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E. ROOBAERT

JAN WALRAVENS
ALIAS OOMKEN, SCHILDER

EN REDERIJKER TE BRUSSEL

T"WAï de rederijkers van de XYIe eeuw een zeer belangrijke rol
-L' hebben gespeeld in het openbare leven van onze gewesten, is vol¬
doende bekend. De rederijkers verzorgden de literaire omlijsting van
het publieke leven en vervulden hierbij een onvervangbare sociale rol h
Bijzonder bij luisterrijke gebeurtenissen, die binnen de stadsmuren
werden gevierd, zijn de rederijkers uit Vlaanderen en Brabant op het
voorplan getreden. Zij hebhen een belangrijk aandeel gehad in de
feestelijkheden die zijn ingericht geworden ter gelegenheid van Blijde
Intreden, vorstelijke bezoeken, blijde of droeve gebeurtenissen aan het
hof. Militaire overwinningen en vredesverdragen geven aanleiding tot
een „triomfantelijke viering" 2. Bij die gelegenheden wordt haast on¬
vermijdelijk door het locale rederijkersgenootschap een spel, dikwijls
zuiver gelegenheidswerk opgevoerd 3. In andere gevallen wordt een ge¬
liefkoosd stuk uit het eigen repertorium uit de schuif gehaald, en met
de nodige aanpassingen vertoond. In enkele gevallen worden deze stuk¬
ken in aanwezigheid van de vorst vertoond: zo beluistert Prins Filips in
de abdij van St.-Michiels, waar hij verblijft, het stuk van de Violieren 4.

Ook zijn het dikwijls leden van rederijkersgenootschappen die
als levende personagiën de triomfbogen bevolken5. Zij beelden alle-

1 A. Van Elslander, De Letterkundigen in Flandria Nostra. Ons Land en ons Volk...,
redactie van J.L. Broeckx e.a., deel III, Antwerpen, 1959, p. 84; Dr. J. Steenbergen,
Het Landjuweel van de Rederijkers, Leuven (1951), pp. 38-39; J.J. Mak, De
Rederijkers, Amsterdam, 1944, pp. 99, 104. Over de rijk geschakeerde activiteit
der Rederijkers in het kader van feestelijkheden zie A. Van Elslander, Les Cham¬
bres de Rhétorique et les fêtes du règne de Charles Quint in Les Fêtes de la
Renaissance, Deel II, Fêtes et Cérémonies au temps de Charles Quint. Etudes
réunies et présentées par J.J. Jacquot, Parijs, 1960, p. 281 vlg. (met de literatuur
aldaar) ; in het bijzonder te Brussel : C. De Baerc, De bedrijvigheid der oude
kamers van Rhetorica te Brussel, Eigen Schoon en de Brabander, XXIX" (1946),
p. 97 v.

2 Ph. Rombouts-Tli. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der
Antwerpsche Sl-Lucasgilde, Antwerpen, I, p. 133 ; J.F. Willems, Chronologische
lijst van oorkonden, de Kamers van Rhetorica te Antwerpen betreffende, Belgisch
Museum, t. I (1837), p. 156; W. van Eeghem, Drie Schandaleuse Spelen, (Brussel
1559), Antwerpen, 1937, p. XVI.

3 Ph. Rombouts-Tli. Van Lerius, o.e., pp. 39, 94; J.J. Mak, o.e., p. 104.
4 Ph. Rombouts-Th. van Lerius, o.e., pp. 190-1; J.F. Willems, o.e., p. 159.
5 M. Lageirse, La joyeuse entrée du Prince Philippe à Gand en 1549, in Les Fêtes

de la Renaissance, o.e., p. 303.
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gorische figuren uit, of dragen kun tekst voor bij liet voorbijkomen van
de nieuwe vorst. In 1515, bij de Blijde Intrede van Aartshertog Karei
te Antwerpen, werden elf personagiën van „diverse figuren" uitgesteld 6
en in 1520 bij de inkomst van Karei, ondertussen Keizer geworden,
hebben de Violieren rijke en kostelijke personagiën vertoond 7. Onge¬
woon is bet niet dat een rederijker achteraf — al dan niet in opdracht
van de stad — de plechtigheden en de feestvieringen te boek stelt 8. Te
Antwerpen waar schilders en rederijkers in een genootschap waren ver¬
enigd, gebeurde het courant dat zij op eigen krachten een triomfboog
hebben opgericht. In 1549 heeft de Antwerpse Magistraat, om geld erg
verlegen, er ernstig aan gedacht, de drie rederijkersgilden te doen bij¬
dragen in de grote onkosten van de Blijde Intrede 9. In 1556, ter gelegen¬
heid van de Gulden Vliesfeesten te Antwerpen, hebben de rederijkers
zich evenmin onbetuigd gelaten10. Bij de Blijde Intrede van François
d'Anjou (1582) vertoonden de „dry earners van Rhetorijcke" hun pun¬
ten, en de Goudbloem deed een beroep op de rederijkerschilder
P. Baltens voor het schilderen van haar „tanneel" ". Zoals de andere
ambachten dragen de rederijkers en schilders het hunne bij om de
Blijde Intrede alle luister bij te zetten. Het Gildeliuis op de Grote
Markt wordt 's avonds met fakkels en pektonnen feestelijk verlicht, en
binnenin deelde men in de algemene feeststemming 12. Dikwijls genoeg
is het een rederijkersgenootschap, dat gaat lopen met de door de
Magistraat voor het „Vieren" uitgeloofde prijzen 13.

Dan zijn er nog de eigen feesten en de bijeenkomsten der rede¬
rijkers, gebeurtenissen die in de XVIe eeuw steeds met grote luister
werden ingericht, en die het publieke leven van die tijd fel hebben
beroerd. Niet minder belangrijk als werkterrein voor de rederijkers
zijn de grote stedelijke omgangen. Vermeldt Willem van Haecht de
„solemnelijcke ommeganghen" niet onder de gebeurtenissen waarbij de
rederijkers noodzakelijker wijze moeten betrokken worden 14 ? De rede¬
rijkers gaan als ieder stedelijk gild in vol ornaat in de omgang. Ze
omlijsten deze laatste met een aangepast spel, zij zijn de vaste deel-

6 P. Genard, Joyeuse entree et inauguration de l'Archiduc Charles à Anvers en 1515,
Compte Rendu des Séances de la Commission Royale d'Histoire, 4° sér., t. I
(1873), p. 396.

7 Ph. Rombouts-Tli. van Lerius, o.e., pp. 96, 99.
8 Ibid, p. 300, noot 4; G. Degroote, Jan Smekens gedicht op de feesten ter eere van

het Gulden Vlies te Brussel in 1516, Antwerpen 1946, pp. XIX, XXI, XXXIV;
C. De Baere, De bedrijvigheid,.., o.e., p. 100. Over de activiteit van Lucas de Here
te Gent in dit verband, cfr. F.A. Yates, The Valois tapestries, Studies of the Warburg
Institute, vol. 23, Londen 1959, pp. 18, 27, 31.

9 Al blijken z.e voorbehoud te hebben gemaakt nopens de betaling, de Goudbloem
werd getaxeerd op 40 Ib., de Olijftak en de Violieren samen op een zelfde bedrag
(Antwerpen, Stadsarchief, Privilegiekamer, n. 1627, Bundel A° 1549),

10 Zie Ph. Rombouts. Th. van Lerius, o.e., pp. 190, 191.
11 F. Van der Straelen, Geschiedenis van de Antiverpse Rederijkerskamer „De Olijf¬

tak", De Vlaemsche School, IX (1863).
12 Ph. Rombouts-Th. van Lerius, o.e., pp. 133, 141 ; J.F. Willems, o.e., p. 158.
13 W. van Eeghem, o.e., p. XVI.
14 J. Steenbergen, o.e., p. 34.
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nemers die het dramatisch verloop van deze plechtigheden verzekeren.
Het is niet onmogelijk dat de regelmatige vernieuwing van de themas,
uitgebeeld op de wagens van de omgang, en de samenstelling van de
groepen, op het actief van een rederijker moeten gebracht worden. Is
niet de naam van de Antwerpse facteur Willem van Haecht — wellicht
ten onrechte — vooropgesteld geworden als de mogelijke auteur van de
tekst van de omgangordonnanties 15 ?

Bij deze zeer verscheidene feestelijkheden hebben de rederijkers
dikwijls in zéér nauwe samenhang gewerkt met de schilders. Gezien in
het historische tijdsverband van de XVIe eeuw is dit trouwens niet zo
verwonderlijk. Die samenhang gaat dieper dan het naakte feit tot een
zelfde genootschap of gilde te behoren. Schilders en rederijkers leven
in de XVIe eeuw in een zelfde gedachtenwereld. Zij bedienen zich van
een zelfde beeldspraak en allegoriek. Hun artistieke creaties zijn door¬
drongen van een zelfde rederijkersgeestls. De rederijkers hebben het
literaire repertorium aangelegd dat door de kunstenaars op de triomf-
hogen, in de omgangen, in hun grafisch werk 17 en in hun taferelen is
uitgebeeld geworden. Door P. De Keyser is b.v. gewezen geworden op
een echt vademecum van rederijkersallegorieën, opgetekend door een
rederijker ten behoeve van scheppende kunstenaars : legwerkers, schil¬
ders en graveurs 1S. En bovendien, in de XVIe eeuw zijn de gevallen
helemaal niet zeldzaam, waar één zelfde persoon terzelfder tijd actief
rederijker en kundig schilder is geweest. Het geval van P. Baltens te
Antwerpen is voldoende hekend. Door W. van Eeghem zijn uit het
midden van de XVIe eeuw te Brussel een aantal namen bekend ge¬
maakt van kunstenaars, die evenzeer actieve, dichtende en spelende
rederijkers zijn geweest. De bekende Brusselse glasschilder Niclaes
Rombouts was 50 jaar lang lid van de Corenbloem. De schilders Gabriel
de Blonde en Denijs van Hullegaerden, de borduurwerkers Hans en
Frans van Ballaer, en talrijke legwerkers zijn bedrijvige leden geweest
van Brusselse rederijkerskamers 19. En dergelijke voorbeelden zouden
evengoed in andere centra — denken wij slechts aan Lucas d'Heere te
Gent — kunnen aangetoond worden.

Het is in dit tot nog toe weinig bekende milieu van rederijkers en
schilders in de Zennestad, dat de figuur van Jan Walravens alias Oom-

15 Id., De auteur van de Antwerpse Ommeganck-ordonnantie Anno 1556, De Gulden
Passer, 25 (1947), pp. 297 v.v.

16 G. Brom, Schilderkunst en literatuur in de XVI" en XVII" eeuw, Utrecht- Antwerpen
1957 ; A.E. Van Gelder, Erasmus, Schilders en rederijkers, Tijdschrift voor
Geschiedenis, 71 (1958).

17 Treffende overeenkomsten tussen XVI0 eeuwse prenten en voorstellingen van de
Antwerpse Omgangen worden aangegeven door S. Williams-J. Jacquot, Ommegangs
anversois du temps de Breugel et de Van Heemskerck in Les Fêtes de la Renais¬
sance, o.e., pp. 367 v.v.

18 Het Rhetoricaal « Exemplum ». Bijdrage tot de Iconologie van onze Rederijkers
in Vooys voor de Vooys, Huldenummer... Prof. dr. C.G.N. De Vooys, De Nieuwe
Taalgids, XLVI (1953), pp. 54 v.v.

19 Drie Schandaleuse Spelen, o.e., pp. XX, XXVII, 82-83, 90, 91, 93. Men zie ook : C.
De Baere, De organisatie der oude kamers van Rhetorica te Brussel, Eigen Schoon
en de Brabander, 32 (1949), p. 76, p. 83 noot 86.
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1. Jan Walravenz (niet zonder Wielle) Oom. 1563.

ken moet gesitueerd worden. Hij ook ontwikkelde, rond het midden
van de XYIe eeuw te Brussel, een veel omvattende activiteit. Van
ambacht was hij, naar in een XVIe-eeuwse kroniek gezegd wordt, schil¬
der. Maar over zijn activiteit als schilder is nog zeer weinig bekend. Hij
is tot hiertoe, vooral, zoniet uitsluitend, hekend als organisator van het
Zottenfeest dat in 1551 te Brussel is gehouden geworden.

Bij opzoekingen in het Stadsarchief te Antwerpen en in de Brus¬
selse domeinrekeningen in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, heb¬
ben wij enkele nog onbekende gegevens over Jan Walravens, alias
Oomken van Brussel kunnen bijeenlezen. Het is wellicht nuttig deze
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eerste en zeker onvolledige greep 20 van gegevens over deze meester in
het licht te geven.

A. Henne en A. Wauters 21 kenden de kroniek waarin het Zotten-
feest wordt beschreven, en waarin de organisator van dit feest, Jan
Colyns, in de wandeling geheten Oomken, schilder van beroep, ver¬
meld wordt. Doch eerst W. van Eeghem 22 heeft zich uitgesproken voor
de identificatie van Jan Colyns, alias Oomken met meester Oom, den
prince der Sotten, in 1561 te Antwerpen; met Maistre Oomken, prince
Coronne des Docteurs a quatre oreilles, met zijn naam Jan Walravens
en met zijn devies afgebeeld op de bekende medaille van 1563
(afb. 1). In hoeverre is deze identificatie wel verantwoord ? Dat Jan
Colyns niemand anders zou zijn dan Jan Walravens, zoon van Colyn
Walravens23 is mogelijk, doch valt niet te bewijzen. Al is het epitheet
Oomken ongetwijfeld karakteristiek genoeg, die vorm schijnt ook als
familienaam te bestaan 2'\ En dan nog, in deze periode zijn meerdere
Jan Walravens te Brussel bekend25. In 1517 en in 1519-20 worden Jan
Walravens en Jan geheten Walravens poorter te Brussel26. Geen enkele
maal vinden wij het epitheet Oomken gekoppeld aan de naam Wal-
ravens. Anderzijds ontmoeten wij nog een Jan Colyns, schilder van
beroep die in 1525 poorter wordt te Brussel27. Deze vermeldingen zijn
wel moeilijk met elkaar overeen te brengen. Is de nieuwe poorter Jan
Colyns eerst later als Jan Colyns alias Oomken hekend geworden te
Brussel ? Maar ook dan blijft nog de stap te doen van Jan Colyns naar
Jan Walravens.

Misschien kan meer zekerheid gewonnen worden uit het naast el¬
kaar stellen van de benamingen waaronder onze meester in de bronnen
voorkomt. De Brusselse kroniek spreekt van Jan Colyns, alias Oomken.

20 Wij hadden niet de gelegenheid de rekeningen van de Rentmeester-Generaal
(A.D.N.) die ongetwijfeld nog andere gegevens over Jan Walravens kunnen bevat¬
ten, systematisch te onderzoeken.

21 Histoire de la Ville de Bruxelles, Brussel 1845, t. I, p. 374.
22 Rhelores Bruxellenses, Revue Belge de Philologie et d'Histoire, XV (1936),

pp. 74-7.
23 Ibid, p. 78. Een Colyn Walravens hebben wij niet gevonden te Brussel. Aldaar

worden in 1535-6 Gielis (Algemeen Rijksarchief te Brussel, Rekenkamer, n. 12707,
f° 382) en in 1532, Gheeraerts Wa(e)lravens (Notes pour servir à l'histoire de
l'art en Brabant recueillis par E. Frankignoulle et publiés par P. Bonenfant,
Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, 39 11935], p. 112) ver¬
meld. Wa(e)lravens komt herhaaldelijk voor als voornaam (A.R.A.B., R. n° 12706,
f° 99, 392; 1519-20, ad. ann„ ibid. f° 12).

24 J. Duverger, Brussel als kunstcentrum, Gent 1934, p. 64 vermeldt Jan Oom (tussen
1484 en 1489). In 1525-26 wordt aldaar een Jan Willems Oomssone vermeld
(A.R.A.B., R. ri° 12706, f" 388).

25 Zij kunnen niet in aanmerking genomen worden om met Jan Walravens alias
Oomken geïdentificeerd te worden, gezien zij bekend staan als oudkleerkopers
(A.R.A.B., R. n° 12707, f° 145 v°), apotecaris (ibid, f° 358) ; hetzij omwille van de
biografische data: in 1563 was J. Walravens 56 jaar oud ! J. Duverger (o.e., p. 64)
vermeldt elders tussen 1484 en 1489 een J. Walravens te Brussel. Noteren wij nog
dat een Jan Walravens in 1545-6 bij de Zavel woonde (A.R.A.B., Conseil Privé
Espagnol, n. 844, losse stukken).

20 A.R.A.B., R, 12706, f° 42 v°; ibid., ad ann., f° 12.
27 Ibid, f° 371 v°.

87



In een in het frans opgestelde betaling, dagtekenend uit 1544 wordt ge¬
sproken van Jehan Walravens, alias Roem (doc. I) 28. In de Brusselse
kwartierrekeningen vinden wij regelmatig Jan Walravens schilder (doe.
II e.a.). De Antwerpse stadsrekeningen gewagen tweemaal van Janne
Waelravens, alias Oimken van Brussel (doc. IV-V). In 1561 ter gelegen¬
heid van het Haagspel te Antwerpen spreekt men van meester Oom,
den prince der Sotten 29. Op de medaille (afb. I) staat de volle naam
Jan Walravenz (niet zonder Wielle) Oom, en ten overvloede luidt het
randschrift Maistre Oomken. O.i. laat het naast elkaar stellen van al
deze gegevens wel toe te geloven aan één en dezelfde persoon : Jan
Colyns, alias Oom, schilder en rederijker te Brussel aan de ene, en de
schilder Jan Walravens, elders geheten Jan Walravens, alias Oomken
uit Brussel, aan de andere kant. Aanvaarden wij deze werkhypothese,
tot het tegendeel worde bewezen.

Als Brussels rederijker staat onze meester vooral bekend als de
inrichter van een in juli 1551 gehouden Zottenfeest. Met alle door hem
uitgenodigde Zotten doet Jan Colyns, in de wandeling geheten Oomken,
gezeten in een kleine wagen, zijn intrede in de stad. Eleonora van
Frankrijk en Maria van Hongarije zouden het spektakel, dat met de
prijsuitdeling op de markt werd bekroond, hebben gevolgd 30. Dat Jan
Walravens de animator is geweest van een dergelijk feest, is gezien zijn
hoedanigheid van nar van de Brusselse Kamer „De Corenbloem" 31 niet
zo verwonderlijk. Als nar verschijnt hij in 1561 op het Haagspel te
Antwerpen. Meester Oom gezeten op een wagen, met gevlochten groen
zo dicht als een haag bezet, en behangen met bladeren, werd fel opge¬
merkt door de Antwerpenaren 32.

Nu was meester Oomken in 1561 te Antwerpen lang geen onbekende
meer. De Antwerpse schilders en rederijkers hadden hem reeds voor¬
dien herhaaldelijk in de Scheldestad aan het werk gezien. Tweemaal,
nl. in 1549 en in 1559 hebben wij zijn naam, in verband met openbare
feestelijkheden, in de Antwerpse stadsrekeningen kunnen aantreffen.

In 1549 heeft Prins Filips met grote luister zijn intrede gehouden
te Antwerpen. Bij deze gelegenheid zijn in de stad heel wat triomfbogen
en praalversieringen opgericht geworden, waaraan meerdere Antwerpse
kunstenaars koortsachtig hebben gewerkt33. En ook Jan Walravens van
Brussel blijkt medegewerkt te hebben aan de stedelijke triomfbogen :
hij is heiast geworden met de uitvoering van de „joyen" (doc. V). Dank

28 [Roem is een verschrijving voor Oem], Aan Jan van Room, Brussels schilder moet
hier wel niet meer gedacht worden.

29 E. van Even, Het landjuweel van Antwerpen, in 1561, Leuven 1861, p. 58; A. Hen-
ne-A. Wauters, o.e., pp. 392-3.

80 Zie noten 21-22; J.J. Mak. o.e., p. 94; C. De Baere, De bedrijvigheid... o.e., pp.
110-111.

31 Dat was hij althans in 1561. C. De Baere (o.e., p. 110) aanvaardt dat J. Walravens
reeds in 1551 de nar van de kamer zou zijn geweest.

32 Zie noot 29.
33 E. Roobaert, De seer wonderlijcke schoone triumphelijcke incompst van den

Hooghmogenden Prince Philips... in de Stadt van Antwerpen... Anno 1549, Bul¬
letin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (1960), pp. 37-74.
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2. Joyen" bij de intrede van Filips II te Antwerpen in 1549.

zij de breedvoerige beschrijving die C. Grapheus aan de feestvieringen
van 1549 heeft gewijd, vergt het weinig moeite te achterhalen, wat deze
„joyen" zijn geweest.

De weg die Prins Filips, na zijn begroeting door de Magistraat,
had te volgen, begon in de stad aan de Keizerspoort en eindigde in de
abdij van St. Michiels. Over de volle afstand van dit traject waren, aan
beide zijden van de straat, om de tien, elders om de vijftien voet, pilas¬
ters opgesteld met bijhorend kapiteel en architraaf. Tussen de pilasters
hingen „doublés et triumphantes gioies, faictes dë vertes foeuilles d'ar¬
bres assavoir d'hierre et aultres". Op de architraaf wisselden vergulde
kandelaars met kaarsen af met „moult beau et triumphantes circles
faicts de herbes de feuilles darbres". In deze festoenen waren de Keizer,
de prins..., de vorstelijke wapens en deze van het Markiezaat en
van de stad, alsmede allerlei deviezen „au vif pourtraictz". Deze door¬
lopende galerij : „Le chemin triumphal" zoals Grapheus hem noemt
was in acht dagen afgewerkt geworden 34 (afb. 2). Een dergelijke galerij
in het klein, met vier pilasters, was ook opgetrokken geworden in aan¬
sluiting met een (onafgewerkt gebleven) triomfboog aan de stadsgren¬
zen. Ook hier was „verdure que l'on diet gioie" tussen de pilasters op¬
gehangen. Bij gebrek aan tijd konden acht festoenen, rond de portret¬
ten van de Markiezen van het Heilige Rijk, niet uitgevoerd worden 3o.
En steunend op de houtsneden — waarschijnlijk naar tekeningen van
Pieter Coeck 36 — in het relaas van Grapheus, zijn ettelijke triomfbogen
ook versierd geworden met dit groenwerk. Bladerenkransen met inge¬
vlochten vruchten rond wapens en deviezen, en hangende festoenen zijn
aan te treffen o.m. op de triomfboog in de Huidevetterstraat (afb. 3),
op de Coepoortbrug, de Lijnwaadmarkt en de St. Jacobspoortbrug3T.
Vruchten en bladeren zijn overvloedig verwerkt geworden in het rol-

31 Le triumphe d'Anvers. La très admirable... entrée du... Prince Philipes..., Antwer¬
pen 1550, f° D — Diii v°. In de gelijktijdige nederlandse vertaling van dit werkje
(f0 Diii . Diii v°) spreekt men van « dobhele groene chieragien van groenen
cruyden ende bladeren (van bonten gemaeckt) die men heet gioyen ».

33 Le triumphe, o.e. f° B; nederl. vertaling, f° Bii v° (« groene chieringen diemen heet
gioyen ».

36 A. Corbet, L'Entrée du Prince Philippe à Anvers en 1549, in Les Fêtes de la Re¬
naissance, o.e., pp. 307-310; J. Jacquot, Panorama des fêtes et cérémonies du règne,
Ibid., p. 456.

37 Le triumphe..., o.e., f° Avi v°, Diii, Gii, Iiii, M, Miii v°.
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werk dat zovele triomfbogen bekroont. De aldns versierde triomfbogen
zijn, bijna zonder uitzondering alle bekostigd geworden door de stad;
aan de bogen opgetrokken door de naties is deze versiering niet aan te
treffen.

In hoeverre is dit overvloedig gebruik van verdure op het actief
te brengen van Jan Walravens ? Hij blijkt onbetwistbaar belast te zijn
geworden met het aanbrengen van de „joyen". In 1550 moest hem nog
een belangrijke som betaald worden uit hoofde van geleverde grond¬
stoffen, arbeid en bemoeiingen, en voor loon van schilders die onder
zijn leiding hebben gewerkt (doc. V). Heeft Jan Walravens ook decora¬
tief schilderwerk uitgevoerd, zoals bet schilderen van de portretten, de
deviezen en van de pilasters 38 ? En waarom zou de Antwerpse Ma¬
gistraat juist daarom op deze Brusselse kunstenaar een beroep hebben
gedaan? Had hij op dit terrein iets bijzonders gepresteerd, waarvan de
echo tot Antwerpen was doorgedrongen ?

