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Monsieur R.-A. d'Hulst ayant démissionné de ses fonctions de conser¬
vateur délégué des Musées royaux pour se consacrer à son enseignement
à l'Université de Gand et à ses travaux scientifiques, le Bulletin se voit
privé en même temps cle son rédacteur en chef.

C'est en 1952, sous la direction du regretté Paul Fierens, que parais¬
sait le premier numéro de notre revue. Depuis onze ans, M. R.-A. d'Hulst
a donc assumé la tâche d'animer cette publication qu'il avait fondée et

qui a sensiblement contribué au rayonnement de nos Musées.

Le présent numéro étant le dernier dont il ait dirigé la rédaction,
nous tenons à lui exprimer ici notre profonde reconnaissance pour
l'œuvre qu'il a accompli et nous sommes persuadés de pouvoir toujours
le compter parmi nos collaborateurs.

La Direction.

Met het ontslag dat de Heer R.-A. d'Hidst heeft genomen van zijn
functie van gemachtigd conservator van de Koninklijke Musea, om zich
te wijden aan zijn onderricht aan de Universiteit te Gent en aan zijn
wetenschappelijke arbeid, verliest het Bulletin zijn hoofdredacteur.

Het eerste nummer van ons tijdschrift verscheen in 1952, onder de
leiding van de betreurde Paul Fierens. Na ze te hebben gesticht,
heeft cle Heer R.-A. d'Hulst deze publikatie, die aanzienlijk heeft bij¬
gedragen tot het gezag van onze Musea, gedurende elf jaar bezield.

Het huidig nummer is het laatste waarvan hij de redactie zal hebben
waargenomen. Wij ivensen hem hier onze diepe erkentelijkheid te

betuigen voor het werk dat hij heeft gepresteerd. Wij zijn ervan over¬

tuigd, dat wij hem steeds onder onze medeiverkers zullen mogen

rekenen.

De Directie
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DAS

Ulli FISCHEL

„BUCH DER BEISPIELE"
IN CHANTILLY

EINE reich illuminierte Handschrift in der Bibliothek des SchlossesChantilly ist von der kunsthistorischen Forschung bisher so gut
wie unbeachtet geblieben : das Buch der Beispiele, ein Werk des
15. Jahrhunderts1. Diese Handschrift war nach unbekannten Schick¬
salen im Jahre 1860 in die Sammlung des Herzogs von Aumale gelangt,
des damaligen Eigentümers von Schloss Chantilly, stammt aber allem
Anschein nach aus dem Besitz eines süddeutschen Fürsten. Graf Eber¬
hard im Bart, der spätere Herzog von Württemberg, hat das ursprüng¬
lich indische Geschichtenbuch von seinem Hofkaplan und Berater
Antonius von Pforr ins Deutsche übertragen lassen; eine lateinische
Fassung, die Johann von Capua gegen Ende des 13. Jahrhunderts aus
dem Hebräischen übersetzt hatte, diente dabei als Vorlage2. Die
Grabrede des Herzogs erwähnt dies als sein literarisches Verdienst,
und man erfährt Entsprechendes und noch mehr auch aus dem Buche
selbst. Das erste Blatt zeigt die Wappen und Embleme des damaligen
Grafen (Abb. 1). Früchtetragende Palmen mit starken Wurzeln erin¬
nern hier an seine in jungen Jahren unternommene Fahrt ins Heilige
Land. Zwei Putten, die einander gegenüber auf den Zweigen schweben
und ihre rechten Händchen zur Umarmung ausstrecken, tragen Wappen¬
schilder des schwäbischen Grafenhauses und des Hauses Gonzaga von
Mantua, und versinnbildlichen damit seine kürzlich vollzogene Ehe-
verbindung. Groß und kunstreich ist über das Blatt hinweg die
lateinische Devise des Grafen geschrieben : Attempto. Auf der ersten
Textseite stehen die Wappen nochmals in den unteren Ecken des
Schmuckrahmens, der die Schrift umgibt, von einem Waippenfräulein
einerseits und einem Engel andererseits gehalten; zwischen ihnen in
der Mitte erscheint die Halbfigur eines zum Text aufblickenden Alten,
von einem Schrifthand Umschwüngen; er war vermutlich als der Autor
all der fernöstlichen Weisheit gedacht, die das Buch enthält, als jener
legendäre Bidpai der arabischen Übersetzung. Auf der ersten großen

1 Jacques Meurgey, Les principaux manuscrits à peinture du Musée Condé à Chantilly,
Paris 1930, S. XV und 144, mit 2 Abb. — Reallexikon z. deutschen Kunstgeschichte,
Bd II, Stuttgart-Waldsee, Sp. 1500.

2 Friedmar Geissler, Beispiele der alten Weisen. Des Johannes von Capua Über¬
setzung der hebräischen Bearbeitung des indischen Pancatantra ins Lateinische.
Deutsche Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, Berlin 1960.
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Miniatur erblickt man das Porträt des jugendlichen Grafen selbst
(Abb. 2) : der persische Herrscher Anastres Tassri, wie ihn das späte
Mittelalter nennt, der hier in weißem Phantasiegewand mit Turban
unter dem Baldachin thront, trägt seine kenntlichen Züge 3. Die Szene
beruht auf historischen Fakten; im 6. nachchristlichen Jahrhundert
hat der Arzt des Sassanidenfürsten Kosru Anushirvan, Burzoe mit
Namen, seine persische Übersetzung des Buchs der Beispiele aus Indien
mitgebracht. Wenn so das Bildnis und die Ausstattung der ersten
Textseite, die das Buch als einziges unter den erhaltenen Exemjtlaren
enthält, darauf schließen lassen, daß es sich einst im Besitz des würt¬
tembergischen Regenten befand, so wird dies auch aus der Kostbarkeit
des Bandes wahrscheinlich : er besteht aus 183 Blättern Pergament
von 35/26 cm Größe mit 132 feingemalten Bildern, die auf ihren
Rahmen kleine Nummern tragen; die Initialen und der übrige Text¬
schmuck sind ebenfalls sehr sorgfältig ausgeführt. Auch der Übersetzer
meldet sich : sein Wappen, ein weißer Stern in schwarzem Feld, dar¬
über die Buchstaben A.v.P. ist irgendwo im Buch auf den Rand einer
Textseite gezeichnet, kurz darauf findet man nochmals im Körper
eines Initialbuchstabens den Namen Antonius. Der Einband stammt
aus späterer Zeit. Wohl gleichzeitig wurde damals das Buch mit Papier¬
blättern durchschossen, sodaß es heute einen starken Umfang hat.
Wieso die letzte Seite des Textes fehlt, ist schwer zu sagen; die Arbeit
bricht kurz vor dem Ende ah, die Bilder sind vollzählig. Dies war
also, wie man glauben darf, das gräfliche Exemplar der Pforrschen
Übersetzung. Die wirklich erste deutsche Bilderhandschrift dieses
Inhalts ist die Handschrift kaum gewesen ; man entnimmt einer Bücher¬
anzeige des Diebolt Lauher in Hagenau, daß auch er schon „das byspil
buch genant der weit louff gemalt" herstellte, vermutlich ebenfalls in
deutsch wie alle seine Bücher; ein entsprechendes Exemplar hat
leider bisher noch nicht nachgewiesen werden können4.

Es lohnt sich, dies Buch zu lesen, das als ein Werk der Weltliteratur
über die halbe Erde gewandert ist und in mehr als sechzig Sprachen
existiert5. Ein Rahmengespräch orientalischer Art motiviert die
Erzählung der vielen hier gesammelten Fabeln und Novellen, die kunst¬
voll durch immer neue Einschaltungen bereichert sind. Das Ganze war
ursprünglich ein Fürstenspiegel mit moralisierender Tendenz, aus
Gründen höfischer Diskretion vielfach in das Gewand der Tierfabel
gekleidet; Kaiila und Dimna, die beiden Schakale, die dem ehrgeizigen
Intrigenspiel des einen zum Opfer fallen, sind Hauptfiguren des Buchs.

3 Schon Meurgey, vgl. Anm. 1, vermutete, dass die Darstellung d. Königs ein Porträt
sei. Der in der Geschichte von Württemberg, 2. Auflage Stuttgart 1885 abgebildete
Kupferstich dürfte beweisen, dass es sich hier um den Grafen Eberhard i,m Bart
von Württemberg handelt. Er ist hier allerdings älter, etwa 50 jährig.

4 Vgl. Rudolf Kautzsch, „Diebolt Lauher u.s. Werkstatt zu Hagenau". Zentralblatt
f. Bibliotheksivesen, Bd. 12, S. 111.

5 Friedmar Geissler, „Das Pancatantra, ein altindisches Fabelbuch". Wissenschaftl.
Annalen, Bd 3, 1954, S. 660.
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Eine praktische, im Grunde pessimistische Lehensweisheit kommt
überall zum Ausdruck. Sie hat durch gewisse Änderungen, mit denen
das christliche Mittelalter sich die Erzählungen des Ostens anzu¬
passen suchte, nichts von ihrem Geist verloren, und macht das Buch
der Beispiele, wie es dann „von Geschlecht zu Geschlecht" weiter¬
gegeben worden ist, zu einem Buch der ganzen Menschheit.

Der Zeitpunkt, an dem die Handschrift geschrieben und gemalt
wurde, läßt sich aus den Wappen bestimmen. Graf Eberhards Vermäh¬
lung fand 1474 statt, zu diesem Anlaß oder kurz danach müsste sie
entstanden sein. Denn schon 1483 erschien das Werk als Ulmer
Erstdruck mit entsprechendem Text und mit Holzschnitten, die den
Miniaturen unter bereits beträchtlichen Veränderungen nachgebildet
sind. Handschriftliche Kopien, von denen die Heidelberger Universitäts¬
bibliothek noch einige bewahrt, Tassen eine schwäbische Handschriften¬
produktion erkennen, die ebenfalls eine Zeitspanne von Jahren bis
zum Erscheinen des Druckes zur Voraussetzung macht.

Wir haben diese Entwicklung und das Verhältnis der verschiedenen
Kopienexemplare zu der Handschrift von Chantilly an anderer Stelle
besprochen 6. Sie ist aufschlußreich, sie läßt Blicke tun in die rasche
Verbreitung des Werks. Hier interessiert uns besonders die Tatsache,
daß diese bevorzugte erste Handschrift keineswegs ganz schwäbisch ist.
Die großen Miniaturen, Bilder zu einem deutschen Text mit aus¬
gesprochen süddeutscher Initial-Ornamentik, sind von einer Schönheit
und Glätte, die der damaligen deutschen Buchmalerei sonst fremd ist;
sie sehen niederländisch aus. Alle Hauptfiguren erscheinen hier in fei¬
ner Grisaille, die durch zarte Farbakzente auf Gesichtern, Kleidern oder
kleinen Details gehoben wird; alles Umgebende, Landschaftliche, und
auch unter den Tieren alles ausser Kaiila und Dimna, trägt seine
natürliche Farbe. Dargestellte Fachwerkhäuser sind nach einem Typus
burgundischer Herkunft gefügt7. Niederländisch weite Fernen, wohl¬
konstruierte verschiedenartige Räume, niederländische Bildgedanken
überhaupt, dazu Figuren und Gesichter in der Art des Dierie Bouts
lassen die Quelle erkennen, aus der diese sorgfältige Schönheit kommt ;
man überzeugt sich leicht, dass ein deutscher Nachahmer des Bouts
der Autor der Bilderfolge von Chantilly gewesen sein muß.

Die Ausstattung des Buchbeginns ist uneinheitlich: außer den deut¬
schen und niederländischen Elementen enthält sie sogar Spuren italien¬
ischen Einflusses. Die heiden Putti auf der Eingangsseite, um 1474 inner¬
halb der deutschen Buchmalerei noch eine ungewohnte Erscheinung,
erinnern den Betrachter an die Mantuaner Heimat der jungen Gemahlin
Eberhards, Barbara Gonzaga; der feste Rahmen der ersten Textseite

6 In einer noch ungedruckten Abhandlung der Verfasserin, Kunstgeschichtliche Stu¬
dien z. deutschen Inkunabel-Illustration.

7 „Die hier gezeigten Bürgerhaustypen entsprechen in ihrer Fachwerkgestaltung einer
Gefügeart, deren Spuren für das 15. Jahrhundert sich nach erhaltenen Beispielen von
Burgund und dem Oberrhein bis nach Oberhessen verfolgen lassen." Freundliche
Auskunft von Herrn Dr. Schepers, Münster i.V.
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hat etwas von italienischen Geschmack, mögen die Motive, die ihn
füllen, noch so niederländisch und die Schrift, die er umschließt, noch
so süddeutsch sein. Das alles samt dem Porträt auf dem Widmungsblatt
setzt persönliche Wünsche voraus, die über das im eigenen Land
Gebotene hinausreichten und die man sich an dem humanistisch
gestimmten württembergischen Hof ersonnen haben mag. Es war nicht
der einzige Fall dieser Art. Graf Eberhard hat ein Gebetbuch besessen
(es liegt heute in der Stuttgarter Landesbibliothek), dessen Bilder
genaue Nachbildungen nach zufällig ebenfalls noch vorhandenen
französischen Miniaturen sind 8. Und bekanntlich hat Graf Eberhards
Mutter, die Pfalzgräfin Mechthild, der zu ihrem Witwensitz gehörenden
Kirche zu Ehningen einen Altar geschenkt, der ein heute verlorenes
Werk des Dieric Bouts kopierte und als gültiges Dokument des Bouts'-
schen Schaffens betrachtet wird 9. Die Handschrift dürfte ein paralleles
Beispiel darstellen. Damals und noch auf lange hin war ja der Original¬
charakter eines Kunstwerks für seine Bewertung nicht wie heute aus¬
schlaggebend; nicht die persönliche Künstlerhandschrift sondern der
Gegenstand in seiner besonderen Komposition hat in bekannten Fällen
Interesse erweckt und den Auftrag veranlasst.

Die Bilderfolge war kein Original. Ihr frappierender und zugleich
etwas beunruhigender Eindruck erklärt sich bei näherer Betrach¬
tung dahin, daß hier zwar ein Meisterwerk vorliegt, aber leider nur in
Gestalt einer Kopie. Der vorzüglichen Anlage der Bilder hält die
Ausführung nicht stand. Man bemerkt architektonische Umrisse, die
mit dem Lineal gezogen sind, harte Konturen auch sonst, die ihrer
formbildenden Funktion nicht genügen, und dies nicht nur an größeren
Formen des Vordergrundes sondern auch an zarten Details und in der
landschaftlichen Ferne, wo sie störend sind (Abb. 6). Man findet Klein¬
liches und auch Grobes: derbe Striche bezeichnen die Bachufer des Bil¬
des Abb. 7 und entstellen hier ein Blatt, das in anderen Teilen fein
behandelt ist. An wohlgebildeten Gruppen entdeckt man schwach
gezeichnete oder verkümmerte Hände und Gesichter (Abb. 4, 13); im
Landschaftlichen ist der Graswuchs, kleines Gebüsch und Baumrinde
durchaus schematisch. Diese und ähnliche Unstimmigkeiten durch¬
ziehen die ganze Folge und sind in ihrer Gesamtheit nicht als Zeichen
untergeordneter Hilfeleistung durch eine zweite Hand erklärbar.

Ist aber die Bilderfolge Kopie, woran nicht zu zweifeln sein wird, so
erhebt sich auch hier wieder die Frage nach der zugrundeliegenden
Quelle. Auf Dieric Bouts weist alles hin; da ist nichts, was von seiner
künstlerischen Ausdrucksweise abwiche, freilich auch nichts, worauf
man sich in dieser Wiedergabe ganz verlassen könnte. Man hat die
Formen vor sich, die der Kopist begriff und wie er sie begriff, und
darf sie nur mit der gebotenen Vorsicht deuten.
8 Jacob Eschweiler, Das Eberhardgebetbuch, Cod. brev. 4° No. 1 der Wiirtt. Landes¬

bibliothek zu Stuttgart. Stuttgart 1951.
9 Katalog der Gemäldegalerie Stuttgart, 1935, No. 762. — M.J. Friedländer, Die

Altniederländische Malerei, Bd III, Leiden 1934, S. 122, No. 78. — Wolfgang Schöne,
Dieric Bouts, Berlin-Leipzig 1938, S. 116/7 und 176, Tafeln 41, 43, 73.
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2. Buch der Beispiele, Widmungsbild. Musée Condé,
Chantilly.

3. Buch der Beispiele, Der Edelsteinsehleifer. Musée
Coudé, Chantilly.



4. Buch der Beispiele, Der Dieb in der Schlafkammer.
Musée Condé, Chantilly.

5. Buch der Beispiele, Die teilnehmende Frage. Musée
Condé, Chantilly.



Das Widmungsblatt (Abb. 2) erinnert an manche verwandte Kom¬
position aus Bouts'schem Kreise; die dargestellte Innenarchitektur mit
dem Lichteinfall auf die Fensternische und ihr Gebälk, auf Läden und
Fenstersitz sind typisch, — wir erinnern beispielsweise an die
Verkündigung der Sammlung Gulbenkian in Lissabon 10. Alle Flucht¬
linien der Perspektive, die sich aus den Quadern des Fußbodens, der
Sitzbank, aus den Brüchen des Wandbehangs und selbst aus der Rich-
tung des Szepters und dem erhobenen Arm des Ankommenden ergeben,
treffen sich an dessen Mütze, die rot ist, das einzige kräftigere Rot im
Bilde, so als käme von hier das alles vereinende Begrüßungswort.
Das Perpektivische wird auf diese Weise zum Inhalt, die Zentrierung
zur Konsequenz des Gegenstandes; man kennt diesen Zug als besondere
Eigenschaft der Bouts'schen Kunst, am entschiedensten aus der
herühmten Abendmahlsdarstellung zu St. Peter in Löwen. Der gewohn¬
ten Kompositionsweise des Meisters wenig entsprechend ist hier aller¬
dings (die Art, wie die Figurengruppe das Blatt in seiner ganzen Breite
füllt und damit den Tiefenraum verschließt. Es ist dies die einzige
derartige Komposition der Folge, — vielleicht war sie durch
Vorbilder beeinflusst, vielleicht aus Gründen ihres repräsentativen
Inhalts bestimmten Forderungen unterworfen. Künstlerisch spontan und
auch gewiß keine Erfindung eines gewöhnlichen Bouts-Nachahmers
ist aber der Einfall, in dieser Mußestunde eines Königs das Szepter
sacht am Bodem lehnen zu lassen. Immer auf diesen Bildern hat die
Lage oder Haltung des Szepters ihren stillen Sinn, es werde
geschultert oder amtlich getragen; einmal senkt es sich schwer, im
Augenblick wo der Tod einer königlichen Gemahlin gemeldet wird.

Die Bilder sind reich an immer anders ausgestatteten Räumen bürger¬
licher oder ländlicher und ebenso auch großer Art, an Hallen mit
knapp vom Bildrand überschnittener Wölbung oder nur mit einem
Ansatz von ihr, mit Durchblicken nach rückwärts, die die Tiefe
erweitern und ins Helle führen, mit Durchlässen auch nach der Seite
hin, so wie man es auf den Gemälden des Meisters gewohnt ist; und in
solchen Räumen befinden sich meist nur wenige Figuren, in deren
gegenseitiger Beziehung dann das räumliche Prinzip als eine mensch¬
liche Situation lebendig wird. Auf unserer Abb. 3 beispielsweise ist der
anspruchsvolle Kunde dargestellt, der einen Edelsteinschleifer den
ganzen Tag lang musizieren heißt, ihn aber dafür nicht bezahlen will.
Er lehnt links vorn in einem Faltstuhl, und seine Wendung und die
Schräge seines Arms richten sich gegen den Harfenspieler hin, rechts
in den schattigen Hintergrund, eben dorthin wo sich auch die Flucht¬
linien des hochgewölbten Raumes treffen. Ein andermal gibt die Fabel
von der Katze und der Maus Gelegenheit zu einem Bild, das nichts
als menschenleere Stille ist, ein niederländisches Interieur von genaues¬
ter Perspektive. Nirgends aber ist Perspektive nur ein äußerlicher Kunst¬
griff oder eine malerische Ausstattung. Sie ist eins mit der Handlung,
sie klärt und deutet den Gegenstand. In dem Bild des ehelichen Schlaf-
10 Wolfgang Schöne a.a.O. Tafel 61.
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raums (Abb. 4), in welchen ein Dieb eindringt um Kleider zu stehlen,
und dabei die junge Frau so sehr in Schrecken setzt, daß sie sich dem
ungeliebten Manne unwillkürlich anschmiegt, führen die Linien des
Fußbodens und der Zimmerdecke auf das im Bett hegende Paar hin,
und auch der Dieb bewegt sich in dieser Richtung, während auf der
rechten Bildseite ein stufenweises Ansteigen von Horizontalen, nämlich
des unteren Bettrahmens, des rückwärts stehenden Stuhls und schließ¬
lich noch des Betthaupts und der Kleiderstange den Blick in die Tiefe
leiten. Ganz schmal erscheint hier am linken Bildrand eine Fensteröff¬
nung in lichtem Blau, als farbiger Kontrast zu dem hellen Goldgelb
der Holzteile, den gegen Rosa gestimmten Tönen des Bodens und dem
vielen feingehöhten Weiß, lauter schwebend leichten Klängen, deren
Reiz unsere Reproduktion nicht einmal andeuten kann.

Ähnliche und noch andere Mittel der Bouts'schen Kunst enthält die
Miniatur unserer Abb. 5 mit der Geschichte von dem König, der einem
Traum nachgrübelnd auf seinem Lager ruht und von der eintretenden
Gemahlin nach dem Grund seiner Verstimmung gefragt wird. Sie steht
in dem genauen Profil, das man bei Gruppenkompositionen des Meisters
öfter findet (Erasmusaltar in Löwen). Die beschattete Senkrechte ihrer
Silhouette nimmt der weiter rückwärts hängende Vorhang raum¬
schaffend auf, ganz ähnlich wie dies auf dem Brüsseler Gottesurteil
das halbhohe Mäuerchen des Mittelgrundes bewirkt. Stufenweise
rückt so das Motiv zwischen den Gruppen hindurch in die Tiefe, auf
dem Gemälde wie auf unserer Miniatur, und gleichzeitig dient hier
die Senkrechte auch zur wirksamen Trennung des Königspaars von
dem Gefolge, die Intimität der Begegnung wahrend. Gerundete Gesten,
eine weiche Linienführung der Arme und des Kissens, seihst des
Betthaupts sind in diesem linken Teil des Bildes sanft wie die Frage,
die hier getan wird. Rechts hinter dem Rücken der Königin aber
ist es lebhaft, die Linien sind kürzer und spitzer; es entsteht eine
Gruppe für sich, so nah sie der Gestalt der Königin auch verbunden
bleibt. Der Kopfputz einer Hofdame erreicht ein hochgelegenes Fenster
im Hintergrund; es bringt die Vorstellung des Draußen in das Bild,
im Gegensatz zu dem Drinnen der linken Bildhälfte, es nimmt aber auch
das Motiv der Senkrechten nochmals auf, von dem wir eben sprachen.
Das Studium solcher Dinge und Beziehungen macht die Meisterschaft
des Originals sehr fühlbar, das den Bildern zugrundeliegt.

Das Landschaftliche muß in dieser Bilderfolge nicht erst aufgesucht
werden; sie ist ganz davon durchdrungen. Dünn belaubte schlanke
Bäume durchschneiden das Gelände. Grün bewachsene, lehmige Hügel
über rötlichem Gestein schieben sich hintereinander, die Himmel sind
reines Blau, die Fernen scheinen in milder Sonne zu liegen; bisweilen
versinken bläuliche Berge hinter den Erhebungen des Vordergrundes.
In Gewässern bilden sich kleine Wellen oder ja nach Anlaß runde
Ringe; Städte und Burgen im Hintergrund gruppieren sich um gestufte
Türme in flämischer Spätgotik. All das erinnert an Entsprechendes
auf den Gemälden des Bouts, so beispielsweise die Hügelform unserer
Abb. 8 an diejenige auf dem Melchisedek-Flügel des Löwener Abend-
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6. Buch der Beispiele, Die vier Wandergesellen. Mu¬
sée Condé, Chantilly.

7. Buch der Beispiele, Der Hund mit dem Knochen.
Musée Condé, Chantilly.



8. Buch der Beispiele, Der Esel beim Löwen. Musée
Coudé, Chantilly.

9. Buch der Beispiele, Der tote Jäger. Musée Condé,
Chantilly.



mahlsaltars, die Zeichnung des Wassers an das Christophorusbild des
„Perle von Brabant" bezeichneten Münchener Dreikönigsaltars. Die
Türme in der Ferne sind denjenigen auf Bouts'schen Gemälden so
ähnlich, daß man meint, man müsse Gleiches hier und dort entdecken;
es erübrigt sich wohl, noch weitere Einzelheiten aufzuzählen. Besonders
sorgfältig ausgeführt ist ein Blatt zu Beginn des Buchs, das eigentlich
nichts anderes darstellt als das liebliche Beieinander alles dessen, was
damals niederländische Landschaftsdarstellung ausmachte (Abb. 7);
es illustriert die Fabel von dem Hund, der seinen Knochen fallen läßt,
um nach dem trügerischen Spiegelbild zu schnappen. Kein weiteres
Blatt ist mehr so eingehend behandelt wie dieses, das damit den mög¬
lichen Maßtab für alle aufstellt; und doch merkt man den Kopisten
auch hier, wir sagten es schon. Wem käme nicht beim Anblick solcher
Miniaturen die Erinnerung an den besonderen Ruf, den Bouts als
Maler der Landschaft besaß ? „Ciaruit inventor in describendo rure"
berichtet der Chronist Molanus etwa hundert Jahre nach dem Tod des
Meisters, als Einziges und also wohl ihm wesentlich Erscheinendes, was
er über seine Kunst zu sagen weiß. Die behutsame Interpretation, die
Friedländer 11 dieser knappen Nachricht gibt, würde gewiß bestimmter
klingen, wenn der Kenner altniederländischer Malerei das Buch von
Chantilly gesehen hätte, das dieses Wort so eindrücklich bestätigt.
Das Landschaftliche in dem Werk des Bouts, das dem stillebenhaften
Charakter seiner Kunst so nah verwandt, ja mit ihm gleichbedeutend
ist, bestimmt hier den Gesamteindruck in unerschöpflichen Varianten;
es zeigt sich als ein Grundzug seines Wesens, holländisch bedingt. In den
Vordergründen tritt oft die starke Auf-Sicht ein, die etwa für den Elia-
Flügel des Löwener Altars bezeichnend ist; im Mittelgrund wird
die Raumbühne gewöhnlich durch seitliche Erhebungen gefestigt12.
Sehr frei schon ist die weite Landschaft unserer Abb. 9 mit der Geschich¬
te von dem Wolf, der aus Geiz die Sehne einer Armbrust benagen will,
während genug andere Beute vor ihm liegt (sie ist aber gespannt und
tötet ihn seiher). Auf Abb. 8 türmen sich grasbewachsene Blöcke auf,
aus denen die Höhle eines Löwen geschichtet ist; unten felsig, darüber
rund wie flache Kuchen (man kennt dergleichen aus Bouts'schen
Gemälden zur Genüge), weichen sie langsam in den Bildraum zurück :
ein echter Landschaftsausschnitt. Die Darstellung des Adlernestes
Abb. 10 ist geradezu Porträt eines breitgewachsenen Felsens, aus ähn¬
lichem Gestein gebaut wie das felsige Inferno des Höllensturzes von
Bouts, in Lille13.

Die Ähnlichkeit der Gruppen, Einzelfiguren und Gesichter kann diese
Hinweise nur noch bestätigen. Einmal wird die Geschichte eines
Tötungsversuchs durch eingeblasenen Giftstaub erzählt. Sie spielt im
Freien. Ein großes Haus steht im Hintergrund, vorn befinden sich die
11 Max J. Friedländer a.a.O S. 49 f.
12 Otto Pacht, in der Besprechung von M.J. Friedländers Altniederländische Malerei

Bd III, Kritische Berichte z. Kunstgeschichte Literatur, I, 1927, S. 44, erklärt dies
als bezeichnenden Zug in Bouts'seher Gestaltung der Landschaft.

13 Wolfgang Schöne a.a.O. Tafel 30.

178



beiden Hauptfiguren mit dem Tisch, an dem getafelt worden war
(Abb. 11). Bezüglich der Gruppe ist wieder an die Szene des Elia mit
dem Engel zu erinnern, auf dem Löwener Altarflügel. Inhaltlich
könnten die beiden Darstellungen gewiß nicht verschiedener sein. Was
sie dennoch einander vergleichbar und sogar ähnlich macht, ist die
Art des figürlichen Zusammenschlusses, den hier ein Arm, dort das
Blasrohr herstellt, ist ferner der ähnliche Gesamtkontur der Gruppe,
im Einzelnen dann auch die Komposition des Liegenden (eine dem
Elia noch verwandtere Figur ist, auf einem anderen Blatt, der Schlafen¬
de, dem ein Affe seine Linsen stiehlt), — und schließlich, nicht zuletzt,
ist es die innere Beziehung der Gruppe zu dem sie stumm umgebenden,
gleichsam beseelten Raum, in dem sie existieren; er ist ein harmonisch
gewundenes Gelände bei der Begebenheit des Alten Testaments, und
eine schneidend scharfe, kahle Ecke bei dem Mordversuch; in beiden
Fällen fügt sich das Szenische zu einer Art von Einheit des handelnden
Geschöpfs mit seiner Umwelt.

Daß die figürlichen Proportionen auf unseren Bildern ganz die
Bouts'schen sind, braucht kaum mehr gesagt zu werden. Aus leisen
Wendungen der Oberkörper und der Blicke entsteht der Atisdruck
verhaltener Innerlichkeit; Hände öffnen sich zu ruhigen Gesten.
Der König auf unserer Abb. 12, — es wird hier eine fremde Gesandt¬
schaft mit ihren Gaben empfangen —, ist nicht unähnlich der stren¬
geren Gestalt des Kaisers auf dem Brüsseler Gottesurteil, trotz der Ver¬
schiedenheit des Themas und der figürlichen Überlängen, die auf dem
Gemälde vom Format bedingt sind. Die merklich gespannte Gestalt des
Kaisers und die liebenswürdiger geneigte auf der Miniatur bleiben ein¬
ander ähnlich; die schöne offene Hand gleicht Händen auf dem Gemäl¬
de. Längliche, edle Männerköpfe, hager mit vorgewölbten Backenkno¬
chen, wie sie Bouts zu malen lieht, kommen auf unseren Bildern häufig
vor. Ihnen entgegengesetzt ist der Typus eines kräftig gedrungenen, ver¬
kürzt gesehenen Kopfs gewöhnlicherer Art, man vergleiche die vorhin
gezeigte Darstellung des toten Jägers Abb. 9; es ist derjenige, den Bouts
bei den Wächtern des Heiligen Grabes zu verwenden pflegt. Der Kopf
des Berosias auf dem Widmungsblatt Abb. 2 gehört zu einem auf den
Gemälden des Meisters beliebten Altmännertyp. Auch weibliche
Gesichter lassen sich leicht vergleichen. Bouts scheint bei seinen
religiösen Darstellungen nur Würde und stille Versenkung zu kennen.
Die Sprache der profanen Buchillustration ist naturgemäß etwas freier,
aber auch sie verläßt kaum eine gewisse Gehaltenheit. Doch man be¬
achte auch die lebensvolle Individualität der ausgezeichnet dargestellten
Tiere, jedes einzelnen von ihnen. Es fehlt da nicht an ergötzlichen Phy¬
siognomien und Szenen (das Bild mit einem Rudel Affen ist ein Meister¬
werk für sich), auch nicht an dramatischen und sogar erschütternden
Vorgängen. Der tot ausgestreckte Schakal Kaiila ist ergreifend, und
es gibt wohl kaum einen stärkeren Ausdruck leiblicher Not als das
Bild der schreienden jungen Adler, Abb. 10, die mit aufgerissenen Häl¬
sen im roten Feuer ersticken. Stellen wir uns das Original des Buchs mit
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10. Buch der Beispiele. Das Feuer im Adlernest. Musée
Condé, Chantilly.

11. Buch der Beispiele, Der Mordversuch. Musée Condé,
Chantilly.



13. Buch der Beispiele, Detail einer Reiterfigur.
Musée Condé, Chantilly.



reinerer Wirkung all dieser Ausdrucksmomente und Gehalte vor, so
war dies Original ein meisterliches Werk. Ein blosser Nachahmer des
Bouts kann von sich aus dergleichen nicht geschaffen haben; kein
Bouts-Nachfolger gibt einen Beweis von solchem Können.

Da die Bilderfolge von Chantilly die bekannten Eigenschaften des
Meisters so ausschließlich und deutlich wiedergibt, muß sie eine
verhältnismäßig gute Nachbildung gewesen sein. Wir haben an anderer
Stelle vermutet14, daß vielleicht der Maler des Ehninger Altars dieser
Kopist gewesen sein möchte, ein Schwabe, der wie im Falle jenes
Altars, so auch hier einen Auftrag des württembergischen Herrscher¬
hauses ausführte. Die Entstehungsumstände der Handschrift, ihr
deutscher Text und die süddeutsche Schrift und Initialornamentik
legen diesen Gedanken nahe; beweisbar ist er freilich nicht.

Doch ob man dem sogenannten Ehninger Meister oder einem Anderen
unter den vielen Anhängern des Bouts hier gegenübersteht, ist nicht
das Wichtigste. Das Verhältnis möchte man kennen, in dem sich dieser
Schatz von 132 Bildern zu ihren Originalen befand; um Bouts
selbst geht es uns schließlich, um sein mögliches Werk als Illuminator,
das durch das Buch der Beispiele von Chantilly zum erstenmal zur
Diskussion steht. Man wird sich an die Bedeutung erinnern, die das
illuminierte Buch in jenem Jahrhundert besaß, um den Rang von
Miniaturen recht einzuschätzen, die damals von Meistern der Malerei
geschaffen worden sind. Hubert und Jan van Eyck, auch Rogier
van der Weyden sind Namen, die hier genannt werden, und neben
ihnen steht das ganze umfangreiche Buchmalergewerbe der Nieder¬
lande. Von Dieric Bouts als Schöpfer von Buchminiaturen ist bisher
nicht die Rede gewesen. Doch keiner von den flämischen oder
holländischen Buchmalern der Zeit kann der Autor der schon als
Bildtyp ungewöhnlichen Originale gewesen sein, die wir uns hier vorzu¬
stellen suchen. Von goldgelb getönten Rahmenleisten umschlossen,
ganz ohne Ornament und Rankenwerk stehen sie wie wirkliche Bilder
groß auf ihrem Pergament. In ihrer gesamten Erscheinung verraten
sie den Tafelmaler. Die Technik der Halb-Grisaille, die feine Weiß¬
malerei aller Kleider und Stoffe, aller Hauptfiguren auch bei den
Tieren, die hier von den natürlichen Farben des niederländischen
Realismus umgeben sind, ist ein Kompromiß zwischen alter Buchmaler-
Tradition und dem lebendig Neuesten der Tafelmalerei, und scheint
eine persönliche Lösung zu sein. Auch diese muß bereits die Eigen¬
schaft des Originals gewesen sein, und auch sie setzt eine hervorragende
künstlerische Individualität voraus.

War also Dieric Bouts der Ältere der Atttor des Werks ? Da wir nur

nach Kopien urteilen, so stehen der eindeutigen Beantwortung dieser
Frage Bedenken gegenüber. Und doppelt schwierig wird die Antwort
angesichts der ungelösten Probleme, die das bisher bekannte Œuvre
des Bouts der Forschung schon von sich aus aufgibt. Es ist ja wie es
scheint nicht möglich, auch die vor einigen Jahren in Brüssel und
14 Vgl. Anm. 6.
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Delft veranstalteten Ausstellungen haben es nicht vermocht15, die aus
dem Atelier stammenden und ihm eng verbundenen Werke unter der
Voraussetzung eines in sich geschlossenen Gesamtanblickes zu hegreifen.
Ebensowenig hat man sich bis heute auf die vorgeschlagene Teilung
des Werks unter mehrere verschiedene Meister einigen könnten; nur
das Schaffen des Sohnes Albert zeigt Abstand genug von dem des
Vaters, daß hier kein Zweifel bleibt, und nur in diesem Fall haben
einige Wappen die kunsthistorische Zuschreibung befestigt. Albert
kommt als Autor unseres Buchs der Beispiele nicht in Frage. Aber
wie steht es mit Dieric Bouts dem Jüngeren, von dessen Tätigkeit man
nichts Bestimmtes weiß, und mit dem problematischen „Meister der
Münchener Gefangennahme" ? Die kunsthistorische Situation ist hier
eine ähnliche wie auf deutschem Boden bei dem „Meister des Sterzinger
Altars", — auch einem von den vielen durch Bouts Beeinflußten, die
wir nicht mit Namen kennen. Auch in diesem Fall können die unter
einheitlicher Bezeichnung gehenden Werke weder mit Sicherheit als
Arbeiten einer gleichen Hand verstanden werden, noch ist eine Teilung
des unter sich ähnlichen vorhandenen Bildermaterials recht durch¬
führbar. Der Versuch, die Persönlichkeit des Meisters, die man überall
verspürt, verläßlich abzugrenzen, ist auch hier vergeblich. Wahrschein¬
lich ist unsere Frage nach der ausführenden Persönlichkeit zu sehr
von modernen Vorstellungen bestimmt, zu wenig den Arbeitsgewohn¬
heiten damals schaffender Meister angepaßt, um eine befriedigende
Antwort finden zu können. Wir müssen uns bescheiden, wie so oft.

Im Falle unserer Handschrift kann es sich wohl zunächst nur darum
handeln, den Ort zu bezeichnen, an dem sich das vermutete Original
innerhalb der Tafelgemälde befunden haben miisste, die heute unseren
Gesamtbegriff von Bouts ausmachen. Soweit es die Kopie erlaubt,
scheint das nicht schwer : an die reifen, späteren Werke des Meisters,
an den Löwener Sakramentsaltar (bei dem übrigens, erinnern wir uns
daran, laut der Bestimmung des Vertrags an eigenhändiger Arbeit und
Zeit nicht gespart werden solltelr', und an das Brüsseler Bild des
Gottesurteils haben sich unsere Vergleiche am häufigsten gewendet. Mit
ihnen und ähnlichen Werken die Bilder der Handschrift zusammen¬

zudenken, erweist sich trotz aller Hindernisse, unter denen die Tatsache
der Kopie das größte bleibt, als eine Bereicherung. Die Miniaturen
stärken unser Wissen von dem, was den Charakter Bouts'scher Kunst
ausmacht, und fügen Neues hinzu. Denn hier bewegt sie sich auf profa¬
nem Gebiet; Bouts der Erzähler des Alltags, Bouts der Landschafter
wird hier in weiterem Umfang bekannt als je zuvor, und zeigt sich mit
einer Kraft und Wärme, an welcher wir die Liebe der Zeitgenossen für
diesen Künstler erst ganz zu begreifen lernen.

Eine hohe Qualität, die „Subtilität des Gedankens und der Aus¬
führung", die Bouts eigen waren 17, scheint auch durch die Kopien noch
15 Ausstellungen Dieric Bouts in Brüssel und Delft, 1957-1958.
10 Wolfgang Schöne, a.a. O.S. 89.
17 K.G. Boon, „Justus of Ghent and Berruguete". The Burlington Magazine, Bd 100,

1958. S. 11: Subtlety is an essential element in the art of Bouts...
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hindurch. Ob wir diese Eigenschaften dem Werkstattleiter zuschreiben
wollen oder einem seiner unbekannten Arbeitsgenossen, diese Qualität
wird stets der Ausdruck seines eigenen Geistes sein; Bouts'sche Kunst
sind sie in dem einen wie in dem anderen Fall. Weiter kann man viel¬
leicht nicht fragen. Aber vielleicht ist eine weitere Antwort auch nicht
unbedingt erforderlich.

