
ontdekking van nieuwe gegevens te on¬

derbreken, om de reusachtige taak van
hun publicatie te ondernemen. Gelukkig
zijn sommige resultaten van zijn opzoe¬
kingen vastgesteld in de catalogi die hij
opstelde voor \de Rubenstentoonstellin¬
gen gehouden te Amsterdam (1933), Lon¬
den (1950), New York (1951) en in die
van de tentoonstelling Tekeningen van
Rubens te Antwerpen (1956) waarvoor ik
de eer en het genoegen had met hem te
mogen samenwerken. Tenslotte gaven de
vruchten van deze laatste tentoonstelling
aanleiding tot de publicatie van een boek
over Rubenstekeningen — waarvoor wij
gelukkig, vóór zijn overlijden, samen
de tekst konden persklaar maken — en
dat in de loop van 1961 zal verschijnen.

De faam van Dr. Burchard als onover¬
troffen Rubenskenner is sinds jaren ge¬
vestigd en onaangetast gebleven. Doch
men zou hem onrecht aandoen, moest
men aldus het domein van zijn kennis
beperken. Hoewel hij gespecialiseerd
was in de Vlaamse Schilderschool uit de
17de eeuw, strekte het gebied van zijn
belangstelling en eruditie zich wijd in
tijd en ruimte uit. Hij was o.m. een en¬
thousiast bewonderaar van de Antieken,
van Chinese sculptuur en porcelein, van
Renaisancebronzen en van de Franse
impressionisten. Aan de muziek had hij
zijn hart verloren en bovendien ont¬
snapte er in de literatuur weinig dat de
moeite waard was aan zijn onverzadig¬
bare leeslust.

Met Dr. Ludwig Burchard verdwijnt
een groot kunstgeleerde en tevens een
goed mens. Een onherstelbaar verlies,
want steeds was hij bereid hulp en
raad te verstrekken aan diegenen die
opzoekingen verrichtten met een iveten-
schappelijk doel en wier werk hij wist te
waarderen. Talrijk zijn zij die hem op
dit gebied verplicht zijn, en niet het
minst verscheidene jongere vakgenoten,
waartoe ook ondergetekende behoorde, die
hij bovendien zijn vriendschap schonk.
We zullen hem steeds dankbaar geden¬
ken en als een meester eren.

R.-A. d'H.

★
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Mademoiselle Claire Janson, Conserva¬
teur en Chef, a pris sa retraite le 30
juin 1960, ayant atteint la limite d'âge,
qui met inexorablement un terme à toute
carrière administrative du personnel de
direction des Musées. Elle fut nommée à
cet emploi le 1 avril 1957 après avoir été
liée successivement à cette institution
comme conservateur-adjoint (1 mars 1946)
et comme conservateur (1 mars 1948).
Bien qu'elle n'ait assumé la direction
des Musées royaux que durant une
courte période, elle a su cependant s'y
rendre extrêmement utile. Elle était

Op 30 juni 1960 jl. is Mejuffer Claire
Janson, hoofdconservator, met rust ge¬
gaan, nadat zij de leeftijdsgrens had
bereikt, waarop onverbiddelijk een einde
wordt gesteld aan de administratieve
loopbaan van het directiepersoneel der
Musea.

Zij werd tot dit ambt benoemd op 1
april 1957, nadat zij achtereenvolgens aan
deze instelling verbonden was geweest
als adjunkt-conservator (1 maart 1946),
en als conservator (1 maart 1948). Al
heeft zij maar korte tijd de leiding van
de Koninklijke Musea gehad, toch heeft
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toujours sur la brèche et mit tout en
œuvre pour remédier au retard apporté
dans maint domaine de cette institution.
Elle peut être fière de plusieurs impor¬
tantes réalisations. Certains de ses projets
n'ont pu être réalisés; la responsabilité
ne lui en incombe cependant pas. En effet,
celui qui connaît les difficultés administra¬
tives contre lesquelles des iInstitutions cul¬
turelles comme la nôtre ont continuelle¬
ment à lutter, afin de pouvoir disposer
des crédits nécessaires et du personnel
indispensable, tant scientifique qu'admi¬
nistratif, comprendra que les meilleures
intentions et les plus grands efforts ne
peuvent donner, dans un laps de temps
déterminé, des résultats concrets. Ses
réalisations n'en sont que, d'autant plus
méritoires.