Niemand heeft tot hiertoe aangestipt dat er een zeer sterke over¬
eenkomst bestaat tussen de straatversieringen die in april 1549 te Brus¬
sel werden aangebracht en deze die enkele maanden later te Antwerpen
te zien zijn geweest. Ook in de Zennestad zijn de straten over een lange
afstand — van de Leuvense poort tot aan het Hof — aan beide zijden
afgesloten geworden met „alleyen gruenen joyen". Ook hier moet men
de geschilderde pilasters hebben gehad met hangende festoenen, en de
afwisseling op de architraaf van brandende kaarsen met geschilderde
portretten in een krans van gevlochten groen 39. Ook de triumfboog op
„Harenheye" is versierd geworden met wapens in „gruen joyen" en
opgesmukt met „verdueren oft levenden groene" en vruchten, „na
dieven" geschilderd 40.

Zijn het deze decoratieve elementen — die in het kader van de
Blijde Intreden in de Nederlanden ongetwijfeld een behoorlijke tra¬
ditie achter de rug hebben41 — welke enkele maanden later te Ant¬
werpen zijn nagevolgd geworden ? Dat Jan Walravens, na wat wij uit
Antwerpse bronnen hebben vernomen, de hand kan hebben gehad in
het groenwerk te Brussel, behoort tot de mogelijkheden. Verscheen Jan
Walravens te Antwerpen niet, gezeten in een met groen en gebladerte
getooide wagen ?

Bij deze ene opdracht vanwege de Antwerpse Magistraat is het niet
gebleven. In 1559 heeft hij andermaal een beroep gedaan op de kunde
en de vaardigheid van Jan Walravens hij de opluistering van feestelijk¬
heden te Antwerpen. De jaarlijkse grote omgangen — de H. Besnijde-
38 Zie noot 39. Calvete de Estrella (El felicissimo viaie del muy Alto... Phelippe...,

Antwerpen, Martin Nuyts, 1550, f° 223 v°) zegt uitdrukkelijk dat de pilasters
geschilderd waren.

39 Die Nieuwe Cronijcke van Brabant, Antwerpen, Jan Mollijns, 1565, f° 164-165.
40 Ibid., f° 150.
41 Reeds in 1515 waren de triomfbogen te Brugge met hangende festoenen opge¬

smukt (cfr. I van Roeder-Baumbach, Versieringen bij Blijde Inkomsten gebruikt
in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de XVI' en de XVII" eeuw, Antwerpen,
1943, pp. 29-30). En wat 1549 betreft, ook in andere steden dan Brussel en Ant¬
werpen werd een dergelijke versiering aangewend. O.m. te Lier waren « algunos
arcos liechos de ramos y verduras » te zien (Calvete de Estrella, o.e., f° 220).
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nis- en de O.-L.-Vrouwomgang — liebben in de XVIe eeuw een zeer
belangrijke plaats ingenomen in bet openbaar leven te Antwerpen42.
Het waren aangelegenheden die de Magistraat zeer sterk beeft be¬
hartigd. De twee schilders die de stad in bestendige dienst bad genomen
zorgden ieder jaar voor een luisterrijk en indrukwekkend spektakel.
Toch schrok de Magistraat er niet voor terug bij bijzondere gelegen-
beden een beroep te doen op andere kunstenaars. Op zijn verzoek heeft
Jan Walravens de O.-L.-Vrouwomgang van 1559 met „zijn presenten
ende inventien gedecoreert ende verchiert" (doc. XII). Wat dit juist
inhoudt, zou wellicht alleen op grond van de ordonnantie van deze
omgang43 uit te maken zijn. Voor zover wij het kunnen nagaan is
echter geen exemplaar van deze ordonnantie tot ons gekomen 44. Was
Jan Walravens misschien in de omgang „present" met een door hem
ontworpen wagen ? De voorstellingen van de Antwerpse omgangen wa¬
ren rond 1559 in overwegende mate profaan geworden45, en de aan¬
wezigheid van een „Prince der Sotten" was op dit ogenblik wellicht
minder bevreemdend dan het voor ons moge zijn. Of beeft onze rede¬
rijker nieuwe voorstellingen ingevoerd, een nieuwe wagen bedacht en
geschilderd ? Dat een schilder en zelfs niet van de minste, nieuwe om¬
gangwagens ontwerpt, schildert en stoffeert, is in de XVIe eeuw niet
ongewoon 4S.

Is Jan Walravens regelmatig door de Antwerpse Magistraat ter hulp
geroepen hij de opluistering van de omgangen ? De grote leemten in
de stadsrekeningen laten ons niet toe hierop te antwoorden. Hoe dan
ook, het wordt duidelijk dat Jan Walravens geen onbekende is geweest
voor zijn Antwerpse vakgenoten. Dit verklaart wel waarom zijn op¬
treden te Antwerpen in 1561 zo omstandig aangetekend is geworden. Is
het wellicht als herinnering aan dit feit dat een Antwerps kunstenaar,
misschien Jacques Jongelinck 47, in 1563 de medaille heeft gemaakt met

42 Cataloog Ommegangen en Blijde Intreden te Antwerpen, Antwerpen, Museum
voor Folklore, 1957.

43 Hieronder verstaan wij de gedrukte boekjes met de beknopte beschrijving van
de «punten» van de omgangen (cfr. J. Steenbergen, De auteur... o.e., p. 297;
S. Williams - J. Jacquot, Ommegangs anversois, o.e., p. 349).

44 Cfr. E. Roobaert-A. Moerman, Libraires et Imprimeurs à Anvers du XVI" siècle.
Notes et documents. I. Jean de Laet, imprimeur de la Ville, De Gulden Passer,
39 (1961).

45 F. Prims, De Anlwerpsche Ommeganck op den vooravond van de Beeldstormerij,
Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Let¬
teren en Schoone Kunsten van België, 1946, p. 10.

40 Hans Vredeman de Vries heeft een wagen ontworpen voor de Mechelse omgang
(A. Monballieu, Een gebeeldhouwd blazoen van de Mechelse rederijkerskamer « De
Lischbloeme» (1561). Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde,
Letteren en Kunst van Mechelen, 62 (1958), p. 88, noot 37.

47 Cataloog : Medailleurs en NumUmalen van de Renaissance in de Nederlanden,
Brussel, 1959, p. 100, n. 113, pl. XIV (met literatuur aldaar). Door I. Vcrtessen
(Les médailleurs anversois, Cataloog; Anvers, ville de Plantin et de Rubens, Parijs
1954, p. 135, n" 219) wordt een exemplaar van deze medaille, in lood, in het bezit
van de Antwerpse Oudheidskundige Musea vermeld. De Heer Smekens, conser¬
vator en Mej, Doublez, adjunct-conservator hebben in de verzamelingen van het
Vleeshuis slechts een (recent) afgietsel van deze medaille kunnen terugvinden.
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de beeltenis en liet devies van Jan Walravens ? Verwonderlijk zou het
niet zijn, moesten in de toekomst nog nauwere betrekkingen tussen deze
laatste en Antwerpse schilders en rederijkers kunnen aangewezen
worden.

Hoe fragmentarisch ook, de vermeldingen in het Antwerpse stads¬
archief zijn voor ons de aanleiding geworden om even na te gaan wat
er over Jan Walravens als schilder te Brussel hekend staat. J. Finot
publiceerde in 1885 uit de rekeningen van de Rentmeester-generaal een
betaling aan Jan Walravens alias Roem (1544) en dit gegeven werd door
P. Saintenoy in zijn werk over de kunstenaars aan het Hof te Brussel
overgenomen (doc. I). Dat deze auteur wel hoogst onvolledig is gebleven
in zijn onderzoek, bleek onmiddellijk bij het nazicht van de Brusselse
domeinrekeningen uit de eerste helft van de XVIe eeuw. Bijna zonder
onderbreking werden in deze periode aan de vorstelijke residentie op
de Coudenberg verbouwings- of verfraaiingswerken uitgevoerd, en bij
die gelegenheid is een beroep gedaan op Brusselse schilders, beeld¬
houwers en glasschilders. De naam van Jan Walravens, schilder, wordt
in dit verband herhaaldelijk vermeld. Hij is zeker geen onbekende ge¬
weest voor de Heren van de Rekenkamer en de Rentmeester te Brussel
die hem met zekere regelmaat werk liehben bezorgd.

In october 1544 heeft Jan Walravens met zijn knechten in het Hof
gewerkt (doc. I). Heeft hij in het kader van de feestelijkheden, inge¬
richt ter ere van Eleonora en haar gevolg, decoratief werk uitgevoerd ?
Dit is wellicht een van zijn vroegste, en tevens meest omvangrijke op¬
drachten aan het Hof geworden. Achteraf wordt hij nog enkele malen
betaald voor het beschilderen van een brug, een prieeltje in een vijver,
de omheining rond het lusthuis „Ten Stakketten" in het Hof (doe.
II-III,VH). In 1553 beschildert hij voor het bestuur van de Brusselse
Rekenkamer een groot aantal lederen emmers met de Boergondische
emblemen (doc. IX). Wellicht een van zijn laatste opdrachten dag¬
tekent uit 1554-1555 : hij heeft twee regenbakken aan de nieuwe kapel
in een driedubbele laag rode olieverf gezet (doc. X).

Uit deze opsomming blijkt wel dat Jan Walravens van 1544 tot
1555, met langere of kortere tussenpozen aan het Hof heeft gewerkt.
Spectakulaire zaken heeft hij er wel niet verwezenlijkt. Men vergete
echter niet, dat de arbeid, hier door Jan Walravens verricht, in die
tijd ook door talrijke andere meesters en zelfs zeer vooraanstaande uit¬
gevoerd werd. Meerdere Brusselse schilders hebben het evenmin als
hij beneden hun waardigheid gevonden dergelijk werk te leveren 'lfi.
Uit de liier aangehaalde documenten kan dus niets besloten worden aan¬

gaande zijn artistieke persoonlijkheid.

Wij bieden hen hier onze oprechte dank aan. Onze afbeelding is gemaakt naar het
afgietsel in het Vleeshuismuseum.

48 J. Duverger, M. J. Onghena, P.K .van Daelen, Nieuwe gegevens aangaande XVI"
eeuwse beeldhouwers in Brabant en Vlaanderen, Mededelingen Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasseder Schone. Kunsten, XV, (1953) n. 2, p. 7, noot 9, pp. 66-7; Pl. Lefèvre, La col¬
légiale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, Annales de la Société Royale
d'Archéologie de Bruxelles, 49 (1956-57), pp. 61, 70.
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Het dient eveneens, voor een juist begrip van de betrekkingen
tussen Jan Walravens en liet Hof, aangestipt te worden, dat liij slechts
één van de Brusselse schilders is geweest, waarop de Rekenkamer en
de Rentmeester voor de uitvoering van allerlei schilderwerk een beroep
hebben gedaan. Bovendien blijken enkele van zijn stads- en vakgenoten
lieel wat meer opdrachten te hebben ontvangen. De schilder Gillis van
Eygen 49, en zijn naamgenoot Filips, hebben wel de belangrijkste schil¬
derwerken uitgevoerd. Maar toch is het werk van Jan Walravens, in
vergelijking dan met dit van een aantal andere Brusselse schilders, die
eerder uitzonderlijk een of andere opdracht ontvangen 50 niet zonder
belang geweest.

Heeft hij die opdrachten te danken aan relaties die hij met vorste¬
lijke ambtenaren, in casu met het personeel van de Rekenkamer of met
de Rentmeester heeft onderhouden ? Het is mogelijk, maar kan uit de
hier besproken gegevens niet worden afgeleid. Ook liier dient rekening
te worden gehouden met de gangbare gewoonten van de XVIe eeuw.
Zeker wanneer het de uitvoering van een belangrijk werk betreft, wordt
door de opdrachtgever een aanbesteding uitgeschreven, en op basis van
de aanbesteding wordt het werk aan een of andere meester toegekend.
Dit is een gewoonte niet alleen gangbaar in de Rekenkamer te Brussel,
maar die evenzeer werd toegepast door de Trésoriers van de Vlaamse
en Brabantse steden 51. Deze omstandigheid is er zeker voor iets tussen
dat Jan Walravens aan het Hof heeft kunnen werken. In 1551 heeft de
knape van het schildersambacht, in opdracht van de Rentmeester, een
uit te voeren werk aan de Brusselse schilders bekend gemaakt (doc. VI).
Maar Jan Walravens kaapt met zijn voordeligste aanbod, de opdracht
weg (doe. VII). Dit is geen alleenstaand geval : regelmatig blijken
werken toegekend te zijn geworden aan de schilder die het werk aan
de minst hoge kostprijs wil uitvoeren. Deze omstandigheid sluit zeker
niet uit, dat elders andere criteria zijn toegepast; dat persoonlijke
relaties, de faam van de kunstenaar, de opdrachtgever kunnen hebben
beïnvloed. Voorlopig kan dit echter niet worden gezegd voor Jan
Walravens.

Het dient erkend dat op grond van de bekende gegevens niet met
zekerheid kan worden uitgemaakt, welke plaats hij onder zijn vak¬
genoten te Brussel heeft ingenomen. Reeds in 1544 blijkt hij te Brussel
een gevestigd meester te zijn die met knechten werkt. De Rentmeester
en de Rekenkamer zijn, voor zover ons hekend, zijn belangrijkste op¬
drachtgevers geweest. Heeft hij ook voor andere officiële instanties ge¬
werkt te Brussel ? Het is mogelijk dat een diepgaander onderzoek naar
het Brusselse sehildersmilieu rond het midden van de XVIe eeuw hierop
een antwoord kan verstrekken.

Als bedrijvig rederijker heeft Jan Walravens actief deelgenomen
aan het openbare leven te Brussel. Ook daarover is zeker nog een en
ander te ontdekken. Is het als rederijker en inrichter van de rede-
*s P, Saintenoy, o.e., p. 252.

Ibid., pp. 168,254, 259, 262,
S1 E, Roobaert, De seer wonderlijcke..,, o.e., pp. 50, 71, noot 100.
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rijkersfeesten of als schilder, dat hij door de Antwerpse magistraat ter
hulp geroepen wordt bij de opluistering van plechtigheden ? Juist dit
feit wijst er wel op dat Jan Walravens alias Oomken, voorlopig één
persoon met Jan Colyns alias Oom, een personage moet zijn geweest
die als schilder en (of) als rederijker zeker meer aandacht verdient.

AANHANGSEL

DOC. I.

1544, november. — Jan Walravens heeft schilderwerk uitgevoerd aan
het Hof te Brussel.

A Jehan Waelravens alias maitre Roem paintre la somme de cent
douze livres dix solz dudit pris que par le commandement et ordonnance
que dessus ledit Receveur general lui a baille et délivré comptant pour
semblable somme que deue lui estoit pour les parties de son mestier
les tournees et vacations de lui et autres contpaignons par lui mis en
euvre a louvraige de la gallerie faicte audit estacqueste au bancquet
et festin de ladite Royne de france ntardy XXVIIIe doctobre XLIIII a
bruxelles contenues en une feulle et demye descripture lesquelles parties
avoient aussi este veues et visitées par lesclits des comptes a hruxelles et
appointe avecq lui a ladite somme de CXII lb. X. s. pour ce icy par sa
quictance ensamble lesdites parties en papier et le rapport fait par
lesdits des comptes cy rendues ladite somme de

CXII lb. X. s.

A. D. N., B. 2442, f" 594 52. — In samenvatting bij J. Finot, Inven¬
taire des archives départementales du Nord, t. V., Rijsel, 1885, p. 125;
P. Saintenoy, Les arts et les artistes à la Cour cle Bruxelles, Mémoires
Classe des Beaux-Arts, Académie Royale de Belgique, 2e sér., t. V, fasc.
1, Brussel, 1934, p. 212.

DOC. II.

1549, 11 juli. — Jan Walravens heeft schilderwerk uitgevoerd aan het
Hof te Brussel.

Janne Walravens schildere den welchen desen Rentmeester vuyt-
gereyct ende hetaelt heeft vuyt erachten van zeekeren appoinetemente
vanden Cameren vander Rekenninge in daten den Xlen dach van julio
52 Afkortingen : A.D.N. : Archives Départementales du Nord (Rijsel) ; A.R.A.B. :

Algemeen Rijksarchief Brussel; A.S.A. : Antwerpen, Stadsarchief.
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anno XVe XLIX geteekeiit vledincx liier overgegeven de somme van
hondert drye ponden te XL grooten vlaems tpont ende dat van gegroent
ende geschildert te hebbene in september anno XVe XLVIII het huys
gestaen int watere inden doelhoff ... de brugge ende het stacketsel
aldaer ende anderssins breeder vercleert in een blat papier metten voer-
seiden appoinctemente ende quictantie daerop dienende hier overge¬
geven alzoe liier de selve CIII lb. ten voernoemden pryse

XXV lb. XV s.

In de marge : (Navolgende der declaratie vanden wereke visitatie
ende estimatie van voirseiden werckluyden metten appoinctemente van
desen cameren als inden text ende quitantie daerop diendende hier
overgegeven) 53.

A. R. A. B., Rekenkamer, n. 4236, f° 159 — 159 v°.

DOC. III.

1550-1551. —• Betaling aan Jan Walravens.
... Ende Jan Walravens heeft int perek beneden thoff een galge

met eenen grade aldaer staende totten steeckspele van den Dieu damour
met zweerte verwe geschildert voer IUI rynsgulden ...

A. R. A. B., Rekenkamer, n. 4238, f° 119 v°.

DOC. IV.

1550, 2 augustus. — Jan Walravens, alias Oimken, heeft aan de „Joyen"
gewerkt hij de Blijde Intrede van Prins Philips te Antwerpen.

Den selven dach [2 augustus] gegeven Jan Walravens alias Oimken
van bruesele van zekere vacatiën by hem gevaceert int maken vanden
joyen inde incompste vanden prinche ende daerboven tghene dat hy
ontfangen heeft naevolgende zynder rekenninge hlyckende hy acte
ordonnantie ende quitantie compt 54.

A. S. A., Tresorij, n. 58, f° 158.

DOC. V.

1550, 6 september. — Jan Walravens, alias Oomken, is bij de Blijde
Intrede van Prins Filips te Antwerpen belast geworden met de op¬
richting van de „Joyen".
53 In de rand is nog aangetekend dat het appointement na datum van deze rekening is

uitgevaardigd, maar aangezien de rentmeester heeft verklaard dat de werken wer-
kelijk zijn uitgevoerd en betaald geworden, wordt deze post toch niet geschrapt.

54 Het bedrag is niet ingeschreven geworden. Blijkbaar ontbrak op dit ogenblik nog
het kwijtschrift van Jal Walravens.
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J amie walravens alias Oimken voer ende om betalinge te doen van
dieveerse Stoffe 55 totter makinge vanden joyen daer aff hy den last
hadde met oick sekere dachueren van schilders byden selven gewrocht
hebbende tot prepareren vander tryumphen ende incompste van onsen
genadigen heere den prinche van spaegnien naer vuytwysen der reke-
ninge in date VI september L... 52 lb. 4 s. 3 d.

A. S. A., Rekenkamer n. 2566 — Bundel : uit het stuk met als titel :

Partijen te recouvreren op mijn [d.i. van Jan de Meyere, rentmeester
van Antwerpen] rekening geëindigd 1549.

DOC. VI.

1550, na 10 november. — De knape van het schildersambacht te Brussel
maakt de aanbesteding bekend van een werk uit te voeren door schil¬
ders.

Janne Oydts cnape vanden schilders denwelcken desen voerseiden
Rentmeester betaelt hy appoinctemente vanden voerseiden Cameren in
daten X a novembris XVe vyftich geteekent vledincx de somme van acht
stuvers voer zyne vacatiën van dat hy diverssche schilders de weete
gedaen heeft 0111 te bestaene de schilderye ten stakette als hlyct byden
selven appoinctemente hier overgegeven qui valent II s. gr.

A. R. A. B,. Rekenkamer, n. 4239, f° 247.

DOC. VII.

1551, na 14 september. — Betaling door de rentmeester van het kwar¬
tier van Brussel aan de schilder Jan Walravens voor de uitvoering van
schilderwerk.

Janne Waelravens schildere die navolgende eenre ordinancie ge-
maict inder cameren vander Rekeninge ons beeren des Keysers te
Bruessel om den alderminsten prys ende metten vuytgange vanden
berrenden keerssen aengenomen heeft te schilderen met olyeverwe alle
de nyeuwe staketten metten oude staende om tliuys geheeten ten sta¬
ketten etc. navolgende der selver ordinancie. Ende hadde de selve Jan
waelravens dair aff den palmslach als tselve aldermeest innegesedt te
hebbene voer de somme van zesse liondert ende taclientich karolusgul-
den doende dairop een neeren dair mede hem die pachtinge bleven is
metten vuytgange vanden berrenden keerssen doende elck neeren dryeder voirscreven karolusgulden die twee deelen tot behoeff ons heeren
des keysers ende tderdendeel tot behoeff vanden neerdere compt alzoedie comenscap op midts zesse karolus guldens voer trecht vanden palms¬lach daer inne begrepen op VIe LXXXIIII lb. te XL groten vlaems tpont

55 Er stond : die men behoeff.
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die den selven Jaune walravens betailt zyn geweest by machte van
zeekere ordinantie vanden cameren vander Rekeninge in daten XIIII
septembris anno XVe LI geteekent Vledincx met quictantie dair op
dienende kier tsamen overgegeven alzoe liier de selve VIe LXXXIIII lb.
ten voirnoemden prvse qui valent CLXXI lb. gr.

In de marge : by machte vanden ordinantiën opte bestadinge van
dese schilderyen visitacie byden controlleur ende twee vanden schilders
ambachte ende quytantie daerop dienende mit oick ordinantie van deser
cameren opte selve betalinge dienende hier tzamen overgegeven.

A. R. A. B., Rekenkamer, n. 4239, f° 185.

DOC. VIII.

1551, na 25 september. — Twee Brusselse schilders hebben het door
Jan Walravens uitgevoerde werk gevisiteerd.

Janne Tons ende geraerde de paydse schilders denwelcken desen
Rentmeestere betaelt heeft by appoinetemente vanden cameren vander
Rekeninge in daten XXV septembris XVe LI geteekent vledincx de
somme van drye ponden tweelf scellingen te XL gr. ende dat voer huer
vacatiën by hen gedaen int visiteren vanden schilderyen by Janne
waelravens gedaen inden doelhoeff ons heeren des Keysers te bruessel
breeder blyckende byden selven appoinetemente hier overgegeven qui
valent XVIII s. gr.

A. R. A. B., Rekenkamer, n. 4240, f° 228 v.

DOC. IX.

1553, lia 6 mei. — Jan Walravens heeft lederen emmers beschilderd.
Janne waelravens schilder den welcken desen Rentmeester betaelt

heeft by machte van zeeker ordinantie vander voerseide Cameren in
date VI may anno LUI geteekent vledincx de somme van vyff ponden
te XL groten vlaems tpont van geschildert te hebbene zesse douzynen
leeren keemers elcken geteekent met twee vieryserS bourgoins cruycen
bemestende inden voerseiden Cameren. Àlzoe hier de selve V lb. ten

pryze voerseid qui valent XXV" s. gr.
In de marge : navolgende den appoinetemente van deser Cameren

hier overgegeven. Leeren heemers.
A. R. A. B., Rekenkamer, n. 4241, f° 255.

DOC. X.

1554 -1555. — Jan Walravens heeft twee waterbakken beschilderd.
... Ende philips van oirley heeft voer onsen heere den keysere

twee gronden geschildert van synen Majesteyt hove voer thien stuversf.]
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Ende Jan waelravens heeft twee waterbacken die gemaect syn opt
dweelffsele vander nyeuwer cappellen int voirseide hoff om het regen-
watere inne te ontfangene wesende elck omtrent VIII voeten lanck ende
vier voeten liooge met roode oliverwe geschildert tot drye reysen toe
ende dair aene verdient tsamen VI Rinsgulden ...

A. R. A. B., Rekenkamer, n. 4243, f° 184 v°.

DOC. XI.

1556, na juli. — Bij Jan Walravens zijn twee Franse soldaten 56 onder¬
gebracht geworden.

A Jehan Waelravens la somme de vingtune livres dix solz dudit
pris pour les despens de bouche que deux franchois estans à Bruxelles
pour le service de sa Majesté ont faict en sa maison l'espace de dix
neufs jours a vingt pattars par jours. Et pour ung manteau par ledit
Jehan Walravens délivré a lung desdits franchois pour cincquante
pattars pource par ordannance et sa quictance cy rendue et veue sur
lestât de juillet f° XII lesdits

XXI lb. X s.