LE „LIVRE DES EXEMPLES" DE CHANTILLY
par Lilli FISCHEL

Nous soumettons ici aux historiens d'art un manuscrit illuminé allemand du
XV" siècle, pour ainsi dire inconnu. Il fut acquis par le duc d'Aumale en 1860, mais
provient selon toute apparence de la collection du comte Eberhardts im Bart de
Wurtemberg, dont les armes, la devise et le portrait se trouvent sur la première
page du livre. Tout le reste du décor précieux de l'ouvrage corrobore également
cette provenance. Les cent trente-deux grandes miniatures délicatement peintes sur
velin sont les modèles pour les copies manuscrites souabes de la bibliothèque
universitaire d'Heidelberg, et aussi pour les incunables d'Ulm et d'Urach. Mais la
suite de Chantilly n'est pas elle-même de style vraiment allemand, elle doit être
une copie de l'Allemagne du sud d'après une version perdue néerlandaise dans le
style de Thierry Bouts. Des comparaisons avec l'art de Bouts soutiennent cette
hypothèse et font supposer que Bouts lui-même ait été l'auteur de cette précieuse
série originale. Aucun de ses suiveurs n'a donné les preuves d'un savoir-faire
aussi parfait. Le „Livre des Exemples" de Chantilly nous procure de nouvelles
vues complémentaires sur Bouts comme paysagiste et comme peintre de la vie
quotidienne et permet de mieux comprendre la préférence dont témoignaient les
contemporains pour le grand artiste.
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J. DE BAETS

HET CALVARIEBERG-RETABEL

VAN JOOS VAN WASSENHOVE
TE GENT

ICONOGRAFISCHE STUDIE

DE Calvarieberg-triptiek, thans bewaard in de St.-Baafskathedraal,wordt vrij algemeen toegeschreven1 aan Justus van Gent, alias Joos
van Wassenhove 2.

Over deze schilder is ons zeer weinig met zekerheid bekend. Uit
documenten kan worden opgemaakt dat hij in 1464 vrijmeester werd te
Gent en in 1468 naar Urbino in Italië uitweek.

Het drieluik moet te Gent tussen 1464 en 1468 geschilderd zijn. De
buitendeuren zijn van latere datum en de predella, toegeschreven aan
een onbekend schilder uit de 15de eeuw, prijkt in het Museum voor
Schone Kunsten te Gent3.

Dit retabel werd reeds grondig bestudeerd op kunsthistorisch ge¬
bied ', maar zijn rijke iconografische inhoud werd evenwel onverlet
gelaten. Daarom menen wij er goed aan te doen deze studie in het licht
te geven om dit meesterwerk ook van uit het standpunt der gewijde
iconografie te onderzoeken.

Het thema van dit retabel (afb. 1) is ongetwijfeld de verheerlijking
van het Kruismysterie. Als zodanig is dit schilderij, in functioneel op¬
zicht, een volmaakt en enig stuk. Het Kruisoffer, dat op het altaar steeds
onbloedig wordt voortgezet, krijgt hier een plastische verheerlijking die
zelden voorkomt in de Kunstgeschiedenis.

De heilswerkelijkheid van het Kruismysterie wordt op het midden¬
paneel in haar Nieuw-Testamentische historiciteit uitgebeeld. De bin-

1 Wij verwijzen wat de bibliografie betreft naar : Justus van Gent, Berruguete
en het Hof van Urbino, Catalogus van de Tentoonstelling in het Museum voor
Schone Kunsten te Gent in 1957, pp. 31-35, 156, 157.

2 M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, III, Leiden, 1934, p. 75: Joos
van Gent, den die Italiener Giusto da Guanto nannten, der Jodocus hiess, nicht
Justus, wie gemeinhin geglaubt wird... Joos is de vernederlandsing van Jodocus,
Joost van Justus.

3 Gans het altaarstuk werd in olieverf op hout geschilderd. Het middenpaneel meet
216,1 X 169,8 cm, de linkerdeur: 2(16,1 X 80,9 cm, de rechterdeur: 216,3 X 80,6 cm
en de predella: 31 X 168,5 cm.

4 N. Verhaegen, e.a. in: Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri¬
monium, IV, Brussel, 1961, pp. 7-43. Dit werk wordt verder geciteerd als: Bulletin.
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nendeuren tonen ons de voorafbeeldingen van het Kruis in het Oude
Testament. De predella vervolledigt dit mysterie door de uitbeelding
van de verwoesting van Jeruzalem als de eschatologische bedreiging van
het laatste oordeel dat, volgens de traditie, door de Kruisdood wordt
voorspeld.

Al dadelijk ziet men de thematische eenheid van de altaartafel.
Haar vier elementen horen hijeen omdat zij door hetzelfde thema ver¬
bonden zijn en dan alleen kunnen begrepen worden wanneer zij in het
licht van dit thema worden beschouwd. Dat de predella van een ander
schilder of van latere datuim zou zijn, maakt geen bezwaar, vermits de
middeleeuwse theologie, die de weerklank is van de patristische litera¬
tuur, borg staat voor de gedachteneenheid van dit schilderij. De kerke¬
lijke schrijvers liehhen inderdaad overvloedig bewezen dat de verwoes¬
ting van Jeruzalem in een nauw verband staat met de Kruisdood van
Christus.

Alleen in dit licht gezien is de voorstelling op de predella als een
onafscheidelijk element van de triptiek te beschouwen. Dat men die
eenheid niet heeft ingezien, is wellicht te wijten aan de zeldzaamheid
van dergelijke Calvariebergvoorstellingen. Uit de interne kritiek van
de vier elementen der altaartafel zal de harmonische samenhang ervan
bewezen worden.

De Meester van deze triptiek heeft zich zonder twijfel laten voor¬
lichten door een geestelijke raadsman, want de synthese van het Kruis-
mysterie, die hier wordt uitgebeeld, veronderstelt een belezenheid van
de kerkelijke schrijvers en meteen een theologische geschooldheid.
Vooral wat de predella betreft, moet de schilder een beroep gedaan
hebben op een inspirator die voor hem de details van de verwoesting
van Jeruzalem uit De Bello Judaico van Flavius Josephus of uit Van
Maerlants Rijmbijbel heeft samengelezen5. Daarom mogen wij wel
veronderstellen dat Joos van Wassenhove, of een ander meester6, de
schilder is van gans het altaarstuk met zijn vier elementen; ofwel dat
de anonieme schilder van de predella de thematische voorlichting van
de meester of van de inspirator zelf heeft vernomen. Dit laatste wordt
trouwens door de huidige kritiek toegegeven 7.

De toevoeging van de predella aan de triptiek is niet te begrijpen
als wij ze niet beschouwen als een essentieel onderdeel van het Kruis-
mysterie dat liier volledig wordt voorgesteld.

Het standpunt van de kunstgeschiedenis en het laboratoriumonder¬
zoek is echter anders. Vanaf Sprayt (1777) 8 tot op heden zijn de meeste

5 Zie verder p. 211 e.v.
6 Vroeger werd gans het altaarstuk toegeschreven aan G. Van der Meire. Zie daar¬

voor: Catalogus, p. 157.
7 N. Verhaegen, Bulletin, p. 34: „De kwaliteit van De Verovering van Jeruzalem in

acht genomen, zou het eventueel veroorloofd zijn te veronderstellen dat de schilder
van het drieluik niet vreemd is aan de conceptie van het tafereel, al heeft hij het
zelf niet uitgevoerd".

8 L. Maeterlinck, „La Prise et le sac de Jérusalem de St-Bavon", Bulletin de la Société
d'Histoire et d'Archéologie, VII, Gent, 1899, pp. 99-103.
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kunsthistorici van mening clat de predella niet vervaardigd werd door
de meester van het drieluik. Hoe ernstig de argumenten ook zijn die
deze stelling aan een oninneembare burcht doen gelijken, toch schijnt
het niet onmogelijk in die burcht een bres te slaan. Wat de stijlkritiek
van de liier te vergelijken stukken (predella en drieluik) betreft, geeft
men toe dat er ten overstaan van die stelling een vóór en een tegen is.
„Overigens", zo schrijft N. Verhaegen 9, „zijn er onderling nog enkele
stijlkritische punten van overeenkomst in de vormelijke details (wapen¬
en klederdrachten, paarden, enz.). Sommige compositie-elementen, zoals
de architectuur van de stad, achteraan links van de tempel, alsmede de
opstelling van de verschillende plans, vertonen ook een zekere verwant¬
schap met gelijkaardige elementen in de werken toegeschreven aan
Justus van Gent". Wat verder wijst dezelfde auteur de mogelijkheid
van een en dezelfde schilder voor heide stukken af, waar ze schrijft :
„De hoger aangehaalde punten van overeenkomst ten spijt is de stijl
grondig verschillend van deze van het drieluik, vooral in koloriet en
picturale uitvoering, dermate zelfs dat de uitvoering van drieluik en
predella door eenzelfde hand hoogst onwaarschijnlijk mag worden
geacht".

Meer beslist is het oordeel van R. Sneyers 10. Uit het onderzoek van
de verflaag besluit hij dat: „deze kenmerken (van de verflaag) erop
wijzen dat de predella van een andere hand is".

Nochtans moet men toegeven dat de vergelijking van de predella
met het drieluik een zeer delicate zaak is. Daar zijn zoveel factoren die
in de makelij van heide zo zeer verschillende stukken meespreken.
Alleen reeds de schilderruimte die de predella toelaat is op zichzelf
al een zekere rem die de artiest hindert. Daarbij komt nog liet gegeven
van de predella : een massatoneel, dat vanzelfsprekend een andere schaal
en techniek vereist. Daarom juist wordt de schilder, die zichzelf niet
helemaal verloochenen kon, verraden door de vele punten van overeen¬
komst. Ook het licht speelt hier een rol, want de sombere apocalyptische
atmosfeer verduistert het koloriet. Men moet daarbij op het oog houden
dat de predella, zoals trouwens ook de vermoedelijke predella van
Het Lam Gods, minder fijn werd afgewerkt omwille van haar onderge¬
schikte rol en bescheiden plaats. De predella is een noodzakelijke toe¬
voeging aan het hoofdwerk. Zij dient alleen om het drieluik in evidentie
te plaatsen, want het kruis en de kandelaars die op het altaarblad staan,
mogen het zicht op het drieluik niet hinderen. Zij moet ook het drieluik
harmonisch aanschakelen aan het altaarblad waar gans het stuk op
rust, iets dat hier door de voran van de predella wordt aangetoond.
Daarom begrijpen we dan ook dat R. Sneyers 11 opmerkt hij de verge¬
lijking van de twee schimmels (van de predella en van het drieluik),
dat duidelijk een picturaal verschil naar voren komt: hij de predella
zijn vormgeving en uitvoering zwaarder. Daaruit volgt echter niet dat de

9 Bulletin, p. 34.
10 Bulletin, p. 40.
11 Bulletin, p. 39.
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twee schimmels door verschillende meesters geschilderd werden. Een
meester als Joos van Wassenhove was wel hij machte om ook hier zijn
stijl en techniek te veranderen en aan te passen, zoals hij trouwens
gedaan heeft in zijn Italiaanse periode.

Al met al hangt er, aangaande dit probleem, over het altaarstuk
een hevel van onzekerheid. Zolang die nevel niet opgeklaard is, kan
het tot de mogelijkheden behoren dat Joos van Wassenhove de auteur is
van gans het retabel. Die veronderstelling lijkt ons minder onzeker dan
de predella toe te schrijven aan een schilder van latere datum die het
retabel niet op lukrake wijze, maar op uitzonderlijk gelukte en har¬
monische wijze zou vervolledigd hebben.

Hoe hebben nu de vroegere kunsthistorici het verhand tussen het
drieluik en de predella gezien. Het is inderdaad nuttig en nodig hier
enkele meningen naar voren te brengen, om te kunnen vaststellen hoe
zich de huidige kritiek daaruit heeft ontwikkeld.

Een van de vroegste en volledigste beschrijvingen is wel deze van
Aegidius Van de Vivere om 1778 geschreven12. Wij geven ze hier in
extenso omdat zij voor deze studie van belang is 13.

„Nr. 9. In S. Laurens-Ivapelle is den autaer verciert met vier stukken; het groot of
middenstuk verbeeld de Kruyssinge van Christus, tussehen de twee moordenaars; de
twee bovenstukken, eertijds gediend hebbende voor luyken aan het midden-stuk,
verbeelden het een, het mirakel der Kopere Slange,
Nr. 10 het ander, Moyses, water doende springen
Nr. 11 uyt de steenrots 14 : deze dry stukken zijn op paneel geschildert -f- door...
in den

; geschildert op paneel waerschijnlijk door eenen leerling van Jan en Hubert van
Eyck (is van de auteur)
Voyez De Goesin, Desc: de St. Bavon, pag. 41.
trant van Jan en Hubert van Eyck. De uytvoering der zelve is verwonderlyk: de teeke-
ning, alhoewel wat stijf is nauwkeurig; het kolorijt levendig + ;

+ in de plaats van levendig, is voor het algemeen (is van den auteur),
byzonderlijk de drapperyen, waar onder de blouwe uytmunten, de gebaerden zijn
allerverstandigst en zeer verscheyden van eikanderen: het hoofd van de ouderling,
stervende aen de slangenbeet, is by uytstek wel behandelt.

Deze dry stukken bezitten vele schoonheid, maer te gelyk alle de gebreken der
kindsheyd van de Kunst in Nederland, de groepen zyn met weynig oordeel geplaetst,
de drapperyen zyn in den gothischen smaek | . geworpen, en de perspectieve
aerienne is hier

+ naer smaek en de verschietende stand verbeelding (is van den auteur).
ten eene.mael miskent.
Bemerkingen aengaende deze dry stukken.

In 't .midden-stuk hangt den Christus aen een kruys, de twee moordenaers hangen
elk aen eenen spriet: de mannen zyn hier veel schoonder behandelt dan de vrouwen,

12 Aeg. Van de Vivere, Beschrijvïnge der merkweerdige konststukken welke in rfe
Kathedrale Kerke van St Baafs le Gend, gevonden worden, Hs. G. 9448 van de
Universiteitsbibliotheek te Gent. Op de binnenzijde van de kaft staat: copie faite
par J.K.A. Laval.

13 Het teken + verwijst naar aanvullende nota's van de auteur zelf of van Lava],
die op de tegenoverliggende bladzijde geschreven zijn.

14 Het gaat hier, op de linkerdeur, niet over het wonder van het water dat Mozes uit
de rots sloeg, maar wel over het wonder van de wateren te Mara.
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welke zeer gebrekkig voorkomen. Het mirakel der Kopere Slang is hier wonderlyk
uytgevrogt; den schilder heeft eene kopere hagedis verbeeld in de plaets van eene
kopere slang, en de Israëlieten worden insgelyks niet door slangen, maer door
hagedissen gebeten.

Het mirakel van de steenrots is niet min wonderbaer: Moyses heeft een groote
ribbe ofte vierkanten balk in zyne handen, waermede hy het water onder de steenrots
zig verzaemelende, roert.
Nr. 12. Het vierde, zynde een langwerpig stuk, onder het groot midden-paneel, ver¬
beeld de verovering van Jeruzalem onder Titus en Vespasianus; de verhaezende
menigte van figuren en hunne wonderbaere -|- schikking, houding en gebaerden,
maeken dat men

+ De stad Jeruzalem, den tempel, de gebouwen zyn op eene aerdige wijze geschildert:
men ziet er verscheyde droevige gebeurtenissen binnen versclieyde huyzen grilliglyk
uytgevrogt. (is van den autheur).
het zelve niet voorby mag gaen ; het is ook zeer oud en op paneel, maer + het is niet
te geloven, dat het van den zelfden meester
+ het is niet te gelooven, in de plaets: dees stuk is jonger dan de dry voorgaande en
van eenen anderen doch onbekenden meester (idem).
is, die de dry bovenstukken heeft gemaekt. (ziet hier over een artikel blz. 115). +
Naer het midden is : Christus aen het kruys en de verovering van Jeruzalem hebben
door de onkunde veel geleden (idem).
+ Het midden en het onder-stuk zyn door de onkunde zeer beschaedigt. Deze vier
stukken moeten van naby gezien worden, mids de beelden te kleyn en t'hoog
geplaetst zijn".

Op bladzijde 115 van dit hs. volgt het artikel waarover boven
sprake is. Het is door een andere hand geschreven:

„Voyez description de la chapelle de St. Laurent et des quatre tableaux qui la
décorent page 32. La notice suivante a été rédisée presqu'en entier par Mr. J.B.
Delbecq, à qui ce tableau a appartenu depuis le changement de la susdite chapelle
de St. Laurent 4e à gauche dont ont abattu la cloiture pour la fermée par une
simple grille en fer et que l'autel ancien de bois a été réconstruit en marbre par
Mr. Portois. Tableau que Mr. Delbecq, dit de Memling, et représente le Siège de
Jérusalem. Toutes les cruautés inouies, suite d'un long siège, ou la vengeance et le
désespoir presentent des scènes horribles, se trouvent sur ce tableau. Le peintre, en
la composant a eu sous les yeux les plus saillantes narrations de Flave Joseph nous
en a laissées. Ce tableau, peint sur bois, porte une longueur de 5 pieds 4 pouces de
france, sur une hauteur de 12 pouces et demi. Le peintre Memling s'est représenté
parmi le nombre des archers qui accompagnent Maximilien, roi des Romains, fils de
l'empereur Frederic. Ici, le fils de l'empereur, remplace Titus fils de Vespasien; l'aile
romain le double aigle. Ce tableau, d'un précieux fini compte près de 600 figures, les
chevaux non compris. On y remarque particulièrement une machine de guerre, qui ne
se rapporte ni aux Ballistes, ni aux Catapultes des romains, desquels Végèce nous a
laissé la description, mais bien à une machine de guerre, employée par les flamands
du temps de Gui, comte de Flandre, à laquelle on donnait le nom de Blinde et les
allemands celui de Mangene".

De bevindingen van Aeg. Van de Vivere tonen ons aan dat in 1778
de predella nog hij het drieluik behoorde en op een altaar van de
St.-Baafskathedraal prijkte. Sindsdien is de predella verdwenen uit de
kathedraal, zij kwam langs diverse particuliere bezitters in het Museum
voor Schone Kunsten te Gent terecht. Het zou voorwaar een gelukkiger
einde aan haar odyssee geweest zijn indien zij weer onder het drieluik
van de kathedraal mocht prijken. Wat de Franse nota betreft door
J.B. Delbecq geschreven, lijkt het wel of Delbecq, in wiens bezit de
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predella gekomen was, zich heeft laten inspireren door de mening van
Spruyt om te beweren dat het stuk van Meinling was. Zelfs meent hij
de schilder Memling tussen de boogschutters te ontwaren. Spruyt is
echter niet zo ver gegaan, zoals L. Maeterlinck ons meedeelt: „L'inven¬
taire de Spruyt, dressé par ordre de Marie-Thérèse, constate la présence
en 1777 du Crucifiement, et d'un autre tableau, tous deux « dans le
goût de Emelinck » dans la 4e chapelle du chœur à droite" 15. Hulin
de Loo zal er later 10 van zeggen dat het onder de invloed van Memling
is geschilderd. J.B. Delbecq sleurt er ook zeer willekeurig de profane
geschiedenis bij met Titus te vervangen door Maximiliaan, zoon van
Keizer Frederik.

Enig begrip van het iconografisch verband tussen de predella en
het drieluik is hier wel ver te zoeken.

De Goesin-Verhaeghe 17 heeft de predella niet meer gezien. Zijn
beschrijving geeft menig interessant detail, maar hij volgt de foutieve
uitleg die Van de Vivere gaf over de linkerdeur. Die verkeerde inter¬
pretatie van Het Wonder van Mara wordt verder opvallend door alle
kunsthistorici overgenomen, eerst door Prof. Lavalleye werd de goede
interpretatie bezorgd 1S. De auteur, van wie we hier de beschrijving van
het drieluik laten volgen, constateert ook de spoorloze verdwijning van
de predella.

„La 7me chapelle est grande et éclairée par trois fenêtres. On y remarque une ancienne
peinture sur bois, représentant Jesus-Christ attaché à la croix entre les deux larrons,
d'un côté sont plusieurs personnes à cheval et à pied, de l'autre côté est la Ste Vierge
tombant en défaillance, secourue par les deux Maries et accompagnée de S. Jean, de
Marie-Madeleine et de sept autres femmes; dans le lointain est la ville de Jérusalem.
Ce tableau est accompagné de ses deux battans, dont l'un représente le serpent d'airain
exposé aux regards des Israélites pour obtenir la guérison des morsures que leur font
une quantité de serpens, (figurés sous la forme de lézards) ; l'autre représente Moyse
frappant le rocher (avec une grosse poutre), pour en faire jailir l'eau, que les Israélites
demandent à grands cris afin d'étancher la soif qui les consumme."

Enkele jaren nadien trok Kervyn de Volkaersbeke19 de traditie
van de foutieve uitleg voort en vermeldde evenmin de predella. Geluk¬
kig bracht Serrure in 1863 de predella in het brandpunt der belangstel¬
ling. Wat hij erover zegt is zeer gegrond en zakelijk. Niet alleen begrijpt
hij de functionele zin van de predella, maar onderstreept daarbij duide¬
lijk (een van de eersten!) de samenhang die er bestaat tussen de pre¬
della en het drieluik.

"Hiervoren heb ik gezegd, dat deze schilderij (de predella) oudtijds onder die van
Gerard van der Meeren, in de Sint-Laureinskapel in de hoofdkerk van Sl.-Bavo,

15 Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie, VII, Gent, 1899, p. 99.
16 G. Hulin de Loo, Catalogue critique. Exposition de Tableaux Flamands des 14', 15'

et 16" siècles, Bruges, 1902, Gent, 1902, p. 30, nr. 119.
17 P.F. De Goesin-Verhaeghe, Description Historique et Pittoresque de l'Eglise Cathé¬

drale de Saint-Bavon, Gent, 1819, p. 41.
18 J. Lavalleye, Juste de Gand, Peintre de Frédéric de Montefeltre, Leuven, 1936, p. 86.
19 Kervyn de Volkaersbeke, Les Eglises de Gand, I, Gent, 1857, p. 33.
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geplaatst was. Zij was aldaer, om zoo te zeggen, het onderstuk voor de andere. Moet
men daeruit niet natuerlijk het gevolg trekken, dat ze voor den autaer zeiven, waer-
voor ze gediend heeft, vervaerdigd werd ? De smal-langwerpige vorm duidt ten volle
heure bestemming aen. Vander Meeren, zoals ik boven reeds heb doen opmerken, had
ook de stad Jerusalem, maer slechts in 't verschiet, afgebeeld; onze kunstenaer, die
geheel zijn tafereel aen eene der belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis
van die stad heeft toegewijd, schijnt de gedachte door zijnen voorganger ter loops
opgevat, geheel te hebben willen uitbreiden. Wat er ook van zij ; het gaet vast, dat
deze schilderij gedurende eeuwen den autaer van Sint Laurentius in de onderkerk van
onze cathédrale versierd heeft" '20.

Wij moeten clan weer wachten tot het jaar 1899 om iets over cle
predella te vernemen. L. Maeterlinck 21 deelt ons het oordeel mee van
A. Waaiers die de historische toepassing van Delhecq nog wat aandikt:
„Le sujet n'est pas absolument religieux. A. Wauters pense que peut-
être le tableau a été exécuté au temps de Maximilien, pour inspirer aux
Gantois la crainte d'une guerre qui aurait appelé sur la capitale de la
Flandre les malheurs, que la révolte des Juifs contre Vespasien attira sur
Jérusalem: et que celui-ci fut placé dans l'église comme un avertisse¬
ment salutaire à nos turbulents ancêtres".

Van een iconografische samenhang tussen de predella en het drie¬
luik schiet hier niets meer over.

Hulin de Loo, grootmeester van de kunstkritiek, droeg ter gelegen¬
heid van een tentoonstelling te Brugge in 1902, het vaderschap van de
predella aan een onbekend schilder over 22. Vele eminente kunsthistori¬
ci 23 traden dit oordeel hij en lieten de predella in hun commentaren
links liggen. Prof. Lavalleye gaf de doorslag in zijn standaardwerk over
Justus van Gent24 waar hij elk verhand tussen het onderwerp van de
predella en dit van het drieluik eenvoudigweg ontkende.

Sindsdien is men heel wat voorzichtiger geworden. N. Verhaegen 25
ziet reeds een zeker verband waar zij zonder veel beslistheid de volgen¬
de conclusie trekt: „Misschien ligt hier (in het feit dat Jeruzalem op
het drieluik Christus veroordeelt en op de predella de bestraffing voor
dat oordeel ondergaat) dan ook de iconografische samenhang tussen het
drieluik en de predella".

Uit hoven aangehaalde reeks van meningen door diverse kunst¬
historici geuit, is het duidelijk geworden dat men dit werk niet alleen
mag en kan beschouwen van uit het s Land punt: der kunstgeschiedenis,
20 C.P. Serrure, „Eene schilderij der Vijftiende Eeuw, voortkomende uit de kerk van

Sinte Bavo te Gent", Vaderlandsch Museum, V, Gent, 1863, pp. 273-282.
21 L. Maeterlinck, o.e., p. 102.
22 G. Hulin de Loo, o.e., p. 30, nr. 119.
23 F. Winkler, „Ein voritalienisches Werk des Justus van Gent", Zeitschrift für bil¬

dende Kunst, N.R. 28, 1915-16, pp. 321-327. — M.J. Friedländer, Die Altniederlän¬
dische Malerei, III, Leiden, 1934, pp. 74-104. — J. Lavalleye, o.e., p. 87. — Ivan.
J. De Keyzer, De {St.-Baafskathedraal te Gent, Gent, 1948, p. 25. — E. Panofsky,
Early Netherlandish Painting, I, Cambridge, 1953, pp. 340-342. — L. Van Puyvelde,
La Peinture Flamande au siècle des van Eyck, Brussel, 1953, p. 241. — J. Lassaigne,
La Peinture Flamande, Genève, 1957, pp. 122-130.

24 J. Lavalleye, o.e., p. 87: „D'ailleurs, le sujet de cette prétendue prédelle n'avait
aucun rapport avec celui du triptyque".

25 Bulletin, p. 35.

191



maar clat ook liet oordeel van de gewijde iconografie moet gehoord
worden.

Wij willen nu o.m. aantonen dat er een thematische eenheid zit in
gans de altaartafel en dat het drieluik en de predella, niet alleen omwil¬
le van het thema dat hier behandeld wordt maar ook nog omwille van
andere traditionele inzichten der patristische en middeleeuwse theolo¬
gie, wezenlijk met elkander verbonden zijn.

Het centrale paneel toont ons de kruisdood van Christus, want Zijn
ogen zijn reeds toegeloken 26. Wij zien ook dat de scheenbeenderen van
de twee boosdoeners gebroken zijn, wat een aanduiding is van Jezus'
dood. Volgens het passieverhaal immers achtten de soldaten het nut¬
teloos ook de heenderen van Jezus te breken; zij deden het alleen bij
de rovers, die nog teken van leven gaven, om daardoor hun dood te ver¬
haasten 2r.

Christus hangt aan een zeer hoog kruis. Bloed stroomt langs de
middenbalk tot op de grond. Zijn kruis is samengesteld uit geschaafde
halken, in tegenstelling met de ruwe en dunne boomstammen, als Tau-
kruisen opgericht, van de twee boeven. Boven het hoofd van Jezus
hangt het scliandbordje waar de gebruikelijke initialen INRI van
„Jezus Nazarenus Rex Judaeorum" op geschilderd zijn 28. Onder deze
kruistitel staan vier onjuist weergegeven hebreeuwse letters. De hart¬
wonde is verkeerdelijk aan de rechterzijde van de Gekruisigde aange¬
bracht, wat in die tijd wel eens meer gebeurde. In strijd echter met de
schildergewoonten van toen hangt de boze moordenaar rechts van Chris¬
tus 29. Er wordt in het passieverhaal ook niet gezegd dat de boze moor¬
denaar aan Jezus' linkerzijde hing. Deze moordenaar wordt hier ge¬
blinddoekt afgebeeld 0111 zijn verstoktheid en verblindheid tegenover
Jezus' tegemoetkomende barmhartigheid aan te tonen.

Joos van Wassenliove schildert hier en op De Kruisdood (verz.
B°n Descamps, Brussel) 30 de rovers gebonden aan hoge boomstammen
en niet genageld gelijk Jezus aan een dwarskruis 31. Dit strookt niet met
de gegevens van het Evangelie die ons duidelijk verhalen dat: „twee
hoosdoeners met Hem werden gekruisigd" 32. De drie gekruisigden dra-

26 De typologie van de Koperen Slang werd in de Middeleeuwen meestal in verband
gebracht met de Kruisdood van Christus en zelden met Zijn Kruisiging. (Cfr.
U. Diehl, Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart, s.v.: Eherne
Schlange, col. 819). Daarom zal men het altaarstuk best betitelen met: De Kruisdood
of De Calvarieberg. De Franse benamingen van het retabel: Crucifiement of Cruci¬
fixion zijn onjuist.

2' Joh. 19, 32-34.
23 Joh. 19, 19.
20 J. Lavalleye (o.e., p. 85) neemt ook aan dat de boze moordenaar rechts hangt van

Christus, N. Verhaegen (o.e., p. 10) echter niet.
30 Zie daarvoor: J. Lavalleye, o.e., pp. 82-85.
31 „Dit is de gewone voorstelling in het Noorden: in Frankrijk, Nederland, en Duits¬

land, terwijl men 111 Italië dit onderscheid niet kent, maar zowel de twee boos¬
doeners als de Zaligmaker met spijkers aan het kruis laat hechten" (cfr. L.M.Fr.
Daniels, De Spieghel der Menscheliker Behoudenesse, Tielt, 1949, p. XXIX).

32 Luk 23, 33; Mark. 15, 27; Matth. 27, 38; Joh. 19, ,18.
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gen schaamdoeken. De schenen van beide rovers vertonen liier, en op
De Kruisdood (verz. Descamps), bloedende lidtekenen door het breken
van de scheenbeenderen veroorzaakt.

Al deze details heeft de meester kunnen afkijken van de houtsne¬
den der Blokboeken. Op deze prenten staan sommige feiten uit Jezus'
leven en lijden afgebeeld naast twee of meer typologieën en omkransd
van teksten. Dit schema van deze houtsneden wordt ook hier op het
retabel nagevolgd. De graveerkunst der Blokboeken heeft onze meester
ongetwijfeld beïnvloed 33, we hoeven maar te kijken naar de houtsnede
van Jezus' kruisdood (afb. 2) van het Speculum Humanœ Salvationis 3i.
Daar worden de rovers op Tau-kruisen vastgebonden, het bovenlijf rust
met de oksels op de dwarsbalk en de armen en voeten worden aan de

33 L.M.Fr. Daniels, o.e., pp. XLII-XLV.
34 E. Kloss, Speculum Humanae Salvationis, Ein Niederländisches Blochbuch, Mün¬

chen, 1925.

2. De Kruisdood. Speculum Humanae Salvationis (Blokboek).
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boomstam vastgesnoerd. De wonden op de scheenbeenderen zijn er ook
duidelijk te zien. Zo werden de rovers uitgebeeld op De Kruisdood van
Gent, alleen maar zijn ze van plaats verwisseld. Toch kan men ze goed
onderscheiden, want Joos van Wassenhove heeft ook hier de kramp¬
achtige houding van de boze moordenaar getrouw nagebootst. Op De
Kruisdood van Descamps, jeugdwerk van Joos, ziet men niet alleen de
afhangende koorden, maar ook het wapperend schaamdoek van Chris¬
tus. Hier ook hangt de goede moordenaar rechts van Christus, de boze
moordenaar keert zich van Hem af.

Ofschoon de hoogte van de kruisen ongewoon aandoet, toch is ze
niet storend want daardoor komen de figuren van de gekruisigden los
te staan en wordt veel ruimte gelaten om de verschillende groepen en
de achtergrond te schilderen.

Onder het kruis van de boze moordenaar valt de Moeder van Jezus
in bezwijming. Twee vrouwen, waarschijnlijk Maria, de moeder van
Jacobus de mindere en Jozef, en de vrouw van Clopas ondersteunen
haar. Wat achteraan zit Maria-Magdalena. Vol meewarigheid en diepe
smart verheft zij de handen naar omhoog bij het beschouwen van Ma¬
ria's bezwijmen. Nu Jezus dood is gaat al haar aandacht naar diens
lijdende Moeder. Johannes, een baardeloze jonge man met rosse haar¬
dos, staat daar enigszins gebogen vol ontroering op te schouwen naar de
Meester die hem lief had, in tedere bewogenheid kruist hij de armen
over de horst. Zes vrouwen staan geschaard bij de kruisboom van de
boze moordenaar. „Vele vrouwen, noteert Mattheiis 35, stonden van verre
toe te zien, die Jezus van uit Galilea gevolgd waren om Hem te dienen".
Zeker treffen we hier Salome aan, de moeder van de zonen van Zebe-
deüs. Haast op het achterplan zien we nog twee vrouwen een babbeltje
slaan alsof zij niets te maken hadden met wat dichtbij gebeurt. Men kan
zich afvragen waarom Joos van Wassenhove hier op De Calvarieberg
en op Het Laatste Avondmaal (Urbino) een vrouw met een kind op de
arm heeft geschilderd. Volgens Lavalleye 36 gaat het op het laatste schil¬
derij om Guidohaldo, zoontje van de Hertog, gedragen door zijn voed¬
ster.

Aan de linkerzijde van de Gekruisigde hangt de goede moordenaar.
Uit gans zijn houding spreekt een zalige gelatenheid vol hoop op de
belofte die hij van zijn goddelijke lotgenoot mocht ontvangen. Onder
zijn kruisboom komt een groep van vijf ruiters aangereden. De eerste
ruiter heeft een pluim op het hoofddeksel, wat potsierlijk aandoet.
Naast hem komt een man gereden idie wij ook menen te herkennen als
de aanvoerder van de menigte op de rechterdeur37. Ook hij draagt,
gelijk zijn sosie op het middenpaneel, een rocle muts op het hoofd en

35 Matth. 27, 55.
36 J. Lavalleye, o.e., p. 62.
37 Die leider duikt ook op achter een kolom van De Aanbidding der Koningen (Justus

van Gent, New-York). Het is dezelfde figuur met zwarte puntbaard. De jongste
koning lijkt bijzonder goed op Eleazar, zoon van Aäron, die achter Mozes staat op
de linkerdeur.
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een blauwe mantel om de schouders; zijn baard is niet zo verstreuveld
als deze van de man op het middenpaneel. Deze laatste is in druk
gesprek verwikkeld met zijn tochtgenoot, de derde ruiter van links,
gezeten op een ezel3S. De aangesprokene schijnt een bedaarde en rustige
man, hij draagt een purperen tuniek met grijs bont afgeboord, een
ronde muts dekt zijn hoofd en aan zijn gordel hangt een prachtige
„almoniere" met parels belegd. Volgens Winkler 39 moet dit een hoge¬
priester zijn. Twee andere ruiters volgen, één van beiden is een soldaat
want hij draagt een lans.

Onder het kruis van de Heiland bevindt zich een andere groep,
bestaande uit twee ruiters en twee soldaten. De eerste ruiter, gezeten
op een bruin paard, wijst met de hand naar de Gekruisigde. Het is een
vooraanstaande schriftgeleerde of hogepriester, te zien aan zijn rijke
kleding en zwaard met glazen gevest. Dit heerschap lijkt zeer veel op
het prachtig uitgedost personage dat met de Hertog van Urbino op Het
Laatste Avondmaal in gesprek is. De andere ruiter, met brokaten mantel
en wit-zwart kapje, berijdt een schimmel. Ook hij heft de rechterhand
op als wilde hij met dit gebaar zijn bespotting onderstrepen: „Anderen
heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden"40. Naast deze twee
schriftgeleerden rijden twee ruiters weg, de ene op een zwart glimmend
paard, de andere op een bruin. De eerste is geharnast en met een lans
uitgerust; een prachtig manteltje, met bont afgezet, bedekt zijn rug.
Men kan hem aanzien als de honderdman die Jezus' dood met de lans¬
steek bezegelde en thans de Golgotha verlaat om Pilatus te melden dat
het vonnis werd uitgevoerd. De andere ruiter, met de blinkende pin-
helm, is niet minder mooi uitgedost.

Op de voorgrond liggen enkele beenderen en een schedel, vandaar
de naam Schedelberg, Golgotha of Calvarieberg. De schedel is hier als
symbool gebruikt om de plaats aan te duiden waar de dramatische
voorstelling zich afspeelt.

De sombere wolken, die de deemstering over de aarde brachten
tussen het zesde en het negende uur ét, trekken stilaan op. Het is alsof
een tweede dageraad opgaat in de weidse verte van het landschap dat
zich uitstrekt over geheel het drieluik. Midden in de bergen, in een
vallei, ligt de trotse stad Jeruzalem omspoeld door een stroom. Het is
een aangrijpend beeld van een versterkte stad met burchten en torens,
omringd door muren en wallen. Hoogop rijst de machtige toren van
het tempelgebouw, het hart van de joodse natie. Rechts van de Tempel
staat het paleis van Pilatus met een groot plein ervoor. Op de pui van
dit paleis verschijnt de kleine witte gestalte van Christus, omhangen
met het narrenkleed waarmee Hij door Herodes' hovelingen werd bespot
en naar Pilatus teruggezonden. Pilatus brengt Hem met de woorden:
„Ziehier de mens" vóór de huilende massa die de doodstraf eist al

38 I Winkler, o.e., p. 321.
39 F. Winkler, I.e.
40 Mark. 15, 31; Matth. 27, 42.
41 Mark. 15, 33; Luk. 23, 44; Matth. 27, 45.
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roepend: „Zijn bloed kome over ons en onze kinderen". Dit is dan het
oordeel vellende Jeruzalem.

Wat meer naar onder is alreeds de kruisdraging afgebeeld. De stoet
wordt geopend door twee ruiters en daarop volgt de veroordeelde met
zijn kruis, dat Hij met bet langste eind van de middenbalk vóór zich
uit draagt '12. Twee bereden boden zijn halfweg van de Calvarieberg
eri drie beulen betreden reeds de schedelplaats.

Op dit punt van het verloop der gebeurtenissen staan wij hier
vóór het kruis. De verlossing van het mensdom is een voldongen feit.
Dit is de ontknoping van het drama der Passie. Maar de achtergrond,
het stadsgezicht van Jeruzalem, is in het verloop der feiten blijven stil¬
staan, want daar zien wij nog de ter dood veroordeling van de Messias
en het begin der uitvoering van dit vonnis. Op hetzelfde paneel van de
kruisdood kan dat wellicht vreemd voorkomen, maar de meester had
daarvoor een grondige reden. Deze tafereeltjes immers op het achter¬
plan moeten de voorstelling van de predella, de straf van Jeruzalem,
motiveren.

Hier ligt de schakel die de predella logisch en historisch verbindt
met het gebeuren op het centrale paneel en daarom moet zij dus ook
als een onafscheidelijk deel van het retabel worden beschouwd.

Daar is echter meer. De verwoesting van Jeruzalem is niet alleen
de historische vergelding voor de gepleegde godsmoord, zij is ook de
voorafbeelding van het laatste oordeel. Het dubbel vooruitzicht van de
vernietiging van Jeruzalem en het vergaan van de wereld werd immers
door Christus zelf parallel voorspeld43. Maar het laatste oordeel ver¬
onderstelt natuurlijk een rechter en een rechtbank. Welnu het kruis is
de rechtbank en de Gekruisigde is de rechter die de wereld zal oordelen.
En zo wordt het tweede verband gelegd tussen het centrale paneel en
de predella.