Mademoiselle Janson a toujours pu
compter sur la pleine confiance de son
personnel. Sa grande probité jointe à
sa profonde compréhension de l'âme
humaine, forçaient le respect de tous et
éveillaient partout la chaude sympathie,
de telle sorte que ses collaborateurs met¬
taient spontanément tout en œuvre pour
lui être agréables. Elle a pu être con¬
vaincue de cette affection lors de la pe¬
tite et cependant émouvante fête d'adieu
où tous furent présents. Disons une fois
de plus le regret que nous avons éprou¬
vé en la voyant partir.

Puisse-t-elle, libérée de tout souci ad¬
ministratif, se consacrer durant de lon¬
gues années encore aux nombreuses re¬
cherches artistiques qui lui sont chères.
Nous espérons de tout cœur pouvoir
l'accueillir encore souvent aux Musées
Royaux.

R.-A. d'H.

zij zich als dusdanig verdienstelijk weten
te maken. Steeds stond zij in de bres
en heeft zij zich ingespannen om de
achterstand, die deze instelling op menig
gebied vertoont, in te halen en zij mag
trots zijn op verscheidene belangrijke
verwezenlijkingen. Sommige van haar
plannen zijn niet in uitvoering gebracht,
doch hiervoor ligt de verantwoordelijk¬
heid niet bij haar. Inderdaad, wie de
administratieve moeilijkheden kent waar-
mede culturele instellingen zoals de onze
bestendig te worstelen hebben om over de
nodige kredieten en het onmisbaar per¬
soneel, zowel wetenschappelijk als admi¬
nistratief, te kunnen beschikken, zal be¬
grijpen waarom de beste bedoelingen en
de grootste inspanningen niet steeds in
afzienbare tijd tot concrete resultaten
kunnen leiden. Daarom zijn haar ver¬
wezenlijkingen des te verdienstelijker.

Mejuffer Janson heeft steeds mogen
bogen op het volle vertrouwen van het
personeel in haar dienst. Haar grote
rechtschapenheid en haar diep jnenselijk
begrip dwongen bij elkeen eerbied af
en wekten overal warm\e sympathie,
zodat haar medewerkers zich spontaan
inspanden om haar ter wille te zijn. Van
deze genegenheid heeft zij zich kunnen
overtuigen bij het kleine doch aandoen¬
lijke afscheidsfeest waar iedereen aan¬
wezig was. Het zij hier nogmaals her¬
haald met welk leedwezen wij haar af¬
scheid hebben zien nemen. Moge zij
vrij van elke administratieve bekommer¬
nis zich nog lange jaren wijden aan de
talrijke kunsthistorische opzoekingen die
haar lief zijn. Wij hopen van harte haar
nog vaak in de Koninklijke Musea te
mogen begroeten.

R.-A. d'H.

★

Nous exprimons notre gratitude aux
personnes dont on trouvera la liste
ci-dessous et qui ont bien voulu sous¬
crire un abonnement de soutien pour
1960 à notre bulletin.

Wij betuigen onze dank aan de per¬
sonen van wie de lijst volgt, die zo
welwillend zijn geweest in te schrijven
op een steunabonnement voor 1960 op
ons bulletin.

M. Pierre Bautier, Bruxelles — M. Henry Blaise, Bruxelles — M. Pierre Crowet,
Charleroi — M. Arthur De Heuvel, Bruxelles — M. Paul Eeckiiout, Gand — M.
Marcel Mabille, Bruxelles — M. Maurice Mogin, Bruxelles — M. le vicomte Charles
Terlinden, Bruxelles — M. J. B. Urvater, Rhode-St-Genèse — Mme D. M. Van
Buuren, Bruxelles — M. G. Van Geluwe, Bruxelles.
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NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Cleve, Hendrik III van
Vue de Rome, Bois (parqueté), H. 0,555,
L. 1.015 m. Monogramme et daté en bas,
vers la droite, sur un socle :HVC (entre¬
lacés) 1589. — Acquis de M. P. Baur
de Boer, Hergiswil, canton de Lucerne,
Suisse.