A. D. N., B. 2516, f° 300 v.

DOC. XII.

1559, 23 augustus. — Jan Walravens heeft medegewerkt aan de ver¬
siering van de O.-L.-Vrouwomgang van 1559.

Jan Walravens alias oom van bruessele de somme van twee ponden
thien schellingen brabants ter saecken dat hy met zvnder presenten
ende inventie gedecoreert ende verciert heeft onser Liever Vrouwen
ommeganck alhier waer vore men hem toegevuecht heeft de voirseide
somme van thien gulden blyckende by zekere acte vanden wethonderen
in date den XXIIIen augusty XVe LIX met quitantie ende ordonnantie
hier overgelevert de somme hier

II lb. X s.

A. S. A., Rekenkamer, n. 16, f° 294 v°.

™ Cfr. Id., B. 2516, f° 276 v, 278 v.
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JAN WALRAT'ENS, DIT OOMKEN,
PEINTRE ET RHETORICIEN A BRUXELLES

par E. ROOBAERT

Les rhétoriciens ont occupé une place importante dans la vie publique des Pays-Bas.
Ils participaient activement aux fêtes publiques, telles que les entrées solemnelles et
les visites royales. Ils interprétaient des pièces de théâtre de leurs répertoire ou mon¬
traient des « tableaux vivants » sur les arcs de triomphe. A Anvers surtout, les rhétori¬
ciens ont contribué largement à l'éclat des festivités publiques. Ils travaillaient en
étroite collaboration avec les peintres à l'organisation des spectacles publics. Au XVIe
siècle il n'était pas rare qu'une même personne fut à la fois peintre et rhétoricien.

Un exemple de cette double activité, nous est donné par le bruxellois Jan Walravens,
dit Oomken.

W. Van Eeghem a proposé d'identifier le peintre Jan Colyns, cité dans une chroni¬
que bruxelloise en tant qu'organisateur de la Fête des Fous (en 1551), avec Maître Oom,
prince des Fous, cité à Anvers en 1561, et avec « Maistre Oomken, prince Coronne des
docteurs a quatre oreilles », représenté sur la médaille, frappée à Anvers en 1563.
Cette hypothèse, bien que vraisemblable, attend toujours une confirmation.

Maître Oomken, bouffon de la Chambre de Rhétorique « De Corenbloem » à
Bruxelles, a travaillé plusieurs fois à Anvers. A l'occasion de l'entrée solemnelle du
prince Philippe à Anvers en 1549, il a peint les « goies », les verdures sur les arcs
de triomphe. En 1559, il a collaboré à la décoration de la procession de Notre-Dame.

Le nom du peintre Jan Walravens figure dans les comptes du trésorier du domaine
de Bruxelles, associé à plusieurs commandes de travaux de décoration à la Cour
de cette ville. En outre, Jan Walravens a exécuté des commandes émanant de la
Chambre des Comptes à Bruxelles.

Il est probable que son activité de peintre et de rhétoricien fut bien plus impor¬
tante que l'on ne l'avait cru jusqu'ici.
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Vicomte TERLINDEN

NOUVELLES „VUES DE ROME99
PAR HENDRIK VAN CLEVE

peine avions nous consacré, dans le numéro 3-4, septembre-décem¬
bre 1960 du Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts, une notice

à une vue de Rome par Hendrik van Cleve, lorsque nous fut révélé un
tableau du même peintre représentant un sujet à peu près identique.C'est dans la très intéressante exposition: Le paysage aux Pays-Bas de
Bruegel à Rubens (1550-1630) organisée au Musée de Gand, par le grand
animateur qu'est son conservateur M. Paul Eeckhout, que figurait, sousle n° 22, cette œuvre intéressante, signée et datée 1550, appartenant àMonsieur J.H. Weitzner de Londres.

Le sujet est traité sous un angle légèrement différent de celui du
tableau du Musée de Bruxelles et montre le chevet de l'église Saint-
Pierre, en construction, jusqu'à la base de la coupole, vu du haut du
jardin du Vatican dans l'axe de la grande nef de la basilique. Il enrésulte que tout le quartier du Belvédère, avec sa collection de statues
antiques, représenté dans toute son ampleur sur le tableau de Bruxelles,
est sacrifié, mais que, par contre, l'on voit, en pleine perspective, le
palais du Vatican, le Borgo, s'étendant vers le château Saint-Ange, avec
sur la rive droite du Tibre, les importants bâtiments de l'Hôpital duSaint-Esprit et du palais de la Pénitencerie; plus à droite, sur une
éminence, s'aperçoivent l'église de Saint-Onuphre et à l'extrême droite,au-delà d'une dépression, les murailles du Transtévère.

Sur la rive gauche du fleuve, dans la masse des constructions de la
ville, représentée d'une façon plutôt schématique, l'on reconnaît, aubord de l'eau, un important donjon médiéval, dont la construction des
quais du Tibre a fait disparaître toute trace, et plus loin, presque dansl'axe du campanile de Saint-Onuphre, la masse carrée du Palais Farnèse
et, plus loin encore, vers la droite, les ruines gigantesques des thermesde Caracalla. A l'arrière plan se dessinent la Colline capitoline, avec
ses palais, et la croupe déserte du Palatin, tandis qu'à l'avant plan, l'on
remarque, avec sa porte et ses tours, l'antique muraille crénelée de laCité léonine, première enceinte du Vatican, construite par le papeLéon IX (1049-1054). Derrière le chevet de Saint-Pierre s'étendent les
chantiers de construction, avec une petite église sur l'emplacementactuel de Saint-Etienne des Abyssins.

Comme technique, comme coloris et comme qualité, le tableau deMonsieur J.H. Weitzner se rapproche beaucoup de celui du Musée deBruxelles. Il apporte cependant un élément précieux par sa date de1550, tandis que le tableau du Musée de Bruxelles porte celle de 1589.Comme nous le remarquions dans la notice que nous consacrions à cette
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œuvre, cette dernière date ne correspondait plus à ce qu'elle montrait de
Saint-Pierre, dont la coupole avait été achevée par Giacomo délia Porta
et Domenico Fontana, ni à l'aspect de la cour du Belvédère, dont la
seconde aile avait été érigée sous le pontificat de Pie IV (1559-1565) et
dont les harmonies majestueuses du Bramante avaient été interrompues
en 1587, sous Sixte-Quint, par la construction de la Bibliothèque
Vaticane.

Nous expliquions cette discordance anachronique entre la date de
1589 et le sujet représenté, en disant que, lors de son séjour en Italie
au milieu du XVIe siècle, Hendrik van Cleve avait dû faire un dessin au
lavis et à l'encre représentant le Vatican, comme il en avait fait tant
d'autres en Italie, dessin dont il s'était servi dans la suite pour composer
la gravure n° 15 de la série gravée par Philippe Galle, que nous repro¬
duisions dans notre notice, ainsi que pour le tableau du Musée de
Bruxelles. L'œuvre exposée à Gand, du 11 février au 27 mars 1961, nous
montre que le peintre avait également fait dès 1550 un tableau qui servit,
avec diverses variantes, de prototype à celui de Bruxelles, à celui de la
collection Luyt conservé à l'Institut Néerlandais de Paris et probable¬
ment à d'autres encore *.

* Nous venions d'écrire ces lignes lorsque M. J.-F. de Montigny eut l'amabilité de
nous faire parvenir une très intéressante notice, accompagnée d'une photographie,
concernant un talbeau de Van Cleef : Vue des jardins du Belvédère, monogramme
H.v.C. et daté de 1587, panneau sur bois de 90 sur 72 cm.
Ce tableau fait partie depuis plusieurs générations de la collection anversoise de
M. F. de Montigny. Il offre toutes caractéristiques des autres paysages romains
de Van Cleef, à quelques variantes près, et montre la coupole de Saint-Pierre
complètement achevée.

NIEUWE „GEZICHTEN OP ROME"
DOOR HENDRIK VAN CLEVE

door burggraaf TERLINDEN

Pas was in het nummer 3-4, 1960 van dit Bulletin, onze korte bijdrage verschenen
omtrent een Gezicht op Rome door Hendrik van Cleve, of nieuwe gelijknamige wer¬
ken van deze Meester kwamen opduiken. Het eerste was te zien op de tentoonstelling
Het Landschap in de Nederlanden van Bruegel lot Rubens, ingericht door het Museum
van de stad Gent in februari-maart 1961, en droeg er het nummer 22 van de catalogus.
Het behoort toe aan de heer J.H. Weitzner, Londen, is gesigneerd en 1550 gedateerd.
Een tweede exemplaar werd ons bekendgemaakt door de heer J.-F. de Montigny. Dit
schilderij bevindt zich sinds meerdere generaties in het bezit van de Antwerpse familie
De Montigny en is voorzien van het monogram Ii.v.C., alsmede van het jaartal 1587.
Het vertoont op enkele varianten na, de kenmerken van de andere Gezichten op Rome
door Van Cleve. De Sint-Pieterskerk wordt er op afgebeeld als volledig voltooid.
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A. P. de MIRIMONDE

UNE VUE INEDITE DE TOURNAI

PAR DAVID TENIERS LE JEUNE

TAANS son abondante production, Teniers a abordé les genres les plus
divers. En particulier, il a été un paysagiste toujours adroit et

parfois sensible. Il existe un type de paysage qui, par sa répartition
des plans et son système d'éclairage, avec ses maisons, ses arbres et sa
rue boueuse à la sortie d'un village, est caractéristique de sa manière.
S'il advient souvent que le site ne soit que le décor où se déroule une
scène de genre, il arrive aussi que la description du lieu prenne une
telle importance qu'en fait les personnages ne constituent plus qu'un
« étoffage » destiné à l'animer et à lui donner tout son sens. Tour à tour,
Teniers nous montre des ruines, des curiosités naturelles, grottes ou
chaos rocheux, avec un campement de Bohémiens, seuls capables
d'habiter cette nature hostile — ou bien l'orée d'une forêt, avec un
cours d'eau et un chasseur tirant un canard qui s'envole — ou encore
un château sur la route duquel une diseuse de bonne aventure arrête
un aristocratique visiteur — ou enfin une sortie de ville avec un voya¬
geur demandant son chemin ou un ivrogne cuvant son vin près d'un
fossé. L'étude de ces tableaux fait ressortir toute une évolution depuis
les vues panoramiques à la Josse de Momper jusqu'aux compositions
plus réalistes, conçues dans le style hollandais du milieu du XVIIe
siècle. Pour enrichir ses effets, Teniers a modifié l'heure ou la saison1:
il exécute ainsi des crépuscules, des nocturnes, des paysages d'hiver, avec
bûcherons ou patineurs, et même des clairs de lune sur la neige. A
Dresde et à l'Ermitage figurent des marines de sa main. Il a donc été
un paysagiste très varié 2 et parfois même assez original.

Teniers a peint aussi divers sites urbains, mais surtout pour con¬
server le souvenir d'une cérémonie ou d'un événement: par exemple la
parade de la garde sur la place de l'Hôtel de ville d'Anvers (au Musée
de l'Ermitage), la fête des archers près de Notre-Dame du Sahlon à
Bruxelles, l'entrée de l'archiduchesse Isabelle, femme de l'archiduc
Léopold-Guillaume, à Bruxelles et à Vilvorde, ou encore, au Musée
d'Anvers (copie au Musée de Versailles), cette curieuse vue de Valen-

1 Les saisons, gravées par T. Major et A. Laurent, sont des paysages où la figura¬
tion ne joue qu'un rôle très accessoire. Le Printemps est une vue du Rhône.

2 Dans son livre sur Le paysage flamand au XVII' siècle, Mlle Yvonne Thiéry a
éliminé Teniers, en raison des affinités de ce peintre avec les Hollandais. Toute¬
fois les historiens de la peinture hollandaise le considèrent évidemment, comme
flamand : il en résulte qu'il est assez peu étudié.
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ciennes, à vol d'oiseau, avec sa guirlande de trophées, commémorant
la victoire remportée, en 1656, par don Juan d'Autriche et Condé sur
Turenne et La Ferté. Or, une récente exposition du Musée de
Besançon 3, organisée par Mlle Cornillot, avec autant de goût que de
discernement, vient de révéler un fort joli tableau de Teniers (toile;
h. 0 m 32, 1. 0 m 41; monogrammé) d'un genre un peu différent: une
vue de Tournai (fig. 1).

Ici, il s'agit avant tout d'un paysage, précis par ses détails, léger
par son exécution, tout entier en teintes neutres, gris et ocre. Le ciel,
chargé de nuages, ne laisse filtrer qu'une lumière diffuse. Une brume
légère renforce la perspective aérienne. Au premier plan, une chaumière
dresse sa masse brune près d'un petit cours cl'eau. La femme qui se
tient sur le pas de la porte et celle qui lave le linge sont vêtues de gris
et de gris-bleu. Dans le fond, la ville apparaît avec ses nombreux
clochers. Les tours des remparts accusent leur rotondité d'une manière
peut-être un peu excessive si l'on tient compte de la distance : sans doute
reproduisent-elles un croquis pris de beaucoup plus près. La campagne
est animée de petits personnages, sortis par la porte qui se trouve à
droite: comme toujours avec Teniers, ils sont indiqués d'une manière
spirituelle. En tête marchent un gentilhomme vêtu de rouge et une dame
en robe bleue, notes de couleur vive qui relèvent la saveur de
l'ensemble. Les arbres sont peints à petites touches obliques, en gris-
vert et gris-brun. L'œuvre, d'un coloris discret, distingué, décèle une
grande habileté de pinceau. Sa fine qualité, ses valeurs délicates en font
un vrai morceau pour amateurs.

*

Ce petit tableau constitue un important document pour l'histoire
monumentale de Tournai 4. A la fin du XVIe siècle, cette ville avait subi
de cruelles épreuves. Le siège dirigé par Farnèse et Mansfeld, en 1581,
avait été très dur. L'attaque avait été dirigée sur le point le plus faible
des fortifications, entre les portes del Vingne et Saint-Martin, là, où en
raison de l'élévation du terrain, les fossés étaient à sec. La lutte fut
acharnée: 23 combats et 12 sorties en témoignent. Complètement
épuisée, la ville capitulait le 30 novembre 1581. Ses bourgeois les plus
actifs, dont 700 calvinistes, s'expatrient alors, portant à l'étranger les
secrets de fabrication qui avaient fait la prospérité de la cité, en particu¬
lier pour l'industrie de la laine. De 1610 à 1650, l'activité renaît peu à
peu, les exportations reprennent vers l'Espagne et la Sicile. Alors qu'au
cours du XVIe siècle il avait été procédé à la réfection et même à
l'embellissement des églises, l'activité architecturale se trouve presque
suspendue pendant la première moitié du XVIIe siècle.

3 Collections privées de Franche-Comté, 28 juillet-15 octobre 1959, Catal. n° 22, p. 12.
4 Sur l'histoire de Tournai, voir en particulier Tournai, ancien et moderne par A.F.J.

Bozière (Tournai, 1864) et L'histoire de Tournai par Paul Rolland (1957).
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Avec le rattachement à la France, tout va se transformer. En fait,
la guerre de dévolution, fastueuse promenade militaire, ne rappelle
en rien les combats sanglants du XYIe siècle. Une fois encore l'offensive
se porte sur le point faible de la défense, toujours entre les portes del
Vingne et Saint-Martin. Le 21 juin 1667, dans la nuit, la ville est
investie. Le 21, le maréchal de Gramont emporte les palissades dont les
fossés étaient garnis. Le 23, la capitulation intervient. Le siège avait
coûté la vie à trois assaillants et à un défenseur.

Louis XIV, prince jeune et généreux, beau cavalier, fait une entrée
brillante le 25 et reste jusqu'au 28. Douai étant tombée à son tour, il
revient un mois après avec la Reine, au nom de qui il fait la guerre,
ce qui fournit l'occasion d'un cortège somptueux. Le Roi, d'ailleurs,
s'attache profondément à la ville et renouvelle souvent ses visites,
accompagné parfois, comme on disait alors, des trois Reines — Marie-
Thérèse, Mademoiselle de Lavallière et Madame de Montespan.

Louis XIV ne se borne pas à des manifestations d'apparat: il entend
que cette cité devienne l'une des places les plus fortes et l'une des villes
les plus belles du royaume. Il fait renforcer les fortifications, selon
les plans de Deshoulières. Le vieux château, ouvrage périmé, est déclassé,
la citadelle érigée, l'enceinte bastionnée et le système d'inondation per¬
fectionné grâce aux travaux accomplis sur l'Escaut. Cette tâche considé¬
rable est menée à bien, grâce à l'armée, avec une promptitude qui
émerveille les contemporains. « Fecit miracula ludens » proclame la
médaille frappée à cette occasion.

L'intérieur de la ville subit à son tour une transformation totale.
Suivant les plans rationnels des urbanistes de l'époque, une cité nouvelle
surgissait, clairement agencée, harmonieusement construite. Le Louis
XIII français se mariait à l'architecture locale et de cette union naissait
un style savoureux, bien adapté au pays. Selon le mot de M. Paul
Rolland, la ville avait mis « un bel habit à la française ».

Pendant 30 ans, une véritable fièvre architecturale s'empare de la
population 5 et le clergé, se piquant d'émulation, entreprend de recon¬
struire l'église de l'Abbaye Saint-Martin. Dès 1671, la première pierre
est posée par Louis XIV et Marie-Thérèse. Jusqu'au début du XVIIIe
siècle, les embellissements se poursuivent. Puis, c'est la guerre de succes¬
sion d'Espagne et à nouveau le siège de Tournai — très dur —- par le
prince Eugène et le duc de Malbourough. La ville capitule le 30 juillet
1709, la citadelle le 3 septembre. Le vieux Roi, attaché à son œuvre, ne
voulait pas abandonner Tournai, mais ses négociateurs, pressés de con¬
clure la paix, profitent de l'affaiblissement causé par sa dernière
maladie pour céder cette cité, objet de tant de soins. A nouveau, une
page de l'histoire se trouvait tournée.

»

0 D'après un recensement opéré en 1687, Tournai aurait compté 25.596 habitants,
dont un millier de religieux. Cf. Bozière, op. cit., p. 87.
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3. A.F. Van der Meulen, L'Armée de Louis XIV campée devant Tournai. Musée d'Art ancien, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)



Le tableau de Teniers fournit des précisions d'autant plus intéres¬
santes qu'il peut être rapproché à la fois du grand plan en relief du
Musée des Invalides 6 et de la célèbre composition de Van der Meulen,
l'armée de Louis XIV campée devant Tournai. Or, cette œuvre existe
en plusieurs exemplaires: le plus grand (toile: h. 2 m 65, 1. 3 m 85) a
fait partie des collections de Louis XIV et après avoir séjourné long¬
temps au Louvre T se trouve maintenant à Versailles. Une autre vue,
excellente, prise de beaucoup plus près, de dimension un peu réduite
(li. 2 m 13, 1. 3 m 33) provenant aussi des anciennes collections des rois
de France, a été envoyée, sous Napoléon 1er, en 1811, au Musée de
Bruxelles où elle est toujours exposée (fig. 3). Enfin, deux répétitions
anciennes sont l'une, (en médiocre état) au musée de Nancy (h. 1 m 05,
1. 1 m 42), l'autre à la Pinacothèque de Munich (h. 1 m 90, 1. 3 m 45).

Peut-être convient-il de profiter de cette occasion pour situer aussi
exactement que possible ces diverses toiles dans l'œuvre de Van der
Meulen, recherche qui peut être entreprise grâce au fameux placet,
appuyé d'un mémoire que ce Maître avait présenté et à l'inventaire des
tableaux et dessins, après décès, dressé aux Gobelins le 6 mars 1691 s.
Le grand tableau de Versailles devait être payé lors de la rédaction du
mémoire: il n'y est pas mentionné. Par contre, l'artiste indique parmi
les « conquêtes du roi » qu'il a représentées en tableaux de « dix pieds
de long et sept de haut » (mesures peut-être un peu approximatives),
« le camp devant la ville de Tournay ». Le format correspond à peu
près (h. 2 m 28, 1. 3 m 24) à la peinture de Bruxelles dont la qualité
prouve qu'elle a été exécutée en grande partie par le Maître lui-même.
L'exemplaire de Nancy est presque certainement une des copies faites
par Martin et mentionnée à l'inventaire de 1691 comme ayant 3 pieds
3 pouces de haut et 4 pieds 4 pouces de large (N° 82), soit 1 m 053 sur
1 m 404. Enfin, la toile de Munich est proche par son format d'une autre
copie (n° 13) dont l'auteur n'est pas précisé (il est indiqué qu'elle est
d'une autre main qu'Everts) et qui mesurait 6 pieds de haut sur 10 pieds
6 pouces de large, soit 1 m 94 sur 3 m 40. Compte tenu des modifications
qui résultent des rentoilages ou des adaptations nécessaires pour utiliser
un cadre, les différences avec les dimensions du tableau de Munich sont
presque négligeables 9.

0 Ce plan a été dressé en 1701, c'est-à-dire à une époque où les grands travaux pres¬
crits par Louis XIV étaient terminés. Il a été restauré en 1788.

7 Catal. de 1853, 2° partie, p. 159, n" 299 : gravure de Noël Cochin le jeune, datée
de 1685, précisant : Veue de Tournay du costé du vieux chasteau.

s Ces pièces ont été publiées par Jules Guiffrey, Nouvelles archives de l'art fran¬
çais, 2e série, t. I, 1879, pp. 123 et suivantes.

9 Van der Meulen avait, en outre, peint lui-même une esquisse du « Roy dans
la tranchée devant Tournay» dont il existait une copie dans l'atelier (n" 36 de l'in¬
ventaire) : le Musée de Versaillles expose une copie de cette composition par
Robert-François Bonnart. Une autre bon exemplaire se trouve au Musée Magnin de
Dijon. Une autre copie de l'armée campée devant Tournai est mentionnée comme
exécutée par Martin (4 pieds 5 pouces de large sur 3 pieds 6 pouces de haut).
Enfin, une dernière copie, dont l'auteur serait «Everts ou Leeomtë» et dont la
dimension n'est pas précisée, figurent aussi à l'inventaire (nos 50 et 55):
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La peinture de Teniers est certainement antérieure à celles de
Van der Meulen. En effet, le costume des petits personnages et, en par¬
ticulier, le feutre tronconique dont sont coiffés les promeneurs incitent
à penser que l'œuvre a été exécutée vers le milieu du XVIIe siècle, une
vingtaine d'années avant le siège de Louis XIV.

Un point mérite de retenir l'attention. Dans le paysage de Teniers,
les murailles et les tours sont couronnées de créneaux et les tours
comportent de notables ouvertures. Or, l'enceinte apparaît sous un
aspect bien différent, déjà dans la vue de Strada 10, exécutée en 1581,
puis dans les tableaux de Van der Meulen, dans le plan en relief et dans
la « veue de Tournay du costé du vieux cbateau en 1750 » xl. Dans tous
ces documents, les créneaux ont été rasés et les ouvertures des tours en
grande partie bouchées. Il serait surprenant que Teniers se soit montré
inexact. Peut-être cette anomalie s'explique-t-elle par le fait que la
fraction de l'enceinte représentée par Teniers est l'une de celles qui
en raison de sa position n'a joué aucun rôle dans l'histoire de Tournai
et qui aurait ainsi pu garder plus longtemps son aspect médiéval, tout
au moins jusqu'aux travaux de Louis XIV.

En effet, pour représenter le panorama de Tournai, Teniers s'était
placé hors de la ville, dans les environs de la porte du Château.
M. Léonce Pion, l'aimable et érudit conservateur du Musée des Beaux-
Arts de Tournai, a retrouvé l'emplacement d'où le peintre avait pris
sa vue. Il a ainsi réussi à identifier les monuments représentés dont
beaucoup ont été abattus (fig. 2).