Het was vooral Augustinus die dat evangelisch perspectief heeft on¬
derstreept. „Het kruis zelf", zo schrijft hij44, „was een rechtbank: de
rechter staat immers in het midden, de ene booswicht wordt verlost
omdat hij geloofde, de andere veroordeeld omdat hij lasterde. Daardoor
wil Christus reeds te verstaan geven wat Hij met de levenden en doden
zal aanvangen". Paus Leo de Grote nam die commentaar over in zijn
passiesermoen 45 en langs die weg kwam deze gedachte doorgesijpeld in
de middeleeuwse literatuur, nog benadrukt door het befaamde acros-

42 Deze manier om de kruisdraging voor te stellen komt reeds voor in de 13de en 14de
eeuw. Zie h.v. Simone Martini (1284-1344) : De Kruisdraging (G. Basin, „Der
Louvre", in Knauers Galerien der Welt, München, p. 82) en de Franse School (14de
eeuw) : het parament van Narbonne, De Kruisdraging (G. Basin, o.e., p. 273). Men
vindt dezelfde voorstelling ook bij van Eyck op de passietoneeltjes van de spiegel
die voorkomt op Het Dubbelportret der Arnolfini's, National Gallery, Londen.

42 Mark. 13; Luk. 21, 5-33; Matth. 24, 4-44.
44 Patrologia Latina, XXXV, col. 1642.
45 Patrologia Latina, LIV, I, col. 323 en 341: O Admirabilis potenlia Crucisl O Ineffa-

bilis gloria Passionis! in qua et tribunal Domini, et judicium mundi et potestas est
crucifixi.
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ticlion van de Eritrese Sibille ". De Primitieven waren met die gedachte
vertrouwd en Van Eyck levert daarvan het bewijs in zijn Calvarieberg
van het Metropolitan Museum te New York. Onderaan dit schilderij,
in de rechterhoek, staat de Eritrese Sibille. Ze is goed te onderscheiden,
want ze draagt dezelfde kledij als de Eritrese Sihille van Het Lam
Gods 47 (afb. 3). Zij behoort blijkbaar niet tot de groep van de Wenen¬
de Vrouwen en het lijkt of ze door het gebarenspel van haar vingeren,
het klassieke teken van een docerende figuur, voor de toeschouwers van
dit schilderij een voorspelling doet. De Eritrese Sibille was inderdaad
gekend als „De Verschrikkelijke Sibille" die de ondergang van de
wereld en het strafgericht van de Doemdag voorspelt.

Uit di t alles wordt de thematische eenheid van drieluik en predella
bewezen, niet alleen op grond van de bijbelse teksten, maar ook van de
patristische en middeleeuwse theologie, die haar weerklank vond in de
vroomheid en de kunst van die tijd.

Over de buitendeuren hoeven wij hier niet uit te weiden, omdat zij
van belang ontbloot zijn voor de iconografie van dit retabel. Ze zijn
trouwens zeer gehavend en nauwelijks kunnen wij de figuren van de
H. Laurentius en de H. Lodewijk, patronen van de vermoedelijke
schenkers, onderscheiden.

De binnendeuren daarentegen verdienen al onze aandacht, omdat
zij twee typologieën van het H. Kruis voorstellen, namelijk: de balk
waarmee Mozes de wateren van Mara verzoet en de boomstam waarop
de koperen slang ligt, die de geheten Israëlieten heelt.

Zo wordt het Oucle Testament (de binnendeuren) in verband ge¬
bracht met het Nieuwe Testament (het middenpaneel) volgens de bij¬
belverklaring die in de Middeleeuwen zeer op prijs werd gesteld. Toen
las men het O.T. in functie van het N.T. naar het augustiniaans adagi¬
um: „Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in
Novo patet" (Het Nieuwe Testament is in het oude verborgen, het Oude
ligt in het Nieuwe open) 4S. Deze traditionele bijbelverklaring beperk¬
te zich niet tot de letterlijke zin, maar zocht ook in de typologische
zin een middel om het O.T. door het N.T. te hegrijpen. De typologie
immers legt een verhand tussen bepaalde feiten, personen of zaken van
het O.T. en bepaalde feiten, personen of zaken van het N.T., zodanig
dat zij in het Oude een beeld of aankondiging ziet van wat in het Nieu¬
we is gebeurd. Zo ziet men b.v. in het oprichten van de koperen slang
een aankondiging van Jezus' kruisdood, ofschoon de oprichting van de
koperen slang geen direct verband houdt met de kruisdood.

De echte typologieën zijn niet zeer talrijk, de meeste zijn eerder
vrome beschouwingen die alleen tot stichting of geestelijke verrijking
zijn bedacht. Eerst dan wanneer feiten of personen door de geïnspireer-

46 Patrologia Latina, XLI, col. 579.
47 Betreffende deze Sibille van Het Lam Gods en de omwisseling van haar spreukband,

zie mijn artikel in Verslagen en Mededelingen van de Kon. Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde, N.R. 1961, afl. 10-12, pp. 531-611.

48 Patrologia Latina, XL, col. 315 en Patrologia Latina, XLI, col. 505.
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de schrijvers of door de traditie als voorafbeeldingen zijn verklaard,
kan men deze als door God gewild aanzien. Beide allegorieën van de
binnendeuren zijn inderdaad van de echte soort, omdat zij door de
traditie (en voor de Koperen Slang door Jezus zelf) als zodanig zijn
erkend, wat wij verder zullen aantonen.

In deze harmonische aanschakeling van de deuren met het midden¬
paneel, ligt de reden van hun bestaan, want daardoor wordt het kruis-
mysterie in het bijbelse perspectief volledig en traditioneel uitgebeeld.
Wij moeten er echter bijvoegen dat de typologie van Mara, omdat ze
minder gekend was, eerder zelden voorkomt in de plastische kunstvoor¬
stellingen 49.

Vooraleer we tot de afzonderlijke studie van de deuren overgaan,
willen we nog enkele bemerkingen maken die voor heide panelen gel¬
den.

Als wij de picturale inhoud van gans het drieluik ontleden, dan
zien we dat de meester wel eens meer dezelfde typen in verschillende
personages uitbeeldt. De man h.v. met rode muts en blauwe mantel op
het middenpaneel, onder het kruis van de goede moordenaar, lijkt op
deze die op de rechterdeur de massa aanvoert. De figuren van Aäron
en Eleazar vinden wij in de nabijheid van Mozes op de twee deuren
terug, alsmede de fijne dame in het midden van heide panelen geschil¬
derd. De oude man met de rode muts en mantel op de linkerdeur is
dezelfde als de zieltogende op de rechterdeur. Wellicht wil de schilder
een zekere historische continuïteit behouden op de beide zijluiken.
Het zijn immers dezelfde dolaards in de woestijn die o.m. de heide
wonderen aanschouwden.

Wat nog opvalt is liet feit dat de klederen der vrouwen op de
deuren opmerkelijk fijner geschilderd zijn dan op het middenpaneel.
Op taferelen van De Kruisdood, De Wenende Vrouwen en De Bezwij¬
ming van Maria moet ook alles stemmen tot droefheid en meewarig¬
heid. Op de deuren echter komen de vrouwen voor als edele dames
gehuld in klederen met olijfgroene en hyacinthhlauwe tinten in goud-
rode schakeringen. Schitterende goudbanden en kunstig geborduurde
belegsels getuigen van welstand en voornaamheid. De meester houdt
van brokaat, bont en zware, rijk gedrapeerde lakenmantels in wier
plooien hij lichte schaduwen tovert. Hij is zeer op mode en weelde
gesteld en houdt ervan kinderfiguurtjes te penselen. Niet minder dan
elf kindjes zijn op het drieluik na te tellen. Weliswaar bracht het on¬
derwerp de uitbeelding van kinderen noodzakelijk met zich mee, maar
toch is zulk een groot aantal kinderfiguurtjes op een drieluik een zeld¬
zaamheid.

De linkerdeur stelt het wonder voor van Mara. Dit feit wordt ver¬

haald in het hoek Exodus 15, 22-25: „Daarna liet Mozes Israël van de

49 L. Réau, Iconographie de l'Art Chrétien, II, Iconographie de la Bible, Andern
Testament, Paris, 1956, pp. 199-200, 208-210.
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Rode Zee opbreken en trokken zij naar de woestijn van Sjoer. Toen
zij al drie dagreizen ver de woestijn in waren getrokken, zonder water
te vinden, bereikten zij Mara. Maar ze konden het water niet drinken
omdat het bitter was, daarom noemde men het Mara. Toen begon liet
volk tegen Mozes te morren en zeide: Wat moeten wij drinken? Hij
bad tot Jaliweh, en Jahweh wees hem een stuk hout aan: hij wierp het
in het water, en het water werd zoet".

In de wolken verschijnt God de Vader met de tiaar op het hoofd
en in de linkerhand de glazen wereldbol, waarboven een kruisje prijkt.
Met de rechterhand wijst Hij, zoals de H. Schrift verhaalt50, een soort
hout aan dat Mozes in het hitter water moet dompelen om het drink¬
baar te maken 51. In de verte bemerkt men besneeuwde bergspitsen.
Lager ontwaart men een groepje van tien grote mensen en twee kinde¬
ren aan de oever van de stroom. De dorstigen proeven van het bittere
water en spuwen het uit, en een vrouw keert haar waterkruik om.

Dit tafereeltje is bedoeld als verklaring van het wonder dat als hoofd¬
feit op het paneel wordt uitgebeeld. Links van het paneel, op de hoogte
van Mozes, komen vijf israëlieten aangetreden; voorop gaat een oude
stoere man steunend op een wandelstok, hij draagt een vuurrode mantel
en zijn hoofd is bedekt met een rode muts. De groep is de oever van
de stroom genaderd waarin Mozes aan de overzijde, opziende naar
Gods verschijning, zo pas de balk heeft ondergedompeld. Men bemerkt
nog de waterringen die rondgolven in het water dat tussen de grote
rotsblokken komt gevloeid. Op een van die rotsblokken zit een ijsvogel,
een kleurenwonder dat men met de loep moet ontdekken. Inderdaad
de ijsvogel nestelt in de steile oevers van stromen en meren. De schilder
heeft er zijn werk van gemaakt om de vogel natuurgetrouw te schilde¬
ren, rustend met zijn rode pootjes op de rotsblok en uitgedost met
kleurrijke pluimpjes. Hij heeft een lange en scherpe snavel, kruin en
achterhoofd zijn donkergroen met lichtere vlekken, rug en vleugelsschitteren in blauw-grauwe glans, het keeltje is wit en de onderzijdebruin. Het valt moeilijk te zeggen of de meester met het schilderen van
de ijsvogel een symbolische bedoeling heeft gehad. De ijsvogel verzin¬
nebeeldt immers de heropstanding, omdat hij jaarlijks zijn vederkleed¬
je vernieuwt52.

Boven rechts, achter Mozes, staan Aäron en zijn zoon Eleazar, die
we ook aantreffen op de rechterdeur. Op het voorplan zijn verschillen¬de groepjes israëlieten rond het water gerangschikt. Van links te be¬
ginnen is daar de oude man met een kindje op de schouders dat stevigis vastgebonden met een lap, die om de lenden van het kind en het

50 Exodus, 15, 22-24.
51 D. Rops, Ecclesia, jg. 1959, nr. 11, p. 55: Une fois c'est à Mara, il n'y aura qu'une

eau saumâtre, fortement magnésiée, du genre de celles qui, au Sahara, jouent desi mauvais tours aux touristes. Mais Moïse, en y jetant un certain bois qui a la
propriété de l'assainir, rends potable ce triste breuvage ; le fait est connu et plusieursbois jouissent de cette propriété, notamment celui du tamaris qui, séché, constitue
un filtre excellent.

52 Kl. Lippfert, Symbol-Fibel, Kassel, 1956, p. 23.
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hoofd van de oude man is gewikkeld. Hij voegt de handen samen voor
een dankgebed om de frisse lafenis. Onder hem zit een moeder met
twee kindjes. Het rechtstaande kindje hunkert al reeds met gestrekte
armpjes om het schaaltje aan te nemen uit de handen van de moeder,
die het kleinste kindje eerst laaft. Achter haar zit een man neerge¬
knield bij de oever en slurpt water uit de linkerhand. De rode kleur
van zijn lioed wordt door het watervlak weerkaatst. In het midden van
die taferelenkrans treft ons het profiel van het schoon gelaat der fijne
dame die, neergeknield en enigszins gebogen, het frisse water met kleine
teugjes uit een fijngeslepen glazen beker drinkt. Het kleine kindje, dat
wat verdoken zit aan haar rechterzijde, schijnt ongeduldig te reikhal¬
zen naar een slokje water. We hebben liier wellicht met Mirjam te
doen, de zuster van Mozes. Achter deze mooie dame staat een rijk
uitgedoste man, die het praktischer vond zijn draagbaar reistonnetje
met water te vullen 0111 dan 'de tuit aan de lippen te zetten. Het is als¬
of hij in vervoering drinkt na drie dagen stikkende dorst te hebben
geleden in de brandend hete woestijn. Het laatste groepje, dat de krans
sluit, stelt het tafereel voor van een vader die uit een schaaltje te drin¬
ken geeft aan zijn kindje dat door zijn vrouw in de armen wordt ge¬
houden.

Op de voorgrond heeft de meester een distel geschilderd. Waar¬
schijnlijk had hij hiermee ook een symbolische betekenis op liet oog.
De distel immers verzinnebeeldt de aardse smarten en ellenden 53. En
zoals de tocht van de dolaards in de woestijn bezaaid was met vele be¬
proevingen, die uiteindelijk vergeten werden bij de intocht in het Be¬
loofde land, zo ook zal de smartelijke lotsgang van het godsvolk ein¬
digen in de Hemel der eeuwige bevrijding.

De typologische zin van de linkerdeur ligt voor de hand. Het feit
dat de balk, in hitter water geworpen, het water zoet maakt, wordt als
een voorafbeelding gezien van het feit dat de kruisbalk de bitterheid
der erfzonde wegneemt en de zoetheid van het genadeleven verleent.
Deze typologie komt voor in de patristische literatuur en werd door
de middeleeuwse exegeten overgenomen 5i.

Hierbij aanschakelend geven wij de typologische betekenis van
een miniatuur: Het Woncler van Mara, die verder besproken wordt55.
Wij menen immers dat de schilder door deze miniatuur en de bij¬
gaande teksten werd geïnspireerd. De betekenis van deze miniatuur
wordt in Latijnse verzen op duidelijke wijze omschreven. Daarin wordt
eerst een toespeling gemaakt op het Doopsel in Christus' bloed (De
Overtocht van de Rode Zee) en daarna op de moeilijkheden die op het
doopsel volgen. Het kristelijk leven is immers vol strijd en verlooche-

53 Idem, o.e., p. 49.
54 Tertullianus, P.L., II, p. 2, col. 635 en 1071. Ambrosius, P.L., XVII, col. .17. Augus¬

tinus, P.L., XXXIV, col. 616; XXXV, p. 3, col. 2167. Isidorus, P.L., LXXXIII, p. 5,
col. 341. Rabanus Maurus, P.L., CIX, col. 1031. Walafridus Strabus, P.L., CXIII,
p. 1, col. 233. Rupertus, P.L., CLXVII, col. 655. Petrus Comestor, P.L., CXCVIII,
col. 1158.

55 Zie p. 205 e.v.
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ning, het is hard en zuur, maar het wordt steeds zoet gemaakt (Het
Wonder van Mara) door het geloof in het kruis van Christus. Vloeiend
en bondig wordt dit in een paar versjes gezegd: „Post baptisma solent/
Aspera multa sequi / Sed lignum missum facit / Hunc dulcescere potum/
Si Christi teneas in mente fide crucem".

Het rechterluik laat ons het wonder zien van de koperen slang.
Dit feit wordt verhaald in het boek Numeri 21, 4-9: „Van de berg Hor
braken zij op in de richting van de Rode Zee, om rond het land van
Edom te trekken. Maar door die tocht werd het volk ongeduldig, en
sprak tegen God en Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte geleid, 0111
te sterven in de woestijn? Want we hebben geen brood en geen water,
en we walgen van die armzalige kost! Daarom zond Jahweh vergiftigde
slangen onder het volk, die het beten, zodat er velen van Israël stierven.
Toen liep het volk naar Mozes en sprak: We hebben gezondigd, want
we zijn onbeschaamd geweest tegen Jahweh en tegen u! Bid Jahweh
toch dat Hij de slangen van ons wegneemt. En Mozes had voor het
volk. Toen sprak Jahweh tot Mozes: Maak een slang, en bevestig die
aan een paal; dan zal iedereen die gebeten is en er naar opziet, in leven
blijven. Mozes maakte een koperen slang, en bevestigde die aan een
paal. En wanneer iemand door een slang werd gebeten, en hij zag op
naar de koperen slang dan bleef hij in leven".

Boven op een heuvel is een gaffelvormige boomstam geplant, waar¬
op een grote salamander ligt. Naast de boomstam staan Aäron en Ele-
azar in de nabijheid van Mozes, zoals op de linkerdeur. Deze voorstel¬
ling strookt echter niet met de gegevens van de hijbei, die ons vertel¬
len 56 dat Aäron intussen gestorven was op de berg Hor. Wat lager staat
Mozes en wijst met de staf, die hij van Jahweh heeft gekregen 67, naar
de koperen salamander. Hij verkondigt aan het volk wat hem, op bevel
van Jahweh, te doen staat. Gans de groep, die tussen de rotsen aan¬
treedt, kijkt inderdaad op naar het dier van wie het heil te verwachten
is. Die groep wordt aangevoerd door een man met een staf in de hand,
naast hem bemerken wij een voorname dame met een rood satijnen
kleed, dat overtrokken is met geborduurde kant. Op die kant zijn drie
medaillons te zien, waarin koppen met koningskronen, omstraald door
gouden schichten, zijn geschilderd. In deze groep zijn nog vele edele
en ook wondere gezichten te zien, die allemaal fijn uitgewerkt zijn.
Midden het paneel bemerken wij alweer de vrouw die we reeds bewon¬
derd hebben op de linkerdeur. Met een kindje op de arm zit zij neerge¬
knield en wuift met de linkerhand de salamander toe als de redding
van haar tochtgenoten. Zij kan onmogelijk Mirjam zijn, vermits deze
alreeds te Kadesj de dood had gevonden. Het is evenwel mogelijk dat
Joos van Gent hier geen rekening heeft gehouden met de historische
feiten betreffende Aäron en Mirjam en deze personages hier heeft laten
optreden omwille van de symetrische opstelling der figuren en ook om

56 Numeri, 20, 28.
57 Exodus, 17, 20.
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zijn paneel te stofferen. Rechts van die vrouw staat een groep van vijf
mannen en drie andere vrouwen. Een man met rode muts wijst met bei¬
de handen naar de koperen salamander, als wilde hij met aandrang en
bezorgdheid de groep waarschuwen. Rond hem staan drie vrouwen,
twee ervan dragen een kind op de arm. Moederlijk bezorgd om het le¬
ven van haar kind, tracht een vrouw het hoofdje van haar wicht om te
draaien naar de opgeheven salamander. Juist achter haar kijkt een
man verschrikt om naar het giftige diertje dat op zijn linkerschouder
kruipt om hem in de hals te bijten. Diezelfde man draagt op de gebor¬
duurde rand van zijn kleed de volgende letterreeks : L R P V M I R. De
vierde letter is een V gevolgd van de wandelstok die een beentje van
de Y en eentje van de M verduikt. De mannen die hem volgen zien met
angst de salamander kruipen op de rug van hun voorganger, ze staan
er als verlamd bij en wagen het niet het diertje af te rukken. Tussen
hen valt eentje neer op de grond en een derde gaat zich laven aan het
heekje waarin men een koraal ziet liggen. Van een vierde dier, dat in
het struikgewas gekropen zit, ziet men alleen nog de staart. De giftige
salamanders hebben het vooral gemunt op de hals van de verschrikte
mensen, want in de linkerhoek ligt een oude man neergeveld met de
doodskleur op zijn gelaat, vergiftigd door een halsheet van het dier dat
achter zijn hals verscholen zit. Inderdaad een staartje en een linker
voorpootje verraden zijn aanwezigheid. De man bloedt dood, zijn hoofd¬
deksel is van zijn hoofd gevallen op de rots. Alles schijnt in een oog¬
wenk te zijn gebeurd, als ware hij getroffen door een beroerte. Alvast
kunnen we in die man een toepassing zien op de boze moordenaar,
want gelijk de oude man niet opzag naar de koperen salamander en
daardoor zijn kans op leven verkeek, zo heeft ook de boze moordenaar,
verblind door zondige verstoktheid, niet willen opzien met geloof naar
de reddende Christus op het kruis en daardoor heeft hij de kans op
eeuwig leven verkeken.

Het is wel een opvallend feit dat de Meester hier geen slangen maar
salamanders heeft geschilderd. De Canisius-uitgave van de Bijbel ver¬
taalt „ignitos serpentes" 58 door „giftige slangen". Wij verkiezen echter
de vertaling van La Bible de Jérusalem : „serpents brûlants". Een
andere tekst uit de Bijbel59 gewaagt ook van schorpioenen bij de tocht
door de woestijn. De Bijbel geeft dus wel aanleiding tot verschillende
verklaringen aangaande de soort van die giftige kruipdieren 60. De mid¬
deleeuwse dierensymboliek zal hierbij de Meester wel hebben voorge¬
zeten, want de salamander is voor de middeleeuwer het symbool van de
vuurvlam 61. Men dacht toen dat hij zich in het vuur verjongde. Vooral
was het een giftig dier dat, naar het getuigenis van Plinius 62, een gans

58 Numeri, 21,6.
59 Deuteronomium, 8,15.
60 Petrus Co,mestor (P.L., CXCVIII, col. 1234) stelt zich de „ignitos serpentes" voor als

„kleine vliegensvlugge en glinsterende serpentjes".
61 KI. Lippfert, o.e., p. 33.
62 C. Plinius Secundus, Naturalis Historia, Frohen, Basel, 1539, f. 188 en 531.
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volk kon vergiftigen. Isidoras, Albertus de Grote en Vincentius van
Beauvais liebben de gegevens van Plinius overgenomen en zo werd die
opvatting in de Middeleeuwen verspreid.

Ten slotte lieeft de schilder ook hier op de voorgrond een symbool
geschilderd, dat gans het paneel karakteriseert: namelijk een koraal in
het kleine heekje. Dit gesteente had in de Middeleeuwen zijn betekenis
omwille van zijn vermeende mysterieuze, beschermende kracht die het
uitoefende op de dragers ervan 63. De toepassing van het koraal is wel
raak want het gaat hier over vergiftigde mensen voor wie het koraal
als amulet niets meer kan baten en in de sloot mag geworpen worden.

De typologische zin van de rechterdeur wordt ons ditmaal door
Christus zelf aan de hand gedaan. Hij heeft zich immers vergeleken
met de koperen slang toen Hij zegde: „En zoals Mozes de slang in de
woestijn heeft opgeheven zo moet de Mensenzoon opgeheven worden,
opdat alwie in Hem gelooft eeuwig leven zou hebben" 64. De toepassing
is hier zeer duidelijk: de slang verheven op de boomstam, is de vooraf¬
beelding van Christus op het kruis. Door geloof en boete wordt de ver¬
giftiging der zonde genezen. Voor de Israëlieten was de koperen slang
slechts een teken des heils, op het kruis is Jezus de genezende kracht van
het heil. Zeer snedig wordt dit door de Pseudo-Augustinus verwoord:
„Historia praecedentium rerum in figura, virtus nunc in Christo et
Ecclesia continetur" (De geschiedenis van de voorafgaande feiten is
een teken, maar de kracht is nu in Jezus en de Kerk vervat) 65. Naar
het voorbeeld van Jezus, die de typologische verklaring van de Schrift
als het ware bezegelde met zijn eigen gezag, werd deze allegorie bij¬
zonder door de patristische en middeleeuwse exegese ontwikkeld en
voorgehouden °°.

Wij geven hierbij, in aansluiting met het vorige, de typologische
betekenis van een miniatuur: De Koperen Slang, die verder wordt be¬
sproken G7. Het kruis wordt in bijgaande tekst van die miniatuur ver¬
geleken met het koperen serpent. Zoals het serpent de vergiftigde is-
raëlieten genas, zo geneest Christus de wonden der gelovigen, als deze

03 Over liet koraal noteert L. Réau in Iconographie de l'Art Chrétien, Paris, 1955, I,
p. 136: „Le corail, assimilé à une pierre précieuse, est une amulette contre la peste,
le poison, le mauvais œil. Il change de couleur suivant l'état de santé de celui qui
le porte: rouge clair sur un homme sain, il pâlit à mesure qu'il devient malade".
Ook Van Eyck schildert op Het Lam Gods koralen in het beekje dat vóór de
voeten stroomt van de Heilige Eremijten. Het gaat hier en bij Van Eyck om
dezelfde edel- of bloedkoraal (corallium rubrum). Wellicht bedoelt Van Eyck
met de zes koralen die in de sloot liggen de onthechting van de Eremijten aan
de aardse weelde.

64 Joh. 3,14-15.
65 Pseudo-Augustinus, P.L., XXXV, col. 2172.
30 Ambrosius, P.L., XVII, col. 34. Augustinus, P.L., XXXV, col. 1489-90, 2172; XXXVII,

p. 4, col. 1578; XXXVIII. p. 5, col. 1342. Prosperus Aquitanus, P.L., LI, col 780;
Maximus Taurinensis, P.L., LVII, col. 340. Isidoras, P.L., LXXXIII, col. 355. Rabanus
Maurus, P.L., CVIII, p. 2, col. 713. Rupertus Abbas, P.L., CLXVII, col. 890. Hono-
rius Augustodinensis, P.L., CLXXII, col. 922, 927. Bernardus, P.L., CLXXXIV,
col. 730. Petrus Comestor, P.L., CXCVIII, col. 1234.

67 Zie p. 205 e.v.
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laatsten maar met geloof willen opzien naar het kruis. Dit wordt in vol¬
gende versjes uitgedrukt: Sic cruce suspensus sanat tua vulnera Chris¬
tus / Si tua mens fidei lumine tangit eum".

De vergelijking van de thematische inhoud der beide deuren met
de verwante thema's uit de miniatuurkunst, levert verrassende resulta¬
ten op. Een frappante gelijkenis bestaat er b.v. reeds tussen de deuren
en twee miniaturen die we terugvonden in een gefigureerde bijbel, af¬
komstig uit de Sint-Baafsabdij te Gent. Hij wordt thans bewaard in de
schatkamer van de St.-Baafskathedraal onder nummer 106S; de titel
ervan luidt: Ilistoria Biblie Figurate A Creationis Mundi Usque Introi-
tum Terrae Promissionis. Op fo. 107 v° staat een miniatuur met tekst
voorstellend Het Wonder van Mara (afb, 4); op fo. 142 r°, een voor¬
stelling van De Koperen Slang (afb. 5). Deze bijbel werd vervaardigd
voor Abt de Mercatel, wiens bisschopswapen (hij werd bisschop in
1478) figureert op fo. 2 r°. Hoewel dit hs. vermoedelijk uit de 15de eeuw
dateert (volgens K.G. Van Acker kan het ook dateren uit de 14dc eeuw)
kan het wel een copie zijn van vroegere hss. uit de 13d'' of 14dc eeuw.
Noch de miniaturist, noch de juiste tijd van vervaardiging zijn gekend.
Het is echter niet onmogelijk dat de schilder van de deuren, door be¬
middeling van zijn inspirator, inzage heeft gehad van dit hs.

Geliistorieercle bijbels zagen in de 13de eeuw het licht. Zij bestaan
uit miniaturen die feiten uit de bijbelse geschiedenis voorstellen, om-
kransd niet allegorische verklaringen. Het zijn in feite bijbelcommen¬
taren die zeer op prijs werden gesteld, geschreven met een didactisch
doel en verspreid onder de meer begoede klasse van de Middeleeuwen.
Daarentegen waren de Armenbijbels meer bestemd voor de lagere clerus
die zich die kostbare hss. niet kon aanschaffen en ook voor de ar¬
men van geest die de hoofdgebeurtenissen van de bijbelse geschiedenis
alleen door voorstellingen konden leren 69.

De Meester kon geen beter inspiratiebron vinden dan deze Biblie
om typologieën van evangelische heilsfeiten te vinden, vooral omdat
de miniaturen van deze bijbels door verklarende teksten waren begeleid.

Deze miniaturen uit de bijbel van St.-Baafs zijn beslist ouder dan
de deuren. De naieve anekdotische trant en de onbeholpen compositie
bewijzen alvast dat zij niet door een meesterlijke hand geschilderd
zijn. Maar als wij nauwkeurig vergelijken met de deuren, dan valt
het op hoeveel treffende overeenkomsten er aan te stippen zijn, zodat

68 K.G. Yan Acker, „De Handschriften der vroegere St.-Baafslibrije", Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, N.R., XIV, 1960. Deze
gefigureerde bijbel wordt gedurende het toeristisch seizoen tentoongesteld in de
crypte van de St.-Baafskathedraal.

00 H. Cornell, Biblia Pauperum, Stockholm, 1925. In al de hss. van de Armenbijbels
die hier bestudeerd werden is er geen enkele typologie van het wonder van Mara
te vinden. Gewoonlijk werden bij de kruisdood in deze hss. alleen de typologieën
van Het Offer van Izaäk en de Koperen Slang aangegeven. Ook rust in deze hss.
de slang op een Tau-kruis of gaffelkruis. De slachtoffers van de giftige slangen
zijn gewoonlijk mannen ter aarde neergeveld, meestal in groepen en op kleinere
schaal voorgesteld.
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4. Het Wonder van Mara. Historia Biblie Figurate A Creationis
Mundi Usque Introitum Terrae Promissionis (fo. 107 v°). St.-Baafs-
kathedraal, Gent.

wij terecht mogen veronderstellen dat deze miniaturen wel een moge¬
lijke inspiratiebron zijn geweest voor Justus van Gent.

Uit liet volgende overzicht van de punten van overeenkomst kan
men zich daarvan rekenschap geven.
De Miniaturen van het hs. Historie Biblie De Binnendeuren
Figurate. van de Calvarieberg-triptiek.

Het Wonder van Mara.

1" Godsverschijning in de wolken. God 1° God de Vader met tiaar, in de linker
de Vader zonder tiaar, wijst (?) iets hand de wereldbol, wijst met de rech-
met de rechterhand. terhand de houtsoort aan Mozes aan.
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5. De Koperen Slang. Historia Bib-lie Figurate A Creation-is Mundi
Usque Introitura Terrae Pro.missionis (fo. 142 r°). St.-Baafskathe-
draal, Gent.

2° Boompjes met ronde kruinen, waar
men de stammen niet kan doorheen
zien. Hoge slanke boomstammen met
doorzichtbare kruinen.

3° Heuvelen met afgeronde kruinen.
4° Mozes staat hier aan de linkerkant,

hij ziet niet op naar Jahweh.

5° Mozes is vergezeld van Aäron (bil-
jette), wellicht ook van Eleazar (met
gespikkelde tuniek).

2° Zelfde boomsoorten.

3° Besneeuwde bergspitsen.
4° Dezelfde houding van Mozes, maar

hier aan de rechterkant. Hij ziet op
naar de Godsverschijning, terwijl hij
de balk in het water dompelt.

5° Achter Mozes staan Aäron en Eleazaar
(tuniek en gordel).
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6° Gehurkte man drinkt met de lin¬
kerhand uit een schaal.

7° Rechtstaande man drinkt uit een

schaal.
8° Geknielde vrouw bij de oever, op

het voorplan, schept water met een
schaal.

9° Rotsvormen en lijn van de oever.

10c Op beide miniaturen worden meer¬
dere feiten uit de bijbelse geschiede¬
nis op verschillende plans uitgebeeld.
Telkenmale zijn de hoofdpersonages
(Mozes en Aäron) met „biljetten"
aangeduid.

6° Dezelfde man met rode hoed, slurpt
water uit de linkerhand.

7° Een zelfde man drinkt uit een ton-
neke.

8° Geknielde vrouw hij de oever van de
stroom op het achterplan.

9° Zelfde rotsvormen en lijn van de
oever.

10° Op beide deuren wordt slechts één
feit uit de bijbelse geschiedenis voor¬
gesteld. De „biljetten", die wijzen op
een didactische doelstelling van de
Biblie, komen hier niet voor.

De Koperen Slang.
1° God de Vader, zonder tiaar. Alleen

Zijn rechterhand is zichtbaar.
2° Zuil waarop een grote draak ligt70.

3°

7°

Mozes wijst met de rechterhand naai¬
de draak; hij is gekeerd naar de groep
vóór hem.
Aäron en Eleazar zijn niet voorge¬
steld.
Kleine draken.
Grote groep van mannen en vrouwen
die hun verwondering met gebarenspel
der handen uitdrukken.
Groepje van zes slachtoffers gebeten
door draakjes die rond de hals liggen.
Bloedsporen. Twee draakjes kruipen
rond.
Heuvelachtig landschap.

1° Geen Godsverschijning.

2° Gaffelvormige stam waarop een grote
salamander ligt.

3° Mozes wijst met zijn staf in de rech¬
terhand naar de salamander. Hij keert
zich naar de groep vóór hem 71.

4° Aanwezigheid van Aäron en Eleazar.

5° Salamanders.
6° Zelfde groep en ook zelfde gebaren¬

spel.

7° Een oude man gebeten aan de hals.
Bloedsporen. Staartje van salamander
te zien. Drie diertjes.

8° Zelfde berglandschap als op de lin¬
kerdeur.

Omwille van cle treffende overeenkomsten achten wij het niet
uitgesloten dat de schilder van de deuren zich heeft laten inspireren
door deze miniaturen.

Een andere miniatuur uit de 15de eeuw van het Grimani-brevier 72
(afb. 6) kan ook hier vergeleken worden met de rechterdeur van

70 U. Diehl, o.e., s.v.: Eherne Schlange, col. 823, noteert dat de zuil als drager van
de slang of draak vanaf de 12de tot de 16de eeuw een gangbaar motief was in
het Westen. Ook het gaffelkruis en de Tau-boom zijn even vroeg aan te wijzen
(col. 825). Ze wijst er op dat de draak op de zuil i.p.v. de slang of de salamander

reeds als motief werd gebruikt in de J2de eeuw voor het Rijngebied en in de 13de
eeuw voor Frankrijk. Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan, dat trouwens veel
gelijkt op de voorstelling van de miniatuur, is te zien in het hs. A A 261, fol. 6 v°
van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

71 U. Diehl, o.e., col. 818, deelt ons mee dat in de vroege Middeleeuwen Mozes de
slang aanwijst met de vinger, zelden met de staf. Gewoonlijk is hij vergezeld van
Aäron. Zij heeft verder bemerkt dat het meest mannen zijn die in de groepen figu¬
reren en dat het uitzonderlijk mag heten als Jahweh in de wolken verschijnt.

72 S. De Vries, S. Morpurgo, Le Bréviaire Grimani, Amsterdam, 1908, p. III, miniatuur
nr. 267.
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liet altaarstuk. Zij stelt liet wonder voor van de koperen slang, als voor¬
afbeelding van liet Kruismysterie, dat hier weergegeven wordt door
de omkransde kleine miniatuurtjes, die verschillende fasen van de pas¬
sie uitbeelden.

Boven op een rotsblok staat de gaffelvormige boomstam, waarin
een grote lange salamander, met vier poten, hangt. Mozes wijst met
zijn staf naar het dier. Achter hem staat een groepje van vier man. In
de verte een landschap en steile bergen. Rechts een tweede groep van
mannen, vrouwen en kinderen aangevoerd door een man met zwarte
baard, rode muts en blauwe mantel, zoals op de rechterdeur. Daaronder
een derde groep, waar een man met rode mantel naar de salamander
wijst. Ook op de rechterdeur is zo iemand na te wijzen. Op het voor¬
plan liggen vier mannen geveld, waaroverheen kleine salamanders krui¬
pen. Een van de vier slachtoffers vertoont zeer veel gelijkenis met de
stervende oude man van Justus van Gent. Helemaal onderaan in de
rechterhoek van deze miniatuur ligt die ouderling, gehuld in een rode
mantel, neergezegen. Zijn hoofddeksel is afgevallen, alsof het plots in-
eenstuiken pas gebeurd is. De linkerarm is als verlamd en hangt slap
neer, zoals wij ook op de rechterdeur kunnen zien. Een bron ontspringt
onder de rotsblok, waar Mozes op staat; aan liet beekje, cloor haar ge¬
vormd, gaat zich een hondje laven. Midden de miniatuur bevindt zich
een vierde groep van vrouwen met kinderen op de arm.

Ontegensprekelijk zijn ook hier vele punten van overeenkomst
met de Calvarieberg-tryptiek van Joos van Wassenhove te noteren.

In hetzelfde Grimani-brevier 73 is er nog een miniatuur (afb. 7)
die ons hier aanbelangt in betrekking tot de predella, namelijk de
miniatuur die voorstelt: De Verwoesting van Jeruzalem. Enkele details
ervan stemmen overeen met de predella, zoals: de joden die als slaven
verkocht worden; de vrouw die haar gebraden kind aan een plunderend
soldaat voorschotelt; de uitgehongerde man, die aan zijn schoeisel zit
te peuzelen; de soldaat die goud zoekt in de ingewanden van een
neergeslagen jood; het begin van de tempelbrand.

Al deze vergelijkingen wijzen toch op éénzelfde traditie, die ook
bier op bet altaarstuk is terug te vinden.

De predella is de smalle strook, die door haar uitgesneden hoeken,
het drieluik op harmonieuze wijze met het altaarblad doet versmelten.
Zij is een integrerend en niet te scheiden deel van het altaarstuk, omdat
zij de gedachtengang aanvult en de bouw ervan onderstut. Thans is het
drieluik van de predella gescheiden en door dit feit verliest de altaar¬
tafel veel van haar oorspronkelijke structuur en gaafheid. Wij moeten
ons dan het altaarstuk als volledig indenken (afb. 1) en het plaatsen
op een altaar van een zijkapel in de St.-Baafskerk om het te beschou¬
wen in zijn kader en om zijn functionele bestemming te begrijpen.
Dan eerst zullen wij het zien zoals de schilder het concipieerde en ten
uitvoer legde.

73 S. De Vries, o.e., p. V, miniatuur nr. 615.
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Jeruzalem zal voor de godsmoord boeten. Inderdaad de predella
laat ons zien lioe de trotse en verblinde stad door Titus, in het jaar
70 na Christus, werd verwoest. Dit historisch feit werd door Flavius
Josephus, een ooggetuige, rijkelijk beschreven en gans de christelijke
traditie heeft zich op zijn verhaal beroepen om dit feit te beschrijven
of in de plastische kunst uit te beelden 74.

De schilder heeft niet het ganse verloop van Jeruzalems beleg
weergegeven. Zelfs heeft hij de eindfase van de strijd, de tempelbrand,
niet uitgeheeld. De taferelen zijn ook niet chronologisch gerangschikt,
en wat cle legeruitrusting en belegeringstactiek betreft, volgt hij zijn
eigentijdse opvatting. De beide stadsgezichten van Jeruzalem (op liet
middenpaneel en op de predella) zijn naar middeleeuwse trant geschil¬
derd T5. Blijkbaar had de Meester geen idee van het werkelijk uitzicht
of stadsplan van Jeruzalem en waren hem de klassieke realia van de
joodse en romeinse geschiedenis onbekend.