Gezicht op Rome, Paneel (geparketteerd ),
H. 0,555, B. 1,015 m. Gesigneerd mei
monogram en gedat. onderaan, naar rechts
toe, op een voetstuk : HVC (ineen¬
gevlochten) 1589. — Gekocht van de
h. P. Baur de Boer, Hergiswil, kanton
Luzern, Zwitserland.

Maître de l'Adoration de Groote
Meester van de Aanbidding de Groote

La Cène. Triptyque. — Panneau central,
cintré : La Cène, H. 1,17, L. 0,825 m.
— Volet gauche : Les Adieux de Jésus
à sa mère, Bois, H. 1,17, L. 0,37 m.
■— Volet droit : Le. Lavement des pieds,
Bois, H. 1,17, L. 0,37 m. — Acquis de
M. J. O. Leegenhoek, Paris.

Het Laatste Avondmaal. Triptiek. — Mid¬
denpaneel, van boven rond : Het Laatste
Avondmaal, H. 1,17, B. 0,825 m. —
Linkerluik : Christus neemt Afscheid van
zijn Moeder, Paneel, H. 1,17, B. 0,37 m.
— Rechterluik : De Voetwassing, Paneel,
H. 1,17, B. 0,37 m. — Gekocht van de
li. J. O. Leegenhoek, Parijs.

Maître du Saint Sang
Meester van het Heilig Bloed

Lucrèce, Bois, H. 0,577, L. 0,433 m..
— Acquis de M. De Heuvel, Bruxelles.

Lucretia, Paneel, H. 0,577, B. 0,433 m.
— Gekocht van de h. De Heuvel, Brussel.

Verhaghen, Pieter-Jozef
Le départ de Regulus pour Carthage,
Toile, H. 1,89, L. 2,20 m. Signé et daté
en bas, à droite, vers le milieu : P.J.
Verhaghen F. 1788.

Le serment d'Hannibal, Toile, H. 1,89,
L. 2,20 m. Signé et daté en bas, à gauche,
vers le milieu : P.J. Verhaghen F. 1788.

Het Vertrek van Regulus naar Carthago,
Doek, H. 1,89, B. 2,20 m. Gesign. en
gedat. rechts onder naar het midden toe :
P.J. Verhaghen F. 1788.

De Eed van Hannibal, Doek, H. 1,89,
B. 2,20 m. Gesign. en gedat. links onder,
naar het midden toe : P.J. Verhaghen
F. 1788.

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Breedam, Camille Van
Viril, Relief peint sur unalit, H. 1,22, Mannelijk, Relief geschilderd op unalit,
L. 1,22 m. Signé au revers. — Acquis de H. 1,22, B. 1,22 m. Gesign. op de rug.
l'artiste. — Gekocht van de kunstenaar.

Brusselmans, Jean
Nature, morte à la lampe, Toile, H. 0,85 Stilleven met de lamp, Doek, H. 0,85,
L. 1,00 m. Signé et daté en bas à B. 1,00 m. Gesign. et gedat. rechts onder :
droite : Jean Brusselmans 1936. — Acquis Jean Brusselmans 1936. — Gekocht van
de M. Paul Haesaerts. de h. Paul Haesaerts.
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Nature morte (Dahlias), Toile, H. 0,97,
L. 0,885 m. Signé et daté en bas à gauche :
Jean Brusselmans 1925. — Acquis à la
vente du 12.4.1960 au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles.

Port de pêche, Toile, H. 0,63, L. 0,875 m.
Signé en bas à gauche : Jean Brussel¬
mans. — Acquis à la vente du 12.4,1960
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Stilleven (Dahlia's), Doek, H. 0,97, B.
0,885 m. Gesign. en gedat. links onder :
Jean Brusselmans 1925. — Gekocht op
de veiling van 12.4.1960 in het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel.