Tout à gauche, apparaissent successivement la flèche des Croisiers
(qui n'existe plus), la tour de Saint-Brice, assez éloignée, la flèche de
Saint-Jean estompée par la brume en raison de sa distance, et, proche et
nette, la tour de « l'église du Château », Saint-Nicolas du Bruille, ainsi
désignée parce que ce quartier était un ancien marais ou « bruille ».
Puis, se profilent une série d'édifices disparus: les flèches des couvents
des Sœurs grises et des Clarisses, le toit et la flèche de Saint-Pierre et,
très loin, la flèche du noviciat des Jésuites. Ensuite, Saint Piat se dresse
près de la masse imposante de la cathédrale Notre-Dame, à droite de
laquelle surgit le clocher de l'abbaye Saint-Marc (détruit), la petite
tour de l'évêché et le haut beffroi. Peu distinct, apparaît le moulin de
Saint-Martin (disparu), puis ce sont les clochers de Saint-Quentin et de
Saint-Jacques et les pointes effilées des tours de l'ancienne Abbaye
Saint-Martin, abattues sous Louis XIV, lors de la reconstruction. Enfin,
la flèche de la Madeleine qui subsiste est encadrée du clocher disparu
de l'Abbaye des Prés et de la courte tour ronde du Béguinage, elle
aussi détruite.

Ainsi ce petit tableau de Teniers permet de mieux connaître le
talent du maître et l'histoire de Tournai. Les collections privées con-

10 Reproduite dans le livre de Bozière, op. cit., p. 178.
11 Reproduite aussi par Bozière, op. cit., planche X.
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tiennent encore nombre cl'œuvres ignorées, fort intéressantes pour
l'histoire de l'art: il faut souhaiter que de nouvelles expositions locales,
analogues à celle de Besançon, nous les révèlent peu à peu.

EEN ONBEKEND GEZICHT OP DOORNIK
DOOR DAVID TENIERS DE JONGERE

door A.P. de Mirimonde

In een tentoonstelling van kunstschatten uit privé-bezit bewaard in Franclie-Comté,
ingericht in 1959 in het Museum van Besançon, is een schilderij opgedoken van de
hand van David Teniers de Jongere waarop Doornik en zijn vestingwerken zijn afge¬
beeld. Dit werk levert een nieuw gegeven voor de kennis van Teniers als landschap¬
schilder. Het is bovendien een belangrijk dokument voor de geschiedenis van Doornik
en geeft deze stad weer, waargenomen vanaf de Kasteelpoort. Rekening houdend .met
het kostuum van de personages, schijnt het uitgevoerd te zijn omstreeks het midden
van de XVIIde eeuw, een twintigtal jaren vóór de inname van de stad door Lodewijk
XIY. Het toont talrijke monumenten die sinds drie eeuwen verdwenen zijn. De heer
Léonce Pion, conservator van het Museum voor Schone Kunsten te Doornik, is er in
geslaagd al de gebouwen te identificeren die in dit picturaal verfijnd werk van Teniers
voorkomen. Een vergelijking met de verschillende schilderijen van Van der Meulen
en zijn atelier waarin het beleg van Doornik wordt afgebeeld dringt zich op.
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1. A.F. Van der Meulen, Het Leger van Lodewijk XIV vóór Doornik (tekening). Metropolitan Museum,
New York. (Copyright Metropolitan Museum, New York)



R.-A. d'HULST

TEKENINGEN

VAN I.E. VAN DER MEUTEN

IN HET METROPOLITAN MUSEUM

TE NEW YORK

TN dit nummer van liet Bulletin (pp. 105-113) publiceert de lieer A.P.
de Mirimonde een bijdrage betreffende een schilderij met een ge¬

zicht op Doornik van de hand van David Teniers de Jongere. Hij laat
niet na te wijzen op het verband met andere gezichten op deze stad en
o.m. met de compositie van A.F. Van der Meulen, Het Leger van
Lodeivijk XIV vóór Doornik, die in meerdere exemplaren voorkomt
waarvan wellicht het beste toebehoort aan het Museum voor Oude
Kunst te Brussel1.

Het weze ons toegelaten van deze gelegenheid gebruik te maken
om de aandacht te vestigen op een paar ongepubliceerde tekeningen
van de hand van A.F. Van der Meulen die bewaard worden in het
prentenkabinet van het Metropolitan Museum te New York. Zij hebben
allebei betrekking op cle zogenaamde „campagne de Flandre" door
Lodewijlc XIV in 1667 ondernomen. Zoals bekend begeleidde Van der
Meulen vaak de koning van Frankrijk op zijn tochten en men heeft
inlichtingen bewaard over niet minder dan negen dergelijke reizen van
de kunstenaar.

Adam Frans Van der Meulen werd geboren te Brussel in 1632 en was
in zijn geboortestad leerling geweest van Pieter Snayers, schilder van
veldslagen, van wie het Museum voor Oude Kunst te Brussel een
indrukwekkende reeks doeken bezit2. Zeer begaafd werd hij reeds in
1648 in het schildersgild opgenomen en hij zal de eerste jaren van zijn
bedrijvigheid in de Brabantse hoofdstad doorbrengen. Het lijkt even¬
wel dat de ellende, ontstaan door de ongelukken die over de Zuidelijke
Nederlanden waren gekomen, een weinig gunstig klimaat had gescha¬
pen voor de bloei van de kunst en hij besloot uit te wijken, toen de
kans hem werd geboden. Zijn faam had de grenzen overschreden en
zijn schilderijen waren o.m. te Parijs bekend, waar Le Brun aan
Colbert de raad gaf de kunstenaar te laten overkomen om hem in de
dienst van de koning op te nemen. Van der Meulen kwam te Parijs aan

1 F. Lugt, Musée du Louvre, Inventaire général des dessins des écoles du Nord, Ecole
jlamande, 1, p. 96, nr. 844.

2 Cat. 1957, nrs. 426-432, 662, 933.
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2. A.F. Van der Meulen, Het Leger van Lodewijk XIV vóór Doornik. Museum voor Oude Kunst, Brussel.
(Copyright A.C.L., Brussel)



in 1664 en werd ondergebracht in de Gobelins. Van dan af zal een
vruchtbare samenwerking met Le Brun beginnen. Hij overleed te Parijs
in 1690. Zoals hoger gezegd, begeleidde hij de koning op zijn veldtoch¬
ten en bracht van deze reizen tekeningen terug, ter plaatse uitgevoerd
en bestemd om te dienen voor schilderijen en kartons voor tapijten.
Hij liet zich bijstaan door meerdere bekwame helpers en deze laatsten
begeleidden hem ook op zijn reizen. Daardoor is het niet steeds ge¬
makkelijk de hand van de Meester van die van zijn medewerkers in
de tekeningen te onderscheiden.

De twee hier afgebeelde tekeningen stellen respectievelijk gezich¬
ten voor op Doornik en Douai. Zij zijn uitgevoerd in dezelfde techniek
— een lavis in Oostindische inkt hoven een eerste opzet met zwart krijt
— en dragen heide het opschrift Vandermeulen van latere datum. Zij
zijn ontegensprekelijk van dezelfde hand en kwamen overigens samen,
via het Rogers Fund, in 1908 in het bezit van het Metropolitan Museum.

De eerste tekening (30,48 X 41,76 cm; afb. 1) houdt verhand met
de compositie van het grote doek Het Leger van Lodeivijk XIV vóór
Doornik uit het Museum voor Oude Kunst (afb. 2) 3. Het silhouet van
de stad is in grote trekken hetzelfde in heide gevallen. De massale
kathedraal met haar samengebundelde vijf torens domineert en links
en rechts van haar tekenen zich tegen de lucht monumenten van
Doornik af, die zich stuk voor stuk in heide werken naast elkaar in
dezelfde volgorde en op dezelfde afstanden bevinden. Zo de stad in de
twee gevallen uit dezelfde hoek werd waargenomen en weergegeven,
de afstand waarop zich de tekenaar van de vestingwerken bevond was
evenwel veel kleiner. Men heeft de indruk — wanneer men het schilde¬
rij ter vergelijking neemt — dat hij zich had opgesteld ongeveer op de
grenslijn die het werkelijke kampement scheidt van het lager en verder
afgelegen terrein waarop de troepen staan opgesteld of waar maneuvers
worden gehouden. Het gevolg hiervan is dat in de tekening het
gezichtsveld beperkter is en men aldus van de stad slechts een kleiner
gedeelte te zien krijgt.

Men mag aannemen dat Van der Meulen — zoals hij dit in andere
gevallen deed — ter plaatse meerdere tekeningen heeft gemaakt die
elk een gedeelte van het panoramisch gezicht op de stad weergeven.
Bij het vervaardigen van het schilderij — of het karton voor een tapijt¬
werk — werden zij dan verwerkt en de verschillende fragmentaire
stadsgezichten aan elkaar aangepast. Het is opvallend, afgezien van de
letterlijke weergave van het topografisch en dokumentair gedeelte van
de compositie, met welke vrijheid de ruiters op het voorplan en de
troepen die in de tekening voorkomen, in het schilderij werden behan¬
deld. Het is bovendien duidelijk dat het kampement en het lover in
het schilderij als repoussoir zijn opgevat en in feite een tamelijk wille¬
keurig dekor vormen. De manier waarop met dergelijke dekors werd
omgesprongen wordt, naar onze mening, duidelijk geïllustreerd door
de prent van R. Bonnart en A.F. Baudewijns die als titel draagt Vue de

3 Cat. 1957, nr. 302.
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3. « Vue de VArmée du Roy, campée devant Douay.. (prent door R. Bonnart en A.F. Baudewijns naar A.F. Van der Meulen).
(Copyright Koninklijke Bibliotheek, Brussel )



 



 



l'Armée du Roy, campée devant Douay, du costé de la porte Nostre-
Dame, en Vannée 1667 (afb. 3.) Men treft er, op de voorgrond, hetzelfde
kampement in aan met enkele lichte wijzigingen en links en rechts
aangevuld als in Het Leger van Loclewijk XIV vóór Doornik uit het
Museum te Brussel. Ook het middenveld met de ruiterij hij het exerce¬
ren is hetzelfde. Het enige wat werkelijk verschilt, doch dat is dan
ook essentieel, is het gezicht op de stad op de achtergrond : in de
plaats van Doornik is hier Douai te zien, hetgeen volstond 0111 de prent
haar nieuwe titel te verlenen.

Het is voor ditzelfde gezicht op Douai dat de tweede tekening uit
het Metropolitan Museum (30,18 X 40,96 cm; afh. 4) werd uitgevoerd.
Zoals in het ander hlad uit dit Museum, wordt ook hier het essentieel
gedeelte van het panorama der voorgestelde stad weergegeven. De teke¬
naar heeft zich andermaal opgesteld aan de rand van het kampement
waarvan hij hier enkele tenten toont alsmede hevelhehbers die te paard
komen aanrijden. Deze tekening werd door Van der Meulen gebruikt
voor de twee schilderijen eertijds in het Louvre, thans te Versailles4.

Vermelden wij, om te besluiten, nog een derde hlad, dat onlangs
door het Metropolitan Museum werd aangekocht. Het is een fraaie
tekening (46,3 x 94 cm) uitgevoerd in rood krijt, met Het Leger van
Locleivijk XIV vóór Kamerijk (afb. 5) 5. Zij stemt tot in het kleinste
detail overeen met de prent van R. Bonnart Veuë de Cambray, clessignée
sur les lieux, et peinte pour le Roy très-chrestien par F. Van der Meulen,
die zij in dezelfde richting weergeeft. Deze prent draagt bovendien het
jaartal I606 en het opschrift „Le Roy s'estant rendu maistre de la Ville
de Cambray, attaque ensuite et prend la Citadelle, jusqu'alors estimée
imprenable, en l'année 1677". Of deze tekening van de hand van F.A.
Van der Meulen zelf is, is betwistbaar.

4 F. Lugt, op. cit., pp. 87, 88, nrs. 800-804.
0 Een schilderij met deze compositie bevindt zich in het Museum te Kamerijk.

A PROPOS DE DESSINS DE A.F. VAN DER MEULEN
AU METROPOLITAN MUSEUM A NEW YORK

par R.-A. cl'HULST

Monsieur A.P. de Mirimonde publie dans ce numéro du Bulletin (pp. 105-113) une
vue de Tournai par David Teniers le Jeune. Il 11e manque pas d'insister sur le rapport
qui existe avec d'autres vues de cette ville et, entre autres, avec la composition de A.F.
Van der Meulen, L'Armée de Louis XIV campant devant Tournai, dont 011 connaît plu¬
sieurs exemplaires, et dont la meilleure version appartient au Musée d'Art ancien de
Bruxelles. Nous saisissons l'occasion pour attirer l'attention sur deux dessins inédits de
A.F. Van der Meulen, conservés au Cabinet des Estampes du Metropolitan Museum
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à New York. Les deux, représentant respectivement des vues de Tournai et de Douai,
ont un rapport avec la soi-disante « Campagne de Flandre » entreprise par Louis XIV
en 1667. Le premier peut être comparé avec la peinture du Musée d'Art ancien de
Bruxelles, où nous voyons au fond une vue de Tournai, tandis que un camp militaire
et de la verdure occupent le premier plan. Nous rencontrons, à quelques détails près,
ce même avant-plan sur une gravure de R. Bonnart et A.F. Baudewyns ; l'arrière-plan
représente dans celle-ci cependant la ville de Douai. C'est pour cette vue de Douai que
le deuxième dessin du Metropolitan Museum fut exécuté. Van der Meulen s'en est
servi pour deux peintures conservées jadis au Louvre et actuellement à Versailles.

Mentionnons pour conclure encore une troisième page acquise récemment par le
Metropolitan Museum. C'est un joli dessin représentant l'armée de Louis XIV campant
devant Cambrai. Il concorde jusque dans les moindres détails avec une gravure
de R. Bonnart. Il est pourtant douteux que ce beau dessin soit de la main même
de A.F. Van der Meulen.
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J. VAN BEYLEN

DE UITBEELDING

EN DE DOKUMENTAIRE WAARDE

VAN SCHEPEN

BIJ ENKELE OUDE MEESTERS *

TTET is gebruikelijk dat men kunstwerken bekijkt vanuit een kunst-
historisch oogpunt. Een groot aantal hieronder is evenwel ook op

een andere manier te benaderen. Zo kan men bijvoorbeeld bet aksent
leggen op bun dokumentaire waarde. Aan dit aspekt van een aantal
schilderijen uit de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel,
wijden wij hier enkele beschouwingen en kommentaren, speciaal dan
in verband met de voorstelling van schepen. Bij het onderzoek van
schilderijen, die schepen in beeld brengen, treft men soms details aan,
die in de werkelijkheid onlogisch, zelfs onmogelijk zijn. Doet dit ge¬
brek aan logika soms helemaal geen afbreuk aan de kunstwaarde van
het stuk, dan kan bet tocli zijn dokumentair belang verminderen of
teniet doen. Soms treft men op schilderijen elementen aan, waarvan
men zich afvraagt of de schilder zich wel bewust is geweest van de
onlogische uitbeelding of situering ervan. Men zal aanvoeren clat hij
zich hier een dichterlijke vrijheid veroorloofd heeft. Hierbij dient even¬
wel dadelijk geantwoord, dat dichterlijke vrijheden heel dikwijls een
teken van onmacht zijn.

Het schip is een vervoermiddel en een vrij ingewikkeld werktuig.
Het is ontstaan en gevormd door twee voorname faktoren : het gebruik
en de eisen die er door de mens aan gesteld werden en de dwingende
en onontkoombare wetten van de elementen waarin bet zich beweegt,
nl. water en wind. En bij een goed schilderij kunnen deze faktoren niet
achteloos voorbijgegaan worden. Natuurlijk kan men een schip op
verschillende manieren uitbeelden, doch steeds zal men aan een be¬
paalde orde gebonden blijven. Indien een schilder hiertegen ingaat —
gewild of ongewild — dan komt hij zeer snel tot fantastische en doku¬
mentair waardeloze uitbeeldingen, waardoor ook zeer vaak de kunst¬
waarde in het gedrang komt. Want het mag dan zijn, dat vele marinis-
ten sukses oogsten bij kunstliefhebbers, doch leken inzake scheepvaart,

* Beschouwingen bij enkele marines, tentoongesteld in de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten te Brussel, 20 november-18 december 1960.
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in cle ogen van ingewijden zal een schilderij geen genade vinden, als
ook de schepen, die één der hoofdmotieven van marines zijn, niet op
een aanvaardbare wijze geschilderd zijn. En hiermede wordt niet be¬
doeld, dat de vaartuigen in al hun kleinste details moeten weergegeven
zijn. Toch dient o.i. het karakter van het motief geëerbiedigd te wor¬
den, tenzij natuurlijk zuiver artistieke strevingen afwijkingen verant¬
woorden. Bij de oudere meesters is de eerbiediging van dit karakter een
„a priori" betrachting, tenminste van de renaissance af. Dit heeft voor
gevolg, dat de schilder op zijn minst moet bekend zijn met de elemen¬
taire principes van de scheepvaart en de voornaamste verrichtingen die
hierbij te pas komen, als b.v. de zeilmanoeuvres, de samenstelling en
het gebruik van een scheepstuigage, enz. Om die reden ook zal de
marinist, die schepen schildert, naast zijn artistieke bekommernissen,
rekening dienen te houden met de technische konstruktie van zijn
onderwerp.

Dat de marinist een zeer goed tekenaar hoeft te zijn, staat buiten
twijfel. Want het juiste karakter van een schip is niet zo gemakkelijk
te vatten, wat men overigens hij een aantal goed aangeschreven schil¬
ders wel merkt. Zelfs hij zeer hooggeprezen miniaturisten uit de mid¬
deleeuwen en hij de primitieven wordt het schip op een vaak konven-
tionele en haast symbolische wijze afgebeeld, ook als het om een hoofd¬
motief gaat. Zij die een geloofwaardig „Gesamtbild" van het schip
wisten te geven, waarhij de verhoudingen en het karakter tot hun
recht komen, blijven uitzonderingen. Het valt op, dat de beste scheeps-
portretten gemaakt werden, ofwel door de knapste tekenaars als h.v.
Pieter Bruegel, ofwel door schilders die zelf op zee gingen als h.v. Van
de Velde, Blanckerhoff, e.a.

Het standpunt, dat wij hier dan ook willen vooropzetten is het
volgende : hij twee schilderijen van gelijke kunstwaarde, doch waarvan
één bovendien nog een dokumentaire waarde bezit, is dit laatste als be¬
langrijker en waardevoller te aanzien, vergeleken hij het eerste. Hoe
weerstaan nu de kunstwerken aan een kritisch onderzoek in dit licht
uitgevoerd ?

Lucas Gassel (vóór 1500 - ± 1570) schilderde een Landschap met
godsdienstige Taferelen (afb. 1), waarop enkele schepen voorkomen. Hij
heeft hier Antwerpen en de Schelde als tweede plan gebruikt. Alhoewel
de stad op de achtergrond enigszins gefantaseerd weergegeven is, her¬
kent men ze zeer goed aan verschillende gehouwen en stadsdelen, zoals
het Kranenhoofd. De schepen bij Lucas Gassel zijn eerder vrij afge¬
beeld. Tegen de oever, links op de voorgrond, is een schip te zien dat,
wat de trouw aan de werkelijkheid betreft, geheel tekort schiet; al
dient gezegd, dat de voorgestelde tuigage bestond in die tijd. Het schip
is evenwel allegorisch bedoeld, mogelijk in verhand met de taferelen op
de voorgrond. Aan de andere kant varen op de stroom een aantal vaar¬
tuigen die, alhoewel vrij schetsmatig en weinig karakteristiek getekend,
toch als bepaalde types te herkennen zijn, zo binnenvaartuigen, lichters,
e.a. Vreemd is vast te stellen dat, drijvend midden op de stroom, ook een
zeeschip geschilderd werd, waarvan echter de tuigage geheel ontbreekt.
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1. Lucas Gassei, Landschap met godsdienstige Taferelen. (Copyright A.C.L., Brussel)

Dit kan niet anders zijn dan een vergetelheid van de schilder, een ge¬
val dat niet alleenstaand is 1.

Zeer bekend is het werk van Pieter Bruegel de Oude (±1525-1569),
Landschap met de Val van Icarus (afb. 2). Om al dadelijk één van die
ongerijmdheden te vermelden die op schilderijen voorkomen, kan hier
de aandacht gevestigd worden op een aanduiding van Professor R.-A.
d'Huis I, die er op wees dat de ondergaande zon aan de horizont hier
op een volkomen onlogische plaats geschilderd is en niet door Bruegel
zelf maar door een latere restaurateur, die men er ook van verdenkt
Icarus' vader Daidalos, de tweede vliegende figuur, te hebben laten ver¬
dwijnen. De zon zou oorspronkelijk hoger aan de hemel gestaan liehben,
vermits Icarus zo hoog naar de zon toe vloog dat zijn vleugels smolten
en hij naar heneden stortte. Deze logische redenering verleent wel dege¬
lijk steun aan de hypotese dat de zon op dit schilderij oorspronkelijk
niet op de huidige plaats kan hebben gestaan. Overigens is dit niet de
enige schade die aan dit doek door restauratie toegebracht werd.

Wat nu het afgebeelde schip aangaat (afb. 3), hebben wij hier te
doen met een spiegelschip, zoals dit omstreeks het midden van de

1 Op een anoniem schilderij, weergevend een gezicht op de rede van Antwerpen
tussen 1518 en 1540, in het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen, staat een
schip afgebeeld met tuigage van een viermastschip. De vierde mast echter is ver¬
geten, alhoewel de zeilen er wel opstaan.
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2. Pieter Bruegel de Oude, Landschap met de Val van Icarus.
(Copyright A.C.L., Brussel)

XVIe eeuw gebouwd werd. Deze bouwwijze verving de oudere waarbij
deze schepen een rond achterschip hadden. Dergelijke vaartuigen
noemde men in onze streken „meersschip" (d.i. een schip met marsen),
ook razeil of zonder meer „schip", terwijl men in Frankrijk sprak over
een „navire", in Portugal over „nao", in Italië over „nave" en in
Engeland over „ship". Hierbij dient opgemerkt dat deze benamingen
wel degelijk bepaalde types aanduiden en niet als generieke termen in
de huidige betekenis mogen aangezien worden. Het waren vaartuigen
van 25 à 30 meter lang met een draagvermogen van ongeveer 500 last
(of 1000 ton). Opmerkelijk zijn de kastelen waarbij het achterkasteel
de grootste helft van het schip beslaat en het voorkasteel hoog hoven
het voorschip uitsteekt. Deze kastelen zijn gegroeid uit de middeleeuwse
gevechtskastelen; zij zijn ontstaan bij de nef en de kogge en hebben
zich tot een ophouw met verschillende verdiepingen ontwikkeld, overi¬
gens steeds met dezelfde funktie : deze van vesting. De tuigage hestaat
uit vier masten. Ook dit is voor de tijd modern, want zij kwam in ge¬
bruik omstreeks 1540 om even na 1600 te verdwijnen en terug op te
duiken op het einde van de XlXe eeuw. Als wij de verhoudingen van
de tuigage nagaan, zien wij dat de lengte van een man (ca. 1,70 m)
vergeleken met die van de grote mast zich verhoudt als 1 : 10. Een
mast van 17 meter op een schip van 25 meter is geheel normaal. Tevens
merken wij op dat de plaatsing van de masten juist is. De fokkemast
staat nog vlak vóór de hak (voorkasteel), d.i. vlak achter de voorsteven.
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De grote mast staat op het verdek, d.i. vlak vóór het achterkasteel. Op
het achterkasteel (de kampagne) volgt de bezaanmast en de bonaven-
turemast. Deze laatste staat duidelijk uit het midden van de aslijn van
het schip, wat overigens met de werkelijkheid overeenstemt. Ook bij
andere ikonografische bronnen kan dit vastgesteld worden. De reden
hiervoor is, dat de helmstok, die langs een opening in het wulf binnen¬
boord steekt, tegen een eventuele mast zou stoten indien deze mid¬
scheeps zou staan. In onderhavig geval kan de helmstok langs de mast
heen schieten en voldoende zwaairuimte hebben. Later heeft men dit
technisch probleem opgelost door de mast terug in het midden te
plaatsen, maar slechts één dek te laten doorschieten, d.i. tot op het
dek juist hoven de stuurplaats.

Welk manoeuvre voert Bruegel's schip uit ? Aan de stand van de
raas te zien, gaat het voor anker komen en de haven in de verte Iaat
dit eveneens vermoeden. Het groot fokkezeil staat nog bij evenals het
bezaanzeil. Deze beide zeilen houden het schip bestuurbaar bij kleine
snelheid, waardoor het naar zijn ankerplaats kan zeilen. Een aantal
zeelui entert in het want en enkelen zijn bezig de zeilen van de grote
ra en van de grootmarsera op te hinden. Hiervoor werd de grote ra een
eind neergelaten en de grootmarsera helemaal. Technisch is het ma¬
noeuvre dus juist afgebeeld.