Titus kreeg van zijn vader Vespasianus, die intussen scheep gegaan
was naar Rome, de zware opdracht Jeruzalem met een ontzaglijk leger,
65.000 man sterk, in te nemen en de joodse oorlog te beëindigen. Deze
militaire operatie duurde vijf maand. In de zomer van het jaar 70
na Christus, werd de Heilige Stad ten gronde toe vernield. Jeruzalem
was op het ogenblik van het beleg stampvol pelgrims die de Paasfeesten
kwamen vieren. Hardnekkig verdedigden de joden hun stad, doch door
innerlijke tweedracht en hongersnood verlamd, werden zij gedwongen
de verdediging ervan op te geven. De stad werd verwoest en de Tempel
gebrandschat. Duizenden stierven een wrede dood of werden als slaven
verkocht en gevankelijk weggevoerd. Dit was het einde van Jeruzalem,
de vreselijke vergelding die Jezus had voorspeld.

Aan de hand van Justus' bronnen 76 gaan wij nu de verschillende
taferelen van de predella beschrijven.

Afb. 8:

De tweede legerplaats werd opgeslagen op twee stadiën van Jeruza¬
lem (D. Lib. V, e. III, n. 5; V.M. v. 31172). Men onderscheidt er leger-

74 Voor het Oosten zie: D. Franses, Eusebius' Kerkelijke Geschiedenis, Bussum, 1946,
III, h.V. De reeks der Latijnse kerkelijke schrijvers, die over de verwoesting van
Jeruzalem hebben geschreven, vindt men in: Migne, Indices, CCXX, p. 3, col. 990-
993. In de Nederlandse letterkunde zijn vooral bekend: Jacob Van Maerlant's Die
Wrake van Jerusalem (1271), Vondel's Hierusalem Verwoest (1620).

75 Ongetwijfeld is er tussen deze twee stadsgezichten van Jeruzalem een sterke pictu¬
rale gelijkenis op te merken. Het is dezelfde architecturale stijl die er heerst en
vooral de burchten en kerktorens zijn identiek gepenseeld. Alleen de Tempel van
Jeruzalem komt op de predella voor als een afgeknot gebouw, omwille van de
beperkte schilderruimte.

76 G. Dindorfius, Flavii Josephi Opera, Parisiis, 1847, II (geciteerd in de tekst met:
D.). — J. David, Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, Brussel, 1859, III (in de tekst
aangeduid met: V.M.). Wij hebben de volgende vertalingen en geschiedkundige
werken benut: H. D'Andilly, Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains,
Paris, 1676, V.; W. Semel, Aile de werken van Flavius Josephus, Amsterdam, 1722 ;
M.A. Beek, De Val van Jeruzalem, Amsterdam, 1958; F.M. Abel, Histoire de la
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8. Calvarie-retabel (detail van de predella in het Museum, Gent).

hutten met spitse en langwerpige kappen. Op cle tentzeilen zijn de wa¬
penschilden der ridders, naar middeleeuws gebruik, geschilderd.

Op het voorplan koant de veldheer aangereden, omgeven door ge¬harnaste ruiters met blinkende horstpantsers en heenstukken. Hun
hoofd is bedekt met pot- en steekhelmen; ze zijn gewapend met lansen,
zware stootwapens en kruisbogen. Ook hun paarden zijn getuigd met
schitterende schutsplaten. Dit alles wijst op een legeruitrusting van de
15 de eeuw.

Boven de riddergroep steekt het veldteken uit, de Aquila, hier
voorgesteld als dubbele adelaar (D. Lib. V, c. II, n. 1). Wij zien dit
veldteken verder nog op de eerste muur, midden het handgemeen, en
vóór de tempelpoort77.

In die ruitergroep zijn ook syrische en arabische hoofdmannen te
zien van de contingenten welke Titus tot versterking van het romeinse
leger had meegevoerd. (D. Lib. Y, c. I, n. 6, c. VI, n. 5, c. XIII, n. 4;

Palestine, Paris, 1952, III; R. Cagnat, „L'Armée Romaine au Siège de Jérusalem",
Revue des Eludes Juives, Paris, ,1891, XXII, p. XXVIII ss. ; F. De Sauley, Les Derniers
Jours de Jérusalem, Paris, 1866.

77 Dezelfde dubbele adelaar, die hier de romeinse legerstandaard ,moet verbeeiden,
ontmoeten wij reeds op een aquarel: De Overtocht van de Rubicon van J. Fouquet
(1415-1480).
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9. Calvarie-retabel (detail van de predella ill liet Museum, Gent).

V.M. v. 32792-32793). Een arabische ruiter, met tulband getooid, beeft
last met zijn steigerend wit paard, een andere ruiter snijdt hem de
pas af.

Vóór de ruitergroep staat de lijfwacht van Titus opgesteld, gewa¬
pend met zeiswapens of hellehaarden en gehuld in stalen harnassen
(D. Lib. V, c. II, n. 1). De veldheer zelf is gezeten op een met brede
borstplaten gepantserd paard. Hij is een oud man, te zien aan zijn
baard en gelaat. Hij draagt de keizerskroon met dubbele adelaar. Be¬
doelde de schilder met deze figuur Keizer Vespasianus, en liet liij
Titus, zijn zoon, naast hem rijden op een zwart strijdros? Maar Ves¬
pasianus was toen reeds scheep gegaan naar Rome. De gekroonde figuur
moet dan toch Titus zijn, want Josephus noemt hem wel eens Caesar
(D. Lib. V, c. II, n. 3, c. VI, n. 2 en 5, c. VII, n. 3 en 4, c. VIII, n. 1;
V.M. v. 30877) en deze titel werd ook aan de zoon van de keizer gegeven.

Op de achtergrond krijgen we allerlei tafereeltjes te zien van ge¬
beurtenissen die voorvielen tijdens de belegering. Ze zijn echter niet
in chronologische volgorde gerangschikt. Men begint alvast de bomen te
vellen, want voor galgen en stormtorens was veel bout nodig. (D. Lib.
V, c. III, n. 2; C. VI, n. 2; V.M. v. 31063-31064 en 31583). De soldaten
houden de wacht hij de homenrooiers. Daarnaast op de berm staan vier
geharnaste krijgers, hellebaard in de hand, toe te zien hoe een jood
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10. Calvarie-retabel (detail van de predella in het Museum, Gent).

de linkerhand wordt afgehouwen. Op het kaphlok ligt de hand van het
slachtoffer, vastgehouden door een soldaat, terwijl een ander het hak¬
mes op de hand laat rusten en met zijn rechterhand een houten hamer
in de hoogte zwaait. Twee joden met van bloed druipende armen staan
er naast.

Titus deed velen de handen afhakken en hij zond ze naar Jeruza¬
lem terug om de leiders der oproerlingen, Johannes en Simon, te be¬
wegen van alle verdere strijd af te zien. (D. Lib. V, c. XI, n. 2; V.M.
v. 32531-32532.)

Hoger nog een ander afschuwelijk schouwspel. Drie galgen staan
opgericht, aan twee daarvan hengelen zes gehangenen en aan cle derde,
waartegen een laclder staat, wordt de zevende jood opgeknoopt. Rondde galgen staan alreeds zes kruisen geplant met gekruisigden beladen.
Drie mannen richten een zevende kruis op, waaraan reeds de gestrafte
geklonken is. We zien verder een soldaat bomen klieven niet de bijl
om er kruisen van te maken. Een groepje, bestaande uit schildwachten
en veroordeelden, staat toe te kijken. Ook deze foltering werd door
Titus oji grote schaal bevolen, omdat het hem onmogelijk scheen die
honderden gevangenen te bewaken. Hij hoopte daarbij dat de beleger¬
den door het zien van dit hos van kruisen de strijd zouden staken
(D. Lib. V, c. VI, n. 5, c. XI, n. 1; V.M. v. 32505-32517).
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11. Calvarie-retabel (detail van de predella in het Museum, Gent).

Daaronder, in een put, is een akelige scène te zien. Gruwelijke
dingen hebben de syriërs en arabieren uitgehaald met de joden die uit
de belegerde en verhongerde stad wegvluchtten. Deze slikten goudstuk¬
ken in om ze in bun lichaam te verbergen. De syriërs en arabieren
kwamen er gauw achter en sneden op één nacht de lichamen van
2.000 vluchtelingen open om het goud te zoeken in hun ingewanden
(D. Lib. V, c. X, n. 1, c. Xni, n. 4 en 5; V.M. v. 32387-32391). Twee
syriërs zijn hier bezig de opengereten buik van een jood te onderzoe¬
ken. Een andere worclt opengesneden en een derde ligt zieltogend neer
terwijl twee goudzoekers de gevonden stukken op de hand tellen.

Afb. 9:

Op de voorgrond liggen tonnen en pakkage van de legertros,
(D. Lib. V, c. II, n. 1), daarboven rijst het gevaarte op van een werp¬
tuig. Vóór het werptuig liggen twee kleine mondstukken van kanonnen
en erachter drie grote. Men bemerkt ook nog een affuit en kanonkogels.
Het is niet uit te maken welk type van werptuig liier werd geschilderd
en het schijnt wel dat de meester over werptuigen niet hijster goed was
ingelicht. Josephus gewaagt hier alleen over machinas (D. Lib. V,
c. II, n. 1) alhoewel hij verder (D. Lib. V, c. VI, n. de verschil¬
lende soorten opnoemt: scorpiones, catapultae, ballistae. Van Maerlant
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vertaalt deze namen door: tribucke, magnelen en pedrieren (V.M. v.
31597). Nu spreken wij nog over blijden en schietkatten.

Het werptuig dat we hier zien is een reuzengevaarte dat stevig in
de grond is geplaatst en aan palen is vastgesnoerd TS. De aanvoerder
deelt zijn bevelen uit, soldaten zijn koortsig in de weer om bet tuig
slagvaardig te maken, zij spannen het op met ijzeren tegengewichten
zodat het werpensgereed is. Enkele ronde werpstenen liggen reeds klaar
en in de verte zoeken twee soldaten er nog andere. Josephus beschrijft
liet dodende werk van de werpmachines, die door de verrassende ste-
nenval de joden ontmoedigen (D. Lib. V, c. VI, n. 3). Geschoord tegen
de wanden van de stadsmuren worden boomstammen opgericht die on¬
deraan in brand worden gestoken.

Op de achtergrond bespeuren we nog gevangenen die naar galgen
en kruisen worden opgeleid. Twee joden willen ontsnappen, de eerste
wordt bij de kraag gevat, de tweede wordt achternagezet.

Hoger zijn vier schansgravers een houten omheining aan het op¬
houwen; de palen worden met de kruiwagen aangevoerd en in de grond
geheid. Het lijkt eerder een versperring te zijn met hier en daar een
mirador. De Meester heeft hier ongetwijfeld de circumvallatio hedoeld
die Titus deed houwen (D. Lib. V, c. XII, n. 2; V.M. v. 32623-32643).
De muur had een totale lengte van 30 stadiën met 13 wachttorens. In
drie dagen was het werk voltooid. Van Maerlant beschrijft ook dat reu¬
zenwerk en voegt er aan toe: „Niemen ghelovets dan diet sacht". Blijk¬
baar heeft de schilder het ook niet geloofd, want hij heeft die circum¬
vallatio opgenomen als een houten versperring met uitkijkposten. Kon¬
den tot dusver in de nacht of langs onbewaakte wegen de levensmid¬
delen in de stad gebracht worden, de circumvallatio maakte daaraan
een einde en bezegelde de hongerdood der joden.

Heel in de verte rijst midden het bomenrijke landschap een kerk¬
torentje op, gelijk wij er eentje kunnen ontwaren op het landschap vanhet middenpaneel. De hemel is somber en dat geeft aan heel die tafe-
relenreeks een apocalyptische atmosfeer.

Rechts doemen de geweldige muren en burchten op van Jeruza¬
lem, schier oninneemhaar lijkt de fiere joodse stede. In het midden
stormen zwaar gewapende romeinen naar de muren op. De bres wordt
aangewezen door een hoofdman aan wiens voeten een krijger alreeds
geveld ligt. De noordkant van de Heilige Stad was met drie dikke inn¬
ren versterkt, daarmee heeft de schilder geen rekening gehouden, want
liier is maar één muur geschilderd, waarachter onmiddellijk de strijd
vóór de Tempel begint.

Afb. 10:

De bestorming van de burcht Antonia werd door Titus ingezet
nadat men de muren van de burcht met stormrammen had gerammeid.
De vaandrig met het veldteken is alreeds op de muur en wenkt de

78 A. Van Werveke geeft in zijn Bijdragen tot de Geschiedenis en de Oudheidkunde
van Vlaanderen, Gent, 1927, op p. 53 een beschrijving van de. blijde.
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anderen. Twee van de ruiterij en een trompetter volgen hem (D. Lib.
VII, c. I, n. 7; V.M. v. 32994), bedekt met grote schilden — concame-
ratis scutis — (D. Lib. VI, c. I, n. 3).

We zien verder vier soldaten langs de bres in de muur opkruipen,
zicli beschermend met schilden tegen de enorme stenen die neergewor¬
pen worden van de toren. Enkele van die stenen liggen hier verspreid.

Zo werd 's nachts de burcht veroverd waarna dan het handgemeen,
dat hier prachtig is geschilderd, ontstond (D. Lib. VI, c. I, n. 7 ; V.M.
v. 33010-33032). Er werd met het zwaard gevochten, man tegen man,
daar men geen gebruik kon maken van hogen of speren. Inderdaad, we
zien hier alleen zwaarden, strijdaksen, goedendags, strijdhamers en
bijlen, slechts een paar hellehaarden of lansen. In het strijdgewoel
kon men de partijen niet meer onderscheiden van elkander en aan
beide zijden stroomde veel bloed. De twee standaarden steken boven de
strijdende massa uit. Rome tegen Jeruzalem op zijn felst ! Doden en
wapenen worden vertrapt in dat kluwen van lijf aan lijf vechtende
krijgers die hun veldteken zegevierend uit de strijd willen halen.

Om toe te laten dit tafereeltje te zien, dat zich achter de eerste
muur afspeelde, heeft de Meester de afsluitende muur als een scherm
laten neervallen. Het tafereel van dit handgemeen wordt dan weer, als
een toneelschuifje, afgesloten door een berm waarachter een tweege¬
vecht plaatsvindt.

Waarschijnlijk gaat het hier over de jood Jonathas, die de romeinen
tot een tweegevecht uitdaagde. Pudens neemt de handschoen op, maar
wordt door Jonathas gedood. De roekeloze uitdager wordt dan door
Priscus, een romeins bevelhebber, met een pijl getroffen. Hier echter
wordt hij met een lans doorstoken (D. Lib. VI, c. 10, n. 10; V.M.
v. 33299-33316).

Meteen krijgen wij een zicht te aanschouwen op het hart van de
stad die echt middeleeuws aandoet. De Tempel is een gotisch gebouw
met afgeknotte toren en drie zadeldaken die van de gouden belegsels
glimmen. De beperkte ruimte liet evenwel de schilder niet toe een to¬
rengebouw te schilderen. De Tempel is hier breed en ineengedrongen,
terwijl hij op het middenpaneel hoog en slank boven de andere gebou¬
wen uitsteekt.

De twee gaanderijen van de Tempel zijn met joden bezet. Links,
aan het derde poortgebouw, staat een ladder langswaar een romein,
met schild bedekt, de bestorming inzet. Onderaan de ladder bereidt zich
een groepje krijgers voor om de beklimming te wagen (D. Lib. VI,
c. III, n. 1; V.M. v. 33326-33329). Aan de andere kant van de Tempel
echter zijn romeinse boogschutters bezig met de verschanste joden op
de laagste gaanderij te liestoken.

In de straten van Jeruzalem liggen de lijken opgestapeld van joden
die de hongerdood stierven (D. Lib. V, c. XII, n. 3; V.M. v. 32656-
32659 en D. Lib. VI, c. I, n. 1 ; V.M. v. 32888). Plunderaars lopen in en
uit de huizen oip zoek naar voedsel of buit (D. Lib. V, c. X, n. 2; V.M.
v. 32412-32413 en D. Lib. V, c. XII, n. 3; V.M. v. 32674). Er heerst in
de stad een diepe stilte als was zij in een lugubere nacht gedompeld
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(D. Lib. Y, c. XII, n. 3; V.M. v. 32672). Inderdaad ook die bijzonder¬
heid werd door de meester in kleuren verteld, want gans de predella
wordt overkoepeld door een bewolkte hemel.

Vooraan rechts ontdekken wij nog het eenzame figuurtje van een
soldaat die zijn strijdhandschoen heeft afgedaan en een hapje veror¬
bert. Maar dat tafereeltje behoort reeds tot de volgende scène, die
weerom met een berm wordt afgesloten van de vorige taferelen.

Afb. 11:
De belegering van de tempel is begonnen, maar meer wordt er ook

niet getoond. Boven op de rechterkant van de 'tempelgaanderij is brand
uitgebroken.

Langs de rechterkant van de Tempel kunnen wij weer een kijkje
nemen op het stadsgezicht van de ommuurde en versterkte stad. Op een
heuvel staat een middeleeuws slot, dat zou kunnen doorgaan voor het
paleis van Herodes. Daaronder ontvouwt zich de stad met allerlei
gebouwen, kerken en kapellen met spitse of koepeltorens, burchten en
stadspoorten. Al de huizen hebben sierlijke trapgevels, waarboven
schilddragers, heertjes of leeuwtjes met wapenbaniertjes prijken. Op
de schoorstenen staan ijzeren roeden met vaantjes of weerhaantjes, en
vogels zitten op de nok van de kerk. Deze middeleeuwse stad geeft de
indruk van een rustige en vredige atmosfeer, maar hinnen de huizen
gebeuren thans vreselijke dingen. De joodse bevolking leefde toen in
tweedracht en burgeroorlog, de partijgangers plunderden de stad en
naarmate de voedselschaarste zich deed gevoelen traden ze driester op
om onder doodsbedreiging de burgers te dwingen hun voorraad in te
leveren.

Oji de binnenkoer van het huisje (op het voorplan) zien we voor¬
eerst een vrouw die een brood aan de plunderaars afgeeft, een andere
wordt het voedsel zelfs uit de mond gehaald en een derde wordt met een
dolk bedreigd zo zij haar voedselvoorraad niet bovenhaalt (D. Lib. V,
c. X, n. 3; V.M. v. 32450). Al wie iets te eten had, verborg zich om het
ongestoord te kunnen verorberen. Een vrouw heeft zich hier verscholen
in haar huistuintje; het is geen heerlijk hapje, maar een lederen zool
waaraan ze peuzelt (D. Lib. V, c. X, n. 2; V.M. v. 32428-32429 en
D. Lib. VI, c. III, n. 3; V.M. v. 33358).

Het vreselijkste echter zien we gebeuren bij een buurvrouw. Twee
soldaten dringen gewapend haar huisje binnen, terwijl een derde, die
reeds de gruwel heeft gezien, de armen omhoog slaat ten teken van
grote verbijstering. Een wanhopige vrouw heeft haar kind overlangs
doorgesneden, de ene helft wordt aan het braadspit door de vlammen
van het haardvuur geroosterd, de andere helft ligt in een schotel vóór
haar. Met een handgebaar nodigt ze de binnentredende plunderaars uit
ten dis „à la fortune du pot". Ze waren cup de geur van gebraden vlees
binnengestormd, nu deinzen ze vol walg terug (D. Lib. VI. c. III,
n. 4; V.M. v. 33363-33424).

Haarfijn is hier alles geschilderd: de soldatenrok en uitrusting van
een plunderaar, de haard waarin de vlammen oplaaien en waarboven
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de blinkende koperen schaal hangt die het kaarslicht moet weerkaatsen,
de haardijzers met braadspit en de vloertegeltjes. Een echt middeleeuws
interieur, waarbinnen zich die ongelooflijke gruwel afspeelt. Geen won¬
der dat de meester dit dramatisch gebeuren zo fijn heeft gepenseeld,
want het was in de christelijke traditie een klassiek geworden anekdote
uit de geschiedenis van Jeruzalems verwoesting.

Rechts van de stadsmuur ligt een beboste heuvel, waar het treurig
einde van de overwonnen joden wordt afgebeeld. Ruiters patrouilleren
om de vluchtende stedelingen achterna te draven, ze jagen ze op een
plaats bijeen waar ze verkocht worden als slaven. Duidelijk zien we
hoe een soldaat het slavengeld ontvangt. De godswraak keerde zich
tegen de joden die de Messias hadden behandeld als een slaaf. Ze
werden in massa gevankelijk weggevoerd of verkocht (D. Lib. VI,
c. VIII, n. 2; V.M. v. 34010-34011).

De historische feiten spreken luid genoeg en ontslaan ons van
verdere commentaar. Jeruzalem is hard en grondig gestraft om de gods-
moord. Zo sluit dan de predella aan bij het middenpaneel als een
naspel bij de tragedie der Passie.

Uit de nauwkeurige picturale weergave van de historische details
van Josephus' verhaal blijkt dat de schilder de bedoeling heeft gehad
de ondergang van Jeruzalem zo getrouw mogelijk voor te stellen. Hij
heeft daarbij dit historisch feit gezien in het evangelisch perspectief
als de voorafbeelding van het wereldgericht.

Het thema van het altaarstuk doorloopt dus alle panelen en ver¬
bindt ze onafscheidelijk in de synthese van het kruismysterie zoals de
middeleeuwse vroomheid het voorstelde.

79 Het is mij aangenaam hier mijn dank te betuigen aan Prof. Dr. Ir. d'Hulst om
zijn gewaardeerde hulp bij de redactie van deze studie.

LE RETABLE DU CALVAIRE DE JOOS VAN WASSENHOVE
A GAND

par J. DE BAETS

Le retable attribué à Juste de Gand, dont le triptyque repose dans la Cathédrale
de St-Bavon et la prédelle dans le Musée des Beaux-Arts de Gand, constitue dans
son ensemble une synthèse du mystère de la Croix. Le panneau central, représentant
l'Offrande sanglante du Christ, est flanqué de deux volets montrant des typologies
de l'Ancien Testament et repose sur la prédelle évoquant le sac de Jérusalem.

Comme tel, ce retable est unique dans l'Histoire de l'Art Religieux, parce qu'il
est le témoin d'une tradition patristique qui est rarement reproduite dans les arts
plastiques.
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L'Evénement historique de la destruction de Jérusalem, prédit par Jésus, est
en même temps le prototype du jugement dernier. Toute la tradition chrétienne
est là pour appuyer la relation étroite existant entre la croix et le jugement du
monde à la fin des temps. Les origines de cette tradition remontent à St Augustin
et à la Sibylle d'Erythrée dont 011 connaît le fameux acrostiche.

Van Eyck a montré qu'il connaissait cette tradition en plaçant dans le Calvaire
du musée métropolitain de New York la terrible sibylle devant la croix. Elle semble
y annoncer l'événement dernier du monde.

Le peintre de la prédelle a voulu souligner le parallélisme évangélique du sac
de Jérusalem et du jugement dernier. Il a trouvé dans l'œuvre de Josephe et
probablement dans le résumé poétique du De Bello Judaico de Jacques Van
Maerlant tous les détails de la prise de Jérusalem.

Il est intéressant de noter la grande ressemblance qui existe entre les volets
du triptyque et deux miniatures d'une bible imagée appartenant au trésor de la
Cathédrale de St-Bavon. En effet, les mêmes détails et les mêmes sujets iconographi¬
ques démontrent que le peintre du retable a certainement connu ces miniatures
datant du XIV" ou du XVe siècle. En outre, la comparaison des mêmes volets
avec deux miniatures du Bréviaire Grimani révèle sinon une certaine dépendance,
du moins une même tradition.

L'analyse minutieuse de ce chef-d'œuvre à l'aide des sources révèle non seule¬
ment le réalisme raffiné et la finesse du détail, mais surtout sa grande valeur
artistique.

Il est incontestable que l'iconographie de ce retable donne aux critiques d'art
de précieuses indications pour saisir le sens de ce chef-d'œuvre et pour souligner
l'unité thématique des quatre panneaux.
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E. ROOBAERT

DE TRIOMFBOGEN

OPGERICHT TE ANTWERPEN
IN 1556, TER GELEGENHEID

VAN HET 22ste KAPITTEL VAN
DE ORDE VAN HET GULDEN VLIES

TN januari 1556 (n.s.) werd in de O.-L.-Vrouwkerk te Antwerpen het
■*- 22ste kapittel van liet Gulden Vlies gehouden. Wij zullen het liier
niet meer hebhen over het kapittel zelf : het ganse plechtstatige geheu¬
ren is trouwens reeds omstandig genoeg beschreven geworden1. Wel
zal getracht worden licht te werpen op één aspect van deze historische
gebeurtenis, aspect dat tot nog toe, ofwel werd veronachtzaamd, ofwel
verkeerdelijk voorgesteld.

Als omlijsting en opluistering van het bezoek aan Antwerpen door
Koning Filips, werden in 1556 door de magistraat van deze stad en
door haar gilden en naties van kooplieden, talrijke triomfbogen en
tonelen opgericht. Tot dusver bleef men met deze feestversieringen
nagenoeg onbekend: F. von Roeder-Baumhach liet ze in haar studie,
gewijd aan de in onze gewesten bij Blijde Intreden uitgevoerde feest¬
decoraties 2, helemaal onbesproken, en, hij gebrek aan vaste grond,
stelde F. Donnet wel zeer lichtvaardig voorop dat „... en 1556 on s'est
borné à replacer les monuments décoratifs érigés lors de l'entrée solem-
nelle de Philippe II à Anvers en 1549" 3. Zoals verder zal blijken is
zulks helemaal niet het geval geweest : in 1556 werd Antwerpen ver¬
sierd met een hele reeks triomfbogen en schouwtonelen, die, zowel wat
themata als uitvoeringswijze betreft, grondig verschilden van wat in

1 Baron de Reiffenberg, Histoire de l'Ordre de la Toison d'Or, Brussel 1830,
pp. 445-467; F. Donnet, Le chapitre de la Toison d'Or tenu à Anvers en l'Eglise
Notre-Dame en 1555, Antwerpen, 1924, p. 49 e.v.

2 Versieringen bij Blijde Inkomsten, Maerlant-Bibliotheek, XIII, Antwerpen-
Utrecht, 1943, p. 14. Cfr. F.J. Van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche
Schilderschool, Antwerpen, 1883, pp. 187-188.

3 O.e., p. 18. Cfr. E.J. Roobaert, De seer wonderlijcke schoone Triumphelijcke
Incompst van den Hooghmogenden Prince Philips ... in de stad van Antwerpen ...
Anno 1549 ..., Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 9, 1960,
pp. 56, 72, noot 127.
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1549 te zien was geweest. Dat een en ander wel eens herinnerde aan
wat hij Filips' Blijde Intrede was voorgesteld geworden, ligt voor de
hand, maar van een herhaling zonder meer kan eenvoudigweg geen
sprake zijn.

Het kapittel en de bij die gelegenheid opgetrokken feestversieringen
worden in tal van 16de-eeuwse verhalende bronnen vermeld. De
Chronycke van Antwerpen4 die wij hier als voorbeeld nemen, beschrijft
de Intrede van Koning Filips, evenals de andere momenten van het
ceremoniële geheuren, o.a. de plechtige optocht naar en de diensten
in de kathedraal. De anonieme Antwerpse kroniekschrijver heeft de
Blijde Inkomst van Filips nog levendig voor ogen en zegt dat de koning
„... quam tot Antwerpen inne, voor syn tweede reyse... Dese incoemst
des conincx was zeer triumphant ende costelyck van tvieren alder
natiën". Op de door de stad en door de naties opgerichte triomfbogen
gaat hij niet verder in, met uitzondering dan wat betreft de erehoog
van de Genuese natie (afh. 9, 10), die door een jammerlijk ongeval spe¬
ciaal in de actualiteit was komen te staan 5. Andere verhalende bronnen
van Antwerpse oorsprong zijn, in hun vermelding van het kapittel en
van de daarmee gepaard gaande feestelijkheden, al even bondig6.

Goltzius, die zijn inlichtingen blijkbaar van ooggetuigen heeft ont¬
vangen, weet nog dat er in 1556 talrijke triomfbogen zijn opgericht
geworden7. Op Guicciardini, die het nochtans met eigen ogen kon aan¬
schouwen, blijkt het prachtig vertoon toen minder indruk gemaakt te
hebben dan dat van de Blijde Intrede van 1549 8. Van Meteren daaren¬
tegen, die ze zeer waarschijnlijk niet zelf had gezien, vermeldt de heer¬
lijke triomfbogen en „stellagien" die in 1556 zijn vertoond geworden9.
Hiermede zijn dan meteen de voornaamste bronnen aangeduid, welke
door latere en ook nog door hedendaagse geschiedschrijvers, met het
oog op het hier behandelde historisch probleem, werden benut10.

4 Chronycke van Antwerpen sedert het jaer 1500 tot 1575, Antwerpen, 1843,
pp. 51-53.

5 Bij het ontploffen van het vuurwerk op de triomfboog vielen heel wat slacht¬
offers : cfr. Antwerpen, Stadsarchief, Vierschaar, nr. 80, bundel Anno 1555 ;
F. Donnet, o.e., pp. 51-54.

G Men zie ook: Chronycke van Nederlant, besonderlyck der Stadt Antwerpen, uit¬
gave Ch. Piot, Chroniques de Brabant et de Flandre, Brussel, 1879, p. 136;
F.G. Ulens, Antwerpsch Chronyckje, Leiden, 1743, pp. 51-55; Chronyck der stadt
Antwerpen, toegeschreven aan den notaris Bertryn, uitgave G. Van Havre. Uit¬
gaven der Antwerpsche Bibliophielen, 5, Antwerpen, 1879, p. 35; Brussel, Konink¬
lijke Bibliotheek, Handschriftenkabinet, Hs. nr. 7563-7567, f° 70, 72.

7 Los vivos retratos de todos los Emperadores desde Julio Cesar hasta el Emperador
Carlos V y don Fernando su Hermano, Antwerpen, 1560, Lib. I, f° Gg.

s Descrittione di tutti I Paesi Bassi, Antwerpen, Willem Silvius, 1567, f° 71-79.
9 Historie der Nederlandscher ende haerder Naburen Oorlogen ende geschiedenissen,

ed. 's Gravenhage, 1623, f° 19.
10 J.F. Willems, Chronologische lijst van oorkonden, de kamers van Rhetorica te

Antwerpen betreffende, Belgisch Museum, I (1837), p. 159; F.H. Mertens &
K.L. Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, Antwerpen, 1848, deel IV, pp. 258-261;
L. Torfs, Feestalbum van Antwerpen, Antwerpen, 1864, p. 23; Fl. Prims, Geschie¬
denis van Antwerpen, boekdeel XIX, Antwerpen, 1941, p. 1 e. v.
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Al deze verspreide en onsamenhangende vermeldingen maken ons
ten slotte niet veel wijzer nopens het pnnt waaraan wij hier in het
hijzonder onze aandacht zullen wijden: nl. de feestversieringen. Geluk¬
kig berust er in de rijke verzameling pamfletten op het Antwerpse
stadsarchief een tot nu toe niet opgemerkt vlugschrift, dat ons uitvoerig
inlicht over de verschillende erebogen, opgericht in 155611.

De drukker, en vermoedelijk ook de uitgever van dit vlugschrift, is
de nog weinig bekende Antwerpse drukker Antonius vander Idaghen,
alias Dumaeus 12. Het octrooi voor de uitgave werd hem te Antwerpen
verleend op 22 januari, zodat naar alle waarschijnlijkheid mag wor¬
den aangenomen dat het vlugschrift kort na de Intrede van Filips pers¬
klaar werd gemaakt13. Vermeldenswaard is wel dat het boekje de ver¬
melding draagt gevisiteerd te zijn geworden door een „geleerd man",
door de koning aangeduid. Heeft Dumaeus zich voor het hekomen van
het hoogst noodzakelijke octrooi wellicht gewend tot iemand uit de
omgeving van Filips 14 ? Wat er ook van zij, onze drukker is blijkbaar
vlug hij de zaak geweest en bovendien is hij ook nog van plan geweest
een vervolg op dit vlugschrift, ditmaal gewijd aan de plechtigheden
van het kapittel zelf, in het licht te geven15.

De steller van het pamflet wordt in de tekst niet vernoemd. Wie
deze anonymus ook moge zijn, niets zou het in twijfel trekken van zijn
woorden kunnen rechtvaardigen, als hij zegt alles te hebben beschre¬
ven „also wi dat selve gesien hebben"16 : stellig was hij ooggetuige van
hetgeen hij beschrijft. Voorts blijkt hij goed op de hoogte te zijn van
de ter plaatse getroffen maatregelen en voorbereidselen tot de feeste¬
lijkheden ", kent hij de details van het ongeval aan de triomfboog van

11 Pamfletten, nr. 291 ; 13 X 9, 8°; biz. A II - [VIII], Titelblad A [lr0]; tekst
A [I v° - VIII],

12 F. Olthoff, Boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers te Antwerpen, Antwerpen,
1891, p. 43; M. Sabbe, „Antwerpens Boekenmarkt ten tijde van Keizer Karei", in:
Uit het Plantijnsche Huis. Verspreide Opstellen, Antwerpen, 1924, pp. 150, 162;
Bulletin van de Maatschappij der Antwerpsche Bibliophielen, Antwerpen-Gent,
1887, p. 15; W. Nijhoff, L'art typographique dans les Pays-Bas pendant les années
1500 à 1540, 's Gravenhage, 1926, p. 31; Idem, Nederlandsche Bibliographie van
1500 -1540, 's Gravenhage, 1919, nrs. 775, 897, 1153, 1701 : Id., deel II, 's Gravenhage,
1940, nrs. 3045, 3209, 3521, 4105; Id., deel III, 's Gravenhage, 1958, nr. 4354.

13 Zoals eveneens blijkt uit verschillende passages van de tekst. Op 20 januari werd
door de Antwerpse magistra-at een onderzoek ingesteld naar de verantwoordelijk¬
heden voor het ongeval aan de triomfboog van de Genuezen (cfr. noot 5),
een omstandigheid die de auteur van het vlugschrift schijnt te kennen. Hij vermeldt
dat op 21 januari 1556 nog verscheidene slachtoffers van het ongeval te bed lagen.

14 Deze omstandigheid, die, gezien de aard van de uitgave, wel voor de hand ligt,
kan wellicht ook de verklaring leveren voor het feit dat wij het octrooi niet hebben
teruggevonden in de rekeningen van het zegelrecht in Brabant.

15 Zie Bijlage, Doc. III.
16 Elders zegt hij stukken gezien te hebben, afkomstig van de triomfboog van de

Genuese natie.
1T Hij vermeldt een ons onbekend stadsgebod van 17 januari, en laat ons de bijzonder¬

heid vernemen dat de magistraat speciale prijzen had uitgeloofd voor de feest¬
vierende gilden en ambachten.
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de Genuese natie en lieeft hij in zijn tekst ook enkele anonieme volkse
bedenkingen en reacties op dit alles opgetekend ls.

De anonymus brengt getrouwelijk en zakelijk verslag uit over alles
wat bij aangaande triomfbogen te Antwerpen heeft kunnen zien. De
verschillende stellages en erebogen, evenals de voorstellingen die zij
dragen, volgen elkaar op in een beschrijving die vrij is van elke zweem
van humanistische drukdoenerij. Aan literaire pretenties, zoals Gra¬
pheus er bij het opstellen van zijn relaas over de Blijde Intrede van
Filips blijkbaar koesterde, ontbreekt het de auteur van bet pamflet
volkomen. Gegevens die Grapheus zeker niet zou hebben verwaarloosd,
zoals afmetingen en kostprijs van de triomfbogen, bet aantal van de te
werk gestelde kunstenaars en dies meer, moeten wij liier ontberen.
Wel geeft de auteur er blijk van, vertrouwd te zijn met de eigentijdse
artistieke terminologie19 en zonder moeite de voorstellingen op de
triomfbogen — voorstellingen die trouwens niet bijster ingewikkeld
waren — te kunnen identificeren. Hierbij mag niet worden uit het oog
verloren dat een, zij het dan ook oppervlakkig, inzicht in de principes
van de antieke bouwstijlen evenals enige vertrouwdheid met de mytho¬
logische en bijbelse thema's, toentertijd in ruimere mate gemeengoed
zijn geweest, dan wij bet nu zouden vermoeden. Niet alleen de kunste¬
naars, maar ook de rederijkers en zeker de humanisten, waren met
deze gedachtenwereld ten zeerste vertrouwd.

Dit alles werkt dus voorlopig niet verhelderend met bet oog op de
identiteit van de auteur van het pamflet. Was het een Antwerps rede¬
rijker die het historisch gebeuren te boek heeft gesteld? Meerdere
voorbeelden van dergelijk gelegenheidswerk van de band van rede¬
rijkers kunnen overigens worden aangewezen 20. Of was het de drukker
zelf, Antonius Dumaeus dus, die het initiatief tot deze uitgave heeft
genomen en voor de tekst beeft gezorgd 21 ? Naar ons inzien, dient de
opsteller van het relaas van de feestvieringen van 1556 niet gezocht
te worden in de omgeving van de Antwerpse magistraat. Het boekje
kan, wat allure en presentatie betreft, niet vergeleken worden met de
vroegere uitgaven van Gillis van Diest, noch met de latere van Plantijn:
het is allesbehalve een typografisch monument en iedere vorm van
illustratie ontbreekt. Zeker is het ook geen uitgave door de magistraat
gesolliciteerd of beschermd, maar wel een vlugschrift — hiervan heeft

18 Zo moet te Antwerpen het gerucht in omloop zijn geweest dat het bestuur van de
Genuese natie de nabestaanden van de slachtoffers ter hulp zou komen.

111 O.m. bij de beschrijving van het kasteel van de Engelse natie (afb. 11) bewijst de
auteur bekend te zijn met de toentertijd, door bouwkundigen en theoretici zoals
P. Coec.ke, gebruikte terminologie.

20 E.J. Roobaert, Jan Walravens, alias Oomkens, schilder en rederijker te Brussel,
Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 10, 1961.

21 Onlangs is — o.i. ten onrechte (cfr. E.J. Roobaert, De seer ivonderlycke ..., o.e.,
p. 46, noot 88) — de mening geopperd geworden, dat de Nederlandse vertaling van
het werk van C. Grapheus op het actief van de drukker Gillis van Diest zou te
plaatsen zijn (Cfr. Catalogus Oude Drukken uit de Nederlanden, Boeken uit de
Collectie Arenberg, thans in de Verzameling Lensing A. Rosenwald, Brussel,
Albert I-Bibliotheek, 1961, p. 100, nr. 166).
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het alle kenmerken — dat, met opportunistische doeleinden in het licht
gezonden, zijn grootste afzet wel zal gekend hehhen gedurende de
eerste dagen na de Inkomst van de vorst, en dit bij een breder publiek.

Samenvattend mag dus worden gezegd, dat het vlugschrift, waarvan
het auteurschap voorlopig nog onbekend blijft, een betrouwbare en
goed ingelichte bron is van belangrijke gegevens over de feestvieringen
van 1556 te Antwerpen.

Ook in de hofkringen, en meer bepaald in de kringen van de Orde
van het Gulden Vlies, werd door meerdere personen — gezien hun
status uiteraard hiervoor op de geschikte plaats — schriftelijk relaas
uitgebracht van de plechtigheden, relaas waarhij dan ook de opgerichte
feestversieringen min of meer uitvoerig worden besproken. Meestal
wijden deze auteurs, officieren van de Orde, hun zeer bijzondere aan¬
dacht aan het ceremoniële gedeelte van het gebeuren, hetgeen vanzelf¬
sprekend ten nauwste samenhangt met hun eigen taak in het kader van
het kapittel. Eén onder lien nochtans, namelijk Jacques Le Boucq, gaat
in zijn handschrift bewaarde tekst gewijd aan de zitting van het
22ste kapittel te Antwerpen, uitvoerig in op de feestversieringen die
voor deze gebeurtenis het luisterrijk decorum vormden.