Vissershaven, Doek, H. 0,63, B. 0,875
m. Gesign. links onder : Jean Brussel¬
mans. — Gekocht op de veiling van
12.4.1960 in het Paleis voor Schone Kun¬
sten te Brussel.

Burssens, Jan
Aveugle et ouvert, Huile et laque sur
unalit, H. 1,60, L. 1,22 m. Signé en bas
à gauche : Jan Burssens. Porte au revers
le nom de l'artiste, le titre et la date :
57 . 59.

Blind en open, Olie en lak op unalit. II.
1,60, B. 1,22 ,m. Gesign. links onder :
Jan Burssens. Op de rug de naam van
de kunstenaar, de titel en de datum :
57 . 59.

CoLLlGNON, Georges
L'Antéchrist, Toile, H. 1,95, L. 1,95 m. De Antichrist, Doek, H. 1,95, B. 1,95 ni.
— Acquis du Patrimoine des Musées. — Gekocht van het Patrimonium van de

Musea.

Flouquet, Pierre Louis
Composition n" 37, Toile, H. 1,50, L. Compositie Nr. 37, Doek, H. 1,50, B.
1,60 m. — Acquis de l'artiste. 1,60 m. — Gekocht van de kunstenaar.

Frey, Alice
La jeune fille rêveuse, Toile, H. 0,705, Het dromerig Meisje, Doek, H. 0,705,
L. 1,21 m. Signé et daté en bas à gauche : B. 1,21 m. Gesign. en gedat. links onder :
Alice Frey, 1957. — Acquis par le Gou- Alice Frey, 1957. — Gekocht door de
vernement et déposé au Musée. Regering en gedeponeerd in het Museum.

Hoeydonck, Paul Van
Relief blanc, Plexiglas sur panneau, H. Wit relief, Plexiglas op paneel, H. 0,82,
0,82, L. 0,82 m. Daté au revers : 1959. B. 0,82 m. Gedateerd op de rug : 1959.
— Acquis de l'artiste. — Gekocht van de kunstenaar.

jörn, Asger
Personnage, Sept pièces de céramique sur
une plaque en plâtre, H. 0,82, L. 0,59 m.
Signé et daté en bas à gauche, dans
le plâtre : Jörn 54. — Don de M. Albert
Niels, Rhode-St-Genèse.

Personage, Zeven keramiekstukken op
een gipsplaat, H. 0,82, B. 0,59 m. Ge¬
sign. en gedat. links onder, in het gips :
Jörn 54. — Gift van de h. Albert Niels,
St.-Genesius-Rode.

Joostens, Paul
Grenier d'hôpital, Dessin rehaussé sur
carton, H. 0,60, D. 0,85 m. Signé et
daté en bas à droite : P. Joostens 1955.
— Acquis par le Département des Beaux-
Arts et déposé au Musée.

Il Santo, Peinture et collage sur unalit,
H. 0,645, L. 0,60 m. Signé et daté en
bas à droite : P. Joostens 1957. —Acquis
par le Département des Beaux-Arts et
déposé au Musée.

Hospitaalzolder, Gehoogde tekening op
karton, H. 0,60, B. 0,85 m. Gesign. en
gedat. rechts onder : P. Joostens 1955.
— Gekocht door het Departement voor
Schone Kunsten en gedeponeerd in het
Museum.

II Santo, Schildering en collage op unalit,
H. 0,645, B. 0,60 m. Gesign. en gedat.
rechts onder : P. Joostens 1957. — Ge¬
kocht door het Departement voor Schone
Kunsten en gedeponeerd in het Museum.
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Jan Burssens. Aveugle et ouvert ■ Blind en open. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Constant Permeke. Nu - Naakt. (Copyright A.C.L., Bruxelles) —»
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Objet, Matériaux divers, collage, H. 0,48,
L. 0,31, Prof. 0,25 m. Signé et daté
en bas à droite : P. Joostens 1922. ■—

Acquis par le Département des Beaux-
Arts et déposé au Musée.