Er blijven nog enkele details te vermelden. De bewapening van
het schip — het gaat hier over een oorlogsschip — bestaat uit kanonnen
en couleuvres. Het is bekend dat de kanonnen, die men opmerkt in de
geschutspoorten, stukken zijn, die op een affuit zonder wielen liggen
en vast aan dek gebonden zijn. De stukken echter die tussen heide
kastelen op het verdek staan, zijn gewone landkanonnen op een gewone
affuit met grote wielen. Op prenten van Bruegel is dit duidelijk waar¬
neembaar. In de naar de toeschouwer gekeerde achterzijde van het
voorkasteel ziet men een aantal couleuvres die gericht zijn op het dek
van het eigen schip. Op te merken is, dat de zeeman die men daar af¬
gebeeld ziet, niet op het dek staat, maar op een boevennet. Dit is een
roosterwerk — vroeger een net — dat tussen beide kastelen gelegd is,
op voldoende hoogte boven het dek om verkeer eronder toe te laten.
Dit roosterwerk bood bescherming tegen eventuele enteraars van het
schip, die juist op die plaats — het laagste punt — het gemakkelijkst
aan boord konden komen. Zij kwamen dan op de rooster terecht en
werden door de gaten in de rooster van onder uit bestookt. Tevens
werden zij onder vuur genomen door de genoemde couleuvres. Het ge¬
zicht op dek van huiten uit werd belemmerd door zgn. schanskleden,
zeildoek kleden, al dan niet gekleurd of versierd, die men op het
schilderij afgebeeld ziet als een licht gekleurde band boven de kanon¬
nen en ook aan de marsen en de verschansingen, in het laatste geval
als afzonderlijke elementen.

Uit deze noodzakelijk bondige beschrijving blijkt duidelijk dat
het afgebeelde geheel verantwoord is, waarbij de nadruk moet gelegd
worden op de onaanvechtbaar juiste weergave, zowel wat het karakter
van het gehele schip als de details aangaat. Sommige restauraties echter,
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met het blote oog zichtbaar, hebben aanleiding gegeven tot enkele af¬
wijkingen in de tuigage. Deze onnauwkeurigheden zijn vermoedelijk
te wijten aan onvoldoende scheepsbouwtechnische kennis van de restau¬
rateur. Zo merkt men b.v. de vage en onvolledige tuigage van de bon-
aventuremast op. Werkelijk foutieve weergaven hebben wij niet kunnen
vaststellen, dit in tegenstelling b.v. met de zeer bekende prenten van
Bruegel, waarop die wel voorkomen, maar die o.i. fouten zijn, die voor
rekening van de graveur moeten genomen worden en niet van de
tekenaar. Want uit de gehele konceptie en afbeelding van schepen bij
Bruegel blijkt dat bij een nauwkeurig waarnemer was en een behendig
tekenaar, die, zo bij dan ook niet vertrouwd mocht geweest zijn met de
ingewikkelde tuigage van de toenmalige schepen, zich hierdoor toch niet
van de wijs liet brengen.

Beschouwen wij nu De Haven (afb. 4) van Paul Bril (1554-1626).
Op het voorplan bevindt zich een groot viermastschip, een zgn. spiegel¬
schip. Vergelijken wij dit met Bruegel's schip in bet Landschap met de
Val van Icarus dan vallen ons dadelijk enkele verschillen op, die te
wijten zijn aan de verdere ontwikkeling van bet schip. Vooreerst gaat
het liier over een lichtbewapend koopvaardijschip. Wij merken op dat
de kastelen veel lager zijn, waarbij de boven elkaar gestapelde dekken
herleid zijn tot één enkel dek. Alleen bet achterschip is nog voorzien
van een tweede dekje, zodat daar stahoogte verkregen wordt, op de
plaats waar de kajuit van de gezagvoerder gelegen is.

(Copyright A.C.L., Brussel)4. Paul Bril, De Haven
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Over de tuigage kan opgemerkt worden, dat zij in verhouding tot
het schip te hoog is. Als wij dezelfde maatstaf aanleggen als bij Bruegel
zien wij dat de verhouding van man tot mast 1 : 16 is. Ook de boeg¬
spriet is veel te lang. Enkele verdere technische details dienen vermeld
te worden : behalve aan de fokkemast en de grote mast, heeft nu ook de
bezaanmast een mars en een steng. Vergeleken met Bruegel is de tuigage
dus uitgebreid. Deze stengen zijn waarschijnlijk niet meer vast maar
schietend aangebracht, een nieuwigheid die sedert 1570 in gebruik
kwam, evenwel nog zonder ezelshoofd, dat later toegepast werd. De
woeling van de steng aan de grote mast kan waargenomen worden op
het schilderij. Een andere nieuwigheid is het galjoen, dat ook weeral
tamelijk nadrukkelijk weergegeven is. Dit verlengstuk van de voorsteven
vertoont reeds enige versiering en betekent een aanloop voor de over¬
dadige scheepsversiering die zich in de loop van de XVIIe eeuw zal
ontwikkelen. Een interessant detail is het kleine, ronde kapje dat zich
vóór de bezaanmast bevindt. Dit kapje dekt de plaats van de stuurman
af, die hier aan het verlengstuk van de helmstok staat, de kolderstok.
Bij gebrek aan stalioogte op die plaats steekt de stuurman met hoofd
en schouders door het dek en het kapje beschermt hem enigermate. De
mast achter dit kapje staat kennelijk uit het midden en dit is beslist
een tekenfout. Ook aan het touwwerk komen enkele ongerijmdheden
voor, zo o.m. aan de boegspriet, aan de blinde en andere rondhouten,
waaraan touwwerk voorkomt dat technisch geen enkele bestemming
heeft, wat op een schip ondenkbaar is. De raas zelf zijn getopt, d.i. aan
één kant hoog opgehaald, zodat ze minder breedte nemen en dus niet
hinderlijk zijn voor andere schepen of hindernissen buiten het schip.
Dit is een gebruik dat tot het einde van de zeiltijd in acht genomen
werd.

Vlakbij het grote schip kan men links nog een ander vaartuig
opmerken en wel een tartane, een typisch schip uit het Middellands
Zeegebied. Geheel links liggen twee galeien voor anker tegen een rots¬
kust. De schepen zijn voor het grootste deel overdekt met een tent, wat
er op wijst, dat zij toebereidselen voor de overnachting getroffen heb¬
ben. Inderdaad slapen de roeiers van deze schepen aan dek. Galeien
gingen iedere nacht nabij de kust of in een haven voor anker. De weer¬
gave van deze galeien en hun tuigage is slechts klein, maar in haar
geheel gezien juist.

Wij kunnen besluiten : Paul Bril's doek is een dekoratieve fiktie,
waarvoor hij gebruik heeft gemaakt van enkele realistische details, als
o.m. de schepen. Of de haven en het rotslandschap de werkelijkheid
weergeven valt zeer te betwijfelen. Hij heeft zich in zekere mate laten
verleiden tot een maniëristische werkwijze. Hij komt dan tot onwaar¬
schijnlijke momentopnamen, b.v. in de situering van de schepen. Zo
is de ankerplaats van de vaartuigen geheel ingegeven door dekoratieve
overwegingen en niet door scheepstechnische. Geen enkel zeilschip zal
een dergelijke rotskust zo dicht henaderen, laat staan er meren voor de
nacht. Ook de losplaats van het grote schip kan als een fiktie aangezien
worden, terwijl het landschap ook enigermate geforceerd is. Al ver-
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5. Adam Willaerts, Het Vertrek van een Oorlogsflotielje. (Copyright A.C.L., Brussel)

strekt het doek van Bril zeker een ruim aantal technische inlichtingen,
toch moet men deze kritisch tegemoet treden.

Merkwaardig is het paneel van de Antwerpenaar Adam Willaerts
(1577-1664), Het Vertrek van een Oorlogsflotielje (afh. 5). Bij nader
onderzoek van dit schilderij, dat gedateerd is 1623, zal echter hlijken
dat deze titelbeschrijving moet herzien worden. Men stelt liier inder¬
daad vast, dat niet het vertrek van een oorlogsflotielje weergegeven
wordt maar een aanval van Hollandse schepen op een Spaanse basis,
al dan niet in Spanje zelf gelegen. Volgens de datering werd dit schil¬
derij gemaakt twee jaar na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621), toen de vijandelijkheden tussen de Spanjaarden en de
Nederlanders opnieuw hernomen werden. Welke raid hier afgebeeld
werd, kon tot hiertoe nog niet worden achterhaald. Een kort onderzoek
van het schilderij geeft onaanvechtbaar aanwijzingen betreffende de
weergegeven gebeurtenissen.

Het schip rechts is zonder twijfel een Spaans vaartuig, en wel een
admiraalschip van het galjoentype. De vlag in de top van de grote mast
moet deze van Filips IV van Spanje zijn. Andere vlaggen dragen het
knuppelkruis van de Bourgondiërs. Op de bovenspiegel van hetzelfde
schip staat verder een madonna en hét is ondenkbaar dat die na de
reformatie op een Hollands schip zou te vinden zijn. Het staat vast dat
dit schip voor anker ligt. Inderdaad, alle zeilen zijn opgebonden, hoe¬
wel reeds enkele matrozen bezig zijn met ze los te maken. Eén der raas
staat nog gepiekt (zie Paul Bril). Aan het achterschip trekken de gale¬
rijen onze aandacht. Hier zien wij een open galerij onder de madonna,
evenals aan beide kanten van het achterschip. Verder is er het sclieeps-
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geschut. Men zou kunnen denken dat dit schip saluutschoten afvuurt,
zoals gebruikelijk hij een vertrek. Het vuurt inderdaad met zijn boeg¬
stukken, maar geen saluutschoten, doch op het andere schip. Hetzelfde
doen de figuren aan dek met musketten, verstopt achter de schanskle¬
den. Niettemin is dit Spaans schip veroordeeld want het maneuver van
het zeilende Hollandse admiraalschip (vlag in grote top) is duidelijk.
De Hollander mindert zeil en zal met matige snelheid vóór de boeg van
de Spanjaard passeren. De Spanjaard vuurt zijn twee, hoogstens vier
boegstukken op de Hollander, maar deze laatste zal zijn gehele stuur¬
boord breezijde stuk voor stuk op zijn tegenstander afvuren, zonder dat
deze ook maar iets kan doen 0111 te ontkomen. Verder zien wij dat een
tweede Hollands schip, de vice-admiraal (grote vlag in fokkemast) het¬
zelfde maneuver gaat uitvoeren.

Het Hollands oorlogsschip, vermoedelijk van het type zoals zij
sedert 1616 in Nederland gebouwd werden, met een lengte van 160 voet
en een tomiemaat van 200 last, is bewapend met 36 stukken. Vergeleken
met het schip van Paul Bril, zien wij hier ook een verdere ontwikkeling
van de tuigage. Behalve dat er slechts drie masten zijn, merken wij ook
op dat de grote- en de fokkemast een braamzeil voeren terwijl de bezaan¬
mast een kruiszeil heeft. Bovendien staat op het eind van de boegspriet
een klein mastje, de zgn. blinde steng, waaraan eveneens een zeiltje
gevoerd werd, de zgn. bovenblinde. In tegenstelling tot het Spaans
schip zijn de galerijen hij de Hollander gesloten door een dak en hoewel
niet zichtbaar, heeft dit schip geen galerij aan de achterkant. Het
galjoen van de Hollander (niet te verwarren met het Spaans „galjoen"
= scheepstype) toont hier ook een verder stadium in de ontwikkeling
van de scheepsbouw en de scheepsversiering (zie Paul Bril).

Rechts zien we enkele andere vaartuigen en wel drie galeien, zgn.
„triremes". Deze roei- en zeilvaartuigen, typisch voor de Middellandse
Zee, doch ook op de Oceaan gebruikt, worden liier geroeid door 42
riemen, bewogen door 126 roeiers, vermits aan iedere riem drie roeiers
zaten.Men ziet de kale hoofden van deze galeislaven hoven de„parapeto"
uitsteken. De galeien voeren in de top van de grote mast een gespleten
vlag met het Bourgondisch knuppelkruis. Aan de spriet van het latijn-
zeil waait een wimpel met een gekruisigde Christus. De voorste van de
galeien vuurt met zijn drie boegstukken op de naderende Hollander,
maar hiermede is dan ook de stoot van de galei ten einde. De Hollander
daarentegen, onder hevel van de schout-hij-naclit (vlag in de bezaan¬
mast), zal scherp langs cle galei varen en hierdoor de riemen versplin¬
teren, terwijl het met de bakboordstukken het dek van de galei zal
teisteren. Hetzelfde kan gedaan worden hij de tweede galei en er blijft
dan niets anders over dan de derde te rammen en te enteren, als dit nog
nodig mocht blijken.

Terloops vestigen wij de aandacht op de versiering van het achter¬
schip van deze galeien.

De personen op de voorgrond zijn waarschijnlijk soldaten van het
voor anker liggende Spaanse schip. Een trommelaar roffelt alarm en
twee geestelijken zegenen een krijger.
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Ook op dit schilderij zijn enkele onnauwkeurigheden te vinden,
andermaal te wijten aan restauratie, zo b.v. is het zeil van het Hollands
schip van de vice-admiraal verkeerd herschilderd en hier en daar is de
tuigage onjuist bijgewerkt. Aan de andere kant is dit zelfde schip door
de schilder niet in het juiste perspektief geplaatst, maar staat het een
plan te dicht. Dit schip behoort inderdaad achter het eerste, dit van de
Admiraal, te zeilen en in dit geval mocht het niet zo laag naast dit
laatste zijn geschilderd. De verkleinde weergave wijst erop, dat het zich
meer op de achtergrond zou moeten bevinden.

Willaerts heeft hier zeer waarschijnlijk een historische gebeurtenis
willen uitbeelden en uit de analyse blijkt, dat hij dit zeer nauwkeurig
heeft gedaan, zodat zowel de oorlogstaktiek als de aard van de schepen
nauwkeurig is vast te stellen. Aldus vertoont dit schilderij naast zijn
kunstwaarde ook een waarachtig dokumentair belang. Een juister onder¬
schrift van het schilderij zou zijn: Overval van een Hollandse Flotielje
op Spaanse Schepen.

Het Gezicht op Dordrecht (afb. 6) van Jan van Goyen (1596-1656),
dat wij tot één van de fraaiste werken van deze schilder rekenen, toont
ons enkele kleinere vaartuigen. Op het voorplan een veerschouw,
geladen met vee en personen; op het tweede plan links, een klein
binnenvaartuig met een spriettuig. Dit scheepje, vermoedelijk een veer-
of beurtschuit, is gebouwd met een „statie" of hek, waarhij in het boeisel
van het achterschip een driehoekige opening voorzien is, „hennegat"
genoemd, waardoor de helmstok binnenboord steekt. Eveneens links,
oj5 het achterplan, zeilt een statenjaclit, een vaartuig dat doorgaans toe¬
behoorde aan de Staten (van Nederland) en gebruikt werd voor het
vervoer van hooggeplaatste ambtenaren of officiële personen. De afbeel¬
ding van deze schepen hij Van Goyen is spontaan en raak, hoewel
niet sterk gedetailleerd, doch eerder behandeld als een impressie. Dit
neemt niet weg dat men hier voor een goed getypeerd schilderwerk
staat.

Kwalitatief heel wat minder en ook dokumentair van weinig belang
is een ander werk van Van Goyen, Monding van een Stroom (afb. 7).
Hier ziet men rechts een niet nader te herkennen binnenvaartuig. Een
interessant detail is het grote rechthoekige zeil, breefok genoemd, dat
dit scheepje voert, zoals gebruikelijk was bij het vóór de wind varen.
Voor het overige is dit hoofdmotief weinig overtuigend geschilderd.

Van Bonaventura Peeters (1614-1652) noteren wij een Oosterse
Haven (afb. 8). Er kon niet uitgemaakt worden of hier een werkelijke
bestaande Oosterse haven is afgebeeld. Wij betwijfelen dit want het
gehele schilderij doet meer denken aan een vrije kompositie dan aan
een getrouwe weergave van de werkelijkheid.

Er is vooreerst de zogenaamde Moorse vesting waarop de vlag met
maansikkel wappert en waarin getulhande personages te zien zijn.
Deze vesting ligt gedeeltelijk in puin, te oordelen naar de afgebrokkelde
muren, terwijl ook de plantengroei op de torens er op wijst dat zij
huiten gebruik is gesteld. Overigens merkt men hoven de t esting de
resten van een gotisch gebouw of toren, eveneens overwoekerd met
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plantengroei, terwijl cle ingangspoort in een renaissance bouwtrant is
opgetrokken.

Het afgebeelde scliip, links, draagt de wapens van Amsterdam op de
spiegel, die verder geheel versierd is met beeldbouwwerk. Men beeft
hier een goed idee van de scheepsdekoratie van het achterschip zoals
dit in het begin van de XVIIe eeuw gebruikelijk was. Het schip vaart
rustig, op de bramzeilen en het grootzeil na, onder vol tuig met een
dwarse wind. Dergelijke schepen hadden veel drift. De stand van de
zeilen en de vlaggen, de aard van de golven duiden op een krachtige
wind. Men mag aannemen dat dit schip in de gegeven omstandigheden
in een gevaarlijke positie verkeert. Het ligt inderdaad aan lager wal en
loopt gevaar te stranden. Men kan zich nu afvragen of de schilder zich
deze zeevaartkundige situatie bewust was. Vermoedelijk niet, want men
schildert toch niet opzettelijk een blunder.

Op de achtergrond nog twee vaartuigen, geankerd of gemeerd aan
een havenhoofd. Op de vrij woelige zee varen verder twee boten, beide
van een type zoals in de Lage Landen gebruikelijk was. Deze van links
komt vermoedelijk van het grote schip; deze van rechts, aan de wal,
mogelijk ook, vermits er naast een oosterling ook Europese zeelui
inzitten, terwijl anderen een kist aan wal zeulen. Een detail valt aan
te stippen: het Amsterdams schip voert aan het hek een rode vlag,
waarin een wolk voorkomt waaruit een arm met zwaard steekt. Deze
vlag staat bekend als de bloedvlag en werd enkel gevoerd vóór of tijdens
een gevecht.

6. Jan van Goyen, Gezicht op Dordrecht (Copyright A.C.L., Brussel)
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8, Bonaventura Pecters, Oosterse Haven. (Copyright A.C.L., Brussel)
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Brengen wij nu al cle zeevaartkundige elementen in dit schilderij
bij elkaar, dan slagen wij er niet in deze in een logisch en verklaarbaar
verhand te rangschikken. De elementen zijn elk afzonderlijk duidelijk
en waarheidsgetrouw afgebeeld, maar er ontbreekt in dit schilderij een
zekere lijn, waardoor het de indruk geeft gekomponeerd te zijn, uit¬
sluitend met dekoratieve bedoelingen, en niet als momentopname van
een werkelijke toestand.

Abraham van Beyeren (1620 of 1621—1690) mag dan als schilder
niet aangeschreven staan als een evenknie van Van Goyen, zijn schepen
zijn minstens zo goed weergegeven als hij deze laatste. Men kan aan¬
voeren, dat de werken van Van Goyen meer atmosferisch zijn, spreken¬
der ook, kortom artistiek waardevoller. Het paneeltje met een Zee¬
gezicht (afb. 9) is alleszins te vermelden als een gezouten marine. De
schilder beeldt hier een stormachtige zee af en de schepen varen onder
klein zeil. Op de voorgrond zien wij een vissersvaartuig en wel een

9. Abraham van Beyeren, Zeegezicht. (Copyright A.C.L., Brussel)
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(Copyright A.C.L., Brussel)10. Egbert van der Poel, Het Strand te Scheveningen.

kleine hoeker, een oud scheepstype uit.de Lage Landen dat reeds in de
middeleeuwen werd vermeld in een aantal geschriften. Het heeft een
grote midscheepse mast en een kleine op het voorschip. De tuigage
hestaat uit twee razeilen. Op het tweede plan bemerken wij twee
binnenvaartuigen, namelijk wijdschepen, voorlopers van de latere
tjalk, die een sprietzeil voeren. Alle schepen varen scherp aan de wind.
Van Beyeren heeft zijn schepen raak afgebeeld, al kan men uiteraard
in zulk klein werkje niet veel details waarnemen.

Egbert van der Poel (1621-1664) geeft ons een beeld van Het
Strand te Scheveningen (afb. 10). Op het strand liggen enkele scheepjes
clie gemakkelijk te herkennen zijn als pinken. Deze vissersvaartuigen
die ook in een grotere variante hebben bestaan, gekencl als bommen, zijn
zeer bekend in de maritieme ikonografie en zijn tot hij hun verdwij¬
ning een geliefkoosd onderwerp geweest van talrijke marineschilders.
Analoge taferelen werden ook veelvuldig aan de Vlaamse kust geschil¬
derd, vermits onze Blankenhergse en Heistse schuiten precies op
dezelfde wijze op het strand te zien waren. Wij verwijzen voor deze
verwantschap o.in. naar Strand (afb. 20), een doek van Félicien Bops.
Terloops vestigen wij cle aandacht op het vuurbaken op het duin. Deze
ouderwetse vuurtoren bestond uit een ijzeren rooster die aan het uit¬
einde van de spriet werd opgehangen en waarin met kolen werd ge¬
stookt. Het hele tuig doet sterk denken aan de ophaalwip, waarmede
men nu nog hij sommige hoeren water put. In zijn geheel gezien is dit
werkje van Van der Poel scheepvaartkundig een verantwoord schilderij.

De Holle Zee (afb. 11) van Jan Theunisz. Blanckerhoff (1628-1669)
stelt mogelijk de Scheldemonding hij Vlissingen voor hij stormwind.
Inderdaad zien wij de silhouette van een stad op de achtergrond, waar¬
van o.m. de twee molens, de toren, het havenhoofd en de omwalling aan
Vlissingen doen denken.
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11. Jan Theuiiisz. Blanckerhoff, Holle Zee. (Copyright A.C.L., Brussel)

Aangenomen dat dit Ylissingen is, varen de schepen als bij een
noordwesterstorm. Op de voorgrond links zien wij een smalschip (cfr.
wijdschip = binnenvaarder van grotere soort), een binnenvaartuig,
getuigd met het gebruikelijke spriettuig uit die dagen. Dit scheepje is
uitermate duidelijk en gedetailleerd weergegeven, in zoverre dat men
zelfs de naaiing van de lijken rond de zeilen kan waarnemen. Het heeft
zijn spriet gedeeltelijk neergelaten en mindert op die manier zeil en dus
snelheid. Dit manœuvre heeft een reden, want rechts zien wij twee grote
zeeschepen, waarvan één zo juist voor de boeg van het binnenschip
moet weggelopen zijn. Het tweede loopt direkt op de binnenvaarder aan
en zo te zien zal dit schip, rekening houdend met de grote drift bij
dergelijke zware wind, deze nog net kunnen vermijden. Het bevindt
zich in een gevaarlijke positie.

Het grote oorlogsschip vaart met gesloten poorten onder klein storm-
zeil scherp aan de wind. Te oordelen naar de wapens en de aard van
de versiering op de bovenspiegel gaat het hier om een Engels vaartuig
voorzien van een rond achterschip. De tuigage is zeer nauwkeurig en
met kennis van zaken geschilderd, terwijl het zware zeilen van dit schip
met zwier en beweging is weergegeven. Ook het dreigend opzetten van
het tweede grote schip, dat met dwarse wind vaart, is zeer suggestief.
De andere schepen in de achtergrond zijn zeer goed getypeerd.

Het is moeilijk te zeggen of het in de bedoeling van de schilder
gelegen heeft verschillende zeilfasen weer te geven. In ieder geval geven
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(Copyright À.C.L., Brussel)12. Jacob van Ruisdael, Haarlemmermeer.

de schepen een goed beeld van liet laveren: het zeilschip links legt een
gang vóór de wind; het tweede is juist over stag gegaan en werkt tegen
de wind op tot tegen de stad, waarna het weer over stag zal gaan en
andermaal een gang zal leggen zoals rechts het derde schip doet. Het
grote schip, dat in de richting van de binnenvaarder zeilt doet het¬
zelfde manoeuvre in tegengestelde richting. Blanckerhoff moet heslist
hekend zijn geweest met schepen en met zeilen 0111 deze marine op zulke
technisch verantwoorde wijze te kunnen schilderen. Of zijn doek nu
echte feiten of een fiktie weergeeft, de elementen waaruit het is opge¬
bouwd zijn in ieder geval feilloos afgebeeld.