Het handschrift van Le Boucq is sedert lang bekend: de Reiffenberg
publiceerde er in 1830 reeds een lang uittreksel uit, gewijd aan de
plechtige optocht naar en aan de zittingen in de O.-L.-Vrouwkerk22.
Het manuscript bevond zich toen in de bibliotheek van de Gentse
bibliofiel P.P.C. Lammens23. F. Donnet24 vermeldt het handschrift
later, zonder het ooit zelf in handen te hebben gehad en niet op de
hoogte van de verdere lotgevallen ervan: in 1839 was het immers door
Burio aangekocht geworden25. Hield Burio het manuscript van Le
Boucq niet lang in zijn hezit26 ? Werd het tussen 1839 en 1858 wel-
22 O.e., pp. 462 e.v.
23 In de Catalogue des livres et manuscrits rares et précieux de la Bibliothèque de

feu M. P.P.C. Lammens, Gent, 21 oktober 1839, deel II, p. 4Ü6, n. 102, geciteerd als:
„Le Triumphe d'Anvers faict pour la noble feste de la Thoison d'Or tenu par les
très-hault et très-puissant Prince Phïle, roy d'Espagne, de France et d'Angleterre.
1555. In fol., demi reliure. Ms. fort intéressant pour l'histoire de la Toison d'Or,
particulièrement pour connaître les détails du chapitre qui a été tenu à Anvers en
1555. Le volume est rempli d'arcs de triomphe, des costumes des chevaliers, de
leurs armoiries etc. Toutes ces figures sont artistiquement (sic) peintes. On voit
par la fin du manuscrit qu'il a été faict en la ville de Valenciennes par Jacques
Lehoucq et fut achevé le 12 mars Tan de grâce 1555."

24 O.e., p. 48.
25 Volgens een gelijktijdige aantekening in het exemplaar van de catalogus van de

veiling Lammens, in de Gentse Universiteitsbibliotheek.
26 In de veilingscatalogus van de bibliotheek van deze bibliofiel (cfr. L. Le Clercq,

De Gentse en Brusselse boekdrukker Petrus Francisais de Goesin-Verhaeghe
[1753-1831], De Gulden Passer, 21 [1943], p. 210) wordt dit handschrift niet meer
vermeld; Cfr. Catalogue de livres anciens et modernes, Gent, 24 november 1858
(Gent, Universiteitsbibliotheek, G. 10724).
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licht verworven door de Gentse Universiteitsbibliotheek27 ? Hoe dan
ook, op deze laatste plaats is het op dit ogenblik niet terug te vinden28.

In 1890-91 vermeldde L. Devillers 29 in een lijst van de bewaard geble¬
ven handschriften van Jacques Le Boucq een manuscript betreffende
de „Triomfe van Antwerpen", manuscript dat ook thans nog berust
in de Bibliothèque Publique te Valenciennes 30 en dat, hoewel eveneens
uit de 16de eeuw daterend, niet te vereenzelvigen is met het zoek
geraakte exemplaar uit de collectie Lammens 31.

Nu wordt in de archieven van de Orde van het Gulden Vlies te
Wenen een met tal van miniaturen (afb. 1,2) verlucht handschrift
bewaard, dat insgelijks aan het Antwerpse kapittel is gewijd32. Wij
hebben het niet persoonlijk in handen gehad, maar konden het, dank
zij de bereidwilligheid van Graaf Max de Hohenberg, gedeeltelijk al¬
thans bestuderen op basis van microfilmen. Dit onderzoek leidde tot
de vaststelling dat het hier ging om het relaas van Le Boucq over het
kapittel. Het Weense handschrift, dat reeds vermeld wordt in de
18de-eeuwse inventaris van de archieven van de Orde destijds door
de Tiirck opgesteld 33, is dus evenmin het exemplaar dat eens in het

27 L. Quarré-Reybourdon, „Trois recueils de portraits", Dulletin de la Commission
Historique du Département du Nord, XXIII (1900), p. 9, vermeldt een handschrift
van Le Boucq, handelend over de feesten van het Gulden Vlies te Antwerpen,
bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent. Was dit wellicht het exemplaar
uit de veiling Lammens ?

28 Prof. dr. K. Van Acker, Hoofdbibliothecaris, die ingevolge onze navraag uitvoerige
opzoekingen heeft gedaan, welke jammer genoeg tot geen resultaat hebben geleid,
vinde hier onze oprechte dank.

29 S. v. Le Boucq, in: Biographie Nationale de Belgique, t. XI, Brussel, 1890-1891,
kol. 535-536.

30 M. A. Molinier, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes,
(Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France), Parijs,
1894, pp. 479-480, nr. 805. Het handschrift op papier telt 37 folio's, meet 335 op 212
millimeter en heeft een moderne hand. De Heer M.P. Lefrancq, Archiviste-
paléographe en conservator van de bibliotheek, kon ons nopens de herkomst van
het handschrift geen nadere gegevens verstrekken.

31 De wapenschilden, vermeld in de veilingscatalogus der verzameling Lammens,
ontbreken in het handschrift te Valenciennes. Evenmin bevat dit laatste de voor¬
stelling van de feestversieringen bij de St.-Michielsabdij, vermeld door de Reiffen-
berg. Uit de volgorde van de illustraties, die een geheel andere is dan die door
de Reiffenberg aangegeven, blijkt dat ook het Valencijnse handschrift niet geïden¬
tificeerd kan worden met het voormalige Lammens-manuscript.

32 I. Ruwet, Les Archives et Bibliothèques de Vienne et l'Histoire de Belgique,
Brussel, 1956, p. 793, nr. 24: „Le très admirable triomphe de la noble ordre de la
Toison d'Or chellebrée en la florissante ville d'Anvers l'an 1555. Ms. sur papier,
reliure de cuir. Texte français, avec les armes de Philippe II et la représentation
de son inauguration."

33 In de Inventaire des archives de l'Ordre de la Toison d'Or ... formé en 1759 et
1760 ... par E.J. de Tiirck (c/r. de Ghellinck Vaernewyck, „Bibliographie de l'Ordre
de la Toison d'Or", Bulletin de l'Académie Royale d'Archéologie de Belgique,
1907, p. 229, nr. 98) geciteerd als: „Ms. in 4° relié en veau portant pour titre: Le
tres admirable triomphe du noble ordre de la Toison d'Or célébré en la florissante
ville d'Anvers, avec plusieurs figures enluminées" (Brussel, Handschriftenkabinet,
Ms. nr. 20831, f° 246).
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bezit was van de heer Lammens34. Een 18de-eeuws afschrift van
dit Weense manuscript, overigens onvolledig en vrij onnauwkeurig,
bevindt zicli in het Handschriftenkabinet te Brussel3S.

Het is ons niet mogelijk geweest al deze, dikwijls van elkaar afwij¬
kende en elkaar aanvullende versies van het handschrift van Le Boucq,
onder alle oogpunten met elkaar te vergelijken. In welke verhouding
de handschriften te Wenen en te Valenciennes precies tot elkander
staan, is in de gegeven omstandigheden moeilijk na te gaan. Bij een
eerste nazicht zou men eventueel mogen veronderstellen dat het hand¬
schrift te V(alenciennes) opgesteld is geworden naar een of ander uit¬
voeriger voorbeeld3fi. In de volgorde en in de inhoud van de triomf¬
boogbeschrijvingen is, op enkele uitzonderingen na, een grote overeen¬
komst vast te stellen. Wat de formulering der beschrijvingen en wat
de keuze der illustraties betreft, moeten heel wat, zelfs zeer belangrijke
varianten worden aangestipt. In het W. handschrift wordt geen gewag
gemaakt van de stellagie van de schilders 37, stellagie die in het manus¬
cript te V. (afb. 23) beschreven en afgebeeld wordt. Dit laatste hand¬
schrift bevat op zijn beurt details die in het manuscript te W. niet
voorkomen38. Vooral echter in de illustraties lopen beide handschriften
fel uiteen 39 : niet alleen de details 40 maar ook het algemeen uitzicht

34 Zie noot 32. Het Lammens-exemplaar was in-folio (de Reiffenberg preciseerde „petit
in folio").

35 Ms. nr. 20.852, f° 117 e.v. C/r. de Gliellinck Vaernewyck, o.e., p. 254, nr. 242;
F. Lyna, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, t. XII,
Ronse, 1936, p. 63. In de marge van het handschrift wordt de rubriek en het
nummer aangegeven waaronder het handschrift van Le Boucq in de inventaris
van de Tiirclc is ingeschreven geworden.

30 De inleidende passages van het ms. te V. zijn duidelijk overgenomen uit de
opdracht aan P. de Werchin, die voorkomt in het handschrift te \V., evenwel met
weglating van de eigenlijke opdracht en besnoeiing van de tekst op vele plaatsen.

37 Ook in het 18de-eeuwse afschrift te Brussel ontbreekt de beschrijving van de
stellagie van de Violieren.

38 Bijv. wat betreft de stellagie van de Schutters (afb. 22), op de bovenverdieping
volledig bezet met papieren lantarens waarop de Bourgondische vuurslag stond
geschilderd (Handschrift te V., f° 20 v°). Dit handschrift bevat ook enkele afbeel¬
dingen van het groenwerk, de festoenen en de andere decoratieve motieven
waarmede de huizen op de Markt waren versierd (Ms. V., f° 17 v°, 18). Eén aldus
versierd gildehuis wordt afgebeeld in het Ms. W-, f° 18 (afb. 25).

39 Met betrekking tot de feestvieringen vindt men in beide handschriften afgebeela:
de allegorische figuren op kleine sokkels langsheen de straten (afb. 3-4), de
triomfboog der Genuese natie en de er vóór opgestelde obelisken (afb. 9-10), het
feestvuur van de Spanjaarden (afb. 6), het kasteel (afb. 7-8) en de stellagie (afb. 5)
van de Luceensen, de burcht van de Engelse (afb. 11) en die van de Duitse natie
(afb. 12), de triomfboog van de Oosterlingen (afb. 13-14), de stellagies van de
Goudbloem (afb. 15-17), de Olijftak (afb. 18), de Schutters (afb. 22) en de
magistraat (afb. 20-21), en tenslotte de reus Antigoon (afb. 24). Het Ms.-W. geeft
bovendien: de burgers opgesteld bij de „baillien" en de jongeling op zijn estrade
vóór de stellagie van de Schutters.

40 Vooral het decoratief rol- en beslagwerk wordt door beide handschriften ver¬
schillend voorgesteld.
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eil de constructie van de erebogen worden verschillend voorgesteld41.
Bovendien worden in het handschrift te V. de triomfbogen van Engel¬
sen, Duitsers en Oosterlingen onderling verwisseld 42.

Blijkbaar heeft Le Boucq zijn geïllustreerd relaas van de plechtig¬
heden van het kapittel in meerdere exemplaren en versies aangelegd 43.
Eén handschrift is ongetwijfeld bestemd voor P. de Werchin, aan wie
Le Boucq zijn geesteskind heeft opgedragen44. Andere exemplaren kun¬
nen aangemaakt zijn geworden door Le Boucq, of door anderen, naar
zijn oorspronkelijke versie en ten behoeve of in opdracht van het Hof
en de Orde. Zeer waarschijnlijk heeft de wapenheraut, in functie van
de bestemming die hij dacht te geven aan zijn handschrift, de tekst
ervan aangepast, aangevuld of ingekort45. In een present-exemplaar
mocht een in vleiende termen gestelde opdracht aan de beschermheer
niet ontbreken, een opdracht, die in andere exemplaren ingekort of
achterwege kon worden gelaten. Zo komen de ons bekende hand¬
schriften van Le Boucq ons dan ook voor als op verschillende tijdstip¬
pen aangelegde bewerkingen van één en dezelfde oorspronkelijke versie.

Jacques Le Boucq, wapenheraut 46 en bekend auteur van heraldische
en genealogische werken 47, heeft zijn relaas, naar hij zelf zegt, opge-

41 In het Ms.-V. wordt de triomfboog der Luccensen (afb. 8) voorgesteld als een
gebouw met drie verdiepingen en hoekige bolwerken. In bet W.-handschrift ziet
men echter vier verdiepingen en ronde hoektorens (afb. 7). De stellagie met deleeuwen (van de Luccensen) wordt in het W.-handschrift als een constructie met
twee verdiepingen (afb. 5), in het handschrift te V. als een stellagie .met één etagevoorgesteld. De architectonische verhoudingen en de voetstukken van de obelisken
vóór de triomfboog van de Genuese natie, zijn in beide handschriften geheelverschillend. Waar het W.-ms. op de tweede verdieping van deze ereboog een
grote opgehangen en beschilderde bol laat zien (afb. 9), toont het Y.-ms. een
krans van gevlochten gebladerte (afb. 10).

42 De triomfboog der Oosterlingen wordt b.v. verkeerdelijk voorgesteld als de ere¬
boog van de Engelse natie.

43 In de reeds geciteerde inventaris van de Tiirck worden vermeld: een beschrijving
van het kapittel „... du Stile du héraut Jacques L.B.", en een „relation de la
main originale du héraut Jacques L.B.." (Brussel, Handschriftenkabinet, Ms.
nummer 20.831, f° 185). Van Le Boucq wordt in de Stadsbibliotheek van

Bergen nog een ander handschrift aangaande de kapittels van de Orde bewaard
(cjr. P. Faider-Faider-Feytmans, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque
Publique de la ville de Möns, Gent-Parijs, 1931, p. 257, n. 598).

44 Is dit wellicht het Weense exemplaar, dat voor zover wij weten, het enige hand¬schrift is, waarin de opdracht aan de Werchin in extenso is opgenomen ? Dit
manuscript bevat ook de wapens en het devies (afb. 2). Volgens F. Donnet
(o.e., p. 83) zou het exemplaar Lammens als eerste bezitter de Werchin hebben
gehad. Deze auteur is echter niet bijzonder bevoegd om zich hierover uit te
spreken.

45 In het Weense handschrift worden naast de beschrijving van de feestversieringen,
en van de plechtigheden in de kerk, gegevens betreffende het kapittel (als: een
lijst van de leden van de Orde) aangegeven die in het Ms. te V. ontbreken. Het
is echter onmogelijk na te gaan in hoeverre dit laatste volledig is bewaard.

10 De Reiffenberg, o.e., p. 462; Brussel, Handschriftenkabinet, Ms. n. 20831, f° 185.
Hij noemt zich zelf (in 1572) „lieutenant du Thoison d'Or", en heraut van
Filips II (c/r. F. Lyna, o.e., p. 3).

47 Catalogue de la Bibliothèque de M.F.V. Goethals, s.L, s.d., p. 150, n. 675, p. 132,
n. 579; L. Devillers, o.e., kol. 536; F. Lyna, o.e., p. 3. Van zijn hand is waarschijn-
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stelcl ter intentie van P. de Werchin, gouverneur van Doornik en Vlies¬
ridder, die zelf niet naar Antwerpen was kunnen komen 48. Hij lieeft
in zijn relaas eveneens de herinnering willen vastleggen aan de plech¬
tigheden van het kapittel, dat voorheen nooit zo luisterrijk was gevierd
geworden40. Daarom heeft hij — en hierbij citeren wij zijn eigen
bewoordingen — „dispainct, pourtraict et mesuré toutes les triumphal¬
les escliaffaults, tabernacles, bastillons, chasteaux et même escript tous
les rebus, dictiers a che servants, sans en laisser rien derrière, et le tout
mesuré selon la mesure et le piedt de Valenchiennes"50. Inderdaad
lieeft Le Boucq de plechtige optocht, de voornaamste triomfbogen en
stellages van de stad en van de naties, evenals het feestelijk decor in de
O.-L.-Vrouwkerk in zijn handschriften afgebeeld 51.

Aan zijn verhaal, in verschillende versies tot ons gekomen, hebben
wij een waardevolle bron voor de kennis van de feestversieringen van
1556. Zijn beschrijving, kort na de plechtigheden te boek gesteld52,
zal wel hoofdzakelijk op eigen aanschouwing berusten. Veel inlichtin¬
gen van lokale zegslieden blijkt hij niet te hebben gehad of te hebben
gezocht53. Dit brengt mede dat hij voor bepaalde zaken wel eens in
gebreke moet blijven. Zo vermeldt liij de geschilderde taferelen niet,
welke waren aangebracht op de triomfboog van de Genuese natie
(afb. 9, 10) 54. Ondanks deze tekortkomingen blijft het relaas van de
wapenheraut een waardevol ooggetuigeverslag 55. Zelf schilder se, heeft
hij met vakkennis en waardering het oeuvre van zijn Antwerpse colle¬
ga's bekeken. De ereboog, door de stad op de grote Markt opgericht
(afb. 20,21), heeft hem zeer geboeid. Bij de beschrijving van het
kleurrijke en „scientifique" tafereel op de stellage van de Olijftak (afb.
18), dat naar zijn oordeel en schatting honderd karolus gulden waard
is, dient hij zich zelfs aan als deskundige. En evenzeer de iconografische
inhoud heeft hem beziggehouden: bij laat bijv. niet na de symbolische

lijk het bekende Recueil d'Arras (cfr. L. Quarré-Reybourbon, o.e., p. 9 vlg.;
M.J. Onghena, De Iconografie van Filips de Schone, Académie Royale de Belgi-
que, Mémoires, Classe des Beaux-Arts, t. V, fase. 5, Brussel, 1959, p. 8).

48 De Reiffenberg, o.e., p. 462; F. Donnet, o.e., p. 48; Brussel, Handschriftenkabinet,
Ms. n. 20852, f° 117; Ms. te W., f° I v°-3.

49 Ms. te W„ f° I v°, Ms. te V., f" 2.
50 Ibid.
51 Een opsomming van de illustraties in het voormalige exemplaar Lammens bij

de Reiffenberg (o.e., p. 462). Zie ook noot 39.
52 Verschillende handschriften dragen de vermelding „Valenciennes, 12 mars 1556"

(Ms. te W., f° 2 v°).
53 O.m. van de leden van de Engelse natie te Antwerpen blijkt hij inlichtingen te

hebben ontvangen.
54 Ook kon hij het kasteel, opgericht door de natie van Lucca, dat volledig opbrandde,

niet opmeten.
55 Le Boucq was, als wapenheraut betrokken bij de plechtigheden van het kapittel,

wel goed geplaatst om deze gebeurtenis te beschrijven.
56 Zie noot 47. Op zijn grafschrift werd hij herdacht als „pictor... imitator

Apellis egregis" {cfr. L. Devillers, o.e., kol. 536; L. Quarré-Reybourbon, o.e., p. 9).
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5. Stellage van de natie van Lucca. Ms.-Wenen. 6. Feestvuur van de Spanjaarden. Ms. - Wenen.



7. Burcht van de natie van Lucca. Ms.-Wenen. 8. Kasteel van de natie van Lucca. Ms. - Valenciennes.



9. Triomfboog van de Genuese natie. Ms.-Wenen. 10. Triomfboog van de Genuese natie. Ms. - Valenciennes.



11. Kasteel van de Engelse natie. Ms.-Wenen. 12. Kasteel van de Duitse natie. Ms.-Wenen.
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OO 13. Triomfboog van de Oosterlingen. Ms.-Wenen. 14. Triomfboog

lenciennes.
van de natie der Oosterlingen. Ms.-Va-



betekenis van de voorstellingen te onderlijnen, de opschriften toe te
lichten en te verklaren. Onze wapenheraut en schilder was zeker genoeg
vertrouwd met de gedachtenwereld van de lóde-eeuwse schilderkunst,
zodat wij, wat betreft de op de triomfbogen uitgebeelde thema's, zeker
op zijn verklaringen kunnen vertrouwen.

En dan zijn er nog de miniaturen, weliswaar werk van een liefhebber,
waarmee hij zijn relaas heeft opgeluisterd. De zeer schaarse grafische
documenten betreffende de feestversieringen van 1556 die tot ons zijn
gekomen57, worden op hijzonder gelukkige wijze aangevuld door de
niet onaardige, rijk gekleurde miniaturen in de handschriften van Le
Boucq.

In een ander handschrift, dat volgens F. Donnet eens tot de verzame¬
lingen van de hertog van Arenberg heeft behoord, zonden de plechtig¬
heden van 1556 eveneens zijn beschreven geworden 5S. Ook in dit hand¬
schrift zouden talrijke decoratieve motieven uit de feestversieringen
van 1556 voorgesteld zijn geweest. Wij hebben het niet kunnen terug¬
vinden, hetgeen, gezien de duistere lotgevallen van deze beroemde collec¬
tie, wel niet hoeft te verwonderen 50.

Dezelfde auteur 00 vermeldt tenslotte ook nog een relaas — eveneens
gewijd aan het kapittel van 1556 —, opgesteld door Antoine de Beau¬
laincourt, „homme de guerre et de lettres", eerste wapenheraut van de
Orde, geheten „Thoison d'Or" 61. Dit handschrift zou zich op het ogen¬
blik nog bevinden op het kasteel van Beauvoir-Rivière te Wavens-sur-
l'Authie (Pas-de-Calais) 62. Het origineel hebben wij niet kunnen raad-

67 J. Jacquot, Panorama des Fêtes et Cérémonies du Règne, Les Fêtes de la Renais¬
sance, Fêtes et Cérémonies au temps de Charles Quint, t. II, Parijs, 1960, p. 462,
noot 56; ni. een prent, Apollo en de zeven muzen voorstellend, uitgegeven door
J. Cock in 1555, en een andere prent, Apollo en de negen muzen (F.H. fecit,
J. Goltzius excudit), beide naar F. Floris. Cfr. noot 105. En nog dient nagegaan,
in hoeverre deze prenten wel rechtstreeks verband houden met het gelijknamig
thema op de stellage van de schilders (zie verder).

68 O.e., pp. 48, 85 : Le triomphe d'Anvers pour la fête de la Thoison d'Or tenu par
le Prince Philippe, roy d'Espagne en 1555.

59 M.E. Kronenberg, De verspreiding van de Arenberg-collectie, Het Boek, XXXIII
(1958-1959).

80 F. Donnet, o.e., pp. 48, 83.
61 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Acquits de Lille, n. 1176; Id., Handschriften¬

kabinet, Ms. n. 20830, f° 368-369 ; Ms. n. 20852, f° 103 ; Ch. de Linas, Notice sur la vie
et les œuvres d'Antoine de Beaulaincourt, roi d'armes de la Toison d'Or, Mémoires
de la Société des Antiquaires de la Morinie, .1854; Id., „Le renvoi de l'Ordre de
France. Relation d'A. de Beaulaincourt, roi d'armes de la Toison d'Or" in A. Dinaux,
Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique,
3e série, t. V, Valenciennes, 1855, p. 28 volgg. ; L.P. Gachard-C. Piot, Collection
des Voyages des Souverains des Pays-Bas, Brussel, 1873, t. II, p. 396, noot 2;
J. Finot, Inventaire sommaire des archives départementales du Nord, Rijsel,
1885, t. V, p. 154, 201, 219-220; R. Rodière-C. de la Charie, Archives de la famille
de Beaulaincourt, Annales de la Société d'Etudes de la Province de Cambrai, t. II,
1911, p. 90 volgg.; A. Roman d'Amat, s.v. de Beaulaincourt in: Dictionnaire de
Biographie Française, t. V, Parijs, 1951, kol. 1112.

02 R. Rodière-C. de la Charie, o.e., p. 326 volgg. —• Deze inlichting danken wij aan
de Heer P. Bougard, Directeur des Services d'Archives du Pas-de-Calais te Atrecht.
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plegen, wel een 18de-eeuws afschrift ervan, bewaard in het Hand¬
schriftenkabinet te Brussel63.

De aandacht van de Beaulaincourt is vooral gegaan naar het ceremo¬
niële gedeelte van de plechtigheid. Hij laat niet na, bij de beschrijving
van het feestelijke decor in de kerk, de rol die hij hij dit alles zelf
mocht spelen te onderstrepen 64. De feestversieringen langsheen de stra¬
ten van Antwerpen worden slechts terloops vermeld in zijn relaas,
dat men bezwaarlijk anders kan noemen dan een zakelijk en ambtelijk
verslag door de officier van de Orde 65.

Dit ongetwijfeld nog onvolledig overzicht van de handschriften, ge¬
wijd aan het 22ste kapittel van de Orde van het Gulden Vlies te
Antwerpen 6ti, wijst wel op de grote belangstelling welke deze histo¬
rische gebeurtenis heeft gewekt in de omgeving van de Orde, en meer
in het hijzonder bij de officieren van het Gulden Vlies. Dat de wapen¬
herauten van de Orde de feestelijkheden van 1556 te boek hebben ge¬
steld, ligt ten andere volledig in de lijn van de taken die aan deze
officieren van het Gulden Vlies in de 16de eeuw waren voorbehouden.
Zij zijn de vertrouwensmannen van de vorst geweest inzake alles wat
— in het kader van de Orde — decorum en etiquette betrof. Zij hiel¬
den toezicht op de genealogische en heraldische bijzonderheden in
het feestelijk decor van de openbare plechtigheden. Zij moesten in¬
staan voor de luisterrijke enscenering van rouwceremoniën en feeste¬
lijke gebeurtenissen aan het Hof. Naar hun richtlijnen werkten lokale,
of in opdracht van het Hof werkende kunstenaars aan de feestelijke tooi
van het paleis of het kerkgebouw waar de plechtigheid werd gehou¬
den 67. Het was hun taak, ter plaatse alles voor te bereiden en te onder¬
handelen met de plaatselijke autoriteiten 6S, opdat de verschijning van
de vorst en van zijn hofhouding zo representatief en luisterrijk moge¬
lijk zou geschieden.

Zulk een veelzijdige bedrijvigheid wordt door A. de Beaulaincourt
rond het midden van de 16de eeuw aan de dag gelegd. In 1559
is hij naar Brussel ontboden geworden om, bij het overlijden van Karei
V, de „Pompe Funèbre" te ensceneren. Naar zijn onderrichtingen wer-

63 Ms. n. 20852, f° 103. Het verslag van de Beaulaincourt wordt eveneens vermeld in
de inventaris van de Türck (Ibid., Ms. n. 20831, f. 185).

64 Zie p. 13, noot 72.
65 Het verslag, afgesloten op 22 februari 1556 (c/r. Brussel, Handschriftenkabinet,

Ms. li. 20852, f°115v°), doet o,m zijn onpersoonlijke verhaaltrant denken aan de
andere rapporten die van de Beaulaincourt zijn gekend.

00 Nog in andere handschriften (geciteerd bij de Ghellinck Vaernewyck, o.e., pas¬
sim) blijkt het 22e kapittel te zijn besproken. Met de beschrijvingen van de
Beaulaincourt en Le Boucq menen wij wel de meest oorspronkelijke getuige¬
nissen te hebben achterhaald.

07 L.P. Gachard-C. Piot, o.e., t. II, p. 545.
68 Hierbij blijken de onderrichtingen van Thoison d'Or niet altijd goedschiks door

de lokale gezagsdragers aanvaard te zijn geworden (c/r. E.J. Roobaert, „Bijdragen
tot de activiteit van een 16e-eeuwse kunstenaarsfamilie te Gent", Bulletin van de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 7 (1958), doe. III, p. 234, noot 2.
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den de roemrijke wapenfeiten van de Keizer op het grote schip in
de rouwstoet uitgebeeld 69, en werden wapens, deviezen en heraldische
panelen onder zijn leiding in de kerk van Ste-Goedele aangebracht7°.
In hetzelfde jaar is hij eveneens heiast met de voorbereiding van het
kapittel van het Gulden Vlies te Gent71, en ook met de voorbereiding
van het 22ste kapittel heeft hij zich zeer actief beziggehouden. Te
Brussel en te Rijsel verrichtte hij genealogische opzoekingen aangaan¬
de de wapenschilden van de leden van de Orde, wapenschilden, uit te
heelden en op te hangen in het koor van de O.-L.-Vrouwkerk. Hij liet
van de noodzakelijke veranderings- en aanpassingswerken in de kerk,
een patroon „au petit pied" opmaken. Dit ontwerp bezorgde hij aan
de schilders te Antwerpen, na het aan de vorst te hebben voorgelegd
en het te hebben voorzien van de door deze laatste gewenste verande¬
ringen. De kunstenaars hebben er hij de opluistering van het kerkinte¬
rieur en hij het schilderen van de heraldische en decoratieve panelen,
rechtstreeks naar zijn richtlijnen gewerkt. Op bevel van Filips heeft
hij zich naar Antwerpen begeven om er de werken in de latere kathe¬
draal te volgen en te bespoedigen 72.

Dat de Beaulaincourt hierbij een en ander betreffende het verloop
en het typisch uitzicht van de plechtigheden heeft aangetekend, hoeft
ons dan ook niet te verwonderen. Men mag wel veronderstellen, dat de
wapenherauten, naast de ambtelijke verslagen waartoe zij ambtshalve
gehouden waren, dikwijls tot eigen nut en lering, uitvoerige aanteke¬
ningen maakten nopens de plechtigheden waarhij zij zo nauw be¬
trokken waren73. Dergelijke aantekeningen waren in de bibliotheek
van een wapenheraut op liun plaats. Zo bezat Nicolas de Hames, Thoi-
son d'Or, een hoek „vol geschilderde diverssche manieren oft ordinan-
cien van uytvaerten van diversche princen" 74. Ook Le Boucq bezat aan¬
tekeningen in die aard 75.

Ook andere redenen kunnen het betrekkelijk groot aantal hand¬
schriften betreffende het 22ste kapittel van het Galden Vlies helpen ver¬
klaren. Beweegredenen van meer lucratieve aard kunnen de wapen¬
herauten ertoe liehhen aangezet de luisterrijke gebeurtenissen uit hun

G!) Afgebeeld en besproken in J. Jacquot, o.e., p. 467 volg., pl. XLVI.
70 J. Finot, o.e., t. V, p. 201 ; R. Rodière-C. de la Charie, o.e., p. 104. — In 1555

bad de Beaulaincourt in de Ste-Goedelekerk de plechtigheden ter nagedachtenis
van Johanna van Castillië geënsceneerd (Brussel, Algemeen Rijksarchief, Acquits
de Lille, n. 1176).

71 J. Finot, o.e., p. 219-220.
7- Brussel, Handschriftenkabinet, Ms. n. 20852, f° 103-104; Ms. n. 20830, f° 381 volg.;

Id., Algemeen Rijksarchief, Acquits de Lille, n. 1176.
73 Dergelijke aantekeningen „Mémoires", worden b.v. vermeld onder de tot ons

gekomen handschriften van A. de Beaulaincourt (cfr. R. Rodière-C. de la Charie,
o.e., p. 326).

74 A. Pinchart, Archives des Arts, Sciences et Lettres, Gent, 1860, t. I, p. 112.
75 „Testament de Jacques Le Boucq, héraut d'armes de Valenciennes, passé le

5 janvier 1571", in: A. Dinaux, Archives historiques et littéraires du Nord de la
France et du Midi de la Belgique, t. IV, 1854, pp. 156-158.
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dagen in woord en beeld op te tekenen. Er bestaan trouwens aandui¬
dingen dat zij m.li.o. hierop van hun bevoorrechte positie gebruik
maakten. Zo blijkt het — om slechts één voorbeeld te noemen — dat
Thoison d'Or en zijn collega's in 1559 een octrooi hebben bekomen
om de „Pompe Funèbre" van Karei V uit te geven 7e. En al heeft Le
Boucq zijn verhaal te hoek jgesteld met zeer nobele bedoelingen, onmo¬
gelijk is het niet, dat ook hij de bedoeling heeft gehad, achteraf zijn
geïllustreerd relaas te publiceren. Hij heeft zijn tekst en illustraties
herhaaldelijk bewerkt en aangepast met het oog op publicatie. Waar
zijn eigen inspiratie en talent te kort zijn geschoten, heeft hij zijn
heil moeten zoeken in plagiaat. Met de inleidende passages, die hij uit
de beschrijving van ide Blijde Intrede van 1549, van de hand van C.
Grapheus, letterlijk heeft overgenomen wilde hij blijkbaar aan zijn
werk dit voor de tijd onmisbaar geacht vleugje humanistische zwaar¬
wichtigheid verlenen en het introduceren hij het geleerde publiek T8.
Of zijn relaas inderdaad ooit werd gedrukt, is ons niet bekend.

Samenvattend mag dus gezegd worden, dat een verscheiden en be¬
langrijk bronnenmateriaal aangaande de feestversieringen van 1556 ter
onzer beschikking staat. Vooral bet Antwerpse pamflet en het hand¬
schrift van Le Boucq zijn voor ons onderwerp van kapitale betekenis:
zij vormen van elkaar afwijkende en elkaar aanvullende getuigenissen79.
Waar Le Boucq enkele triomfbogen van de vreemde naties op eerder
summiere wijze beschrijft, geeft hij aangaande de stellages van de
kolveniers en van de stad meer bijzonderheden aan dan de auteur van
het pamflet. Deze laatste tenslotte, is dikwijls beter op de hoogte van
lokale omstandigheden, die Le Boucq als niet-Antwerpenaar uiteraard
minder goed kennen kon.

Het weze ons toegelaten aan deze in aanhang gepubliceerde bronnen,
enkele beschouwingen en toelichtingen toe te voegen.

Al hadden de Antwerpse magistraat en de naties in 1549 buitengewone
inspanningen en kosten gedaan om de Blijde Intrede van de Erfprins
met de nodige luister te omringen, het kapittel van de Orde is opnieuw

76 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer n. 20790, f° 13: Van een octroy
om te moghen doen prenten zoe wel by gescrifte als figuren de pompe funebre
ende andere ceremonien vande exequien van onsen heere den Keysere voer den
thoison der ende ander heraulten in date den XXIIII january anno XVCLVIII,
signata Overloope ; maer want dieselve gerekent syn by den escroyen ergo bier nyet.
Onvolledig bij A. Wauters, „Documents pour servir à l'histoire de l'imprimerie
dans l'ancien Duché de Brabant", Bulletin du Bibliophile Belge, t. XII (1856),
p. 80. J. Jacquot (o.e., pp. 468, 490, 491) noemt een aantal 16de-eeuwse uitgaven
op, gewijd aan deze plechtigheid. Het is ons onmogelijk na te gaan of deze
uitgaven enig verband houden met het hier vermelde octrooi.

77 Ms. te V., f° 4-4 v°; Ms. te W., f° 4; Brussel, Handschriftenkabinet, Ms. n. 20.852,
f° 117 v°. — Cfr. C. Grapheus, De Triumphe van Antwerpen. De seer wonderlycke
... Incompst van ... Prince Philips ..., Antwerpen, Gillis van Diest, 1550, f° A iiii.

78 Dit blijkt b.v. zeer duidelijk in het handschrift van Le Boucq, bewaard te Valen¬
ciennes, waar een in het Latijn gestelde en in fraai humanistisch kapitaalschrift
geschreven ontwerp van „Praefatio" is toegevoegd. Ook hier heeft Le Boucq
zijn model zeer goed voor ogen gehad.

79 Antwerpen, Stadsarchief, Privilegiekamer, n. 313, bundel Anno 1555.
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de aanleiding geworden voor een misschien minder omvangrijk en origi¬
neel, maar toch nog indrukwekkend vertoon. In september 1555 had de
Antwerpse magistraat zijn gedeputeerden opdracht gegeven te Brussel
te informeren naar de datum waarop Filips naar Antwerpen dacht te
komen en het kapittel te houden so. Op 28 oktober kreeg de stad kennis
van het schrijven van de Orde, waarin werd aangekondigd dat het
kapittel in december zou gehouden worden 81. Het onverwachte uitstel¬
len van de plechtigheid82 heeft de magistraat in moeilijkheden ge¬
bracht. Nog op 16 januari 1556 zond hij, bezorgd om de „receptie",
een brief naar zijn gedeputeerden om zeker nieuws S3. In afwachting
was reeds op 11 januari omgeroepen geworden dat alle kramen langs¬
heen de weg, die Filips bij zijn bezoek aan Antwerpen nemen zou,
moesten verdwijnen84, 's Daags voor het bezoek — op 17 januari —
werd iedereen nog eens aangemaand spoed te maken met de voorbe¬
reidingen. De naties werden aangezet hun lokalen feestelijk te versieren
en te verlichten en met „ander triumphelyck oieract" hun genegenheid
tegenover de vorst te betuigen. Om de ijver van de ambachtsgilden, de
rederijkerskamers en de schuttersgilden te stimuleren, had de magistraat
speciale prijzen in het vooruitzicht gesteld.

De drie rederijkerskamers hadden zich zeker niet laten pramen om het
hunne bij te dragen tot de opluistering van het feest. De actieve deel¬
name van rederijkersgilden aan dergelijke openbare feestelijkheden is
zeker niet ongewoon te noemenS5. Gans de 16de eeuw door, o.m. in
1549, hebben zij hun medewerking verleend. Maar zover wij het kunnen
nagaan, is het hier wel de eerste maal dat wij, in het raam van een
vorstelijk bezoek, hun individuele prestaties nauwkeuriger kunnen om¬
lijnen. Iedere kamer heeft namelijk in 1556, in opdracht van de magi¬
straat maar waarschijnlijk op eigen krachten en zeker naar eigen vin¬
ding, een triomfboog, stellage of punt opgericht.

De „scientifiques painctres" hadden voor hun lokaal op de grote
Markt, een kunstig toneel opgericht, waar „De Berg van Parnassus en de
negen Muzen" werd voorgesteld (afb. 28) 85. Dit thema, dat in 1549 ge¬
schilderd is geworden op de triomfboog van de Genuese natie 86, blijkt
te Antwerpen zeer geliefd te zijn geweest. Het werd later nog dikwijls
voorgesteld, o.m. bij de Blijde Intreden van François d'Anjou in 15 82 87,

80 Ibid. Cfr. F. Prims, Inventaris op de „Missiven en Information". XVIe eeuw,
Antwerpsch Archievenblad, 2e reeks, 4 (1929), p. 177; F. Donnet, o.e., p. 14.

81 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Acquits de Lille, n. 1176; Id., Handschriften¬
kabinet, Ms. n. 20830, f° 382-383, Ms. n. 20.852, f° 103, 159 v°; De Reiffenberg,
o.e., p. 442.

82 Cfr. noot 79.
83 Antwerpen, Stadsarchief, Privilegiekamer n. 915, f° 197 v°; F. Donnet, o.e., p. 15-16.
84 E.J. Roobaert, Jan Walravens, o.e.
85 Ph. Rombouts-Th. Van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der

Antwerpsche Sint Lukasgilde, Antwerpen, t. I, p. 190.
86 C. Grapheus, o.e., f° F iiii v°.
ST J. Jacquot, Les Fêtes de la Renaissance. Etudes réunies et présentées par —,

Parijs, 1956, t. I, pl. XXX, fig. 8; F.Y. Yates, The Valois tapestries, Londen, 1959,
p. 69, pl. 24 a, pl. IV (alwaar de interpretatie van dit thema zeer aan te vechten is).



terwijl hel ook een van de „costumelijcke" punten van de jaarlijkse
grote omgangen is geworden 8S.

De Goudbloem had op de Markt, voor de Keersse, een toneel ge¬
bouwd, waarop eveneens door acterende personages, waarschijnlijk in
hoofdzaak leden van de Kamer, een punt van Koning David, die zijn
zoon Salomon het Rijk van Israël in handen geeft, werd uitgevoerd
(afb. 15-17). In dit thema, dat telkens weer, ook in andere gewesten
van het land, bij Blijde Intreden werd vertoond89, ligt een duidelijke
toespeling op het nieuwe bewind van Filips vervat.

Eveneens op de Markt, had de Olijftak een groot tanneel opgericht,
overvloedig behangen met groenwerk en versierd met een rijk geschil¬
derd tafereel. Talrijke jonge maagden, deugden en andere allegorieën
uitbeeldend, evolueerden op dit tanneel 90.