Collage, H. 0,25, L. 0,31 m. Signé et daté
en bas à droite : P. Joostens 1917. —

Acquis par le Département des Beaux-
Arts et déposé au Musée.

Collage, H. 0,40, L. 0,26 m. Signé et daté
en bas à gauche : P. Joostens 20. —

Acquis par le Département des Beaux-
Arts et déposé au Musée.

Collage, H. 0,38, L. 0,265 m. Signé et
daté en bas à gauche : Pa. Joostens 22.
— Acquis par le Département des Beaux-
Arts et déposé au Musée.

Collage, H. 0,27, L. 0,35 m. Signé et daté
en bas à gauche : P. Joostens 22. —

Acquis par le Département des Beaux-
Arts et déposé au Musée.

Collage, H. 0,435, L. 0,305 m. Signé et
daté en bas à gauche : P. Joostens 23.
— Acquis par le Département des Beaux-
Arts et déposé au Musée.

Voorwerp, Diverse bestanddelen, collage,
H. 0,48, B. 0,31, Diepte 0,25 m. Gesign.
en gedat. rechts onder : P. Joostens 1922.
— Gekocht door het Departement voor
Schone Kunsten en gedeponeerd in het
Museum.

Collage, H. 0,25, B. 0,31 m. Gesign. en
gedat. rechts onder : P. Joostens 1917.
— Gekocht door het Departement voor
Schone Kunsten en gedeponeerd in het
Museum.

Collage, H. 0,40, B. 0,26 m. Gesign.
en gedat. links onder : P. Joostens 20.
— Gekocht door het Departement voor
Schone Kunsten en gedeponeerd in het
Museum.

Collage, H. 0,38, B. 0,265 m. Gesign.
en gedat. links onder : Pa. Joostens 22.
— Gekocht door het Departement voor
Schone Kunsten en gedeponeerd in het
Museum.

Collage, H. 0,27, B. 0,35 m. Gesign.
en gedat. links onder : P. Joostens 22.
— Gekocht door het Departement voor
Schone Kunsten en gedeponeerd in het
Museum.

Collage, H. 0,435, B. 0,305 m. Gesign.
en gedat. links onder : P. Joostens 23.
— Gekocht door het Departement voor
Schone Kunsten en gedeponeerd in het
Museum.

Maas, Paul
Nu, Toile, H. 0,80, L. 1,20 m. Signé en Naakt, Doek, H. 0,80, B. 1,20 m. Gesign.
bas à droite : Paul Maas. Au revers, une rechts onder : Paul Maas. Op de rug,
autre peinture : un homme assis. — Ac- een ander schilderstuk : een neergezeten
quis du Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. man. — Gekocht van het Paleis voor

Schone Kunsten Brussel.

Mortier, Antoine
Transposition colorée, Gouache sur pa¬
pier collé sur toile, H. 2,335, L. 1,495 m.
Signé en bas à gauche : Mortier. —
Acquis de la Galerie Aujourd'hui, Bru¬
xelles.

Gekleurde transpositie, Gouache op pa¬
pier gekleefd op doek,H. 2,335, B. 1,495 m.
Gesign. links onder : Mortier. — Gekocht
van de Galerij Aujourd'hui, Brussel.

Ochs,
Le clown et le chat, Toile, H. 0,80,
L. 0,70 m. Signé et daté en bas à gauche :
Ochs 57. — Acquis par le Gouvernement
et déposé au Musée.

J acques
De Clown en de Kat, Doek, H. 0,80,
B. 0,70 m. Gesign. en gedat. links onder :
Ochs 57. — Gekocht door de Regering
en gedeponeerd in het Museum.

215



Opsomer, Isidore (Baron)
Femmes à Katwijk, Toile, H, 1,50, L. Vrouwen te Katwijk, Doek, H. 1,50, B.
1,20 m. Signé en bas à gauche : Opsomer. 1,20 m. Gesign. links onder : Opsomer.
— Acquis par le Gouvernement et déposé — Gekocht door de Regering en gedepo-
au Musée. neerd in het Museum.