Bij Jacob van Ruisdael (1629-1682) treffen wij in zijn Haarlemmer¬
meer (afb. 12) weer een goed marinist, die zijn schepen op een rake
wijze weet te typeren. Op een karaktervolle wijze schilderde hij twee
wijdschepen, al moet het bezwaar geopperd worden, dat zij, rekening
houdend met de zee waarop zij zich bevinden, veel zeil voeren. Deze
opmerking kan men hij veel van deze schilders maken. Kritisch hekeken
moeten de schippers in die tijd wél zeer roekeloze zeilers zijn geweest.
Praktisch al cleze schilderijen zijn wel iets geforceerd wat dit punt
betreft. Deze scheepjes hij Van Ruisdael zijn vrij goed gedetailleerd en
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13. Ludolf Backhuizen. Holle Zee. (Copyright A.C.L., Brussel)

op de aard en de stand van de tuigage valt niets aan te merken, terwijl
de zeilfasen en de ligging van de schepen korrekt zijn.

Het doek van Ludolf Backhuizen (1631-1708), Holle Zee (afh. 13),
kan niet gerekend worden onder de beste werken van deze schilder. Hij
geeft hier een ruwe zee met drie pinken (zie Egbert van der Poel). De
voorstelling van de schepen is vrij stijf en deze munten niet uit door
hijzonder goede typering, al kan niet beweerd worden, dat ze foutief
zouden zijn. Zo merken wij o.m. de juiste weergave van de versiering
van het hovenboord op. De tuigage is eerder schetsmatig uitgevoerd,
waarvoor o.m. het ontbreken van jufferblokken en andere een aan¬
wijzing is. Ook vormt het touwwerk op een schip werkelijk niet zo'n
stijve lijn, waarhij ieder idee aan soepelheid ontbreekt, als hier ge¬
schilderd is.

Van Willem van de Velde de jongere (1633-1707) is uiteraard
weinig nieuws te vertellen. Deze zeer bekende en hoog gewaardeerde
schilder levert met zijn Gezicht op de Zuiderzee (afh. 14) één van die
fraaie marines waarop weinig aan te merken valt, al behoort zij niet tot
zijn topprestaties. Van de Velde stelt hier het uitvaren van een aantal
! linnen- en vissersvaartuigen voor. Het overnaads gebouwde binnen¬
vaartuig met spriettuig, rechts, is een ons niet nader hekend type, dat
men herhaaldelijk op andere doeken terugvindt, o.m. hij Jacob de
Gruyter (werkte van 1663 tot 1689). Het is echter duidelijk en bij nader
onderzoek ook technisch juist weergegeven. Twee schippers trachten
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14. Willem van de Velde de Jongere, Gezicht op de Zuiderzee.
(Copyright A.C.L., Brussel)

het vaartuig met bomen in dieper water te duwen, terwijl de fok „hak"
gezet is, zodat de wind een handje kan toesteken om de kop te laten
zwaaien. Het grootzeil flappert nog in de wind, maar weldra zal dit
vol vallen en kan de voorloper op zee gevolgd worden.

De Ingang van het Dorp Stra (afb. 15) door Giovanni Battista
Cimaroli (f na 1753) geeft ons een nogal strak beeld van een Italiaanse
plaats aan een rivier. In dit schilderij valt ons weer één van die
onlogische details op. De afbeelding van liet dorp is bijna fotografisch
te noemen en op de rivier staan enkele schepen afgebeeld, waaronder
een vlot, een gondel en een trekschuit.

De trekschuit, ook bekend in onze streken, kan vergeleken worden
met onze huidige tram, want deze scheepjes vervoerden passagiers van
één plaats naar een andere. De trekschuit had geen zeil, wel een mast,
waarover het trekzeel geleid werd waarmede een paard of een man het
vaartuig voorttrok langs een jaagpad. Nu is dit schip op de rivier afge¬
beeld, drijvend, zonder dat welke kracht ook het voortbeweegt, tenzij
het de stroming zou zijn. Een drijvend schip is echter niet bestuurbaar.
Dit is dus een onlogische, feitelijk gebrekkige afbeelding. De schilder
heeft hier waarschijnlijk uitsluitend dekoratieve bedoelingen gehad,
ofwel was hij niet hekend met de aard van het vaartuig. Aan de wal ligt
een zelfde trekschuit, eveneens zonder paard. Maar hier is zulks verant¬
woord, want het schip vaart niet en hoeft dus niet getrokken te worden.

Laten wij even de aandacht vestigen op De Haven (afh. 16), een
schilderij van Claude Joseph Vernet (1714-1789). Ook dit doek behoort
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15. Giovanni Battista Cimaroli, De Ingang van het dorp Stra.
(Copyright A.C.L., Brussel)

tot cle minder goede werken van Vernet, die o.m. uitmuntte in haven¬
gezichten. Het schip en ook andere details zijn zonder overtuiging bijna
stuntelig geschilderd en als dokument praktisch waardeloos.

Beter is De Rede van Antwerpen (afb. 17) door Paul-Jean Clays
(1817-1900), alhoewel Clays toch ook, zowel artistiek als dokumentair
gezien, fraaiere marines heeft voortgebracht. De afgebeelde schepen
zijn goed te herkennen, doch niettemin niet volkomen juist getekend.
Zo zou de driemastbark, links aan de kade liggend, steunend op de hoek
die de zijstagen met het schip maken, beslist veel te breed zijn in wer¬
kelijkheid. Als men de hakhoordstagen in dezelfde hoek denkt zouden
deze zeker huiten boord van een normaal schip vallen. Ook de tuigage
doet vrij zwaar aan en is te hoog. Op het voorplan zien wij een binnen¬
vaartuig van het type Doornikenaar. Maar ook dit schip is niet juist
getypeerd. De vormen en de omvang zijn een beetje te nadrukkelijk.
Het driemastvolschip voor anker op de rede toont ons één van die zware,
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16. Claude Joseph Vernet, De Haven. (Copyright A.C.L., Brussel)

17. Paul-Jean Clays, De Rede van Antwerpen. (Copyright A.C.L., Brussel)
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18. Hendrik Leys, Zeegezicht. (Copyright A.C.L., Brussel)

weinig mooie zeilkoopvaardijschepen uit liet midden van de XlXe eeuw.
De logheid van deze schepen werd wel aangevoeld door Clays, maar
andermaal iets te nadrukkelijk weergegeven, waardoor clit schip de
indruk geeft groter te zijn dan het in werkelijkheid was. Clays heeft
zich hier laten leiden door een lichte neiging tot overdrijving, een
ietsje homhast, wat ook hij andere tijdgenoten waar te nemen is, o.m.
hij Hendrik Schaefels. Dit neemt niet weg, dat hij met zijn Rede van
Antiverpen een aanvaardbaar dokument geleverd heeft.

Vermelden wij hier ook nog het kleine paneeltje van Hendrik Leys
(1815-1869) getiteld Zeegezicht (afb. 18). Dit fraaie werkje geeft feite¬
lijk een gezicht op enkele binnenvaartuigen, otters genoemd, die te
herkennen zijn als de typische Scheldeschepen. Deze vaartuigen
kwamen nooit op zee en wij zouden daarom dit schilderijtje eerder
een Riviergezicht met Rinnenschepen willen noemen.

Ten slotte kunnen wij niet nalaten nog een niet aanvaardbaar detail
te vermelden, dat hij nuchtere, van alle artistiek gespeende overwegin¬
gen, dadelijk opvalt bij De Golfbreker (afb. 19) van Louis Artan. Kunt
U zich voorstellen dat twee personen zo rustig op een golfbreker zouden
staan hij een bewogen zee, zoals Artan die voorstelt?

Met het impressionisme, en dit manifesteert zich ook reeds hij
enkele voorlopers, zien wij de dokumentaire waarde van de marines
plots verminderen, zelfs verdwijnen.
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21. Emile Claus, De Theems. (Copyright A.C.L., Brüssel)

In het Strand (afb. 20) van de nog als realist te noemen Félicien
Rops (1833-1898) treft men enkele schepen aan waarvan men kan vast¬
stellen dat het Blankenbergse schuiten zijn. Maar meer dan het eenvou¬
dig feit dat dergelijke schepen op het strand te Blankenberge lagen op
een bepaald tijdstip, heeft men er niet aan.

Een soortgelijk voorbeeld levert ons De Theems (afb. 21), een doek
van Emile Claus (1849-1924). Ook hier kunnen wij het schip dat er in
voorkomt thuisbrengen, namelijk als één der schepen gemeerd aan het
Victoria Embankment te Londen. Maar als verdere bron van scheep¬
vaartkundige inlichtingen is dit overigens fraaie schilderij waardeloos.
Hetzelfde kan gezegd worden van het Gezicht op Dinant, van Hippolyte
Boulanger (1837-1874). Op de Maas varen enkele schepen die nog net
geïdentificeerd kunnen worden als hernas, typische binnenvaartuigen
van deze stroom.

Ten slotte geeft Georges Buysse (1864-1916) ons met zijn Binnen¬
lander (afb. 22), een tegenhanger van Claus' werk. Wij kunnen dit
binnenvaartuig herkennen als een bijlander, zeilend op een rivier.
Hierbij dient vermeld, dat het voeren van twee zeilen op deze schepen
ons niet is bekend en dat de mast veel te hoog is, zodat men ook hier
niet met een bona fide dokument te doen heeft.
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22. Georges Buysse, Binnenlander. (Copyright A.C.L., Brussel)

Als wij nog even verder gaan tot bij Jan Brusselmans (1884-1953)
dan zien wij in zijn Vissershaven (afb. 23) wel scheepjes algebeeld,
waarvan kan vermoed worden dat het sloepen moeten zijn, maar daar
blijft het dan ook bij.

Uit wat voorafgaat hlijkt duidelijk dat de dokumentaire waarde
van de marines gaandeweg afneemt en de afstand die op dit gebied de
oudere meesters uit de XVIe en XVIIe eeuw van deze van de XXe eeuw

scheidt is merkwaardig. Meestal krijgen wij nu hoogstens nog een
schematische voorstelling van het onderwerp, om nog niet te spreken
van sommige werken die nog nauwelijks als marine te onderkennen
zijn, zelfs niet aan de hand van een maritiem klinkende titel. Een voor¬
beeld hiervan zien wij in Antoon Marstboom's Schepen op een Ligplaats
(afb. 24). Van het impressionisme af verzwakt de dokumentaire waarde
van marines sterk en enkel het grafisch werk van onze schilders blijft
van belang als eventuele bron van inlichtingen. Want het dient gezegd,
de impressionisten namen nog de moeite behoorlijk te tekenen en te
schetsen, wat niet altijd kan gezegd worden vaii latere schilders, uit¬
zonderingen niet te na gesproken. Het verval van de marineschildering
samen met dit van andere genres^ is dan ook als een verlies voor de
kuituurhistorie te beschouwen. De oorzaken hiervan zijn talrijk en vin¬
den hun oorsprong in allerlei strekkingen van onze tijd. Ook de foto-
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24. Antoon Marstboom, Schepen
op een Ligplaats.

(Copyright A.C.L., Brussel)

23. Jan Brusselmans, Vissershaven. (Copyright A.C.L., Brussel)
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grafie is hier niet vreemd aan, en het dient gezegd dat een foto wel dege¬
lijk een veel volmaakter dokument kan bezorgen dan gelijk welk schil¬
derij.

Men hoort soms aanvoeren, dat het onderwerp niet meer die zelfde
schilderachtigheid van vroeger bezit. Dit lijkt ons evenwel een drog¬
reden, vaak aangehaald om onmacht te verontschuldigen. De marine
heeft nog niets van het schilderachtige ingeboet voor degene die het
zien wil. De luchten en de atmosfeer van onze rivieren en van de kust
zijn nog precies zoals vroeger. En wie zal durven beweren, dat een
moderne haven niet schilderachtig meer zou zijn?

VERKLARING VAN ENKELE TERMEN

bak : voorkasteel
bak zetten; een zeil bak zetten : vastzetten aan de windzijde van het schip; tegen

de wind zetten

bezaanmast : derde mast op een drie- of viermastschip
blinde : ra die aan de boegspriet hangt, zeil dat gevoerd wordt aan de ra van de

boegspriet
blinde steng : klein mastje op de boegspriet op vele schepen gevoerd tussen 1600

en 1725 ong.
boegspriet : rondhout aan de voorkant van het schip voor het bevestigen van het

touwwerk van de fokkemast
bonavenluremast : vierde mast op een viermastschip van de XVIe eeuw
bovenblinde : klein zeil dat gevoerd werd aan de ra van de blinde steng
bovenboord : bovenste plank van het scheepsboord
bovenspiegel : doorgaans met beeldhouwwerk versierd bovendeel van het achterschip
bramzeil : zeil dat gevoerd wordt boven het marszeil
drift : afdrijven door wind of stroming
ezelshoofd : blok van een bepaalde vorm dat de mast en de steng samenhoudt
fokkemast : voorste mast op een drie- of viermastschip
gang; een gang leggen : één deel van de zigzagbeweging bij het laveren
hek : achterzijde van een schip
helmstok : stuurbalk aan het roer

jufferblok : rond blok voor het aanspannen van stagen en want
laveren : in zigzag tegen de algemene windrichting in varen
lijk : touw dat rond een zeil genaaid wordt
mars : rond of halfrond platform ï-ond de top van de ondermasten, waarop enkele

personen kunnen plaatsnemen en dat het want van de stengen vasthoudt en spreidt
overnaads : bouwwijze waarbij de huidplanken met de boorden over .elkaar en niet

naast elkaar gelegd worden
ra : rondhout waaraan een zeil opgehangen wordt
spiegel : platte achterkant van een schip
spiegelschip : schip inet plat achterschip
spriettuig : tuigage waarbij het zeil opgehouden wordt door een lang schuinge-

plaatst rondhout, spriet genoemd
statie : speciale konstruktie waarbij in het achterschip van binnenvaartuigen een

driehoekige opening gelaten wordt als doorgang voor de helmstok
stag : touw dat de .mast in langscheepse richting steunt
stag; over stag gaan : over de andere boeg gaan zeilen, waarvoor aan het einde van

een gang tegen wind in moet gewend worden
steng : verlengstuk van de ondermast
verdek : bovenste dek dat zich over de ganse lengte en breedte van het schip uitstrekt
wal : lager wal : kust of wal gelegen in de richting waarin de wind blaast
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wind; scherp aan de wind : zo scherp mogelijk tegen wind in zeilen
wind; voor de wind : zeilen met achterlijke wind
woeling : touw voor het samenbinden van twee onderdelen
wulf : uitstekend, gebogen deel van het achterschip tussen spiegel en bovenspiegel
zijstagen : ook want genoemd : touwen die de mast in dwarsscheepse richting steunen.

LE DESSIN ET LA VALEUR DOCUMENTAIRE
DES NAVIRES CHEZ QUELQUES MAITRES ANCIENS

par J. VAN BEYLEN

La valeur artistique intrinsèque d'un tableau et sa valeur documentaire ne vont
pas nécessairement de pair, ceci vaut aussi pour les tableaux où sont représentés des
bateaux. Seulement l'artiste qui s'est familiarisé avec son sujet peut produire des
œuvres d'art cjui soient en même temps des témoignages documentaires. A l'exposition
qui a eu lieu en 1960 aux Musées Royaux des Beaux-Arts, il n'y avait que quelques
tableaux qui ont pu donner satisfaction à la fois comme œuvre d'art et comme docu¬
ment.

Dans le Paysage avec scènes religieuses, de L. Gassel on peut reconnaître certains
types de navires, même si le navire de l'avant-plan semble assez fantaisiste. Le navire
dans La Chute d'Icare de P. Bruegel est parfaitement conforme au bâtiment de l'époque
représenté sans aucun défaut technique. Par contre dans Le Port de P. Bril, les propor¬
tions du navire paraissent exagérées, on constate aussi quelques fautes d'ordre tech¬
nique, toutefois le tableau nous fournit quelques renseignements intéressants. Le titre
de la toile d'A. Willaerts: Départ d'une flotille do guerre ne correspond pas à son
sujet car la position des navires indique qu'il s'agit plutót d'une attaque d'une base
espagnole par une flotille hollandaise. Document très précis, les navires y sont
représentés de façon exemplaire et permettent de déterminer la tactique d'attaque
des Hollandais et la riposte des Espagnols. Si les navires dans la Vue de Dordrecht
de J. van Goyen paraissent assez caractérisés, ceci n'est plus le cas dans un autre
tableau du même maître, L'Embouchure d'un fleuve. Le navire de guerre dans Un port
en Orient de B. Peeters est bien dessiné, mais sa position semble invraisemblable.
Dans la petite Marine d'A. van Beyeren, divers types de bateaux, dont certains déjà
mentionnés dans des écrits médiévaux, affrontent une mer agitée. Tandis que dans
la peinture d'E. van der Poel, La Plage de Scheveningue, on trouve des navires de pêche
("bom"). La Mer houleuse de J. Blanckerhoff est un document exceptionnel, il repré¬
sente probablement l'Escaut près de Flessingue. L'allure du bateau de guerre naviguant
sous petite voile est rendu d'une façon réaliste et exacte. Marin lui-même, le peintre
connaît son sujet. Les bateaux qui animent le Haarlemmermeer de J. van Ruysdael sont
aussi rendus d'une façon parfaite. Tandis que la représentation de navires de pêche
« pink », dans la Mer houleuse de L. Backhuizen est par trop schématique.

Contrastant avec ce dernier tableau, W. van de Velde le Jeune nous présente
dans sa Vue du Zuiderzee un type de navire convaincant et réaliste quoiqu'inconnu.
Les tableaux de G.B. Cimaroli et de Cl. J. Vernet ne possèdent aucune valeur docu¬
mentaire. La Rade d'Anvers de P.-J. Clays semble très supérieure même si le peintre
a exagéré les proportions des navires. Quoiqu'intitulé Marine, le petit tableau de
H. Leys montre des navires typiques de l'Escaut : « otters ». Les tableaux de L. Artan,
de F. Rops, de E. Claus, de H. Boulanger et de G. Buysse ne peuvent nous intéresser
que du point de vue artistique.

Si le thème du navire a pu, depuis le XVI" siècle jusqu'à nos jours, toujours inté¬
resser nos artistes, il faut constater que les tableaux ont perdu, depuis le XVIIIe siècle,
singulièrement de leur valeur documentaire.
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S. SPETH-HOLTERHOFF

ANDRE LHOTE, RUGBY

E Rugby d'André Lhote, appartenant au Musée Royal d'Art moderne
de Bruxelles accuse une tendance exceptionnelle clans l'œuvre du

peintre. André Lhote nous dit qu'il a peint ce Rugby en 1920, utilisant
pour ce tableau de nombreux croquis pris sur le vif, qui n'ont jamais
quitté ses tiroirs et n'ont pas été publiés.

Avant d'analyser cette œuvre, rappelons brièvement les étapes
principales de la carrière de l'artiste, qui est né à Bordeaux le 7 juillet
1885. Dès ses treize ans, il entre comme apprenti chez un sculpteur
ornemaniste et fréquente en même temps les cours de sculpture orne¬
mentale de l'Académie de Bordeaux. Il découvre la force expressive de
la sculpture romane, qui va marquer profondément sa sensibilité; Lhote
voit par volumes, il suffit de regarder ses premières toiles et ses admira¬
bles dessins au crayon pour y discerner le jeu des plans solidement
établis dans l'espace.

L'esprit éveillé, anxieux d'élargir son horizon, le jeune Lliote
fouille les boites des bouquinistes de la place Mériadec et dévore pèle-
mèle tous les écrits sur l'art, mais, s'il visite le Musée de Bordeaux, ce
ne sont ni les nus apprêtés de Bouguereau et de Paul Baudry, ni les
scènes historiques de Jean-Paul Laurens cpii le retiennent; tout au
plus, La Fête de la Rosière, variante de La Danse de la Mariée de Pierre
Breughel l'Ancien, le fascine-t-elle par son rythme trépidant. A quinze
ans, Lhote voit l'Exposition universelle cle Paris et passe le plus clair
de son temps dans la section de la peinture impressionniste. Dès lors,
il décide de devenir peintre et consacre ses dimanches à barbouiller
des études sur carton, faute de pouvoir acheter des toiles. Il se lie
d'amitié avec le jeune écrivain Jacques Rivière, qui partage son enthou¬
siasme pour l'art.

Lhote se forme seul et, à vingt-et-un ans, il est en possession de son
métier de peintre; il trouve des appuis à Bordeaux, ce qui lui permet
d'envoyer en 1906 au Salon des Indépendants de Paris son Paysage
rythmé, aux masses de verdure largement établies. Dans la capitale,
dès 1907, Picasso et Braque pratiquent le cubisme, dont Robert Rosen-
blum a pu écrire, dans la première partie de son Kubism us : « Le phéno¬
mène du cubisme est une des plus importantes évolutions de l'histoire
de l'art occidental, aussi révolutionnaire que les découvertes de Freud
et d'Einstein » 2. A l'époque, nul ne prévoyait l'avenir de ce mouvement

1 Carton marouflé sur bois, h. 52 cm, 1. 63 cm. Signé à droite : André Lhote.
2 Robert Rosenblum, Der Kubismus und die Kunst des 20. Jahrhunderts, traduit par

Doris von Stiernhielm, première partie, Les Bases du Cubisme, p. 9. Arthur Niggli,
Teufen, Suisse, 1960, traduit de l'américain.

151



d'avant-garde, tel qu'il apparaît dans les célèbres Demoiselles d'Avignon
de Picasso et les premières Natures-mortes de Braque.

A Bordeaux, les recherches géométriques du jeune Lhote suivent
une évolution parallèle à celle de ses confrères parisiens; son envoi est
reçu en 1909 au Salon d'Automne et il se fixe à Paris. L'année suivante,
le public parisien éberlué contemple avec stupeur aux Indépendants et
au Salon d'Automne les toiles du groupe cubiste ; la même année, Lhote
fait sa première exposition à la galerie Druet, rue Royale. André Gide
lui achète une toile; il vient de fonder avec Jacques Rivière La Nouvelle
Revue française, qui devait exercer sur la jeunesse une influence
profonde; André Lliote est chargé de la critique picturale et s'y révèle
un écrivain de classe. Ses articles deviennent le bréviaire de tous ceux,
artistes ou amateurs, qu'attire l'esthétique nouvelle; Cézanne est à pré¬
sent le maître dont se réclament les jeunes constructeurs de formes et
André Lhote glorifie à la fois par la plume et par le pinceau l'œuvre du
peintre d'Aix, qui répond si profondément à sa propre sensibilité. Il
écrit à ce propos: « Cézanne incarne la victoire de l'esprit sur la
matière; le peintre éprouve d'abord une émotion d'ordre essentielle¬
ment plastique et soumet ensuite à un rythme mécanique les éléments
nés de l'analyse précédente » 3.

Mobilisé au début de la grande Guerre, André Lhote est réformé
pour une grave affection cle la rétine, qui risque de le laisser aveugle;
il guérit cependant et, dès lors, abritant ses yeux sous sa légendaire
visière blanche, il se remet à peindre. C'est à cette époque qu'il fonde
à Paris, 55 boulevard Montparnasse, l'Académie nouvelle, où il enseigne
les principes du cubisme. Mais les élèves sont rares et les cours n'ont
qu'une existence éphémère. Après l'armistice, Lhote ouvre rue d'Odessa
son Académie, qui connut cette fois un succès prodigieux et qui existe
toujours. Des centaines d'élèves de tontes nationalités suivent avec
ferveur l'enseignement dynamique du maître, que René Huyghe qualifie
avec une ironie affectueuse de « sirène pédagogique ».

En 1917, lorsque les nerfs de chacun sont tendus à l'excès, André
Lhote introduit le mouvement violent clans ses compositions cpii,
jusqu'alors, comportaient surtout des figures statiques. Déjà en 1913,
Robert Delaunay avait pris comme sujet de son envoi au Salon des
Indépendants, L'Equipe de Cardiff, prête à lancer le ballon ovale devant
la Tour Eiffel et la Grande Roue. Ici, le décor prend une telle impor¬
tance cpie les sportifs dispersés retiennent peu notre attention; chez
André Lhote par contre, ils forment le sujet principal du tableau.