Een feit komt onmiddellijk naar voor bij de beschouwing van de
stellages opgericht door de rederijkerskamers : nl. het overwegen van
het „tableau vivant", van de toneelvoorstelling. Aan de triomfbogen van
de rederijkers blijken, met uitzondering van de stellage van de Olijftak,
geen uitgewerkte geschilderde voorstellingen voor te komen. Dit zal wel
niet uitsluitend het gevolg zijn van een gebrek aan tijd, alhoewel deze
factor er kan toe hebben verplicht de minder tijdrovende en gemakke¬
lijker oplossing van het „tableau vivant" aan te wenden. Een uitgewerkt
geschilderd decor, zoals het landschap dat de H. Christoffel op de stel¬
lage van de Schutters tot achtergrond heeft gediend (afb. 22), is eerder
uitzonderlijk.

Toneelvoorstellingen geven op triomfbogen, is trouwens een van de
specifieke activiteiten van de rederijkerskamers. Ook in 1549 b.v. was er
op de triomfbogen, bekostigd door de stad, in overwegende mate ge¬
bruik gemaakt van bet „tableau vivant", en kwamen uitgewerkte ge¬
schilderde taferelen in heel wat mindere mate voor 91. Die traditie heeft
zich in 1556 nog grotendeels ongewijzigd gehandhaafd. Ook op de stel¬
lage van de stad, vóór het stadhuis (afb. 20, 21), werden twee „histoires
de gens vifs", met bijbelse inslag, door de Violieren opgevoerd 92. Alleen
enkele decoratieve en bijkomstige elementen blijken geschilderd te zijn

88 Het is bij gebrek aan vaste gegevens onmogelijk vast te stellen wanneer dit punt
in de Antwerpse ommegangen is ingevoegd geworden. Eerst in 1571 vinden wij
het vermeld onder de punten van de omgang (Antwerpen, Stadsarchief, Privilegie¬
kamer, n. 2194, f° 35 v°). Maar reeds in de Besnijdenisomgang van 1559 werd een
wagen vertoond met de negen Muzen (S. Williams-J. Jacquot, Ommegangs anver-
sois dit temps de Breugel et de Van Heemskerck, Les Fêtes de la Renaissance,
t. II, o.e., p. 360). Is het naar aanleiding van dit thema dat later in de omgangen,
eveneens een Maagdenberg werd ingeschakeld ?

S9 J. Jacquot, Panorama..., o.e., o.m., pp. 440, 445, 450, 451, 453.
90 Deze personages, die tot het courante repertorium van de bij de Blijde Intreden

voorgestelde allegorieën behoren, werden eveneens in 1549, maar dan in een
andere context voorgesteld.

91 J. Jacquot, Panorama..., o.e., pp. 461, 464, 476.
92 Ph. Rombouts - Th. Van Lerius, o.e., p. 190. Een punt van deze stellagie, zoals

het bij Le Boucq beschreven wordt, roept zeer sterk de herinnering op aan het
punt dal in 1549 op de stadsstellage aan de Sint-Michielsabdij werd opgevoerd
(C. Grapheus, Die Triumphe..., o.e., f° N iii).
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geworden. Op de kantelen van deze triomfboog waren de oude graven
van Brabant en/of hun wapen geschilderd — opnieuw een thema dat
men onveranderlijk bij alle Blijde Inkomsten op de Antwerpse triomf¬
bogen aantreft 93. De personages die hun eerbied en onderdanigheid aan
de vorst komen betuigen, dragen in de hand de geschilderde wapens
van het Hertogdom en van de landouwen van het Rijk 91. Is dit het
„sierich ende rycke" punt dat in de Liggeren van de Sint Lucasgilde
vermeld wordt als „een punt van die 17 Nederlanden", en dat door
Meester Cornells Grapheus was ontworpen95?

Anders is het gesteld met het geschilderde decor van de triomf¬
bogen, opgericht door de naties van kooplieden te Antwerpen. De
natie van de Genuezen had op de Dryhoeck een triomfboog in hout
opgetimmerd, die na volledige overschildering, het uitzicht had ver¬
kregen van een in marmer opgetrokken gebouw. Op de benedenverdie¬
ping stonden twee mythologische taferelen geschilderd, en op de Stylo¬
baten van de kolommen allerlei decoratieve motieven van antieke inspi¬
ratie 96 (af. 9, 10). Bij gebrek aan tijd hebben de schilders ten andere
hun werk niet kunnen voltooien.

De natie van Lucca had op de Eiermarkt een burcht getimmerd (afb.
7, 8), naar de Turkse manier 97 en volledig beschilderd. Vóór deze ere-
boog stond een kleine stellage met twee met leeuwen vechtende antieke
saters (afb. 5) 9S. Dicht hij de markt hebben de Engelsen een vier¬
kante burcht opgericht, met twee galerijen rondom en bezet met
fakkels en banieren. Aan iedere zijde van de burcht waren twee alle¬
gorische figuren geschilderd (afb. 11) 99. Op de tweede verdieping van
de stellage, vóór het Molengat door de Oosterlingen opgericht, zag men
Filips in levensgrote gedaante afgebeeld, en op de benedenverdie¬
ping de koningen Tuischon en Manus (afb. 13, 14) 10°. Over de burcht
van de Hoogduitsers (afb. 12) vernemen wij niets in het hijzonder; onze
bronnenauteurs blijken intengendeel meer onder de indruk te zijn van

93 B.v. in 1549 (Ibid., f° B ii v°, B iii).
94 Een verwant thema werd bij de Blijde Intrede van Filips op de stadsstellage op de

Koepoortbrug uitgebeeld, waar een aantal maagden met heraldische schilden
naast zich, de landen van de vorst moesten voorstellen (Ibid., f° J iiii-iiiii).

95 Ph. Ro.mbouts - Th. Van Lerius, o.e., p. 190.
96 Op de Stylobaten van de triomfboog van de Genuezen had men in 1549 geschil¬

derd: deugden, goden en godinnen, en de heldendaden van Hercules (cfr. C. Gra-
pcus, o.e., f° F).

97 Een duidelijke toespeling op de wapenfeiten van Karei V tegen de Turken was
in 1549 te vinden op de triomfboog aan de Melkbrug (C. Grapheus, De Triumphe...,
o.e., f° J vi v°, IC) en op de triomfboog van de Engelse natie (Idem, f° ICiiiv0).
„Turkse" motieven zijn reeds in de eerste helft van de XVIe eeuw op triomfbogen
in onze gewesten uitgebeeld geworden.

98 Hier is een afwijking vast te stellen in de interpretatie van deze voorstelling tussen
de auteur van het pamflet en Le Boucq, die in zijn handschriften alleen twee
leeuwen heeft afgebeeld.

99 In 1549 stonden vier allegorische figuren, waarvan in 1556 alleen Piëtas werd
overgenomen, op de Engelse triomfboog geschilderd.

100 Deze koningen, evengoed als Filips waren ook in 1549 op de triomfboog van de
Duitse natie afgebeeld geworden (C. Grapheus, o.e., f° Niiv0).
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het ingenieuze vuurwerk en de verlichting die deze natie had aange¬
stoken.

In zijn geheel gezien kan het feestelijk decor van 1556 zeker niet
vergeleken worden met wat in 1549 ontworpen en uitgevoerd is gewor¬
den. Vergeten wij echter niet, dat het in 1556 slechts een staatsiehezoek
betrof, dat niet met een zelfde uitbundige feestvertoon diende omringd
te worden. Misschien heeft de onzekerheid nopens de juiste datum van
het vorstelijk bezoek er ook wel schuld aan, dat niet alle initiatieven
behoorlijk of volledig zijn uitgewerkt geworden. Maar toch ontkomt
men niet aan de indruk dat de zaken in 1556 minder zwaarwichtig zijn
opgenomen worden. Naar aantal en uitzicht zijn de triomfbogen van
1556 zeker de mindere van de feestversieringen van 1549. Bij de viering
van het kapittel van het Gulden Vlies zijn door de stad, de gilden en
de rederijkerskamers een vijftal grote triomfbogen en stellages opgericht
geworden, die niet zo hijzonder groots zijn opgevat. Daarbij is het
feestelijk decor echter aangevuld met een uitgebreid apparaat van klei¬
nere stellages met één of meerdere personages, met talrijke feestvuren,
een uitbundig vuurwerk en een overdadige verlichting. Waar in 1549
wel sprake is van fakkels, toortsen en pektonnen, en, eerder uitzonder¬
lijk, een stellage met vuurwerk vermeld wordt101, blijkt men in 1556
zonder voorbehoud een beroep te hebben gedaan op deze spectaculaire
effecten, die hij de Blijde Intreden aan het einde van de 16de eeuw
trouwens een nog grotere verspreiding zullen kennen. Om alle hia¬
ten in het decor aan te vullen, werden enkele punten uit de grote om¬
gangen — de reus (afb. 24), de wagen met de Maagd van Antwerpen —
op strategische punten opgesteld. Ook dit gebruik, nl. het inschakelen
van de wagens van de omgangen in het feestelijk decor van de Blijde
Intreden, heeft later navolging gevonden. Bij het bezoek van Anna van
Oostenrijk aan Antwerpen in 1570 werden de voornaamste wagens van
de omgang op de markt en langs de straten van de stad opgesteld, en
ook in 1582, hij de Blijde Intrede van François d'Anjou, waren zij
eveneens te voorschijn gehaald.

Ook de vreemde naties hebben zich, met uitzondering dan van de
natie van de Luccensen, die in 1549 (voor zover wij weten) geen eigen
triomfboog had opgericht, in 1556 minder inspanningen getroost dan
hij de Intrede van kroonprins Filips. De naties komen in 1556 met
triomfbogen van heel wat bescheidener allure voor de dag. De Spaanse
natie heeft zich zelfs tevreden gesteld met het aanleggen van een feest¬
vuur (afh. 6), maar heeft de wijn vrijelijk laten stromen. Over de Flo¬
rentijnse natie horen wij hij die gelegenheid niets meer. Zijn de bron¬
nen hier in gebreke gebleven, of heeft deze natie werkelijk niets ge¬
presteerd dat het optekenen waard is geweest ?

En evenzeer als cle lokale instanties hebben de naties, hij gebrek aan
tijd misschien, een beroep gedaan op kunst en vliegwerk : groots vuur¬
werk, en een verbluffend vertoon van brandende toortsen. Anderzijds
hebben zij, meer dan de stad, schilders en beeldhouwers aangesproken,
101 Ibid., f° Oii.
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en waren op hun triomfbogen, uitzondering gemaakt voor de muzikan¬
ten, geen personages te zien.

Wij hadden reeds meermalen de gelegenheid overeenkomsten in het
geschilderde en geacteerde decor van 1549 en 1556 aan te wijzen. De
naties en de stad hebben in 1556 herhaaldelijk teruggegrepen naar sedert
lang bekende thema's. Yan een wezenlijk nieuw beeldrepertorium is in
1556 geen sprake. De zeer traditionele thematiek van het „tableau vi¬
vant" en van de geschilderde voorstellingen is ontleend aan de Bijbel,
de mythologie en aan het onuitputtelijke repertorium van de 16de-
eeuwse allegoriek.

In dit licht gezien hoeft het wel niet te verwonderen dat ook onder
het oogpunt van de vormevolutie, de feestversieringen in het kader van
de Gulden Yliesfeesten niet veel nieuws hebben aan te bieden. Het
type van de triomfboog, door I. von Roeder-Baumbach de „toneel¬
bouw" geheten 102, een ingewerkt kasttoneel op een gesloten onderbouw,
in een architecturale omraming gevat en met een uitgewerkte decora¬
tieve bekroning, vinden wij in 1556 terug, b.v. in de stellage vóór het
stadhuis (afb. 20, 21) en in de stellage van de Goudbloem (afb. 15). De
zeer traditionele verticale indeling van het kasttoneel heeft zich ge¬
handhaafd. De stellages van de Schutters en van de Olijftak (afb. 22,
18, 19) vertonen een type van triomfboog, dat in 1549 niet voorkomt,
maar in feite nog verwant is met de toneelbouw: het kasttoneel mist
echter de gesloten onderbouw en rust op vrijstaande pilasters. De
triomfboog met een portiek als onderhouw voor het kasttoneel103,
komt daarentegen in 1556 niet meer voor. Aan de triomfboog naar
antieke inspiratie herinneren nog de onderbouwen van de erebogen
van de Genuezen (afb. 9, 10) en van de Oosterlingen (afb. 13, 14).
Op deze onderbouw is echter nog een verdieping op vrijstaande zuilen
en thermen opgetrokken. Nog verder verwijderd van het klassieke voor¬
beeld van de triomfboog zijn de burcht van de Luccensen en de hoekige
gevaarten van de Duitse en van de Engelse natie. Een vooruitgang in de
kennis en de toepassing van de antieke vormentaal is er in 1556 wel
niet te bespeuren. Daarentegen is het decoratief bijwerk op de bekro¬
ning en op de voetstukken van de stellages van de stad — het typische
beslag en het rolwerk — nog even belangrijk als in 1549. Vooral de stel¬
lages van de Rederijkerskamers zijn in dit opzicht bijzonder illustratief.

Hebben wij aangaande de literaire bronnen, die wij hierboven heb¬
ben aangehaald, waardevolle getuigenissen nopens vorm en uitzicht van
de feestversieringen van 1556, over één aspect van de zaak blijven zij,
de gewoonte getrouw, schromelijk in gebreke, nl. de vraag naar de artis¬
tieke oorsprong van de feestversieringen. Geen enkele kunstenaar wordt
in deze bronnen vermeld. En ook de stadsrekeningen van Antwerpen

102 O.e., pp. 40, 50; H.F. Bouchery, Des arcs triomphaux aux frontispice des livres,
Les Fêtes de la Renaissance, o.e., t. I, pp. 433-434.

1031. von Roeder-Baumbacli, o.e., pp. 40, 46, 62; H.F. Bouchery, o.e., pp. 434-435.
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geven geen nadere uilkomst10'4. Voorlopig moeten wij het stellen met
gissingen. Mag b.v. de ets, voorstellende Apollo en de negen Muzen
Franciscus Floris inventor 105, wel in verband gebracht worden met het
punt dat de schilders in 1556 op hun stellage hebben uitgeheeld ? Men
verlieze niet uit het oog dat een „tableau vivant", en niet een ge¬
schilderde voorstelling met dit thema te zien is geweest. Het gaat niet
op te beweren dat F. Floris dit punt zou geschilderd hebben106, en
ook de mededeling van Van Mander, dat Floris hij de Inkomst van
Koning Filips een groot doek zou geschilderd hebben 107, is niet zonder
meer te weerhouden 108. Ten hoogste mag in dit gegeven uit het Schil-
dersboek, de mogelijkheid gezien worden, dat Floris in 1556, iets —
Van Mander weet niet precies wat — kan gepresteerd hebben. Over
de kunstenaars ten slotte, die in opdracht van de naties hebben gewerkt,
tasten wij nog volledig in het duister 109.

Zijn vaststaande gegevens omtrent de kunstenaars die hun mede¬
werking hebben verleend aan de feestversieringen van 1556 dus zo goed
als onbekend, iets beter zijn wij ingelicht omtrent de schilders die in
december 1555 in de O.-L.-Vrouwkerk hebben gewerkt.

In hun handschriften hebben Le Boucq en de Beaulaincourt één en
ander aangaande het opgetooide kerkinterieur aangetekend 110. In de
middenbeuk waren aan heide zijden van het schip twee houten schut¬
tingen, beschilderd met rode en witte driehoeken, geplaatst. In het schip
waren de tapijten van het Gulden Vlies opgehangen, en in de kruis-
beuk de bekende tapijtreeks met de Slag van Tunis. Vooral het koor
was op bijzondere wijze versierd geworden. Boven de met rijke weefsels
beklede zetels van de leden van de Orde, had men in het koor de wapen¬
schilden van de Vliesridders opgehangen. Vooruitspringende kolommen,
zo kunstig geschilderd dat men ze voor wit albaster zou gehouden heb¬
ben, met rijk vergulde kapitelen en voetstukken, omsluiten de wapen¬
schilden en dragen een rijk versierde architraaf. Het keizerlijke en
koninklijke blazoen was opgesteld rechts van het koor. Een groot paneel
met de emblemen van de Orde, gehouden door twee verstrengelde en
uit hemelingen te voorschijn komende handen, was opgehangen aan
de andere zijde van het koor. Over de ganse breedte van liet koor

104 De Antwerpse stadsrekeningen van het jaar 1556 ontbreken. Wel zijn enkele posten
bekend aangaande verfraaiingswerken aan de abdij van St.-Michiels waar Filips
heeft verbleven (c/r. F. Donnet, o.e., pp. 14-17).

105 F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, vol. IX,
Amsterdam, z.j., p. 162.

100 D. Züntz, Frans Floris, Straatsburg, 1929, pp. 5, 91.
107 Het Leven der doorluchtighe Nederlantsche ... Schilders, uitgave van H. Floerke,

München-Leipzig, 1906, t. I, p. 316.
108 Cfr. E.J. Roobaert, De seer wonderlycke ..., o.e., p. 56.
109 Bij O. De Smedt (De Engelse natie te Antwerpen in de XVIe eeuw, t. II, Antwer¬

pen, 1954) wordt de deelname van de Engelse natie aan de feestelijkheden van
1556 niet vermeld.

110 Brussel, Handschriftenkabinet, Ms. n. 20852, f° 128 volg.; Id., f" 103-115 v"; Ms.
te V., f" 30 volg.; Ms. te Wenen, f" 28 volg.
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stond een reusachtige en geschilderde kandelaar opgesteld. De blazoe¬
nen werden aan de armen van de kandelaar opgehangen.

Dit feestelijke decor is uitgevoerd in opdracht en ten laste van het
Hof te Brussel. Hier blijken de bronnen gelukkig beter te zijn be¬
waard gebleven. In het Algemeen Rijksarchief te Brussel wordt nog een
rekening bewaard waarin de uitgaven, in verband met de inrichting van
het kapittel gedaan, zijn aangetekend geworden m. In deze rekening
worden een zestal schilders, ni. Jehan de Bennes, Chrétien Pieters,
Chrétien d'Anvers, Jan Mandijn, Jan van Schille en Jan van Conincxloo
genoemd.

Het ziet er naar uit, dat Jehan de Bennes in de kerk de leiding van
het werk heeft gehad. Met zijn dienaar heeft hij te Brussel en te
Antwerpen gedurende meerdere dagen heraldische opzoekingen gedaan.
Zeer waarschijnlijk naar zijn patroon, werden door de andere schilders
de heraldische panelen en de wapenrokken van de herauten geschil¬
derd. Door Jan Mandijn en Jan van Schille zijn achteraf enkele panelen
bijgeschilderd geworden.

Is deze Jehan de Bennes, schilder uit Béthune, een bekende geweest
van de Beaulaincourt ? Mogen wij veronderstellen dat Thoison d'Or de
bemiddelaar is geweest tussen de kunstenaars en het bestuur van de
Orde en het Hof ? Hij heeft de kunstenaars en de vele andere ambachts¬
lui in de kerk aan het werk gezet en samen met de kanselier en de tré¬
sorier van de Orde heeft hij de betalingen aan de schilders nagezien
en bevolen (doc. V, VI, VII). Wij hebben reeds hoger zijn belangrijk
aandeel in de voorbereiding van liet decor in de O.-L.-Vrouwkerk on¬
derlijnd. Op bevel van Filips heeft hij een plan uitgewerkt van de no¬
dige aanpassings- en verfraaiingswerken in de kerk112, en toezicht
gehouden op de uitvoering va-n het werk. Het verdagen van de plechtig¬
heid heeft hem toegelaten het vele nog resterende werk te laten vol¬
tooien.

Gemakkelijkheidsbalve hebben de Beaulaincourt en zijn opdracht¬
gevers voor dit werk een beroep gedaan op plaatselijke kunstenaars.
Immers, onder de vernoemde kunstenaars komen er vier Antwerpse, of
althans te Antwerpen verblijvende schilders voor.

Is ook Chrétien Pieters een te Antwerpen gevestigd kunstenaar 113 ?
Het is mogelijk, hoewel minder waarschijnlijk, dat deze Antwerpse
schilders aan het Hof of aan invloedrijke leden van de Orde bekepd
zijn geweest11 \ Het beroep op Jan Mandijn is misschien te verklaren
uit de bevoorrechte positie die deze kunstenaar in 1556 in de Schelde-

111 Zie document Y-VI-YII.
112 In de rekeningen van de kerkfabriek zijn enkele uitgaven in verband met veran-

deringswerken in de kerk (o.,m. betreffende de verplaatsing van het hoogaltaar)
ingeschreven (Cfr. Antwerpen, Kerkarchief, Rekening Anno 1555-1556, f° 31;
cfr. F. Donnet, o.e., pp. 34-5).

113 De familienaam Pieters (Peeters) is in deze periode te Antwerpen wel bekend
{cfr. Ph. Rombouts - Th. Van Lerius, o.e., pp. 145, 167, 178, 215).

114 Verschillende leden van de dynastie der Conincxlo's hebben te Brussel regelmatig
bestellingen voor het Hof uitgevoerd.
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stad heeft ingenomen. Al kan het de bedoeling niet zijn, hier alle ge¬
gevens rond Jan Mandijn te groeperen, het is reeds bekend dat hij als
stadsschilder in dienst van de Antwerpse magistraat is geweest115. En
nog van een andere zijde wordt gewag gemaakt van zijn medewerking
aan de feestversieringen van 1556: in een getuigenis116 voor notaris
's Hertoghen, beroept de weduwe van Jan Mandijn zich op „brieven
vanden Hove". Deze jammer genoeg niet nader omschreven documen¬
ten moeten betrekking hebben gehad op het werk dat Jan Mandijn hij
de Gulden-Vliesfeesten te Antwerpen heeft geleverd. Zouden deze „brie¬
ven" meer behelsd hebben dan de betaling voor zijn medewerking
aan het decor in de O.-L.-Vrouwkerk (doc. V) ? Of heeft Mandijn,
wellicht op eigen verzoek, achteraf vanwege het Hof een spe¬
ciale vergoeding hekomen voor wat hij als stadsschilder, bij de elabo-
ratie van de Antwerpse feestversieringen, had gepresteerd ? Al wordt
het nergens aangegeven, wij kunnen wel vermoeden dat de Antwerpse
stadsschilders — en in 1556 waren dit Jan Leys en Jan Mandijn — hij
deze versieringen actief zijn betrokken geweest. Elders hebben wij dit
aangetoond wat betreft de feestelijkheden van 1549 117. Hebben de
stadsschilders, in opdracht van de magistraat, ook leiding gegeven aan
de kunstenaars die gewerkt hebben aan de stellages van de Rederijkers¬
kamers ? Ook hier zijn de bronnen die ons daaromtrent konden in¬
lichten, verloren gegaan.

Het feestelijk decor van de Gulden-Vliesfeesten van 1556 te Ant¬
werpen is ongetwijfeld een interessante schakel in de geschiedenis van
de feestversieringen bij Blijde Intreden in de Nederlanden. In zijn ge¬
heel gezien, kan het feestdecor zeker niet vergeleken worden met wat
een zestal jaren vroeger in de Scheldestad is te zien geweest. Bij latere
feestelijke gebeurtenissen te Antwerpen zal eveneens een indrukwek¬
kender decor uitgestald worden. In 1556 heeft men zich blijkbaar min¬
der inspanningen getroost, minder naar vernieuwing in vorm en thema
gezocht. Toch heeft het kapittel aanleiding gegeven tot een nog belang¬
wekkende artistieke bedrijvigheid: heel wat kunstenaars, schilders en
beeldhouwers moeten hierbij de gelegenheid hebben gehad belangrijk
werk te presteren. Maar zo goed we zijn ingelicht over het uitzicht van
de triomfbogen, over de kunstenaars die aan deze feestversieringen, in
opdracht van de stad, van de stedelijke instellingen en van de naties,
hebben gewerkt, moeten wij het stellen met gissingen. Dat de Antwerpse
stadsschilders, en meer in het bijzonder Jan Mandijn, hij het tot stand
komen van het feestdecor, een overheersende rol hebben gespeeld, is
meer dan waarschijnlijk. Wel heter zijn ons de kunstenaars bekend, die
in opdracht van de Orde, en onder toezicht van Thoison d'Or, het in¬
terieur van de O.-L.-Vrouwkerk hebben versierd.

115 Cjr. document I, VIII, XII, XIV.
116 De reden van deze getuigenis, die ook nog in andere opzichten van betekenis is,

valt slechts gedeeltelijk uit de verklaring zelf op te maken. Zou het hier niet
gaan om een betwisting tussen Jan Leys en Christiaan van den Queecbornen inzake
de opvolging van Jan Mandijn als stadsschilder ?

117 Cfr. E.J. Roobaert, De seer wonderlycke ..., o.e., pp. 50-51.
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BIJLAGEN

DOC. I

1555, augustus — Uitbetaling van de jaarwedde aan Jan Leys en Jan
Mandijn.

Janne Leyz 118 ende Jan Mandyn 119 de somme van twaelf ponden
thien scellinghen Brabants voir huere gaeighen als ordineerders ende
meesters van deser stadt ommeganghen over een jaer gaeigen gevallen
in augusto XVe vijfenvyftich blyckende byder ordonnancie ende quy-
tancie daerop dienende hier tsamen overgelevert beloopende ter som¬
men van XII lb. X s. br.

antwerpen, stadsarchief, Rekenkamer n. 15, f° 128 v° 12°.

DOC. II

1555, 5 October — Betaling aan Jan Leys voor zijn werk aan de O.-L.-
Vrouweommegang.

Jan Leys schilder de somme van eenentwintich ponden negen scellin-
gen eenen penninck Brabants ter saecken dat by tot behoef! van onser
Liever Vrouwen ommeganck balff aougst lestleden diversche puncten
totter voirseiden ommeganck dienende gescildert mitsgaeders seker
stoffen ende andere oncosten daer toe gedaen ende gelevert. Breeder
blyckende byde rekeninge ordonnancie in daete den Ven octobris LV
ende quietancie daerop dienende tsamen liier overgelevert beloopende
ter sommen van XXI lb. IX s. I d.

ibid., f° 213 121.

DOC. III

Van die Blijde J Incoemste des aldermach- // tichsten Conincx van

Spaen- // gien ende van Engelant / onsen glienadighen // Prince ende
Heere / binnen die Stadt van // Antwerpen / ende van die triumphe //
aldaer ghedaen. Oock vanden // iammerliken ongelucke // dat daer
doen ter tijt // ghebuert is // hsn. wapenschild met de breuk van de
Orde //

Gheprint Thantwerpen // in die Cammerstrate / liy mi Anthonis
vander // Haghen. By consente vanden Hove.
(As v°)

A(hsn.)nno M.CCCCC.LVI. in januario / ende in Decembris int
voorleden Jaer / als den voorsichtigen ende wijsen raet der vermaerde

11S Er stond Cranz.
119 Er stond: Peeter Bufkens.
120 Afgedrukt bij F.J. Van Den Branden, o.e., p. 162.
121 In deze betaling wordt alleen Jan Leys vernoemd. Elders vernemen wij echter dat

aan deze schilder ook het aandeel van Jan Mandijn in de jaarwedde en andere
vergoedingen werden uitbetaald (cfr. doc. XIII).
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coopstadt van Antwerpen vernomen hadde dat den oiiverwinlicksten
ende machtichsten Conine Philippo van Hispanien / ende Conine van
Englant / onsen genadigen Prince ende erfheere also beliefde dat Iii
tot Antwerpen die feeste ende soleniniteyt vanden Toysoene oft gulden
Vliese woude houden / so heeft den voorgescreven raet die Natien
vanden cooplieden ende ghemeyne Borgers ende Inwoonders der Stadt
groote gereetschap gemaect ende bereyt / om haren erfheere ende Prince
met eeren te ontfangen / als Hertoghe van Brabant. Ende om tfaveur
ende ionste die de goede Natien / Cooplieden ende ghemeyne Borgers
der Stadt van Antwerpen dragende waren tot liaren Prince ende Heere /
te vermeerderen ende nieu te verwecken / so hebben die Heeren ende
Raet der voorscreven Stadt gheordineert ende geproponeert sekere prij-
sen ende gliiften / oft geschencken / soo wie den Prince opt eerlij este
ende cierlijcste soude ontfangen ende eere bewijsen / met vier ./ licht /
ende ander triumphelike cieraet / Sonderlinge de VI. gulden vander
Scutterien / de drie gesworen ordenen ende cameren van Rhetorijcken /
ende andere ambachten der Stadt / voor haer cameren ende huysen.
Om dat van die Natien der cooplieden / Schutters / Retliorizienen,
ende Borgers / bewijsen souden die liefde / ionste ende //
(An)
....

goede imborsticheyt / die si droegen tot haren Prince ende Lantsheere /
so hebben si hen al tsamen bereyt / ende groote gereetscap gemaect /
om haren erfheere te ontfangene elc na sinen staet ende conditie / gelijc
ghi hier ordentlic na malcanderen suit hooren / also wi dat selve
gesien hebben.
Tf Int voorgenoemde tegenwoordige iaer den. XVII Januarij / heeft
den voorscreven raet bevolen dat hem een yegelic spoeyen soude / om
den Prince haren beere te ontfangen / ende datmen die straten soude
reyn maken / want de Prince soude sdaechs daer na comen. Den raet
heeft wt haer aertelerije huys laten voeren opde vesten een groot getal
van groote bussen / ende cameren van geschut / by nae totten ghetale
van. CC. oft meer / ooc heeft die Stadt van des Keysers poorte aldaer
die C. M. incomen soude / tot S. Michiels Clooster toe / daer die C. M.
sijn hof ende palleijs is / alle die straten op beyde sijden doen af schut¬
ten met sperren / gelijc balien / om die groote menichte ende gedrange
vanden volcke op te houden ende te schutten / dat die C. M. eenen
vrijen doorganc ende passagie soude hebben / 0111 door de straten te
passeren. Opten. XVIII. der voorscreven maent Januarij / na middach
omtrent de. IUI. uren is die C. M. met sinen Heeren ende volcke ge-
comen na de Stadt tot by den drayboom / aldaer gecomen sijnde /
sijn hem te ghemoete ghecomen / den Raet Heeren / Natien / ende
Cooplieden der selver stadt al te peerde / ende die Borgermeester heeft
hem aldaer over gegeven die sluetelen der stadt ƒ ende de Marcgrave
de roede van iustitien / die welcke hi met ootmoe- //
(At1 v°)
diger herten heyde ontfanglien heeft / ende wederom over gegeven een
yegelijc tsijne / doen wert terstont los geschoten alle dat geschut /
bussen / ende cameren van geschutte / met sulcken geluyde ,/ rooc /
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ende damp / datmen die Stadt niet gesien eil conde / so dat de Prince
met sinen staet een wijle bleef stille staen. Aldaer is sine M. met be-
lioorlijcke ende gewoonlijcke reverentien ende eeren ontfangen / ende
hebben lient laten rijden onder eenen hemel oft throone van gouden
laken / dwelc gedragen wert van vier Heeren vanden Rade der Stadt /
ende is also in die Stadt gecomen / daer liem te gemoete gecomen is de
gheestelicheyt met haren ornamenten / ende met die drie biddende
ordenen die voor hem ghinghen. In die rechte strate aenden drijhoeck /
is opgerecht ende getimmert een heerliken stellagie oft Arcke trium-
phael / die de natie ende cooplieden van Genua (die men die Gene-
voysers heet) deden maken. Dese Arcke triumphael is getimmert van
houte / ende geschildert ende verciert op de dorijcsche / antijcsche /
ende ionische maniéré / gelijc oftse van oprechten marmersteen hadde
geweest. Ontrent. XXX. oft. XL. voeten van dese stellagie stonden vier
torrekens / op elc torreken stont eenen grooten ijseren cloot ghevvlt
met buscruyt / salpeter / ende ander materien / welcke clooten grou-
welic branden / het vier met groot gewelt van hen spouwende / stra¬
lende / ende schietende een langhe wijle / tussclien dese torrekens ston¬
den twee groote yseren soepketels vol waters / daerinne werden ooc ge¬
worpen groote vierclooten die eenen langen tijt int water branden al
werden si met stocken //
onder dwater gehouden ende gedwongen / so dreven si dwater gewelde-
liken van hen wt de ketelen J ende quamen weder op al brandende /
ende tvier afgrijselic van hen schietende. Dese voorseyde stellagie oft
Arcke triumphael / was heerlij c getimmert ende verciert / op die
eerste stagie oft gaelderie rontomme al besteken ende verciert met
fackelen toortsen / ende vierpannen / met wimpelen / banieren / van
tconincrijc van Englant / ende van de Stadt Genua. Boven dese stagie
was noch een ander gaelderie / op welcke waren diversce instrumenten
van musike / die welcke vruechden bedreven. Boven onder de lijst van
de hoochste stagie suydtwaert / stont geschreven aldus.
*[ In Philippi / immortalitatis argumentum
Onder den lijst vande tweede stagie stont aldus,
f Philippo Maximo régi clemëtissi. Genuê. D.D.
Beneden westwaert stont geschildert den Poetischen God Lax met eenen
blaesbalc in de liant ende blies een vier / dat voor hem stont / boven
hem stont aldus.
Tf Lax huius malis deus et custos / ad fugiendä impiü ad Philippi numë
venerädü / ignem excitans
Op dander side oostwaert / stont een vrouwe met een toortse / ontste¬
kende een lampe / daer stont aldus.

Ex arcano igne / et in extincta lapäde / no incendiü expers luminis /
sed expers incendij lumen.
Beneden onder op de voeten vanden columnen van dese stellagie /
waren gescildert seer constelijc veelderhande ornamenten / wapenen /
ende instrumenten van oorloge / na de oude antijcse / barbarisce
manière / ooc gereescap van lantneeringe ende alderhande instrumen¬
ten van musicke. Op de ander side noortwaert //
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stont boven onder den lijst van de hoochste gaelderije geschreven aldus.
Mirabiliu effectu motu suo cietur ignis.

Onder den lijst van de tweede stagie stont aldus,
f Felice tante Maiestatis adventü gratulantes.
Beneden op beyde siden stonden ooc twee personagien / mer om dat
die schilders verhaest waren van des Conincx coemste / so was dat were
noch imperfect sonder eenich opscrift.

Boven onder de hoochste stagie hinc een groote Sphera mundi con-
stelijc gewrocht / diemen seyt dat vol poeders ende salpeters was / die
soude ooc vier van haer geschoten ende gestraelt hebben // mer tbleef
achter om sekere oorsaken so ghi snit hooren. Op de hoecken oft can-
teelen van de onderste stagie stonden geset / groote sware yseren cloo-
ten / van grooten gewichte / daer inne waren veel ponden buspoeders
ende salpeters / die werden aengestoken ende souden ooc vier yan haer
gestraelt hebben / gelijc de ander die op de voorseijde torrekens ston¬
den. Maer eylacen (gelijeker seiden vruecht oft hliscap is onder leet oft
droefheyt) / soo isser groot iammer oft ongelue geschiet van dese cloo-
ten / want door vermetenheyt ende leelijeke versuymenisse van eenen
die hier meester af was / ende hem dies vermeten hadde si isser. II. oft
drie clooten geborsten met groote cracht / so dat die stucken veel
menschen doot geslagen hebben / ooc seer veel gequetst / so wel hene¬
den op de strate als boven op de stellagie... 122.
(A'v)
f Nu willen wy voorst vertellen vander triumphen die voortaen gedaen
is. Van de poorte daer die Co. M. in quam totten palleyse toe / waren
op diversce plaetsen cleyne stellagien gemaect van. VI. oft. VII. voeten
hooge / daer op saten ionge maechdekens seer rijckelic gehabitueert
/ die hadden de wapen vant Marcgraeffschap des heyligen rijcx / dat
is van Antwerpen / deser maechdekens waren der wel vijftich oft
tsesticli. Op die Meerbrugghe daer stonden bereyt drie groote vieren /
wel van. X. oft. XII. voedere houts / dese vieren werden ontsteken / niet
so haest als die Prince gepasseert was / so heeft dat arme vole thout
wech gehaelt / een yegelijc so veel als hi dragen conde / ende is so
besteedt gheweest / ooc sijn op dese brugghe getimmert twee oft drie
stellagien / daer op lagen vaten met wijn / die men
liet wtloopen / onder tgemeyn vole. Op die eyermerct hebben die
natiën oft cooplieclen van Luca (diemen de Lucensen noemt) getimmert
een cierlijck casteel van hert / ende gevult met houte / dat casteel was
geschildert alleleens oft van rooden steenen hadde geweest / met torens
/ canteelen / bolwerken op de Turcxsce manière / boven op den
oppersten toren stont een half Mane / die wapen vanden Turck / op de
canteelen oft torrekens lagen personagien gemaect / gelijc oft Turcken
hadden geweest / die waren vol buspoeders / met cleyn roerkens oft
buskens int lijf / armen / handen / hooft ende allenthenen. Omtrent.
XX. oft. XXV. voeten van desen casteele stont een stellagie / al heset
met toortsen / fackelen ende vierpannen / voorts daerop stonden ge-
schildert twee antijcsche Satyren / die braken twee Leeuwen die muylen
122 Volgen allerlei wetenswaardigheden in verband met dit ongeval.
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op / ende wt der leeuwen niuylen liep / wt den eenen rooden / wt den
anderen witten wijn / tegenover dese stellagie waren twee huysen daer
die natie vierden ende triumpheerden / dese huysen waren van hene¬
den tot het opperste toe / beset met toortsen / fackelen / vierpannen /
met ander vieringe seer costelic gemaect. Als nu de Co. M. hy na aen
dit voorseyde casteel genaecte / so hebben si wt die vensteren van desen
huyse lancx een coorde dat casteel ontsteken met fuzeen / ende is so van
hoven af verhrant tot aen die canteelen / daer die personagien van die
Turcken lagen / als nu dat vier hen genaecte ende nu ontsteken waren
/ so schoten si grouwelijck ende so is dat casteel gheheel verhrant.
Voorts so is //
den geheelen pleyn beset met eenen groot ghetal van pecktonnen / ende
vierpannen / die al branden. Hier quam die Co. M. op die groote
merckt / die seer triumphelic bereyt ende verciert was / ten eersten
met sclioone vieringen / want die voorseyde Schutters / Rhetorizienen /
ende ander ambachten vierden seer costelijck ende rijckelijc elck 0111
tsclioonste / ende om prijs / elc voor ende op haer cameren / dese
Cameren vanden Schutters / gesworen Rhetorizienen ende ambachten /
warender omtrent. IX. oft meer / die huysen waren beset met toortsen
/ fackelen / ende vierpannen / van heneden tot boven op de gevels
ende casteelen vanden huysen / iae ooc wel. XII. XVI. oft. XX. voeten
hooger dan die opperste toppen ende canteelen vanden huysen seer
wonderlijc schietende met geschut / met fuseen ende vierpijlen / die
constelic gemaect waren. Int eerste aencomen vander merct / hadden
de Schilders voor haer camere geordineert een tinneel oft stellagie
constelijc gewrocht / daer op si geordineert hadden ende gestelt den
berch Pernassus / daer op sadt Appollo byden Poeten / eenen God der
wijsheyt / ende der consten / ende rontomme by hem saten die negen
Musen alle met haer instrumenten ende gereetscap / boven dit tinneel
was geschreven aldus.