Peeters, Jozef
Huile n" 21, Toile, H. 1,44, L. 1.665 m
Signé et daté en bas à gauche : Peeters
juni 1924. — Acquis par le Département
des Beaux-Arts et déposé au Musée.

Olie nr. 21, Doek, H. 1,44, B. 1,665 m.
Gesign. en gedat. links onder : Peeters
juni 1924. — Gekocht door het Departe¬
ment voor Schone Kunsten en gedepo¬
neerd in het Museum.

Permeke, Constant
Nu, Dessin au crayon Conté sur papier
marouflé, H. 1,48, L. 0,95 m. Signé et
daté en bas à gauche : Permeke 26. —

Acquis du Palais des Beaux-Arts, Bru¬
xelles.

Naakt, Tekening met Conté-potlood op
overdrachtpapier, H. 1,48, B., 0,95 m.
— Gesign. en gedateerd links onder :
Permeke 26. — Gekocht van het Paleis
voor Schone Kunsten Brussel.

Vasarely

Geminorum, Toile, H. 1,95, L. 1,30 m.
Signé en bas an centre : Vasarely. Au
revers : signature, titre et date : 1956/69.
— Acquis du Palais des Beaux-Arts,
Bruxelles.

Geminorum, Doek, H. 1,95, B. 1,30 m.
Gesign. midden onder : Vasarely. Op de
rug : signatuur, titel en datum : 1956/59.
— Gekocht van het Paleis voor Schone
Kunsten, Brussel.

vletri, Ttlllio
Barques en darse, Dessin au fusain sur Schuiten in havendok, Houtskooltekening
papier, H. 0,48, L. 0,655 m. Signé et daté op papier, H. 0,48, B. 0,655 m. Gesign.
en bas à gauche : Vietri 59. — Don de en gedat. links onder : Vietri 59. — Gift
l'artiste. van de kunstenaar.

Woestijne, Maxime van de
Dialogue, Toile, H. 0,73, L. 0,60 m. Signé
et daté en bas à gauche : Maxime van de
Woestijne 1958. — Acquis de l'artiste.

Dialoog, Doek, H. 0,73, B. 0,60 m. Gesign.
en gedat. links onder : Maxime van de
Woestijne 1958. — Gekocht van de kun¬
stenaar.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Devigne, Paul
Buste de M. Frédéric de la Haidt, Bronze,
H. 0,69 (+ 0,105 pour le socle), L. 0,45,
Prof. 0,30 m. Signé et daté : Paul Devigne
1876. — Don de la Compagnie Belge de
Chemins de Fer et d'Entreprises, Bru¬
xelles.

Borstbeeld van de H. Frédéric de la
Hault, Brons, H. 0,69 (+ 0,105 voor het
voetstuk), B. 0,45, Diepte 0,30 m. Gesign.
en gedat. : Paul Devigne 1876. — Gift
van de Compagnie Belge de Chemins dé
Fer et d'Entreprises, Brussel.

Schirren, Fernand
Tête de Mme Ruth Toby, Plâtre teinté, Hoofd van Mevr. Ruth Toby, Gekleurd
H. 0,46, L. 0,245, Prof. 0,29 m. — Acquis gips, H. 0,46, B. 0,245, Diepte 0,29 m.
de M. F, Motteu Bruxelles. —Gekocht van de h. F. Mottcu, Brussel.
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*

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

*

Hoofdredacteur : R.-A. d'HULST, Gemachtigd conservator.
Redactie : Museumstraat, 9 (Tel. 12.76.31).

*

Beheer: «Editions de la Connaissance» N.Y., 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 het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

te Brussel.

*

HET PATRIMONIUM DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN,

ingesteld door de wet van 27 juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent
aan de wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie
van Openhaar Onderwijs, wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :

Voorzitter : N.
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,
Gemachtigd 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 Staats¬
instellingen vrijgesteld van erjenisrechten. Deze regeling is van toepassing voor het
Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.



 