Son Rugby (toile; h. 127 cm, 1. 132 cm; fig. 1), composé en 1917 4,
parfois appelé erronnément Football, appartient au Musée d Art mo¬
derne de Paris; à la différence de Robert Delaunay, Lhote centre l'in-

3 André Lhote, La Peinture, le Cœur et l'Esprit, L'Enseignement de Cézanne,
pp. 5-25, Paris, De Noël et Steele, 1933.

4 Anatole Jakovsky, André Lhote, 48 reproductions commentées par André Lhote,
n° 19 : Rugby, 1917. Paris, Floury, 1947.
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1. André Lhote, Rugby, 1917. Musée national d'Art moderne, Paris.
(Phot. Larousse)

térêt sur la pyramide des joueurs, qui tendent les bras vers le ballon. La
première impression que produit sur le visiteur sa grande toile est sa
luminosité; pour encadrer cette jeunesse en plein essor, Lhote peint la
prairie qui forme le haut de sa composition dans un vert amande délicat,
sur lequel s'enlève en diagonale le joueur au chandail rayé, dont le
visage, d'un bleu léger, est indiqué en trois traits. Plus has, de grandes
taches jaune clair, alternant avec un carré et un rectangle blancs, nous
restituent le maillot d'un joueur; des surfaces roses, vermillon, violettes
et vert sombre sont l'interprétation hardie de ces sportifs lancés dans
l'action. Des éléments purement plastiques trouvent leur place ici; des
formes pointillées de noir alternent avec des triangles bleus et verts.

Cette même année 1917, Lhote donne une description de l'œuvre
d'art, qui s'applique, semble-t-il, à son Rugby: « L'œuvre plastique est
constituée par des éléments nés des arrêts successifs de quelques motifs



générateurs puisés dans la réalité sensible et déplacés selon un rythme
emprunté à la vie universelle. 5 »

Trois ans plus tard, utilisant à nouveau ses croquis pris sur le vif,
Lliote compose en 1920 sa version du Rugby (fig. 2) appartenant au
Musée Royal d'Art moderne de Bruxelles, il écrit à ce propos: «J'ai
repris ma composition de 1917, ressortissant au cubisme représentatif de
l'époque, par opposition au cubisme analytique de 1910 à 1913, qui était
composé d'après nature selon les variations lumineuses dont l'objet était
le théâtre. J'ai repris souventes fois mes compositions de 1917, en 1920 et
dans divers formats. Je variais les rapports de tons, mon invention ayant
trait aux teintes et moins à l'organisation plastique. 0 »

Certains éléments du premier Rugby se retrouvent en effet dans
la version bruxelloise, tels le maillot mi-partie jaune et blanc, les
culottes et les jambes des joueurs, mais cette fois, Lliote cerne la réalité
de plus près; nulle forme décorative ne se glisse dans la pyramide des
corps en action, dont le ballon constitue la pointe.

Ces jeunes gens sont lancés dans le jeu et leurs lignes aiguës con¬
trastent avec la forme ronde des nuages sur lesquels ils se détachent.
A droite, un joueur immobile oppose sa masse statique au mouvement
de ses partenaires; les tons sont plaisants à l'œil: chemise mi-partie vert
et rose, maillots rayés blanc et brique; le ciel, très construit, contient
des nuances imaginaires, par ci, par là, un trait mince, noir ou brun,
affirme un contour, tel le bras du joueur en arrêt.

Lliote applique ici, comme dans son premier Rugby, une esthétique
qui paraissait à ce moment audacieuse et neuve; il part de son fameux
« coup de foudre », cette impression première perçue par la sensibilité,
dont il écrit: «Attendons, nous aussi, notre coup de foudre, pâture
quotidienne de notre sensibilité, qui nous révélera des perspectives
insoupçonnées de nos prédécesseurs. 7 » Dans ses deux scènes sportives,
le coup de foudre est, si l'on peut dire, l'amputation d'une partie des
corps des joueurs; chez certains, les pieds manquent; ailleurs, les traits
des visages ne sont pas indiqués. La sensibilité d'André Lliote a remar¬
qué ce fait: dans une figure en mouvement, l'œil n'a pas le temps
d'apercevoir le personnage dans sa complexité; ainsi chez un joueur de
rugby, voyons-nous les bras tendus vers le ballon, les genoux ployés dans
la course, mais le reste du corps n'a guère le temps de frapper notre
rétine.

L'exposition récente à la Maison de la Pensée française de Paris
(15 mars - 11 avril 1961) d'une grande partie de l'œuvre d'André Lliote
nous a permis de discerner, dans la production touffue de l'artiste,

5 André Lhote, De la composition classique, dans Parlons Peinture, p. 9, Denoël et
Steele, Paris, 1936. Reproduit de la Gazette de Hollande, 1917.

c Lettres d'André Lhote à l'auteur, 6 février et 4 mars 1961.
7 André Lhote, La Peinture, le Cœur et l'Esprit, De l'Utilisation plastique du coup

de foudre, p. 134, Paris, Denoël et Steele, 1943.
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2. André Lhote, Rugby, 1920. Musée royal d'Art moderne, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

l'esthétique inhabituelle des deux Rugby. Chez lui, les scènes en mouve¬
ment sont extrêmement rares; se souvenant de son éducation première
de sculpteur, il montre une prédilection pour les formes statiques.
Ainsi, sa grande composition du Musée d'Art moderne de Paris,
L'Escale, peinte en 1913 en volumes solides, montre au premier plan
une helle jeune femme en robe rose, immobile devant le port de
Bordeaux, tandis qu'un marin est couché à ses pieds. La Bacchante,
datant de la même année, n'est pas ivre de lumière comme celle de Rik
Wouters, mais elle se repose béatement, nue dans un paysage; auprès
d'elle sont disposés un jeu de cartes et un éventail. Dans l'exposition
parisienne, les nus, les scènes d'intérieur évitent en général les mouve¬
ments accusés.

Toutefois, dans une excellente petite toile de 1914, La Procession
(fig. 3), Lhote peint une foule en marche, mais l'allure de cette proces¬
sion, montant vers l'église, est lente et solennelle. Dans le haut de la rue,
les fillettes en blanc ont déjà atteint le porche du sanctuaire, suivies
par les fidèles; un peu plus bas, quatre hommes portent le dais, sous
lequel marche le prêtre; au premier plan, deux enfants de chœur, bran-
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3. André Lliote, La Procession, 1914. (Photo Robert David)

dissant leurs encensoirs, ferment le cortège, tandis qu'un infirme appuyé
sur deux cannes, se traîne péniblement. La couleur, comme celle des
deux Rugby, est éclatante; le jaune et le rose du dais, la chape d'or du
prêtre, le vermillon des robes et des calottes des enfants 'de cliœur
forment un contraste savoureux avec la veste vert sombre de l'infirme.
A droite, deux triangles verts en bruns encadrent la procession et accen¬
tuent l'impression de marche en avant des personnages.
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4. André Lhote, Le Brouillard, 1960. (Photo Robert David)

Nous ne voulons pas quitter l'importante exposition d'André Lhoteà la Maison de la Pensée française sans dire un mot des nombreux paysa¬
ges groupés ici. Lhote, dès ses débuts a toujours manifesté sa prédilec¬tion pour le paysage qu'il interprête par grands plans simplifiés. Il aécrit à ce propos : « Regarder, c'est comparer, peindre, c'est choisir. 8 »

André Lhote, Petits Itinéraires en France à l'Usage des Artistes, accompagnés de23 dessins de Paysages, p. 113, Denoël, Paris, 1943.
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5. André Lhote, Nature morte à la bouteille, 1958.

Dans les œuvres du début, les lignes architecturales sont fortement cer¬
nées de noir, tandis que les feuillages s'ordonnent en niasses arrondies,
tordues parfois par un vent d'orage. A cette période, les tons s'assour¬
dissent; le peintre se sert d'une gamme de verts brisés, de bruns et de
demi-teintes, qu'il pose hardiment, en touches rectangulaires.

En vieillissant, l'artiste se tourne au contraire vers une conception
plus personnelle du paysage; les nombreuses toiles accrochées aux
cimaises parisiennes forment une féerie de couleurs, un éblouissement
pour les yeux. Les plans sont simplifiés à l'extrême, le cubisme ne
s'exprime plus que par les lignes sommaires d'une maison ou d'une
église; les feuillages se découpent en masses solides dans l'espace. Le
Brouillard (fig. 4), peint en 1960, dont nous donnons ici la reproduction,
est d'une couleur éclatante; les branches du grand arbre à gauche sont
du vermillon le plus pur qui fait chanter le vert et le noir des feuillages;
le ton jaune vif de l'église de village se détache sur un délicat ciel
mauve. Alentour, d'autres toiles de 1960-1961 flamboient ,de tous les
tons de la palette. /

L'exposition des gouaches, aquarelles et dessins d'André Lhote,
ouverte au même moment à la galerie Marcel Guiot de Paris, complète
la vue d'ensemble de son œuvre. La vision rapide et précise de l'artiste
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s'accommode à merveille de ces techniques où nulle hésitation de la main
n'est permise. A l'époque où Lhote peignait ses deux Rugby, il appli¬
quait également le euh isme dans sa gouache de La Vallée de Chevreuse
et dans sa vue du village de Cordes, où il étage les cubes des maisons
d'un pinceau hardi et réduit les masses d'arbres en triangles. Au fil des
années, sa couleur se fait de plus en plus éclatante; la gouache lui donne
une fraîcheur que l'huile n'atteint pas toujours. La Nature-morte à la
Bouteille (fig. 5), que nous reproduisons, date de 1958; les formes sont
indiquées en traits rapides; sur un coin de tahle, les abricots sont d'un
orange lumineux, tout comme le bol de faience, et ils ressortent sur un
fond d'un gris léger. Les tons sombres de la bouteille et du pichet font
chanter ces valeurs claires.

Aux murs de la galerie, les paysages, les nus, les natures-mortes des
années récentes montrent la même gamme éblouissante. Pouvons-nous
parler encore ici de cubisme? Devant cet épanouissement de tons clairs,
Lhote dit lui-même: « Je me suis libéré. »

Au-delà des écoles passagères, le maître bordelais, embrassant d'un
regard ses œuvres, réparties sur cinquante ans de travail acharné,
aboutit à la synthèse de la discipline lucide, que complète la sensibilité
toujours fraîche de l'artiste. Et c'est sous le signe de cette liberté retrou¬
vée, de cette « poétique plastique », conquise de haute lutte, que nous
apprécions aujourd'hui l'œuvre d'André Lhote.

ANDRE LHOTE, „RUGBY"

door S. SPETH-HOLTERIIOFF

Het schilderij „Rugby" van André Lhote, dat toebehoort aan het KoninklijkMuseum voor Moderne Kunst te Brussel, illustreert een uitzonderlijke strekking in
het œuvre van de schilder. Naar André Lhote ons mededeelde, schilderde hij „Rugby"
in 1920, waarbij hij gebruik maakte van talrijke schetsen „naer het leven", die evenwel
nooit werden gepubliceerd.

André Lhote werd in 1885 geboren te Bordeaux en ging aldaar in de leer om
zich te bekwamen als beeldhouwer-ornamcntist. Zijn schilderkunstig werk, waarinalles stevig is gebouwd en in volumes is gezien, zal getuigenis afleggen van deze
opleiding. Als jonge man voelt hij zich aangetrokken tot de schilderkunst. Nadat
hij in zijn geboortestad aan zijn eigen vorming heeft gewerkt, vestigt hij zich
te Parijs, waar hij aangetrokken wordt door de esthetica van Picasso en Braque.
Hij is bevriend met Jacques Rivière die, als directeur van de Nouvelle Revue Fran¬
çaise, een diepgaande invloed zal uitoefenen. In 1909 stelt Lhote, in de Galerij Druet,
voor het eerst tentoon te Parijs en van dan af aan neemt hij een vooraanstaande
plaats in onder de cubistische schilders. Ter zelfder tijd publiceert hij in de N.R.F.
artikels, die weldra het breviarium zullen worden van al diegenen die zich aangetrok¬
ken voelen door de nieuwe esthetica.
In 1917 voert Lhote in zijn œuvre beweging in en hij schildert, naar zijn schetsen,
de eerste versie van „Rugby", thans in het Museum voor Moderne Kunst te Parijs.
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In dit groot, lichtend doek, mengen zich op meesterlijke wijze de cubistische elementen
met de werkelijkheid. Drie jaar later, teruggrijpend naar zijn schetsen, zal Lhote
zijn „Rugby" uit het Museum te Brussel ontwerpen, waarin zekere elementen van
zijn eerste versie terug te vinden zijn. Doch hier vormen de hoekige lijnen der jonge
sportbeoefenaars een sterkere tegenstelling tot de ronde vormen van de wolken
waartegen zij zich aftekenen. De esthetica van de „coup de foudre", verdedigd dooi¬
de kunstenaar, openbaart hem onvermoede mogelijkheden en zet er hem toe aan
slechts een gedeelte weer te geven van de silhouetten in beweging.

Zo bij André Lhote bewegingsvolle taferelen weinig voorkomen, getuigt daaren¬
tegen zijn geheel œuvre van een schitterend, vrolijk en soms ietwat arbitrair coloriet.
De recente tentoonstelling van de Meester in La Maison de la Pensée française te
Parijs, evenals die van zijn gouaches, aquarellen en pastels die gelijktijdig gehouden
werd in de Galerie Marcel Guiot te Parijs, tonen ons in het œuvre van André Lhote
de synthesis van de bewuste discipline die de steeds frisse gevoeligheid van de kunste¬
naar volmaakt.
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LA VIE DES MUSEES

HET LEVEN DER MUSEA

IN MEMORIAM CHARLES BERNARD

Tous ceux qui ont appris la mort de
Charles Bernard, Président de la Com¬
mission de peinture moderne des Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, en
ont été bouleversés. On ne lui connaît pas

d'ennemis, ou du moins, ils devaient être
rares et de mauvaise qualité. C'était un

homme, au jugement sûr, à l'esprit serein.
L'histoire de sa vie est pleine de diver¬

sité et d'imprévu mais à travers elle, s'en
dégage des constantes : l'élévation de pen¬
sée, la générosité, le détachement. Ces
trois choses suffisaient à former une ligne
pure qui transparaissait à travers la per¬
sonne même.

Het overlijden van Charles Bernard,
voorzitter van de Technische Commissie
voor Moderne Schilderkunst van de Ko¬
ninklijke Musea voor Schone Kunsten.van
België, heeft algemene ontroering ver¬
wekt. Vijanden had hij niet, of dan kon¬
den het er slechts heel weinig zijn en
dan nog van laag allooi. Het was een man
met. een vast oordeel, met een klare geest.

Zijn leven, hoewel vol verscheidenheid
en vol onvoorziene gebeurtenissen, werd
nochtans beheerst door drie constanten :
verhevenheid van gedachten, edelmoedig¬
heid, ongedwongenheid, die te zamen vol¬
stonden om een zuivere lijn te trekken die
men in heel zijn wezen kon terugvinden.
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Charles Bernard a accumulé avec sim¬
plicité et sans jamais en faire étalage, les
honneurs et les titres : Secrétaire Perpé¬
tuel honoraire de VAcadémie de Langue
et de Littérature françaises (élu en 1931),
Président de l'Institut pour journalistes
et de l'Association belge des Critiques
d'Art, Membre de l'Académie Picard. Il
avait été journaliste et critique d'art et
de littérature au sens le plus noble que
peuvent prendre ces termes : au Matin,
à L'Echo Belge, dont il fut rédacteur en
chef (à Amsterdam pendant la guerre
1914-1918), à La Nation Belge, à L'Indé¬
pendance Belge. Il y publiait non seule¬
ment des articles de critique d'art, mais
également plusieurs fois par semaine des
articles de fond, consacrés aux grandes
questions culturelles, esthétiques, lin¬
guistiques et de science morale se gardant
bien de s'aventurer jamais dans le do¬
maine de la politique pure. En même
temps sous un pseudonyme, il publia
maintes rubriques humoristiques de pre¬
mières pages dans lesquelles il se révélait
spectateur de la comédie humaine : à la
fois ironique et indulgent.

Non conformiste dans l'âme, il fut long¬
temps batailleur et d'une indépendance
d'esprit qu'il tenait à tout prix conserver
au-dessus de la mêlée. De cette époque,
parmi les écrits bien trop nombreux pour
les citer, date un livre remarquable : Les
Pompiers en délire (1929), dans lequel
le critique d'art prenait l'offensive contre
les tenants de l'art académique et s'effor-
çant de frayer la voie aux artistes prati¬
quant résolument l'Art moderne.

Puis, en vieillissant, il se pacifia. Il
devint un sage. Il publia un autre très
beau livre: Critique et esthétique (1946).

Qu'il me soit permis d'extraire et de
citer quelques lignes de l'avant-propos de
ce que Charles Bernard lui-même a appelé
Notes en marge: "...le critique est tenu de
s'expliquer. Ces explications se réfèrent
à l'esprit de l'œuvre d'art et à sa techni¬
que. Elles tirent leurs preuves de l'histoi¬
re et elles se fondent sur la connaissance.
Mais elles seraient jugées bien insuffisan¬
tes si leur auteur s'abstenait de se pro¬
noncer sur la valeur esthétique. Or, si
celle-ci est dépendante des éléments qui
relèvent de l'examen critique, elle en est
indépendante par ailleurs en ce qu'il y a
cependant encore une autre chose, totale¬
ment indéfinissable et qui échappe à toute

Met eenvoud en zonder er ooit gewag
van te maken heeft Charles Bernard eer¬
bewijzen en eretitels opgestapeld: Besten¬
dig Eresecretaris van de „Académie de
Langue et de Littérature françaises" (ver¬
kozen in 1931), Voorzitter van het Insti¬
tuut voor Journalisten en van de Bel¬
gische Vereniging van Kunstcritici, lid
van de „Académie Picard". Hij was jour¬
nalist, kunst- en letterkundig criticus ge¬
weest in de edelste zin die aan deze woor¬
den kan worden toegekend. Hij was ver¬
bonden geweest aan Le Matin, als hoofd¬
redacteur aan L'Echo Belge (te Am¬
sterdam tijdens de oorlog 1914-1918), aan
La Nation Belge, aan L'Indépendance
Belge. In die bladen bracht hij niet alleen
artikelen over kunstkritiek, doch ook ver¬
scheidene malen per week hoofdartikelen
gewijd aan de grote culturele, esthetische,
taalkundige en zedenkundige vragen.
Nooit waagde hij zich op het pad van
de zuivere politiek. Onder een pseudo¬
niem publiceerde hij terzelfder tijd tal¬
rijke humoristische eerste-bladzijde-
rubrieken, waarin hij zich ontpopte als
een ironisch en goedmoedig getuige van
de menselijke komedie.

Hij was een innig niet-conformist en
gedurende een lange tijd heeft hij ge¬
streden en blijk gegeven van een onaf¬
hankelijke geest, onafhankelijkheid die
hij onder geen omstandigheden wilde
prijsgeven. Zijn geschriften uit die perio¬
de zijn te talrijk om te worden opgesomd.
Citeren wij nochtans een merkwaardig
boek, Les Pompiers en délire (1929),
waarin de kunstcriticus ten aanval toog
tegen de voorstanders van de Academische
Kunst en een weg poogde te banen voor
de kunstenaars die vastberaden de Mo¬
derne Kunst beoefenden.

Met de jaren werd hij bezadigder en
wijzer. Hij gaf een ander heel mooi boek
uit : Critique et esthétique (1946).

Het weze mij toegelaten enkele regels
aan te halen uit het voorwoord van wat
Charles Bernard zelf heeft genoemd Notes
en marge : "...le critique est tenu de
s'expliquer. Ces explications se réfèrent
à l'esprit de l'œuvre d'art et à sa techni¬
que. Elles tirent leurs preuves de l'histoi¬
re et elles secondent sur la connaissance.
Mais elles seraient jugées bien insuffisan¬
tes si leur auteur s'abstenait de se pro¬
noncer sur la valeur esthétique. Or, si
celle-ci est dépendante des éléments qui
relèvent de l'examen critique, elle en est
indépendante par ailleurs en ce qu'il y a
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investigation intellectuelle, qui fait que
l'œuvre enfin existe, qu'elle répond réelle¬
ment à l'art, qu'elle est belle en un mot.
Ici le critique n'aura plus pour garant
que son sentiment, ou, pour le dire plus
justement, son intuition. Cette intuition
du spectateur qui répond à l'intuition de
l'artiste et où s'opère la révélation de
l'art, ressortit à une catégorie supraration-
nelle dont on peut estimer qu'elle n'est
plus le domaine du critique, mais sur
laquelle il ne peut pas lui être interdit
de réfléchir."

Nous nous souvenons tous aux Musées
d'un de ses derniers et d'un de ses plus
beaux discours. C'était à l'occasion d'une
petite cérémonie intime en l'honneur de
Mlle Janson, Conservateur en chef hono¬
raire, qui quittait le Musée. M. Charles
Bernard était devenu si frêle, que nous
ne savions pas s'il parviendrait encore à
le prononcer. On veillait sur lui très
tendrement. Et puis au moment voulu,
M. Charles Bernard se leva et ce fut
comme toujours exactement les paroles
qu'il fallait dire, avec tact, sincérité et
style.

F.-C. L.

cependant encore une autre chose, totale¬
ment indéfinissable et qui échappe à toute
investigation intellectuelle, qui fait que
l'œuvre enfin existe, qu'elle répond réelle¬
ment à l'art, qu'elle est belle en un mot.
Ici le critique n'aura plus pour garant
que son sentiment, ou, pour le dire plus
justement, son intuition. Cette intuition
du spectateur qui répond à l'intuition de
l'artiste et où s'opère la révélation de
l'art, ressortit à une catégorie supraration-
nelle dont on peut estimer qu'elle n'est
plus le domaine du critique, mais sur
laquelle il ne peut pas lui être interdit
de réfléchir."

In de Musea herinneren wij ons nog
allen een van zijn laatste, een van zijn
schoonste toespraken. Hij sprak ze uit ter
gelegenheid van een kleine, intieme cere¬
monie ingericht als hulde aan Mejuffer
Janson, erehoofdconservator, die de mu¬
sea ging verlaten. De Heer Charles Ber¬
nard was zo tenger geworden, dat wij ons
afvroegen of hij zijn toespraak zou kun¬
nen houden. Men waakte over hem met
veel tederheid. En op het gepaste ogenblik
stond hij op en, zoals het met hem altijd
geweest was, sprak hij opnieuw die woor¬
den uit die werkelijk dienden gezegd te
worden, op de gepaste wijze, met tact,
met oprechtheid en met stijl.

F.-C. L.