Pictorum collegium pientis. erga opt. principem affectu exhih.
Ij Niet verre van deser stellagien voor Royenborch hadden die coop-
lieden ende natie der Engelschen opgerecht ende getimmert een excel¬
lente //
stellagie gemaect in de manier van eender horcht oft casteel geedifi-
ceert seer triumphelijc op die Tuscanisce ende Ioniscsce manière /
staende opt vercorten in ƒ ende als eenen quadrangel hoecwijs / met
gehoeckte columnen / torekens ende pinnaculen / seer hooge ende con-
stelijck hoven malcanderen getimmert / met twee gaelderien rontomme
gaende deen hoven die andere / ende daerboven noch wonderlijcke
torenkens met haer canteelen ende ornamenten / dese horcht was ooc al
beset tot int lioochste toe met toortsen / fackelen / vanen ende banie¬
ren / met alderhande spel / daer op ooc vervaerlijck schietende met
fuzeen ende vierpijlen / onder die eerste gaelderije stont int vier-
cante gescreven aldus / aen vier quartieren /

Indulgentissi regi nostro negotiatores Britanni.
Op de vier siden van deser horcht oft stellagien tusschen de pilaernen

stonden constelic geschildert. VIII. vroukens / daer af deerste genaemt
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was Pietas / hebbende opten aerm een kindeke ende by haer eenen
Oyvaer. Die. II. was ghenaemt Mansuetudo ƒ hebbende bi haer een
Schaep. Die. III. Potentia / staende op eenen cloot / ende badde eenen
leeuwe met sijn hayrlocken. Die. IIII. heet Maiestas / hebbende eenen
scepter in die liant / ende by haer eenen arent. Die. V. Dominatio /
hebbende een roeyken inde liant J ende by haer eenen Arent. Die. VI.
Munificentia / hebbende haer armen wt gestrect oft ontloken inet eenen
sack met gelde / by haer wtgestort liggende. Die. VII. was ghenaemt
Serveritas / hebbende een mes aen haer syde gegordt / ende een
gheessel //
in de liant. Die. VIII. Gloria / met vluegelen ende met twee ridders
rieten in de liant. Op het midden vander merckt was gemaect een groot
vier / wel van twee schepen bouts / om te verbranden / ende was
boven verciert met wimpelen / vanen / ende banieren / maer door die
wijsbeyt ende voorsichticheyt van den Heeren ende raet der Stadt / so
wert dit ghegeven den aelmoeseniers / die welcke dat binnen twee dagen
daernae hebben gedeylt ende gedistribueert den armen / die dat ge¬
breck hadden. Op die selve merckt voor die Keerse hadden die Rethori-
zienen vander Goubloemen getimmert een tinneel / ende daer op een
excellent ende schoon punct vanden Conine David / daer hi sijnen
soone Salomon dat rijeke van Israel over gaf / doen hy out gheworden
was / ghelijck dat geschreven staet int derde Boec der Coningen int I.
Cap. Ter sijden boven David daer hy in sijn bedde lach met ghevouwen
wt ghestreckten banden / stont geschreven aldus.

III. Regum. I.
Benedictus dominus deus Israel / qui dedit liodie sedentem in solio

meo / videntibus oculis meis.
Op die ander sijde boven Salomon daer bi sadt knielende met gevou¬
wen handen / ende wert gesalft / stont gheschreven
Tf Vivat Rex. III. Regum. I.
Beneden in een Tafele stonden dese veersen.

Ut quondam David procerum plaudente Senatu /
Ecce sua / natum / Regali in sede locavit

Carolus Augustus modo sic permisit / liabenas
Filius ut regni plena ditione teneret.

Gaudet et ingenti nunc ergo Antverpia plausa /
Letiso // nusque iube fecit aurea sidera clangor.

Op dit tinneel waren trompetters / die haer basuynen bliesen / so dic-
wils als men tpunct thoonden (sic).
Tj Voor die half mane stont ooc een tinneel getimmert / daer op had¬
den die Schutters der bussen gheordineert een groote personagien van
sinte Christoffel met eenen grooten stocke in de banden doende den
Conine int voorby rijden reverentie / by liem op een steenrootse / was
eenen cluysenaer / die hem lichte. Wt dese steenrootse / die seer con-
stelijck was ghemaect / liep roosewater ende lavender water wt tot des
nachts toe / ende des anderendaechs wederom. Teghen over / voor
tstadthuys sadt die maecht van Antwerpen op eenen rijckelij eken
waghen / seer rijckelijck ende cierlijck ghecleet / voor haer lach die
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Riviere Scaldeis / oock tussehen dit huys ende liet stadthuys sadt oock
eenen grooten Ruese ghelieeten Antigonus / diemen seyt dat voortyden
op de Borcht van Antwerpen op die riviere gewoont heeft. Desen Ruese
is wel. XX. voeten hooge so hi sidt gefatsoeneert / in die groote na die
propertie van die selve lengde / seer constelijc gewrocht. Desghelijcx
hadden oock die Rethorizienen vande Olijftack voor haer camere ghe-
timmert een seer hooghe tinneel / gescildert met antycsche figueren /
ende schilderijen / becleet van hoven tot heneden met wit ende groen
/ hoven int midden van dit tinneel stont geschreven aldus. Collegium
olivferi rami sacro sancte sue Maiestatis honori pos.

°.P//
die een sijde stont geschreven aldus.
Tf Veritas de terra orta est. Psalm. LXXXIIII.
Ende op die ander syde.
TJ Justitia de celo prosperit. Psalm LXXXIIII.
Noch stont hoven geschreven aldus.
Tj Habitat gloria regis nostri in terra nostra / Misericordia et Veritas
obviaverunt sihi. Justitia et pax osculate sunt. Dominus dahit benigni-
tatë / et terra nostra dabit fructum suum. Psalm XLVIII.
Op dit tinneel waren gheordineert veel maechdekens met haer namen /
als Justitia / Pax / Veritas / Benignitas / ende meer ander / die mal-
canderen te gemoete cpiamen ende reverentie deden / seer rijckelijc
gecleet. Voor tstadthuys hadden die Heeren der Stadt doen timmeren
een groot heerlijc tinneel seer hooge / daer stonden op die canteelen /
de oude afcoemste van de Hertogen van Brabant / ende Marckgraven
des heiligen rijcx / daer stont hoven gescreven

Tf Magno Philippo Regi. S. P. Q. A.
Beneden in deen Tafelen stont aldus.

Tf Dilexisti Justitia et odisti iniquita. propt, unxit. te deus deus tuus
oleo leticie pre cösort. tuis. Psalm XLIIII.
In die ander Tafel stont aldus.

T[ Astitit regina a dextris tuis investitu
Deaurato / circundata varietate. Psalm. XLIIII.

Op dit tinneel sadt op deen sijde God den hemelschen vaders met een
doorschijnenden licht achter hem seer costelic gemaect / voor hem
knielde eenen Prince op een gulden stuck die wert ghesalft / voor hem
stont Justitia ƒ ende noch meer ander maechden met haer namen /
dwelc hier te lanck waer te hescrijven. Op dander sijde sadt desen
Prince als een Conine in sinen troone / ende dees twee waren malcan //
deren heel gelijck. Voorts was het stadthuys van boven tot beneden /
van voren tot achtere beset met toortsen / fackelen / ende vierpannen /
Tj Van daér is die Prince gereden in die Kercke / daer hi de staten
den eedt gedaen heeft. Tegen den wtganc der Kercken westwaert /
teghen over het muelegat / hadden die Oosterlingen oft Henssteden
getimmert een rijckelike stellagie. II. stagien hooch. Op die hoechste
stagie stont die Prince geconterfeyt na dieven / seer groot van statueren
/ onder hem stont gescreven.
Tf Quo me cumque vocet virtus.
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Op die onderste stagie die al behangen was met gulden stucken / ston¬
den trompetters ende ander spel van musijcke. Dit tinneel was ooc
rontomne beset met groote sware wassen keersen / toortsen / ende
vierpannen / ende vierden also die geheele weke lanck / onder dese
stagie stont geschreven.

Philip, régi. D. Car. Aug. Fil. ostromaxi. posuert.
Beneden aen deen syde stont constelijc geschildert den oudsten Conine
der Duytschen ende Oosterlingen gelieeten Tuischon. Op de ander sijde
noch eenen ouden Conine geheeten Mannus. Die Prince hier voorby
gepasseert zijnde / is gecomen op den Oever oft fruytmerct. Daer hebben
die natie vanden lioochduytschen getimmert een schoon lustich casteel
/ staende constelijc op vier corintische pilaernen / int viercante gestelt /
met viercante torens ende oversprongen / met gaelderijen boven mal-
canderen constelijck geschildert / ende die pinnakelen ende appelen
daer op al verguit //
Dit casteel was van boven tot beneden toe al beset met ontallicke veel
toortsen / fackelen ende vierpannen / daer waren ooc gemaect aen die
oversprongen oft torenkens / wielkens / daer aen waren constelijck
gemaect buskens oft roerkens / de welcke seer constelijc ontstaken deen
van den anderen / als si gedraeyt werden. Aldus vierden dese natie
oock die geheele weke lanck met seer veel pecktonnen over de heele
fruytmerct / schietende met fuzeen ende vierpijlen sonder op houden.
Als de Co. M. hier gepasseert is / so is Iii gecomen int Palleys / daer hi
met grooter eeren sijn Hof hout / ende dese vieringe is met grooter
eeren ende triumphen gheschiet.
*! Hier nae suldy noch hebben die verclaringhe vanden Toysoene oft
gulden Vliese.
Ij Dit Boecxken is gevisiteert by eenen geleer- // den man vander K.
M. daertoe gecommit- // teert. Ende is toegelaten te mogen prin- // ten
Anthonius vander Haghen. Ghegheven tot Antwerpen / den // XXII
Janaurij. Anno // M.D.L.VI. // \ Onderteekent P. de Lens. /J

DOC. IV

Le tresad- / mirable tri- / umphe de la / noble Ordre- / de la Thoi- f
son dor / Chelebree en La / florisantte Ville / danvers lan 1555 / Par
Treshault & / Tresillustre Prince / Philippes Daustrice / Roy despaigne
dangle- / terre de france & / duc de bourgoigne 123.
f° 4 v°

... le 18e jour de janvier après midy la mageste du Roy commencha
a approcher la ville. Et avant que estre entres en la porte se leva ung
horrible et espoventable son. Car de grand joie toutes lartilleries ca¬
nons... se misrent toutes en besongnes, de telle sorte que toute la terre
trembloit et laer fendoit. Je croy que le dieu vulcan ses sallemandres
et avecque tous ses ferrons brulloient tous en laer. Estant doncq notre
tresdesire Roy parvenus jusques a la barrière, Messeigneurs de la ville
tant de la justice que aultres, tous officiers, nobles, gentilz hommes,
123 De opdracht aan P. de Werchin en de inleiding zijn hier niet overgenomen.
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bourgeois, et marcbans a moult grande multitude, tous a cheval, en
pompeuse vesture et en moult bel ordre, enssembles grosse multitude
des spirituelz ou gens deglises avecques tresgrande et deue reverence
le ont illecq treshumblement reccupt. Et che dung vray et ardant zele
congneu pour leur prince et seigneur hereditaire luy livrant en ses
mains les clefz de la ville. Apres estre entres en la ville et che avecques
ung grant esiouyssement de peuple a prins possession du marquisat du
sainct empire, de la jurisdiction de la tresnoble ville danvers et de
toutes ses appertenances. Che pendant que icelle noble assemblee mar-
choit en ordre et que la chevallerie en la pluspart estoit dedens la
ville, asscavoir citoiens marclians enssembles les seigneurs et estats de
la ville, voicy que la magnitude du Roy est ahordee en la ville, laquelle
de luy avoit este desires. Auquel ahordement le bruit a este incontinent
espandu parmy toute la cite et che avecques joie des habitans. Et pour
sa bien venue on sonnoit la grosse cloche nomme Charles... Sentant
ladite cloche laprochement de la haulteur et magnificence du Roy a
incontinent rendu toute la ville pleine de grande et doulce melodie
anoncheant par son armonie larivement du tresdesire prince. Au moien
duquel ont este en ung instant ou moment esmeuz tous les cœurs des
habitans, commenchans a courir et fuir par la ville et che par ung
f° 5
merveilleux zele desirans veoir la magnite du tresdesire Roy, ont com-
menche a emplir les rues huis fenestres et toictz par une ynenarrable
affluence tant des tous estrangiers comme des habitans de la ville acou-
rantz de tous costez.

Depuis la porte Cesarienne par ou la mageste du Roy entroit jusques
a la Court, on y avoit fait faire des bailles de sappins aulx deulx
costez des rues, a celle fin que la voie fusse plus ample et a moins
dempeschement. Encontre cesdites bailles a deulx rens estoient gens de
la ville honnestemens habillez et tenans chacun en sa main une torse.

Et estoient renges depuis la dessusdicte porte jusques au monastère de
St. Michel ou se tient la Court du Roy, en si grand nombre que mer¬
veille. Il y avoit davantaige au dehors desdictes bailles des piedz destal-
les de 7 piedz de hault jusques au nombre de 50. Et sur yceulx piedz y
avoit poses une jeune fille adolescente richement acoustree en divers
liabis; les aulcunes en drap dor velours cramoisy, aultres semblables
satins, taphetas de toutes couleurs, agences au possible, tant en bordure
dor pierries perles et aultres inénarrables richesse quy plus est et davan¬
taige. La beaulte et bonne grace naturelle tant au corps comme au
viaire estoit de plus grant efficace...124. Et toutes ycelles nimphes
tenoient en leurs mains des despouilles de guerre comme heaulme gor-
giere corseletz avant bras ganteletz cuisetz grennes hache mache espee
dardz flesches esperons harquebouse pistoullets pongnars et tous aultres
utensilles de guerres. Et quant la Mageste du Roy les approchoit, les
dessusdites deesses se jectoient a genoulx en présentant en toutte reve¬
rence et humilité lesdictes despouilles de guerres. Et che se faisoit pour

121 Onleesbaar.
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et a cause que icelle saison estoit belliqueuse et que mars florissoit en
triumphe pour che temps.
f° 7 v°

En la Rue de Lhospital auprès de la place du triangle au millieu de
f° 8
la rue, estoient erigees et posées quattre esguilles ou obelisches degipte,
contenante chacune en haulteur 38 piedz, le tout artificiellement jas-
peres et marbrisees a la mode de pierre degipte. Et au sommet de
chacune esguille y avoit une grosse boulle dor. Et estoient ces boulles
touttes creuses emplie de pouldre de canon mise en artifice dont en
sortoit ung feu espoventable et horrible spectacle125 a regarder une
telle tonnoire et fulgurations. Le ciel partout en ardeur estincelloit
couvert de fumee enssemble lesbranlement de la terre, de sorte que les-
dites grenades jouerent asses bien leur parchon selon lintention de
linventeur.
f° 8 v°

Entre cesdictes quattre obelisches estoient sur la cauchie deulx vas-
ses anticques a large ouverture et le tout bien marbrisees. Cesdictes vas-
ses estoient emplises pleines deaue et avecques ceste eaue on y avoit
boules du feu artificiel que Ion diet feu gregois. Lequel faisoit par gran-
fo 9
de impétuosité bouillir leau et sallir et espicquer par grande vistesse
dehors lesdictes vasses; laquelle chose estoit estrange a regarder.
f" 10

Larch triumphal des genevois.
Au dessusdict spectacle se veoit sur le triangle que Ion diet comune-

ment dryhoek ung moult triumphal et admirable arc triumphaulx faict
aux despens de la nation genevoise. Et estoit ledit arc de la haulte de
64 piedz, de large 48 piedz et de parfondeur 30 piedz. Et estoit le tout
richement dores et estoffes de painture fort exquise. Au dessus dudit
arc y avoit ung moult grant estandart de soye ou estoit escript en lectre
dor Libertas. Et avecque ycelluy estandars y avoit encoire daultre ban¬
nière de soye ou estoient les armes de la ville de gennes. Sur les deulx
estaiges de la dicte porte y avoit grand nombre de gens et entre aultres
y avoit grande cantite de joueurs dinstrumens quy rendoient ung bruit
et son armonieux et de grande et haulte resonnance. Sur la cornice
dicelluy arch sur chacune plutens des quattre coingz estoient erigees et
posées quattre pieds destalz et dessus chacun piedz estoit assis une
boulle dor de telle fachon que celles devandites quy estoient sur les
obelisces. Mais elles ne jouerent pas sy agréablement que les aultres.
Car... cesdictes grenades se vidrerent par la force de la pouldre et du
feu a escarteller et rompre, dont ladicte arche fut piteusement desgradee
et desmollie 12e.
f" 10 v"

Triumphes des espagnolle[s].

125 Zeer waarschijnlijk ontbreekt hier een zinsnede.
126 Volgen bijzonderheden over het ongeval.
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f° 11

Consequamment en ung aultre lieu sur le pont marin vulgairement
meerbrugge estoit faict par la nation espaignolle en lhonneur de leur
Roy ung moult grand et terrible feu de joie, et a lopposite du feu a
quattre costes estoient plantes quattre petis hourdemens et sur chacun
diceulx ung tonneau de vin. Et estoient lesdis hours et tonneaulx painct
en vers et blan et sortoit vin en grande affluence a tous venans.

Apres estre oultre passes iceluy predict spectacle voicy que inconti¬
nent asscavoir environ de cent pas distans se est offert en presence ung
eschaffault fondes sur deulx coullonnes de terme. Et sur celuy eschaf-
fault se tenoient deboult deulx horribles et espoventahles lions, bien
excellentement et artificiellement tailles et paintures, sy naturellement
quilz sembloient estre vifz. Et sortoit de la gueulle des dits lions grandz
ruisseaulx de vins pour tous ceulx quy sen volloient rasasier. Et estoit
escript desoubz Liberalitas. Et estoit le tout construit sur le marche au
Laict.
f° 12

En icelle rue se monstroit en admirable beaulte la maison des Lu-
cquois agencee et acoustree richement de pluisieurs chappeaulx de
triumphes, pendans de joie, et estoit esclairee ladite maison de deulx
cens torses. Et a lopposite dicelle maison, avoit faict faire et bastir
ladicte nation lucquoise ung moult grant et hault cliasteau en forme
carree a quattre boluwert et le tout ediffies a trois estaige. Lesdis
bastimens se monstroient de grand fortresse et estoit tant bien estoffes
et painct quil sembloit ediffice materiel. Cedit chasteau estoit agencee
de pluisieurs estandars et bannières armoies des armes de la cite de
Lucques et estoient toutte dor et de soye. Pour la garde du chasteau y
avoit pluisieurs soldars turquois portans bastons de deffences et estoient
tant bien acoustres quilz sembloient estre vifz. Cedit chasteau estoit
emplis de bois aspre et secq avecque pouldre de canon. Soubdain les
approche de la mageste du Roy on voit cedit chasteau tout embrases en
feu et flambe. Et en fin fut tout consumes en cendre et ny voit on

plus trace dedifice. Che casteau estoit moult grand et hault; tant est
que ne lay peu mesurer pour che quil ne fist geurre de duree.
f° 12 v°

Chasteau des Lucquois.
f° 13

Apres avoir veut icelluy spectacle et en estre eslongies de la distance
de 20 pas Ion a veu incontinent a lentree du marche ung moult grant
et sumptueult temple, basty en forme carree. Et puis que loccasion
disposée me donne loy de vous racompter clie que jay apprins de la
tresillustre et fameuse nation angloise, vous poves coniecturer en vous
mesmes, la vraie amour et lopulente querresse que ont monstres les
anglois a leur Roy, eulx demonstrans tous obedients et la recongnoistre
pour leur souverain seigneur. Cedit sumptueulx temple estoit large de
24 piedz et estoit en forme caree soy demonstrant aulx 4 costez de
beaulte equipolente. La haulteur estoit de 64 piedz. Ledit temple estoit
agencee de pluisieurs estandars et bannerolles de soye. Au sommet il y
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avoit une grande bannière blance et verde et sur ycelle les armes du
Roiaulme despaigne dangleterre et du pais bas, le tout escartellee ens-
semble. Et estoient cesdits armes environnée de la jartiere St. George
que Ion dit lordre dangleterre. Laultre bannière estoit armoiee des
armes de leur pais. Cestoit chose de grande admiration de veoir le lumi¬
naire; cestoit chose innombrable de torses quy y estoient ardente avec-
que che grand nombre de joueurs dinstrumens haultains quy rendoient
grande armonye.
f° 13 v°

Temples des anglois.
{" 14

Sur le marche tirant du coste doccident Ion a veu a dextre ung moult
bel eschaffault triumphal anvoronnes et couronnes de grande lumière.
Il y avoit en iceluy tribunal deulx histoires de la bible. En la premiere
se monstroit le roy David en son lict agite et débilité par vielesse. Son
lict estoit fort riche, le tout en brodure dor et de soye. En la presence
du roy se presentoit Bersabee sa femme et enssemble le prophete
Nathan. Lequel en toute reverence incitoit le Roy a exalter son filz
Salomon au regiment de son Roiaulme et de sa republicque, au gouver¬
nement de laquelle on le reputoit fort expérimente. Parquoy David
commanda Salomon dominateur de son Roiaulme. Sur ceste histoire
estoit escript en lectre latine Benedictas dominus deus israel quy dédit
hodie sedentem in solio meo videntibus oculis meis 127.

En che mesme eschaffault se monstroit une aultre histoire de grande
pompe et richesse : le prophete Nathan posant au siege roial Salomon,
et le tout par le command du Roy son pere. Grand multitude de peuple
se montroit en che spectacle, criant de joie vive le Roy Salomon, avec-
que che grant hruit de trompette resonnoient demonstrant toutte liesse
pour le nouveau Roy. Il y avoit escript au piedz de ceste histoire en
lectre latine Ut quondam David procerum plaudente senatu / arce sua
natum regali in sede locavit / carolus augustus modo sic permisit
hahenas / filius ut regni plena ditione teneret / gaudet et ingenti nunc
ergo antverpia plausu / Laetisonusq. tuba fecit aurea sidera clangor /
f° 14 v°

Eschauffault de la confrarye de la goude.
f° 15

Je croy de certain que ceste histoire estoit bien evidente et bonne a
congnoistre a ung chascun.

Cedit theatre avoit en longueur 31 piedz et en haulteur 22 piedz. En
ce meisme (reng ?) du marche environ trente pas, se demonstroit en
grand haulteur le tribunal des Canonniers poses contre leur maison,
duquel la haulteur estoit de 18 piedz et la largeur 25 piedz. Ledit
eschaffault estoit soustenus de deulz collonnes rusticques et se monstroit
dedens le spectacle ung grand saint Christofle de 15 piedz de hault ou
environ, lequel saint alloit et venoit aval le hours. Et mectoient les
Canonniers cedit sainct pour cause quil le tiengnent pour leur patron.
Le tout se demonstroit comme ung desert rocagieux et grosse montaigne
127 De vertaling door Le Boucq van de Latijnse verzen, wordt hier niet overgenomen.
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que faisoit respandre pluisieurs ruisseaux de fontaine qui tomboit emmy
la rue; avecque che y croissoit de gros arbres naturelz. En che desert
on avoit ediffies ung petit hermitaige ou on povoit coniecturer ung her-
mite qui escleroit le sainct. Au dessus de che plaisant tabernacle se y
demonstroit grand luminaire de torses fallotz et aultres semblables cas.
f° 16

Tribunal des Canonniers.
f° 16 v°

Devant che triumphe des canonniers se demonstroit sur le marche ung
petit eschaffault sur lequel estoit poses ung jeune adolescent armes de
touttes pieches quy presentoit au Roy une espee darmes.
f° 17

Devant leschaffault des Canonniers estoit érigés ung moult sump-
tueulx habitacle le tout richement estoffes. Car si je vollois inportune-
ment solliciter mon stille a déchiffrer le juste des infinies perfections
dont che magnificque ediffice estoit agency, vous poves regarder a la
pourtraiture du patron. Tout che que voies jaulne estoit tout de fin or.
A la face de che theatre on avoit poses ung moult riche tableau carres,
large de dix piedz, lequel estoit scientificquement mis en besongnes,
bien coullourees de diverses coulleurs. Le tout se monstroit au grand
honneur de louvrier. Selon ma congnoissance et jugement jestime che
tableau valloir cent carolus dor. En outre cedit eschaffault estoit riche¬
ment aornes de festons, pendans de joie, chappeaulx de triumphe, pa-
lure de paix rameaux de victoire; le tout faict de verdure naturelle. En
che theatre se demonstroient quattre dames vifve, acomplies de toute
parfaicte heaulte, ou dame nature navoit riens anéantis, et toutes ycelles
nimphes sentrebraceroient amoureusement, et estoit le nom Misericor-
dia, Vérité, Justice, et Paix. Il y avoit escript en lectre latine ces vers
quy sensuivent : Collegium oliviferi Rami sacro sancta sua Maiestatis
honori posuit... En ung tablet estoit escript en lectre latine: Habiat
gloria regis nostri in terra nostra misericordia et veritas; sibi justitia
et pax osculata sunt. Dominus dahit henignitatem et terra nostra dahit
fructuum suum. Ps. 84. En deulx petit tablet estoit escript : Justicia de
celo. Ps. 84. Veritas de terra orta est. Ps. 84... Cest eschaffault avoit de
hault 38 piedz, de large 26.
fo 17 vo

Theatre de la branche Dollive.
f° 18

Toutes les maisons sur le marche estoient agence 12S.
fo lg v°

Le géant Anthigon.
fo 19

Devant la maison de la ville sur ung stilobate seoit ung moult horri¬
ble et espoventable géant de haulteur 24 piedz ; sy artificieusement faict
a la proportion de forme humaine, puy pardecha les montz, tant en
grandeur que en science il seroit impossible de trouver ung pareil. Il a
parfaictement ung regard de géant asscavoir cruel, espoventable, horri-
128 Het vervolg van deze zin ontbreekt op f° 18.
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ble et tirannicque; portant barbe rousse moult longne, yeulx rouges
enfonssez et arclans, long aulx sourcils, nues bras, jambes nues, poictrine
anticque, portans cothurnes aulx piedz et grenes de jambes. Il avoit
ung moult beau et riche manteau sur ses espaulles descarlate rouge, et
sur son chief ung chappeau festival de rose blance et rouge. Il tenoit en
sa main dextre ung sceptre, painct de rouge et blan, de grosseur selon
la proportion et grandeur de sa corpulence. Ayant a son coste gauce
une moult longne et doubtable espee crombee, et ycelle en [palmiant ?]
de sa main gauche, comme asses poes veoir en la precedente figure. A
larrivement de la Mageste du Roy il a encline son chef devens luy,
faissant semblant luy faire reverence. Lon diet communément que cel-
luy géant, nomme Antigon, soloit jadis posséder lancien chasteau dan-
vers.

f° 19 v°
Devant la maison de la ville avoient basty Messeigneurs du sénat a

force de grande multitude douvriers, en peu de jours, et quasy par
incredible celerite, ung moult grand riche et sumptueulx eschaffaulx,
richement aornes, contenant en haulteur 32 piedz et en largeur 30 piedz.
Cedens che tribunal se demonstroient deulx histoires de gens vifz. En
la premiere seoit en son throsne dieu le pere en ung moult cler soleil;
et entour du seigneur dieu se tenoient pluisieurs deesses, comme justice,
charité, paix, foy, et aultres semblables. Devant la face du seigneur se
prosternoient a genoulx la Mageste du Roy, recepvant lunction et bene¬
diction de dieu le créateur. De seure ceste figure estoit escript en lectre
latine : Dilexisti justiciam o Rex et odisti iniquitatem propterea unxit;
te deus deus tuus oleo laetitia pro consortibus tuis. Ps. 45. A lautre
histoire povoit on veoir selon la prophétie du roy david quy predisoit le
regne de son filz Salomon et de sa principalle femme, fille du Roy
pharaon. Pour remémorer ceste escripture sainte, nostre trespuissant
Roy et sa femme la tresillustre Reine estoient magnificquement assis
en ung siege roial, desoubz ung riche et pompeux pavillon, hroudet dor
et de soye, et agency de grande curiosité. Et veoit on che jour lestât
estre sumptueulx le possible. Entour la Mageste du Roy et de la Roine
se demonstroient en toute reverence, obediente jusques au boult, des
nimphes, dames et deesses, richement aornee. Et chacune dicelle tenoit
en sa main une targe ou estoit dispaint les armes du pais du Roy et de la
Roine, comme des Roiaulmes despaignes dangleterre et les ducees et
contees du pais bas. Ces nimphes dont ie parle, je croy que nature les
avoit accomplies du tout. Elles se monstroient toutes avecque ung
visaige riant, et de sy bonne grace que venus ne se monstra oneque sy
belle au beau vergier paris, quant il luy adiuagea la pomme dor; ny la
belle psiche au dieu cupido son amy. Leurs yeulx estoient si fort agus
quilz eussent perche une poictrine dacier, et esmeu non pas ung jeune
homme simple et muable comme moy, mais le bon viellard Socrates 129.
Car elles estoient acomplies de touttes perfections de nature, vestue de
riche acoustremens, décorés de diverses modes. Deseure ceste histoire
estoit escript en lectre latine :

120 Volgen nog andere vergelijkingen met figuren uit de Oudheid.
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f° 20
Aclstitit Regina a dextris tuis O Rex in vestitu deaurato circundata va-
rietate. Adducuntur tibi virgines post earn proximo adferuntur tibi.
Ps. 45... Et davantaige toute la maison de la ville estoit chergie de
grand luminaire en nombre infiny de torses 13°.
f° 21

Leschaffault basti par les Seigneurs de la Justice.
f° 21 v°

Pour mener doncq a fin mon entreprise, jay diet chy dessus et painct
les sumptueulx eschaffaulx, quy sont en cire marebe. Davantaige vous
fault scavoir que touttes les maisons dudit marche estoient touttes, sans
en laissier nulles, toute plaines de torses, fallotz, et aultres luminaires.
De torses estoient contre les maisons, assises a huyt, ou dix estaiges. Et
au deboult et sommet des maisons estoient des arbrisseaulx, fais de
hault sappins, quy portoient vingt ou trente torses. Aulcunes maisons
en avoient cens, deulx cens, trois cens. Avecque che luminaire, le toit
estoit triumphamment acoustres des armoiries de la Mageste du Roy,
de la Roine sa femme, et de leurs pais, avecques chappeaulx de
triumphes, festons de joie, pendans de verdure et touttes aultres sem¬
blables gaillardises. Il y avoit des cordes tendues dune maison a lautre,
de travers, du loing, et de tous sens. Et au loing de ces cordes volloient
dragons de feu, fais de pouldre de canon. Et faisoit en voiler grand
nombre de fusee de feu, quy sembloit laer bruller... La plus grande part
des torses estoient paincte de blan et rouge, et tout le bois, quy estoit
contre les maisons pour soustenir les torses, estoient de ces deulx coul-
leurs. Il y avoit daulcunes aultres coulleurs, et non pas beaucoup.
Davantaige et pour chose joieuse, on avoit tendus pluisieurs cordes au
boult de la tour au clochier de leglise nostre dame. Les cordes venoient
a tenir au sommet des maisons de dessus le marche. Et de che clochier
devalloient des fusees ardente de diverses sortes. Ces triumphes se de-
monstroient fort grant sur che marche. Et en che se demonstroit a tout,
la magnitude de la ville danvers. La mageste du Roy aiant passes che
marche... se est venu a approcher de la grande eglise cathedralle et
estre descendus a piedt, est entres au temple du seigneur...
f° 22

Arch triumphal des austrelins.
f° 23

Nostre tresdesire Roy, après estre sorty de leglise, vint a trouver ung
moult sumptueulx arc triumphal, hasty des austerlins. Grand nombre
de torses et de luminaires y resplendisoit. Sur le sommet de che theatre
estoit la figure de nostre Roye, faict en forme, et estoit deulx fois aussy
grande que le vif, acoustres a lanticque, de riche dorure. Et estoit cou¬
vert dun manteau de riche cramoisy rouge. La Mageste estoit soustenus
des quattre vertus quy servoient en forme de piliers ou coullonnes. Il y
avoit escript en la frise en lectre latine : Quo me cumque vocet virtus.
Cedit arch estoit acoustres par dedens tout de drap dor, se demonstrant
130 Le Boucq verzoekt de lezer die de plechtigheden van het kapittel wil kennen,

nog enig geduld te oefenen.
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le tout en grande richesse. Grand nombre de joueurs dinstrumens
menoient moult grant bruit et mélodieuse resonnance. Cesdits joueurs
estoient acoustres de velours jaulne, de loingz acoustremens jusques au
piedz a la fachon turquoise. Cedit arch estoit hault de 67 piedz et large
de 40 piedz. Et estoit basty en la rue que Ion diet le vieu marche au
hledt.
f° 23 v°

Bastille des Allemans.
f° 25

Sur la grande place devant la Monnoie, les Allemans pour recongnoi-
stre nostre desire Roy, et la benivollence quilz vœullent a leur redoubte
Empereur, pere de nostre Roy, ont basty un moult fort chasteau, et de
grande deffence. Il y avoit trois galleries lune sur laultre avecque les-
carguette denhault. Aux quattre costez de che chasteau, y avoit quat-
tre coullonnes composée de lordre doricque, richement marbrisees et
chappiteaulx dores. Sur ces 4 coullonnes y avoit quattre boluwerct, le
tout ediffies a la rusticque. Il y avoit ung grant estandart de soye au
sommet de che chasteau, portans les armes de lempereur. Aultres quat-
tres bannières estoient aulx boluwers, armoies des armes du Roy des
Romains, des armes despaignes, daustrice et de la haulte panonie. Che
chasteau estoit pleins de torses et grand luminaire. Je ne scaroie nom¬
mer les artifices quy faisoient de pouldre de canon. Hz faisoient tourner
des roues de feu ardant. Les fusees de feu volloient en laer en grand
nombre. Et toutes aultres choses ingénieuses se y demonstroient. Grand
nombre de trompettes y resonnoient en grande melodie. Et y avoit des
tambourins sur les caudrons que Ion appelle nacaire. Davantaige avoient
les Allemans en ceste grande place entour de leur chasteau, faict planter
des masses de navire, et estoient croisies en forme darbrisseau, cherges
de tonneaulx de terques. Aulcuns en avoient cincq, les aultres douze,
aultres en avoient vingt ou trente... Avoir passes che magnificque
triumphes des Allemans, la Mageste du Roy est parvenus en sa Court
et au Monastère de St Michiel, ou fut recupt en grande joie, et estoit
environ quattre heures après midy. Le lendemain quy estoit dimenche,
quant che vint sur le soir, environ cincq heures que le jour se perdoit,
tous les arcs triumphalles, theastres, eschaffaulx, et toutes les maisons
agence vindrent tous a allumer les torses, en aussy grand nombre comme
quant la Mageste du Roy avoit passes. Il faisoit aussy cler en la nuict
comme au jour, par force de grand feu et de grand luminaire. Et davan¬
taige en pluisieurs maisons ou le Roy navoit passes, avoit pareillement
des torses en grand nombre. Et dura che triumphe jusques au vendredi
suyvant, que toutes les festes et solempnites du thoison dor fuissent
accomplies. Et che theatre avoit de haulteur 42 piedz et large 30
piedz 1S1.
Enfans Dapollo. Les sientifiques paintres batirrent ce teastre.

Sy lheureulx désir quy me poinct non moins de apporter aornement
que donner des louanges de linvincible art des painctres pour demon-
131 Volgt dan in liet handschrift te Wenen, de beschrijving van de plechtigheden van

het kapittel in de O.-L.-Vrouwkerk.
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strer la haultesse et grandeur de leur excellent dieu Apollo, le college
des painctres a faict bas tir ung moult riche et sumptueulx theatre,
edifies a lhonneur et louenge de leur redoubtes et desire Roy, demon¬
strant le vray désir, bon zele et amour, quilz portent a leur Dieu apollo
et aussy la benivolence et querresce quilz les incite servir les muses. Ont
messieurs les paintres mis leur Dieu appollo en grande magnificence et
estoit assis en ung soleil moult cler et resplendissant. Le puissant Dieu
estoit environne des ses nœufs muses, richement agencee et aornee selon
lanticque. Touttes ycelles deesses se misrent a jouer par [lacort ?] de
leur appollo. Et luy meisme jouoit de sa harpe. Larmonie de ce son
mélodieux resiouissoit les cœurs a tous humains. Le dessusdict appollo
ensemble ses nimphes dames et deesses, voiant venir la presence de la
mageste de notre desire Roy, et fict le Dieu appollo frémir et tresaller
son soleil pour la haulte magnificence du Roy. Et au dessus de ce
tabernacle estoit escript en lettres latine ce quil sensieult. Et y avoit
erige au sommet de ce theatre des moult grandz arbrisseaulx plains de
torses ardantes. En ce se demonstre la benevolence des painctres envers
leur desire Roy 132.

DOC. V

1556 (n.s.), na 6 februari — Betaling aan Jehan de Bennes.
A Jehan de Rennes paintre demourant a Bethune la somme de cinc-

quante trois livres douze solz du pris de quarante gros monnoye de
flandres la livre. Et ce pour trente neuf jours par luy vacquez et seiour-
nez avecq ung serviteur tant a Bruxelles que Anvers pour extraire les
armoiries des Chevaliers de Lordre du Thoison dor pour le Roy / a
raison de vingthuict solz par jour / Revient ensemble a ladite somme
de LIII lb. XII s. par ordonnance de messieurs Chanceliier trésorier et
thoison dor dudit ordre couchee soubz le billet dudit de bennes du
IlIIe jour de febvrier XVe LY et quictance dudit bennes du Vie dudit
mois icy lesdits LUI lb. XII s.
In de marge : Par ordonnance et quytance comme au texte icy renduz...

algemeen rijksarchief, Brussel, Rekenkamer n. 44577, f° 2.

DOC. VI

1566 (na 6 februari) — Betaling aan de schilders voor uitgevoerd werk
in de kerk van O.-L.-Vrouw.

Audit de Bennes Chretien Pieters, Chretien Danvers, Jehan Mandin
et Jehan van Conincxlo aussi paintres la somme de treize cens quatre
vingtz deux livres dudit pris de quarante gros. A quoy reviennent les
paintures et façon des armoiries de cincquante cincq tableaux par eulx
faictes et mises en leglise notre Dame danvers. Assavoir pour les tableaux
de Lempereur et du Roy Chief et Souverain dudit Ordre du thoison dor
pour chacun diceulx quarante quatre livres montent a quatre vingtz
huict livres. Pour ung grand tableau ou il y a deux mains tenans Lordre
de la thoison dor dix huit livres. Item pour sept tableaux ou sont
painetz les armoiries de sept Roys chevaliers chacun a XXX lb. montent
132 Handschrift te Valenciennes, f° 14 v° -15.
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a deux cens dix livres. Item pour quarante cincq tableaux pour les
autres chevaliers chacun a XX lb. montent a neuf cens livres. Item
pour cincquante ung escussons ou targes pour mectre aux cierges des
chevaliers dicelluy ordre a ladvenance de quarante selz piece montans
a cent deux livres. Et pour quatre costes darmes pour les heraulx cha¬
cune a seize livres montans a soixante quatre livres. Reviennent lesdites
parties ensemble a ladite somme de XIIIe iiiixx II lb. dudit pris. Par
ordonnance des mesdits seigneurs Cliancellier trésorier et thoison dor
du IlIIe de febvrier XV'' LV et quictance desdits de bennes, pieters,
danvers, mandin et conincxlo du Vie dudit mois icy lesdits XIIIe IIIIXX
II lb.
In de marge : par declaration ordonnance et quytance comme au texte
icy renduz. IBID-i f° 2 - 2 v°

DOC. VII

1556 (n.s.), na 31 maart — Jan van Schille en Jan Mandijn hebben
heraldische schilden bijgewerkt.

A Jehan van Schille et Jehan Mandin aussy paintres la somme de
quatre livres dudit pris pour par eulx respectivement avoir augmente les
tiltres de cincq tableaux mises en ladite eglise notre Dame et redresche
les armes dung aultre et ung timbre. Par ordonnance et quictance dudit
van schille du XXXIe jour de mars XVe LV la somme de IUI lb.
In de marge : par quytance. ibid., f° 2 v°

DOC. VIII

1559, na 24 juni — Jan Mandijn woont in een huis dat aan de stad
toebehoort.