*

IN MEMORIAM ANDRE cle RIDDER

Il faut toujours chercher l'homme à
travers son œuvre. L'œuvre écrite, l'œuvre
vécue. Pour André de Ridder justement,
elle existe sur les deux plans. Fut-ce
d'abord celui de la littérature ou d'abord
celui de l'action ? En 1920, André de Rid.
der fonde avec P.G. Van Hecke à la fois
la revue et le groupe Sélection qui défen¬
dent par des expositions et par des publi¬
cations nombreuses tous les artistes
d'avant-garde de l'époque. André de Rid¬
der écrivait aussi bien en néerlandais
qu'en français. En 1945, ayant pris du
recul il publie cet ouvrage capital, à la
fois pour l'histoire du Symbolisme et pour
celle de l'Expressionnisme en Belgique,
Laethem St-Martin, Colonie d'artistes. Ce

De mens moet men steeds trachten te

leren kennen doorheen zijn werk, door¬
heen zijn geschriften en ook zijn daden.
Men kan zich afvragen hoe André de
Ridder zich het eerst liet gelden, door
zijn letterkundige bedrijvigheid of door
zijn culturele actie. In 1920 richt hij, sa¬
men met P.-G. Van Hecke, het tijdschrift
en de kunstgroep „Sélection" op die, én
door tentoonstellingen én door talrijke
publicaties, al de avant-gardeartiesten van
het ogenblik verdedigen. André de Ridder
schreef zowel in het Nederlands als in
het Frans. In 1945 publiceert hij, na een
zekere afstand te hebben genomen, een
werk dat kapitaal mag ivorden geheten
voor de geschiedenis van het Symbolisme
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livre est dédié à la mémoire de deux
de ses meilleurs amis: Gustave De Smet
et Fritz van den Berghe. André de Rid¬
der écrit de nombreuses études à la fois
courtes et denses, toujours basées sur une
connaissance approfondie des artistes
qui, la plupart du temps, étaient ses amis :
Citons les Monographies de l'Art belge
sur George Minne, Oscar Jespers et Jo¬
seph Cantré qui sont, malgré le nombre
réduit de pages, des écrits vers lesquels
se tournent toujours les historiens d'art
pour y trouver ce qu'ils y cherchent, c'est-
à-dire à la fois des renseignements précis,
de stricte valeur scientifique, et quelque
chose de plus : l'explication du mystère
de la création artistique. Parallèlement
et avec la même pénétration d'esprit, la
même sympathie profonde, André de Rid¬
der écrit sur des peintres : Ensor, Vale¬
rius De Saedeleer, William Degouve de
Nuncquesi Floris Jespers. Il n'était pas
de ceux que l'on peut contenir à l'in¬
térieur des frontières d'un petit pays.
André de Ridder voyage, noue des ami¬
tiés partout où il va et toujours avec des
artistes. Il écrit dès lors aussi et dès 1920
c'est-à-dire au moment où en Belgique
il défendait avec clairvoyance et vigueur

en die van het Expressionisme in België:
Sint-Maertens-Laethem, Kunstenaarsdorp.
Dit boek is gewijd aan de nagedachtenis
van twee zijner beste vrienden : Gustaaf
De Smet en Fritz van den Berghe. Steeds
uitgaande van een grondige kennis van
de kunstenaars, met wie hij bijna telkens
bevriend was, schreef André de Ridder
talrijke korte en kernachtige studiën, o.a.,
in de reeks Monografieën over Belgische
Kunst, over George Minne, Oscar Jespers
en Jozef Cantré. Ondanks hun gering
aantal bladzijden, zijn hel studiën die
door de kunsthistoricus regelmatig ter
hand worden genomen wanneer hij nauw¬
keurige informatie verlangt van streng
wetenschappelijke aardt en daarbij nog
wat meer: de verklaring van het mysterie
van de kunstschepping. Daarnaast schreef,
André de Ridder met dezelfde doordrin¬
gende geest en met dezelfde warme sym¬
pathie over kunstschilders : Ensor, Vale¬
rius De Saedeleer, William Degouve de
Nuncques, Floris Jespers. Hij kon niet
geteld worden onder degenen die men
kan weerhouden binnen de grenzen van
een klein land. Hij reisde, wist overal
waar hij verbleef vriendschapsbanden aan
te knopen, vooral met kunstenaars, en
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l'Expressionnisme flamand sur Ossip
Zadkine, sur André Lhote. Plus tard, de¬
venu plus âgé, il passe en revue le pano¬
rama des arts afin d'en dresser des syn¬
thèses et publie le premier volume de
Vlaamse Kunst (1952) ainsi que les Let¬
tres de James Ensor à André de Ridder
(1960).

Sa dernière œuvre se déroule à nouveau

sur deux plans, la littérature et l'action.
Pour la réaliser, il fait appel une fois de
plus à son vieil ami d'autrefois : P.G. Van
Hecke, et c'est Z'Hommage à Chagall
(1961, Knokke-sur-Mer). André de Rid¬
der s'acharne à vouloir à cette occasion
fournir une synthèse non pas écrite mais
vivante, c'est-à-dire à réunir des toiles de
Chagall qui lui paraissaient les plus signi¬
ficatives. Il préface le catalogue de cette
exposition avec sa maîtrise coutumière.

Des projets, il en avait encore telle¬
ment. Ce sont les forces qui lui ont man¬

qué.
Membre de l'Académie Royale Fla¬

mande des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts, Membre de la Commission
de Sculpture des Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique depuis 1948, là
comme ailleurs il avait pris la même
position de clairvoyance, de fierté et par¬
fois d'intransigeance.

L'Art moderne perd en lui un de ses

plus fidèles et fervents défenseurs.

F.-C. L.

alzo kwam hij ertoe te schrijven over
Ossip Zadkine, over André Lhote, en
zulks in 1920 reeds, op het ogenblik dat
hij in België met scherpzinnigheid en
kracht op de bres stond voor het Vlaams
Expressionisme. Later■ op gevorderde
leeftijd, schreef hij overzichtelijk werk
over het panorama der kunsten, maakte
hij synthesen en publiceerde hij het eer¬
ste boekdeel van Vlaamse Kunst (1952),
alsook Lettres de James Ensor à André
de Ridder (1960). Zijn laatste activiteiten
zijn opnieuw tweeërlei : letterkunde en

actie. Om zijn doel te bereiken doet hij
nogmaals een beroep op zijn oude vriend,
zijn vriend uit vroegere tijden : P.-G.
Van Hecke. Uit hun samenwerking groeit
de Hulde aan Chagall (1961, Knokke),
en te dezer gelegenheid legt André de
Ridder er zich hardnekkig op toe, niet
een geschreven doch een levende synthese
te leveren, door de in zijn ogen meest
betekenisvolle doeken van Chagall bijeen
te brengen. Hij schrijft het voorwoord
van de catalogus van die tentoonstelling
met het hem eigen meesterschap.

Zoveel zaken was hij nog voornemens
te ondernemen, doch zijn krachten bega¬
ven hem.

Hij was lid van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten en lid van de Tech¬
nische Commissie voor Beeldhouwkunst
van de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België sedert 1948.

In hem verliest de Moderne Kunst een

van haar trouivste en vurigste verdedigers.

F.-C. L.

*

IN MEMORIAM CHARLES LEPLAE

Nous chercherons longtemps encore,
et malheureusement en vain, le regard
de Charles Leplae lors des réunions de
la Commission de Sculpture des Musées
royaux. Depuis plusieurs mois déjà, ses
amis suivaient avec anxiété le combat dou¬
loureux qu'il livrait à la maladie. In-
exorablementi elle devait l'enlever à 58
ans, en pleine maturité.

Lang nog, doch helaas te vergeefs, zul¬
len wij tijdens de vergaderingen van de
Commissie voor Beeldhouwkunst van de
Koninklijke Musea de blik zoeken van
Charles Leplae. Reeds sinds ettelijke
maanden volgden zijn vrienden met angst
de smartelijke strijd die hij voerde tegen
de ziekte. Zij zou hem onverbiddelijk
wegrukken in de leeftijd van 58 jaar, in
zijn volle rijpheid.
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Sous une apparente nonchalance, due
peut-être aux années d'enfance passées
en Angleterre, vibrait une sensibilité
aiguë, une culture profondément huma¬
niste. Charles Leplae se voulait fraternel,
et l'homme croyait en ce « Fronton de
l'Amitié » que l'artiste avait conçu en
bronze et en céramique.

Tenté par l'expressionnisme d'abord,
marqué profondément par Despiau en¬
suite, Charles Leplae trouvait rapide¬
ment sa voie et9 dès 1935, affirmait sa
personnalité.

Tout se lie, se noue, s'harmonise; et
voici, comme des fruits mûrs, au soleil
de la matinée radieuse, les corps et les
visages parvenus naturellement à leur plus
humaine perfection. L'émotion ne cesse
de les animer; l'esprit pénètre la matière.
Le langage plastique est désormais l'équi¬
valent d'une libre effusion de la tendresse,
de l'amour. Ainsi s'exprime avec tant de
justesse Paul Fierens qui ajoute : De
même qu'il y a une musique « de cham¬
bre », il y a une sculpture de chambre,

Onder een schijnbare achteloosheid,
wellicht het gevolg van zijn in Engeland
doorgebrachte kinderjaren, schuilde een
diepe gevoeligheid, een innig humanisti¬
sche cultuur. Charles Leplae wilde broe¬
derlijk zijn, en bij hem geloofde de man
in dit Fronton van de Vriendschap dat de
kunstenaar had geconcipieerd in brons en
in keramiek.

Eerst aangetrokken door het expressio¬
nisme, nadien zeer beïnvloed door Des¬
piau, vond Charles Leplae spoedig zijn
weg en in 1935 reeds kwam zijn eigen
personaliteit tot uiting.

Vermelden wij de zo gepaste woorden
van Paul Fierens: Tout se lie, se noue,
s'harmonise; et voici, comme des fruits'
.mûrs, au soleil de la matinée radieuse,
les corps et les visages parvenus naturel¬
lement à leur plus humaine perfection.
L'émotion ne cesse de les animer; l'esprit
pénètre la matière. Le langage plastique
est désormais l'équivalent d'une libre ef¬
fusion de la tendresse, de l'amour. En hij
voegt er bij : De même qu'il y a une
musique « de chambre », il y a une sculp¬
ture de chambre, répudiant toute velléité
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répudiant toute velléité d'abstraction, de
stylisation, s'attachant au rendu des pures
valeurs spirituelles, et les bustes de « Ga-
brielle », d'« Agnès », de « la Flamande »,
de «la Française» sont à nos yeux des
chefs-d'œuvre de cette sculpture-là.

Mentionnons aussi l'admirable portrait
d'Henri, son Luco, adolescent aux modu¬
lations si parfaites, sans oublier les œuvres

qui visent à la monumentalité, telle sa
Jeune fille agenouillée, qui impose à
l'espace la fraîcheur de ses formes.

Membre de la Commission de Sculpture
depuis 1952, nos Musées perdent en Char¬
les Leplae un ami fidèle et la sculpture
belge l'un de ses plus fervents serviteurs.

P. R.-J.

d'abstraction, de stylisation, s'attachant
au rendu des pures valeurs spirituelles,
et les bustes de « Gabrielle », d'« Agnès »,
de «la Flamande», de «la Française»,
sont à nos yeux des chefs-d'œuvre de cette
sculpture-là.

Vermelden wij ook het uitmuntend
portret van Henri, zijn Luco, het zo per¬
fect gemoduleerd beeld van een jongeling,
zonder daarom de werken te vergeten
waarin gestreefd ivordt naar monumenta¬
liteit zoals zijn Geknield Meisje, opval¬
lend door de frisheid van de vorm die
de ruimte bedwingt.

Charles Leplae ivas lid van de Commis¬
sie voor Beeldhouwkunst sedert 1952. In
hem verliezen onze Musea een trouwe
vriend en verliest de Belgische beeld¬
houwkunst een van haar meest toegewijde
dienaars.

P. R.-J.

*

La bibliothèque des Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique vient de s'en¬
richir de quelques centaines de cata¬
logues et de publications artistiques re¬
latives à l'art contemporain.

Monsieur Philippe Dotremont, membre
de la Commission de peinture moderne,
s'est dessaisi en faveur de la documen¬
tation de nos Musées de nombreux cata¬

logues d'expositions provenant du mon¬
de entier, notamment de France, d'Alle¬
magne, d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Ita¬
lie, d'Espagne, d'Autriche, de Suisse et
des Etats-Unis. La bibliothèque bénéficie
ainsi de l'information personnelle d'un
amateur d'art particulièrement éclairé qui
se plaît à prospecter au jour le jour le
domaine de l'art vivant. Nous prions Mr.
Dotremont d'agréer, au nom de nos lec¬
teurs, nos vifs remerciements.

S. H.-W.

De bibliotheek van de Koninklijke Mu¬
sea werd onlangs verrijkt met enkele hon¬
derden catalogi en publicaties betreffen¬
de de hedendaagse kunst, geschonken
door de heer Philippe Dotremont, lid
van de Commissie voor Moderne Kunst.
Het betreft hier vooral catalogi van ten¬
toonstellingen die plaats hebben gegre¬
pen over de gehele wereld, nl. in Frank¬
rijk, Duitsland, Engeland, Nederland, Ita¬
lië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland en de
Verenigde Staten van Amerika. Aldus ge¬
niet de bibliotheek van de persoonlijke
informatie samengesteld door een ver¬
licht verzamelaar, die dag aan dag het
domein van de levende kunst prospec-
teert. Het gelieve de heer Dotremont, in
naam van onze lezers, onze welgemeende
dank te aanvaarden.

S. H.-W.

Nous exprimons notre gratitude aux per¬
sonnes dont on trouvera la liste ci-dessous
et qui ont bien voulu souscrire un abon¬
nement de soutien pour 1961 à notre
bulletin.

Wij betuigen onze dank aan de personen
van wie de lijst volgt, die zo welwillend
zijn geweest in te schrijven op een steun-
abonnement voor 1961 op ons bulletin.

M. Pierre Bautier, Bruxelles — M. Arthur De Heuvel, Bruxelles — M. le comte
Philippe de Limbourg-Stirum, Anzegem — M. Robert Joly, Zedelgem — Mme
Christiane Lebedoff, Brasschaat — M. Maurice Mogin, Bruxelles — M. le vicomte
Charles Terlinden, Bruxelles — M. le Ministre d'Etat Georges Tiieunis, Bruxelles.
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L'ARBRE ET LA FORET BOOM EN BOS

Du 24 novembre au 21 janvier, l'arbre
et la forêt régnent dans les salles de
nos Musées et en font revivre les
cimaises.

Sur ce thème, les Musées Royaux orga¬
nisent une exposition qui, de Patenir à
Permeke, permet de présenter, à côté
d'œuvres célèbres, des tableaux peu con¬
nus du public9 acquisitions récentes ou
œuvres généralement en réserves ou en
dépôts. Parmi ces dernières, il faut citer
notamment une Fuite en Egypte où J.
Beuckelaer a représenté une scène reli¬
gieuse dans un village arboré, une Partie
de Chasse de J. de Momper, un Paysage
de Jean Brueghel de Velours, peint sur
cuivre aux dimensions d'une miniature,
un Paysage boisé de L. de Vadder, œuvre
maîtresse du peintre brabançon et qui,
mise en dépôt depuis cent ans, reparaît
aujourd'hui pour la première fois.

Précédée d'un décor forestier mis à la
disposition du musée par le service du

Van 24 november tot 21 januari hebben
Boom en Bos een deel van onze zalen
ingenomen en verlevendigd.

Met dit thema als leidraad, hebben de
Koninklijke Musea een tentoonstelling
ingericht die, „van Patenir tot Permeke",
een reeks schilderijen omvat9 w.o., naast
beroemde werken, er andere voorkomen
die bij het publiek weinig bekend zijn,
hetzij nieuwe aanwinsten, hetzij werken
die gewoonlijk opgeborgen blijven in de
reserve of weggezonden zijn in depot, zo
b.v. De Vlucht naar Egypte van J. Beucke¬
laer, godsdienstige voorstelling in een
dorp middenin bomen, Jachtpartij van ].
de Momper, Landschap van de Fluwelen
Brueghel, een stuk op koper met de af¬
metingen van een miniatuur, Bosland¬
schap van L. de Vadder, één der voor-
naamste werken van deze Brabantse schil¬
der en dat nu opnieuw te voorschijn komt
na honderd jaar in depot te zijn gebleven.

Bij het binnenkomen van de tentoon¬
stelling bevindt men zich al dadelijk in
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Plan Vert au Ministère des Travaux Pu¬
blics, Vexposition s'ouvre sur un cabinet
de dessins. La pose d'un vélum en a di¬
minué la hauteur de plafond, des projec¬
teurs disposés dans les angles de la salle
y diffusent une lumière douce suppléant
à l'éclairage artificiel ordinaire. Joyau
du paysage flamand, Z'album Errera (Eco¬
le des Anciens Pays-Bas . XVIe s.) voisine
avec des œuvres du XVIe (C. Massys, H.
Bol, G. van Coninxloo...), du XVIIe (P.
Bril, J. Brueghel, A.F. Van der Meulen,
G. Neyts...), du XVIIIe (A. Boudewyns).
Au centre de cet ensemble, les branches
effilées d'un hêtre font écho au graphisme
dû à la plume des anciens maîtres.

L'accrochage dans la galerie de pein¬
tures (75 numéros au catalogue) met l'ac¬
cent sur des œuvres capitales: des écrans
disposés au centre des salles permettent
une vision neuve de la Chasse d'Atalante,

een decor van planten, ter beschikking
van de Musea gesteld door de Dienst van
het Groene Plan bij het Ministerie van
Openbare Werken. Men komt dan eerst
in een tekeningenkabinet, overspannen
met een velum dat de hoogte van het
plafond vermindert, ivijl in de hoeken van
de zaal geplaatste schijnwerpers een ge¬
temperd licht verspreiden dat de normale
kunstmatige verlichting vervangt. Men
kan er het Errera Album, een juweel van
het Vlaamse landschap (school der Oude
Nederlanden . 16e eeuw) bewonderen,
met ernaast werken uit de 16e (C. Massys,
H. Bol, G. van Coninxloo...), uit de 17e
(P. Bril, J. Brueghel, A.F. Van der Meu¬
len, G. Neyts...) en uit de 18e eeuw (A.
Boudeivijns). Te midden van die kleine
zaal beantwoorden de spichtige takken
van een beuk het grafisme van de oude
meesters.

In de opstelling van de 75 schilderijen
in de daarblij aansluitende galerij werd
het accent gelegd op kapitale werken.
Schermen werden zodanig geplaatst, dat
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de Rubens, de la Messe de Saint-Hubert,
de Boulenger, du Crépuscule sur la Mare,
de Vogels, du Printemps, de Permeke.

L'unité d'inspiration de l'art flamand,
attaché aux sources de la nature, ne pou¬
vait mieux être exprimée qu'à l'aide du
thème de l'arbre, et ceci n'est qu'un des
nombreux intérêts que suscite cette expo¬
sition.

F.P.

men een nieuwe blik bekomt op de Jacht
van Atalante van Rubens, de Sint-Huber-
tusmis van Boulenger, de Avondscheme¬
ring op de Poel van Vogels, de Lente van
Permeke.

De eenheid van inspiratie in de Vlaamse
kunst, die zo gehecht is aan de bronnen
van de natuur, kon nauwelijks beter in
het licht worden gesteld dan door middel
van het thema „boom", en dit is slechts
één der menigvuldige aspecten van deze
tentoonstelling.

F.P.

Les Musées royaux ont collaboré au suc¬
cès des expositions suivantes par le prêt
d'œuvres d'art appartenant à leurs col¬
lections:

AMSTERDAM, Stedelijk Museum, Retro¬
spective Mordechai Ardon, du 1er décem¬
bre 1960 au 8 janvier 1961.

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

AMSTERDAM, Stedelijk Museum, Mor¬
dechai Ardon-retrospectieve, van 1 decern-
her 1960 tot 8 januari 1961.
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BREDA, Cultureel centrum De Beyerd,
Le paysage aux Pays-Bas de Bruegel à
Rubens (1550-1630), du 16 décembre 1960
au 29 janvier 1961.

GAND, Musée des Beaux-Arts, Le paysage
aux Pays-Bas de Bruegel à Rubens (1550-
1630), du 11 février au 27 mars 1961.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts,
Formes nouvelles, du 4 au 29 mars 1961.

COLOGNE, Wallraf-Richartz-Museum,
Der Meister des Bartholomäusaltares -

Der Meister des Aachener Altares . Köl¬
ner Maler der Spätgothik, du 25 mars au
28 mai 1961.

ANVERS, Centre National du Bâtiment,
Formes nouvelles, du 2 avril au 14 mai
1961.

BRUXELLES, Palais des Beaux-Arts, Art
autrichien du XXe siècle, du 14 avril au
7 mai 1961.

NANTES, Musée Th. Doibrée, Anne de
Bretagne et l'Art de son temps, du 22 avril
au 22 juin 1961.

BREDA, Cultureel centrum De Beyerd,
Het Landschap in de Nederlanden van
Bruegel tot Rubens (1550-1630), van
16 december 1960 tot 29 januari 1961.

GENT, Museum voor Schone Kunsten,
Het Landschap in de Nederlanden van

Bruegel tot Rubens (1550-1630), van
11 februari tot 27 maart 1961.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Nieuwe Vormen, van 4 tot 29 maart 1961.

KEULEN, Wallraf-Richartz-Museum, Der
Meister des Bartholomäusaltares - Der
Meister des Aachener Altares . Kölner
Maler der Spätgothik9 van 25 maart tot
28 mei 1961.

ANTWERPEN, Nationaal Centrum voor
het Gebouw, Nieuwe Vormen, van 2 april
tot 14 mei 1961.

BRUSSEL, Paleis voor Schone Kunsten,
Oostenrijkse Kunst uit de 20e Eeuw, van
14 april tot 7 mei 1961.

NANTES, Musée Th. Dobrée, Anne de
Bretagne et l'Art de son temps, van
22 april tot 22 juni 1961.

*

Philippe Rob erts-Jones, Conservateur
en chef des Musées royaux, a pris part à
la réunion de la Commission de l'ICOM
pour le traitement des peintures, qui s'est
tenue à Barcelone du 3 au 7 octobre 1961,
et a été désigné en qualité de secrétaire
de ladite commission.

Philippe Roberts-Jones, Hoofdconserva¬
tor van de Koninklijke Musea, heeft deel¬
genomen aan de samenkomst van de
ICOM-Commissie voor de behandeling
van de schilderijen die heeft plaats gehad
te Barcelona van 3 tot 7 oktober 1961.
Hij werd aangesteld tot secretaris.

*

R.-A. d'Hulst, Conservateur délégué, a
séjourné aux Etats-Unis du 5 au 29 sep¬
tembre. Il a pris part au Twentieth Inter¬
national Congress of the History of Art
à New York, congrès auquel il avait été
invité par le United States National Com¬
mittee and the College Art Association of :

America. A cette occasion, un Special
Advanced Fellowship lui a été accordé
par la Belgian American Educational
Foundation.

R.-A. d'Hulst, Gemachtigd conservator,
verbleef in de Verenigde Staten van 5 tot
29 september. Op uitnodiging van het
United States National Committee and
the College Art Association of America
nam hij deel te New York aan het Twen¬
tieth International Congress of the Histo¬
ry of Art. Te dier gelegenheid werd hem
tevens door de Belgian American Educa¬
tional Foundation een Special Advanced
Fellowship toegekend.
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NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1961

PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Maurice Boel, Composition - Compositie. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Boel, Maurice
Composition, Toile, H. 0,975, L. 1,30 m. Compositie, Doek, H. 0,975, B. 1,30 m.
Signé et daté en haut à gauche: Boel 60. Gesign. en gedat. links boven: Boel 60.
— Acquis de l'artiste. — Gekocht van de kunstenaar.

Van Lint, Louis
Sauvagerie automnale, Toile, H. 2,00, Herjstverwildering, Doek, H. 2,00, B.
L. 1,515 m. Signé et daté en bas à gauche: 1,515 m. Gesign. en gedat. links onder :
Van Lint 60. ■— Acquis de l'artiste. Van Lint 60. — Gekocht van de kunste¬

naar.

Vlerick, Pierre
Jardin, Toile, H. 0,92, L. 1,23 m. Signé Tuin, Doek, H. 0,92, B. 1,23 m. Gesign.
et daté en bas à droite : P. Vlerick. — en gedat. rechts onder: P. Vlerick. ■—
Acquis de l'artiste. Gekocht van de kunstenaar.
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CONFERENCES DU DIMANCHE MATIN, A 10,30 H.,
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

«TENDANCES - STYLE - ACTUALITES»

1962

12 janvier : La Renaissance italienne
et les Ottomans.

M. André Chastel, Professeur à la Sor¬
bonne.

28 janvier — Titien, peintre de cour. M. Paul Warzée, Professeur à la Fa¬
culté Universitaire Saint-Louis.

4 février — De l'Intégration de la Plas¬
tique contemporaine dans la vie quo¬
tidienne.

M. Robert Delevoy, Maître de Confé¬
rences à l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture et des Arts décoratifs.

11 février — La Rétrospective Léon
Spillaert.

Mme Fr.-Cl. Legrand, Conservateur-ad¬
joint aux Musées Royaux.

18 février — Le Problème des Musées. M. Jean Lameere, Professeur à l'Uni¬
versité Libre de Bruxelles.

25 février — Aux Sources du XXe siè¬
cle: Gustave Moreau.

Mme Marie-Jeanne Ciiartrain-Hebbe-
linck, Graduée en Histoire de l'Art
et Archéologie.

4 mars — Tendances de la gravure con¬
temporaine française.

M. Jean Adiiémar, Conservateur au Ca¬
binet des Estampes de la Bibliothè¬
que Nationale de Paris.

11 mars — Le message de Velasquez. M. Enrique Lafuente Ferrari, Conser¬
vateur du Musée d'Art moderne, Ma¬
drid.

18 mars — Tendances des Arts décora¬
tifs contemporains.

M. A.L.J. van de Walle, Conservateur
du Musée des Arts décoratifs, Gand.

25 mars — Tendances de l'Architecture
contemporaine.

M. Léon Stynen, Directeur de l'Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture
et des Arts décoratifs.

1 avril — Ce grand Monsieur Daumier. M. Philippe Roberts-Jones, Conserva¬
teur en chef des Musées Royaux.
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*

IIET 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 : Dh. Philippe Roberts-Jones, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : Dh. Pierre Warnant.
Afgevaardigde van de Minister : Dh. Emile Langui, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.

Vertegenwoordiger van heit 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 Openbaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,
legaten en eventueel subsidies.

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



 