Van Jan Mandyn de somme van seven ponden vyf schellingen bra-
hants ter zaecken een huys gestaen aan tponthuys oft eeckhoff dwelck
de schilders cleser Stadt tanderen tyden plaegen te gebruyeken den tyt
van sesse jaeren innegaende Sint Jansmisse LVII. Aldus hier over het
He seste jaer gevallen Sint Jansmisse XVe LIX de voirseide somme van
VII lb. V s.

Antwerpen, stadsarchief, Rekenkamer n. 16, f° 21 v°.

DOC. IX

1559, 18 augustus — Betaling aan Jan Leys voor werk ter gelegenheid
van de H. Besnydenisomgang en andere omstandigheden.

Jan Leys stadtschildere de somme van aohthien ponden acht schellin¬
gen neglien grooten hrabants ter saecken van diversche oncosten van
schilderyen by hem tot behoeve deser Stadt geschildert ten tyde daer-
men alhier den peys tusschen den Coninck van Vranckerycke ende
onsen genadighen heeren den Coninck van Spaengnien publiceerde
blijekende byde declararatie en ordonnancie in date den XVIIIen
augusty anno XVe LIX met quytantie hier overgegeven daeromme hier
XVIII lb. VIII s. d.

Jan Leys stadtschildere de somme van eenentsestich ponden veerthien
schellinge acht grooten twelff myten brabants ter saecken van diversche
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partyen van oncosten tot behoeve validen ommeganck validen besnide-
nisse gedebourseert beloopende mits synen arbeyt dat hy inden selven
ommeganck mach verdient hebben ter voirseide somme van LXI lb.
XIIII s. VII d. ende XII myten breeder blyckende byder declaratie
met ordonnancie in date den XVIIIen augusti LIX met quitantie hier
overgelevert daeromme hier LXI lb. XIIII s. VIII d. xii mt.

ibid., f° 292, 293.

DOC. X

1559, augustus — Betaling van cle jaarivedde van de stadsschilders, aan
Jan Leys.

Jan Leys stadtschildere de somme van twelff ponden thien schellingen
hrabants over een paer gaegien hem ter causen als vore competerende
verschenen in augusto anno XVe LIX blyckende als voren daeromme
hier XII lb. X s. idem, f° 150.

DOC. XI

1559, 30 October — Jan Leys wordt betaald voor de arbeid die de
schilders van de stad aan de omgang van O.-L.-Vrouw hebben besteed.

Jan Leys stadtschildere de somme van acht ende brabants (sic) voor
gelycke somme by hem gedebourseert aen oncosten opden ommeganck
van onser Liever Vrouwen halff oist lestleden gedaen bedragende mits
zyn moyte ende arbeyt by hem daer vore verdient ter voirseide somme
van XLVIII lb. V s. ende een halven grooten hrabants blyckende byder
rekeninge ende acte vander weth. in date den XXXen octobre XVe
LIX met ordonnancie ende quitantie daerop dienende hier overgelevert
daeromme hier XLVIII lb. V s. 1/i) d.
In de marge : by acte ordonnantie ende quictantie hier overgegeven.

idem, f° 274.

DOC. XII

1560 (n.s.), 3 januari — De stadsschilders krijgen een vergoeding voor
hun brandhout.

Jan Leys ende Jan Mandyn stadtschilders de somme van drye ponden
brabants ter saecken van sesse guldens diemen elcken van hen voor een
voeder houts toegevuecht heeft verschenen het jaer daer aff in deser
tegenwoirdiger maent january blyckende hyder ordonnantie in date den
Illen january anno XVe LIX met quitantie overgelevert daeromme hier
III lb. idem, f° 278 133.

DOC. XIII

1560, 21 mei — Getuigenis van de weduwe van Jan Mandyn.
Peeterneele Buefkens out wesende vyfendertich jaeren weduwe van

wylen Jan Mandyn schildere ingeseten poirtersse der voirseide Stadt van
Antwerpen heeft ter instantien van Christiaen vanden Queecbornen op
huere trouwe eeren ende vrouwe waerheden in stede van eede geseeght

133 C/r. F.J. Van Den Branden, o.e., p. 163.
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vercleert ende geattesteert warachtich te zyne dat den voirseiden Jan
Mandyn haer man saliger gedachten in synen levene tot synder afli-
vicheyt toe es geweest der voirseide stadtschildere met noch eenen
synen medegeselle genaemt Jan Leys die heyde tsamen ende elck van
hen heure gagien vander Stadt gehadt hebben elck vyfentwintich gül¬
denen tsiaers van twintich stuvers tstuck tot Jans Mandyns huers mans
aflivicheyt toe die jan Leys altyts naer onser Liever Vrouwen omme-
ganck ontfinck met oick het ghene des zy aende Stadt verdient hadden
van werckene van schilderen ende Janne Mandyn hueren man syn deel
thuys brochte. Ende tot dyen soo heeft die voirseide Jan haer man
inden brieven vanden Hove alsmen lestmael het Thoison hyden Coninck
in deser Stadt gaf genoemt geweest als der voirseide Stadt schildere ende
nyet die voirseide Jan Leys; ende dat huer man alle die patroonen die
liy voor de Stadt gemaect heeft selve geteeckent heeft ende oick andere
patroonen der voirseide Stadt aengaende dwelck byden selven blijcken
sal indien die selve eenighe meesters vanden schilders saghen. Affirmer¬
ende die voorseide peeternellen dit geseeght ende vercleert te hebbene
voir die gerechte waerheyt alle slincke indictien in desen vuytgesloten
synde. Ende want godlyck ende redelyck is etc. Actum ten huyse myns
notaris etc. Coram Michiel Hermans gelaesmaker deken vanden schil¬
ders ende Henrick Suyt schilder ingeseten poirters der voirseide Stadt
van Antwerpen getugen. idem, Notariaat n. 2077, f° 77.

DOC. XIV

1560, na 24 juni — Jan Leys heeft de huur van het huis dat Mandyn
heeft bewoond, overgenomen.

Van Jan Mandyn modo Jan Leys de somme van seven ponden vyff
schellingen hrabants ter saecken hy in hueren heeft een huys gestaen
aenden steenen Eecklioff dwelck de schilders deser Stadt altoes bewoe-
nen den tyt van sesse jaeren innegaende Sint Jansmisse LVII aldus
hiervoor het Ille Vie jaer gevallen Sint Jansmisse LX VII lb. V s.
In de marge : Ille Vie jaer. IDEM, Rekenkamer n. 17, f° 19.

DOC. XV

1560, 18 augustus — Jan Leys ontvangt de jaarwedde van de stad.
Jan Leys stadtschildere de somme van vyffende twintich ponden

brahants over twee jaren gagien hem als schilder voerseid competerende
verschenen den XVIIIen augusti XVe LX blyckende als voren daeromme
hier XXV lb. idem, Rekenkamer n. 17, f° 138 V.

DOC. XVI

1560, augustus — Jan Leys wordt betaald voor zijn werk aan de omgang
van O.-.L.-Vrouw.

Jan Leys stadtschildere de somme van vier ende tseventich ponden
seven schellingen vyff grooten tweelff myten hrabants ter saecken van
zekere en diverssche oncosten by hem aenden ommeganck van Onser
Liever Vrouwen halff oost lestleden gedehourseert ende betaelt breeder
blyckende byder rekeninglie ende ordonnantie met quitantie daerhy
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zynde hier overgelevert daer ommer hier LXXIIII lb. VII s. V gr.
XII mt. idem, f° 309.

LES ARCS DE TRIOMPHE ERIGES A ANVERS EN 1556,
A L'OCCASION DU 22e CHAPITRE DE L'ORDRE DE LA
TOISON D'OR

par E. ROOBAERT

Le 22e Chapitre de l'Ordre de la Toison d'Or a été tenu à Anvers à l'église de
Notre-Dame au mois de janvier 1556 et c'est à l'occasion de cette manifestation
que Philippe II revint dans cette ville où il avait déjà été fastueusement reçu,
lors de son Entrée Solennelle en 1549.

En 1559 aussi, la municipalité, les guildes et les nations des commerçants se sont
mises en frais pour l'érection de plusieurs monuments décoratifs, arcs de triomphe,
châteaux, temples, « éschaffaults » et autres, qui, bien que sensiblement apparentés
à ceux de 1549 n'étaient pas du tout les mêmes, comme l'ont affirmé à la légère
certains auteurs.

Plusieurs chroniqueurs du XVIe siècle nous décrivent les divers points de la
décoration de la ville, d'autres, par contre — et non les moindres — se montrent
extrêmement peu loquaces à ce sujet.

De là l'importance que revêt une feuille volante que conservent les Archives de
la Ville d'Anvers (Doc. III et note 11), imprimée par Antoine van der Haeghen,
alias Dumaeus, à Anvers, et sortie de presse peu après les festivités en question.
Son auteur, resté anonyme, y a décrit en termes précis les divers arcs de triomphe
dans leurs particularités formelles et iconographiques.

D'autre part, notre attention a dû se porter sur quelques versions d'une descrip¬
tion par Jacques Le Boucq, héraut d'armes, conservées soit par des manuscrits
originaux, soit par des copies (notes 30 et 32; Doc. IV). Ces versions ne se sont
pas toujours avérées identiques, ni en ce qui concerne les détails qu'elles nous
fournissent au sujet des décorations, ni dans le choix des illustrations que l'auteur
a jointes à ses textes.

Parmi ces sources, un texte dû à Antoine de Beaulaincourt, dit « Thoison d'Or »
et premier héraut d'armes de l'ordre, occupe une place à part: c'est celui qui nous
fournit le plus de détails sur le côté cérémonial de la manifestation (notes 62 et 63).

Tous ces textes nous permettent de nous former une idée plus précise de l'am¬
pleur et de la nature des travaux décoratifs de 1556. Il s'avère que ceux-ci n'atteigni¬
rent pas l'importance et la richesse de ceux de 1549. Bien que la date de la visite
royale, incertaine jusqu'au dernier moment, n'a peut-être pas permis l'exécution
de tous les plans, on a nettement l'impression qu'en 1556 les organisateurs ont
délibérément limité leurs efforts.

En dehors des cinq arcs de triomphe, conçus plus ou moins d'après le schéma
traditionnel — les Rhétoriciens surtout s'inspirent du modèle scénique — les efforts
se sont principalement portés sur plusieurs échafaudages, animés de personnages
et de torches, voire de feux d'artifice assez spectaculaires. Aussi a-t-on sorti plu¬
sieurs éléments des cavalcades, notamment le Géant et le char de la Pucelle
d'Anvers.

Quels sont les artistes qui ont travaillé à ce décor ? Voilà la question que tous
ces textes, ainsi que les comptes de la ville d'Anvers, laissent sans réponse.
Exception doit être faite en ce qui concerne les décorateurs de l'intérieur de
l'église de Notre-Dame. Leurs travaux nous sont décrits par Le Boucq et par de
Beaulaincourt. D'autre part, des documents, provenant de la Chambre des Comptes
de la Cour et que conservent les Archives du Royaume à Bruxelles (Doc. V, VI
et VII), mentionnent plusieurs noms, entre autres celui de Jean Mandijn.
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Hans VLIEGHE

OVERNAME VAN MOTIEVEN

UIT HET WERK VAN MANTEGNA
IN SCHILDERIJEN

VAN PIETER BRUEGEL DE OUDE

|~"wE receptie van de transalpijnse kunstvormen in onze zestiende-
E' eeuwse schilderkunst vormt één van de boeiendste en tevens meest
ingewikkelde hoofdstukken uit de Europese kunstgeschiedenis. Dit
laatste zal er wel oorzaak van zijn dat een grondig synthetisch overzicht
van onze schilderkunst tijdens deze periode nog immer ontbreekt. Het
mangelt echter niet aan allerlei detailstudies, die zich, hetzij tot een
onderdeel van de eeuw, zoals de belangwekkende bijdragen van Ch.
Aschenlieim ', W. Krönig 2 en F. Baumgart3, hetzij tot de monografie
over afzonderlijke meesters beperken... wat de contradicties zeker niet
heeft verhinderd.

Sedert M. Dvorak 4 heeft men ook de betekenis van de Italiaanse
renaissance voor het oeuvre van Pieter Bruegel de Oude erkend. De
basisonderzoekingen van de Weense geleerde zijn het uitgangspunt
geweest voor verschillende interessante publicaties, die dit facet hebben
belicht. Bijdragen als deze van F. Lugt5, waarin voor het eerst het
nauw verhand tussen Bruiegel's landschaptekeningen en deze van de
Venetianen Campagnola en Muziano wordt aangetoond, alsmede de
omvangrijke studie van W. Yanbeselaere G behoren tot de meest belang¬
wekkende vruchten van de opzoekingen die betreffende de invloed
van de Italiaanse vormentaal werden ondernomen.

Gedurende de laatste jaren heeft men het onderzoek vooral gericht
naar de studie van de beïnvloeding van Bruegel's oeuvre door Bafael.

1 Ch. Aschenlieim, Der italienische Einfluss in der vlämischen Malerei der Früh-
renaissance, Strassburg, 1910.

2 W. Krönig, Der italienische Einfluss in der flämischen Malerei im ersten Drittel
des 16. Jahrhunderts, Würzburg, 1936.

3 F. Baumgart, Zusammenhänge der niederländischen mit der italienischen Malerei
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Marburger Jahrbuch für Kunstwissen•
schaft, XIII, 1944, p. 187 e.v.

4 M. Dvorak, Pieter Bruegel der Allere, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, Mün¬
chen, 1924, p. 219 e. v.

5 F. Lugt, Pieter Bruegel und Italien, Festschrift für Max J. Friedländer, Leipzig,
1927, p. 111 e.v.

0 W. Vanbeselaere, Bruegel en het Nederlandsche Maniërisme, Tielt, 1944.
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In dit verband heeft C. G. Stridbeck7 de bemiddelende rol van de
Vlaamse romanisten beliebt. F. Grossmann wees op het belang van
Rafael's cartons voor de beroemde tapijtenreeks De Handelingen der
Apostelen, die zicli in Brnegel's tijd te Brussel bevonden8, terwijl bij
in een andere studie drie fasen onderscheidt in deze Rafaelinvloed9.

Het is begrijpelijk dat men deze grote betekenis hecht aan de
composities van Rafael, die voor menige tijdgenoot van Bruegel de aan
motieven vruchtbaarste bron waren. Men mag echter niet de bijkomende
invloeden vanwege andere Italiaanse meesters over het hoofd zien. Zo
vormt de overname van motieven uit het werk van Mantegna bij
Bruegel een tot nog toe onaangeroerd aspect van de kunst van deze
laatste.

Het motief van de Dulle Griet10 (afb. 1), die met een door razernij
vertrokken gelaat voorwaarts stormt, vindt men terug in enkele compo¬
sities van Mantegna. Verwant lijkt het o.i. eerst en vooral te zijn met de
Invidia op het door E. Tietze-Conrat ca. 1490 gedateerde Zeegodenge¬
vecht (afb. 2), de bekende prent uit Mantegna's zogenoemde reeks der
zeven eigenhandige gravures ". Hoewel de richting waarheen de Invidia
haar afstotelijk facie wendt (d.i. naar rechts, op de prent) de omge¬
keerde is van deze, waarin Dulle Griet zich beweegt, vertonen lichaams¬
houding, armgebaar en gelaatsuitdrukking op beide voorstellingen een
treffende overeenstemming met elkaar.

Ook de Minervafiguur op het tussen 25 juni 1501 en 22 november
1502 afgeleverde schilderij Minerva verjaagt de Ondeugden uit de Hof
der Deugden (afb. 3), dat deel uitmaakt van de beroemde allegorische
cyclus, die Isabella d'Esté voor haar studiolo in het hertogelijk slot te
Mantua door Mantegna liet uitvoeren, vertoont in houding en gebaar
eveneens een merkwaardige verwantschap met Bruegel's visionair schil¬
derij 12.

A. Romdahl13 heeft een prent, De Blindeti (afb. 5), gegraveerd
door Cornelis Massys, als prototype voor Bruegel's vermaarde gelijk¬
aardige voorstelling te Napels 14 (afb. 6) beschouwd. G. Glück 15 heeft
erop gewezen dat er nog een oudere inspiratiebron bestaat, namelijk
een prent die Pieter van der Heyden uitvoerde naar een thans verdwe¬
nen schilderij van Jeroen Bosch. Op deze voorstelling is de Blinden-
val (afb. 4) afgebeeld in zeer trouwe aansluiting bij de evangelietekst

7 C. G. Stridbeck, Bruegelstudien, Stockholm, 1956, p. 271 e. v.
8 R. Grossmann, Bruegel: The Paintings, London, 1955, p. 197.
9 Id., Bruegels Verhältnis zu Raffael und zur Iiaffael-Nachfolge, Festschrift Kurt

Badt, Berlin, 1961, p. 135 e. v.
10 Antwerpen, Museum Mayer-Van den Bergh, cat. 1960, nr. 788.
11 E. Tietze-Conrat, Mantegna, London, 1955, p. 242.
12 Cfr. E. Tietze-Conrat, o.e., p. 196. — Dit werk bevindt zich thans in het Louvre te

Parijs, cat. nr. C 1376.
13 A. Romdahl, P. Bruegel der Ältere und sein Kunstschaffen, Jahrbuch der Kunst¬

sammlungen des Allerh. Kaiserhauses, ,1904-5, p. 131.
14 Napels, Museo Capodimonte, cat. 1958, nr. 1.
15 G. Glück, Zu einem Bilde des Hieronimus Bosch in der Figdorschen Sammlung in

Wien, Jahrbuch der preussischen Kunstsatnmlungen, 1904, p. 182.

280



4. Pieter van der Heyden naar Jeroen Bosch, Blindenval (prent).

5. Cornells Massijs, De Blinden (prent).
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(Matt. 15-16), die het over slechts twee hlinden heeft, daar waar Massijs
er vier en Bruegel zes voorstelt. Meerdere overeenkomsten tussen het
werk van Bruegel en de gravure naar Bosch kan men zien in de heuvel,
die op de heide composities zacht glooit naar een vlakker land, rechts
op de twee taferelen; ook treft men bij de twee kunstenaars de hoeve
aan die, links op het tafereel, tegen de heuvelflank is aangebouwd.
Deze achtergrond harmonieert in de prent én in het latere schilderij
met de richting van de beweging der hlinden, als ware zij er het Leit¬
motiv van.

Voor Bruegel's Blinden lijkt er ons echter, parallel met deze twee
voorheelden, nog een ander prototype te bestaan in het motief van
Mantegna's ondeugden Inertia en Otium (afb. 7) die op de genoemde
Minerva verjaagt de Ondeugden uit de Hof der Deugden samen in een
moeras verdreven worden. Niet alleen omwille van overeenkomstige
details zoals de starende ogen, de halfopen mond, de beweging en het
armgebaar — op Mantegna's voorstelling trekt Inertia haar gezel Otium
mee in het moeras, zoals ook de blinden mekaar in de poel meesleuren
— mag men dit groepje met Bruegel's Blinden in betrekking brengen,
doch ook wegens een enigszins verwante gedachteninhoud : Mantegna
toont hoe het kwaad ten val wordt gebracht, terwijl men in De Blinden
een symbool van een verdwaasde maatschappij, die zichzelf ten onder¬
gang brengt, kan zien 16.

Hoe dient men deze voorkeur van Pieter Bruegel de Oudere voor
het werk van Andrea Mantegna te verklaren ?

Het is hekend dat schilders als Filippino Lippi en Luca Signorelli,
twee der meest typische vertegenwoordigers van de onrustig-bewogen,
ja wel eens „gotliiserend" (Dvorak) genoemde laatste fase van de quat-
trocentoschilderkunst in Midden-Italië, van betekenis zijn geweest voor
Jan Gossaert en Barend van Orley17, juist omdat deze eerste renais¬
sancisten in onze gewesten in het Zuiden op de eerste plaats voorheel¬
den zochten, die konden tegemoet komen aan hun streven om het
menselijke lichaam zowel in uiterlijke beweging als door innerlijke
bewogenheid geroerd uit te heelden. Zou men ook Bruegel's voorkeur
voor de expressiviteit in gebaar en gelaatsuitdrukking van Mantegna's
figuren in dat licht mogen beschouwen ? Wij menen dat men terecht
tegen een dergelijke veronderstelling zou kunnen opwerpen dat de stu¬
die van het lichaam in beweging, steeds het primordiaal doel van de
italienische Bildung, in Bruegel's tijd andere schoolvoorbeelden had
gevonden in het meer eigentijdse werk van Rafael en Michelangelo en
hun epigonen. Inderdaad: Bruegel, tijdgenoot van een Frans Floris,
staat alleen in zijn generatie met zijn belangstelling voor een quattro-
centoschilder.

Wij menen dat Bruegel's bedoeling, hij de overname van deze
enkele Mantegnamotieven, een wezenlijk andere was en, in plaats van

16 Cfr. H. Sedlmayr, Pieter Bruegel: Der Sturz der Blinden, in: Id., Epochen und
Werke, I, Wien-München, 1960, p. 319 e. v.

17 Cfr. Ch. Aschenheim, o.e., pl. 1 & 2.
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6. Pieter Braegel, De Blinden. Museo Capodimonte, Napels.

7. Mantegna, Minerva verjaagt de Ondeugden uit het Hof der Deugden (detail).
Louvre, Parijs.
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een anachronisme te zijn, integendeel door een waarlijk eigentijds te
heten persoonlijke instelling ingegeven was. Wij menen namelijk ook
hier te kunnen spreken van het „bewust eclecticisme" dat F. Baum-
gart18 ziet ontstaan in de tweede helft van de zestiende eeuw en dat hij
beschouwt als „Zeichen einer Subjektivität und Selbstherrlichkeit des
europäischen Künstlers, -die früher nicht vorhanden waren".
18 F. Baumgart, o.e., p. 250.

QUELQUES MOTIFS MANTEGNESQUES DANS L'ŒUVRE
DE PIERRE BRUEGEL LE VIEUX
par Hans VLIEGHE

Dans ces quelques lignes, nous avons essayé de tirer l'attention sur quelques
motifs que Pierre Bruegel le Vieux a empruntés aux compositions de Mantegna.

Tel est le cas dans Margot la folle (Anvers, Musée Mayer-van den Bergh),
tableau dans lequel Bruegel semble avoir imité Ylrividia du Combat des dieux
marins, gravé par le maître mantouan, ainsi que la figure de Minerve du tableau
Minerve chassant les vices du jardin des vertus (Paris, Musée du Louvre), peint
en 1501-1502 par Mantegna pour le fameux studiolo d'Isabelle d'Esté dans le palais
ducal de Mantoue.

Quoique MM. Romdahl et Glück aient attiré l'attention des érudits sur deux
gravures, l'une de Corneille Massys et l'autre d'après Jérôme Bosch et exécutée par
Pieter van der Heyden, comme prototypes de la composition des Aveugles de
Pierre Bruegel, on n'a pas encore remarqué le rapport qui existe entre le motif
de ce dernier tableau et celui des vices Inertia et Otium marchant dans le marais,
figurant dans le tableau susdit de Mantegna.

Nous croyons que cette préférence de la part de Pierre Bruegel le Vieux pour
un artiste italien du quattrocento doit être comprise sous l'aspect de 1'« éclecticisme
voulu» qui, selon M. Baumgart, a surgi dans la seconde moitié du seizième siècle
comme l'expression d'un individualisme nouveau chez l'artiste européen.
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Bernard de MONTGOLFIER

DEUX SUITES DE PEINTURES

SUR LA VIE DE SAINT BENOIT
ESSAI DE REGROUPEMENT

TAANS sa vie de Philippe de Champaigne, Guillet de Saint-Georges1
nous apprend que ce peintre « à Paris, dans le monastère du Val

de Grâce, ... fit par l'ordre de la reine Anne d'Autriche deux tableaux
qui sont dans deux grandes chambres. Dans une de ces chambres il
peignit toutes les impératrices et les reines qui ont été en réputation
de sainteté, et dans l'autre chambre les tableaux de la vie de Saint
Benoît, avec un tableau représentant la Madeleine aux pieds du Sauveur
chez Simon le pharisien ... ». En ce qui concerne le second de ces deux
cycles, le texte un peu confus 2 de l'historiographe de l'Académie Royale
est confirmé par le témoignage de Félibien3, selon lequel la Reine
Régente ordonna à Philippe de Champaigne «... de peindre dans son
appartement du Val de Grâce plusieurs sujets de la vie de Saint Benoist,
auxquels Sa Majesté prenoit plaisir à le voir travailler toutes les fois
qu'elle alloit dans ce Monastère ». C'est de la même suite que parle
Florent Le Comte 4, bien que son texte, assez embrouillé, semble en faire
honneur à Jean-Baptiste de Champaigne, neveu du célèbre académicien.

Il suffit d'ouvrir le livre des comptes d'Anne d'Autriche 5 pour trouver
une trace officielle de la commande, avec la date approximative de son
exécution. Le 24 juillet 1656, par ordonnance de Tuheuf, Trésorier de

1 Dans Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l'Académie
Royale de Peinture et de Sculpture, publiés à Paris, 1854, I, p. 242.

2 II est difficile de déterminer le sujet du tableau principal dont Guillet de Saint
Georges semble affirmer la présence dans la première des deux chambres; d'autre
part, on ne trouve aucune autre mention des figures de reines et d'impératrices qui
ornaient, d'après lui, la même salle. Eu revanche, les catalogues d'Alexandre
Lenoir (cf. notes 9 et 34) confirment l'existence du Repas chez Simon signalé dans
la séconde chambre; mais ce tableau a disparu depuis son passage au dépôt des
Petits-Augustins pendant la Révolution.

3 Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes,
Paris, 1696, II, p. 580.

4 Cabinet des singularitez, Paris, 1700, III, p. 113: «[Philippe de Champaigne]
peignit aussi les quatre Evangélistes dans les quatre angles de la voûte de la
Sorbonne. Environ ce tems-là, Battiste son neveu arriva à Paris; aussitôt qu'il
fut établi, il travailla aux tableaux de la chapelle de Monsieur Tuheuf dans
l'Eglise des Pères de l'Oratoire rue Saint-Honoré. Il fit plusieurs portraits du Roy
et de la Reine qui luy ordonna de peindre dans son appartement plusieurs sujets
concernants la vie austère de Saint Benoist; ce fut dans ce teins là cpie l'Académie
commençoit à se former, et que son oncle en fut élu Recteur. »

5 Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Manuscrits, Fonds français, n° 10 414,
folios 217 v., 218 r., 226 v., 227 r. et 228 r.
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la Reine, était payée « au S. Champagne 6, Peintre ordinaire du Roy,
la somme de huict cens trente livres six sols huict deniers tournois »,

premier acompte « des ouvrages de peinture qu'il a entrepris de faire
dans la grande salle basse de l'appartement de sa dicte maj[es]té audict
couvent du Val de Grâce moyennant la somme de deux mille cinq cents
livres pour le total de ses ouvrages par marché faict par ledict Sr Tubeuf
avecq ledict Champagne au nom de sa Ma[jes]té le huictiesme jour de
juing mil six cents cinquante six... ». Deux versements équivalents, du
28 avril et du 1er septembre 1657, devaient parfaire le paiement des
denx mille cinq cents livres. Nous n'avons malheureusement pas retrouvé
le marché passé devant Tubeuf, qui nous donnerait sans doute le nombre
exact des tableaux, voire leurs sujets. Mais c'est évidemment d'eux qu'il
s'agit dans le procès-verbal d'inventaire du Val de Grâce, dressé le
11 juin 17907 : «Dans le salon de la Reine, dont le plafond et le pourtour
sont... boisés, nous avons trouvé différents tableaux représentant la vie
de St-Benoist incrustés dans la boiserie...». Ce document précise la
fonction décorative de cet ensemble qu'on peut rapprocher d'autres
séries peintes en assez grand nombre au XVIIe siècle pour des établis¬
sements religieux de Paris et illustrant également des vies de saints 8.

La Révolution devait disperser le mobilier du Val de Grâce; Alexan¬
dre Lenoir recueillit alors au dépôt des Petits-Augustins 9 « douze petits
tableaux de la Vie de Saint Benoît » par Champaigne. Nous voilà main¬
tenant fixés sur leur nombre, du moins en principe; mais c'est pour
en perdre aussitôt la trace. En 1822, cependant, paraît une Notice des
tableaux représentant les miracles de la vie de St Benoist, peintes par
Philippe de Champaigne. Ce modeste imprimé précise que les toiles, au
nombre de dix, sont à vendre à Paris, 18, rue J.J. Rousseau. L'auteur,
qui ne craint pas d'y voir les meilleures productions de l'artiste « après
les religieuses et les portraits », assure qu'elles ont été authentifiées par
« M.M. Lafontaine, Pérignon et Henry, experts du museum » et qu'il
s'agit sans contredit de la suite du Val de Grâce. « Cette importante

6 C'est bien à Philippe de Champaigne qu'est versée le 6 mai 1656 la somme de 800
livres « pour son paiement de plusieurs tableaux qu'il a faicts pour [la] maison [de
la Reine], sa chambre et alcove et son nouveau appartement au couvent du Val
de Grâce» (Ibidem, folio 215). Il semble bien, quand on compare les comptes
d'Anne d'Autriche avec le procès-verbal cité ci-dessous, que ce paiement concerne
principalement la première des deux chambres dont parle Guillet de Saint-Georges.

7 Etat des biens, revenus et effets de Mesdames les religieuses du Val de Grâce.
Paris, Archives Nationales, S 4550 - On y lit, immédiatement avant la description
du salon: « Dans la chambre de la Reine dont le plafond et le pourtour sont boisés,
nous avons trouvé différents tableaux peints sur toile représentant divers sujets de
dévotion par Champagne...»

8 Par exemple la célèbre vie de Saint Bruno peinte par Le Sueur aux Chartreux; celle
de Saint Jean de Matha, par Van Thulden, aux Mathurins; de Saint François de
Paule, par les ateliers de Le Sueur et de S. Vouet, aux Minimes; de Saint Joseph,
par J.B. de Champaigne, aux Carmélites déchaussées; de Saint Louis, par Poerson
le père aux Quinze-Vingt; les vies de Saint Antoine, de Saint Philippe et de Saint
Jacques, anonymes, dans les chapelles de Notre-Dame, etc...

9 « Archives du Musée des Monuments français » dans Inventaire Général des Riches¬
ses d'Art de la France, Paris, 1886, II, p. 270.
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collection », ajoute-t-il, « a été pendant longtemps soustraite aux yeux
des amateurs. Ensuite elle a été disséminée. M. le Comte de Dxxx est

parvenu à la réunir ». Suit une description détaillée des dix tableaux,
avec les dimensions, le nombre des figures et, servant à expliquer les
sujets, des extraits traduits de la Vie de Saint Benoît10 de Sangrinus.
Nous nous contenterons d'en donner un résumé:

« La sainte Grotte. 4 pieds 6 pouces de large sur 3 pieds 4 pouces de haut. Saint
Benoist retiré dans une grotte ... taillée par la nature dans l'enfoncement d'un
rocher ... C'est ce qu'on appelle la Sainte Grotte11, où l'on voit encore l'endroit
par où Saint Romain descendait à Saint Benoist quelques morceaux de pain attachés
à une corde, à laquelle pendait une clochette pour avertir le saint de venir les
prendre... » [deux figures.]

Source miraculeuse. 4 pieds 6 pouces de large sur 3 pieds 4 pouces de haut «... Les
religieux trouvant trop pénible d'aller chercher de l'eau dans le lac ... proposèrent
de changer l'emplacement des monastères. Saint Benoist les écouta avec douceur,
et la nuit suivante il monta avec le petit Placide au sommet de la montagne, où il
fut longtemps en oraison. Sa prière achevée, il mit en ce lieu-là trois pierres pour
servir de marque, et s'en retourna au monastère, sans qu'aucun de ses religieux eût
connaissance de ce qu'il avait fait. Les mêmes religieux étant venus se plaindre de
nouveau, le Saint les envoya au lieu où il avait posé les trois pierres. Ils le trouvè¬
rent humide, et y creusèrent une fosse qui se remplit au même instant, et qui con¬
tinua de sortir du rocher comme une source abondante... ». Ce tableau est composé
de six figures12, sur un fonds de paysage très simple...

La Hache qui vient se rattacher au Manche. 6 pieds 6 pouces de large sur 3 pieds
4 pouces de haut «... Un Gotli, par ordre de Saint Benoist, coupait les buissons et les
épines dans un lieu dont on voulait faire un jardin; sur les bords du lac, le fer de la
faucille se détacha, et tomba dans le lac... Le Goth, désespéré, alla trouver Maur,
et lui raconta son malheur. Celui-ci en instruisit aussitôt Saint-Benoist, qui prit le
manche, et l'enfonça un peu dans l'eau, et l'en retira avec le fer qui s'était rattaché
au manche...» [quatre figures.]

Maur retirant Placide de l'eau. 6 pieds 9 pouces de large sur 3 pieds 4 pouces
de haut. «Placide ... tomba dans un lac en allant puiser de l'eau ... Saint Benoist,
quoiqu'absent, connut par révélation le péril où était Placide, et commanda à
Maur d'aller le secourir. Maur exécuta ses ordres avec tant de ferveur, qu'il marcha
sur le lac, retira Placide de l'eau par les cheveux, le ramena sur les bords du lac,
et ne s'aperçut d'avoir marché sur l'eau, qu'après avoir sauvé Placide ...» [deux
figures.]

Pain empoisonné. 7 pieds 7 pouces de large sur 3 pieds 4 pouces de haut « .. .Florent,
jaloux de la gloire de Saint-Benoist, résolut de l'empoisonner; il lui envoya donc
un pain rempli de poison. Le saint le remercia de son présent; mais s'étant aperçu
du piège, il appelle un corbeau qui recevait ordinairement du pain de sa maison, et lui
donna ordre au nom de J.C. de le porter en un lieu où il ne pût être trouvé de
personne. Il réitéra trois fois cet ordre, et le corbeau obéit ...» [sept figures.]

Démon chassé d'une pierre. 2 pieds 7 pouces de large sur 3 pieds 4 pouces de
haut « ... Saint-Benoist [fit bâtir au Mont Cassini un grand monastère, mais le
démon, inquiet de voir élever un édifice où tant d'hommes allaient se former à la
piété, chercha à dégoûter les religieux de leurs travaux ... en rendant immobiles les
pierres qu'ils voulaient mettre en œuvre... ». Le peintre a saisi le moment où Saint-

10 Speculum et exemplar Christicolarum vita beatissimi patris Benedicti monachor.
patriarch. Sanctissimi, Rome, 1587. Illustré de planches gravées par Philippe Tho-
massin sur les dessins de Bernardo Passeri.

11 Le Sacro Speco de Subiaco (province de Rome).
12 II n'y en a que cinq dans le tableau de Bruxelles, mais l'on ne doit pas attacher

trop d'importance aux légères erreurs commises en ce sens par l'auteur de la descrip¬
tion. On remarquera, d'autre part, que la composition du tableau rassemble deux
épisodes successifs: la prière de Saint Benoît et le jaillissement de la source.
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Benoist chasse le démon d'une pierre, que les religieux ne pouvaient mouvoir. On
voit le démon fuyant dans les airs ... [quatre figures.]

Incendie imaginaire d'une cuisine. 6 pieds 7 pouces de large sur 3 pieds 4
pouces de haut. «... les religieux, en creusant la terre par ordre de Saint-
Benoist, trouvèrent une statue de bronze qu'ils jetèrent dans la cuisine. Aussitôt
parut un feu qui brilla à la vue des religieux. Ils s'empressèrent de l'éteindre.
Saint-Benoist, à cette nouvelle, vint dans la cuisine, et ne vit point de flamme; il se
mit en prière, ordonna à ses religieux de faire le signe de la croix sous leurs yeux, et le
fantôme de feu, formé par le démon, disparut aussitôt ...» [six figures.]

Amphore de Falerne dérobée. 6 pieds 6 pouces de long sur 3 pieds 4 pouces de
haut. «... Exhilarat ... fut envoyé par son maître au monastère de Saint-Benoist,
pour lui faire présent de deux flacons de vin, mais il n'en remit qu'un et cacha l'autre
sur le chemin. Le saint lui dit: Gardez-vous de boire du flacon que vous avez caché,
mais penchez-le avec précaution. Exhilarat confus se retira, obéit au conseil du saint,
et vit aussitôt sortir un serpent de la bouteille» [deux figures.]

Reproches faits à des religieuses. 7 pieds 7 pouces de large sur 3 pieds 4 pouces
de haut. « Deux religieuses de famille noble mais sans fortune recevaient les. secours
d'un homme pieux; elles faisaient souvent sentir à leur bienfaiteur qu'il devait s'estimer
heureux qu'elles acceptassent des secours. Saint-Benoist, indigné, les menaça de les
excommunier si elles ne se corrigeaient; elles n'obéirent point, moururent et furent
enterréés dans l'église. Depuis, lorsqu'on y célébrait la messe, et que le diacre criait,
selon l'Usage: Si quelqu'un ne communie point, qu'il se retire, [on] les voyait sortir
de leurs tombeaux et aller hors de l'église. Saint-Benoist, averti de ce prodige, donna
de sa propre main une offrande au Seigneur pour qu'elles ne fussent pas excommu¬
niées; en effet, on ne les vit plus sortir de leurs tombeaux.» [sept figures.]

Enfant ressuscité. 4 pieds de large sur 3 pieds 4 pouces de haut. «... Un paysan
ayant perdu son fils vint au couvent demander Saint-Benoist. Il était absent. Le
paysan pose l'enfant mort à la porte du monastère. Saint-Benoist, de retour, trouve le
villageois qui le supplie de rendre la vie à son fils. Saint-Benoist cède à ses instances,
il se met en prière, et l'enfant recouvre la vie» [neuf figures] ... La figure du saint
est pleine d'onction, la surprise du paysan, père de l'enfant, contraste fortement, par
son mouvement, avec celle des religieux, accoutumés en quelque sorte à ces miracles.
Le fonds de paysage est très naturel. »

Tout, dans cette description, permet de reconnaître un groupe de dix
tableaux qui, achetés en 1830 ou en 1838, appartiennent au Musée Royal
des Beaux-Arts de Bruxelles. Sans parler des dimensions 13 ni du nombre
des figures, les sujets concordent exactement, à deux exceptions près:
les scènes intitulées dans la notice de 1822 Amphore de Falerne dérobée
et Reproches faits à des religieuses sont absentes, et l'on trouve à leur
place, on ne sait par quel hasard, deux épisodes que le texte de Sangri-
nus permet facilement d'identifier: dans le premier, le curé de Monte
Preclaro, averti par Dieu, vient visiter Sant Benoît dans sa retraite
et partager avec lui le repas de Pâques; dans le second, Sainte Scholas-

13 Nos 55, Saint Benoit nourri par le frère Romain: H. 1,08 m; L. 1,49 m.
56, Saint Benoît recevant la visite du curé de Monte Preclaro: II. 1,08 m; L. 2,01 m.
57, La Pierre exorcisée: H. 1,08 m; L. 0,82 m.
58, Placide retiré de l'eau: H. 1,08 m; L. 2,19 m.
59, Le Pain empoisonné: H. 1,08 m; L. 2,50 m.
60, La Fontaine miraculeuse: H. 1,08 m; L. 1,49 m.
61, La Hache rattachée à son manche: H. 1,08 m; L. 2,22 m.
62, L'Incendie imaginaire: H. 1,08 m; L. 2,01 m.
63, Saint Benoit chez sa sœur: H. 1,08 m; L. 2,50 m.
64, L'Enfant ressuscité: H. 1,08 m; L. 1,49 m.
Je remercie vivement M. le Professeur R.-A. d'Hulst et Mlle Y. Dewals de l'aide
précieuse qu'ils m'ont apportée pour l'étude de ces tableaux.
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tique obtient du Seigneur un orage pour empêcher Saint Benoît, son
frère, de la quitter.

Malgré ce décalage et le fait que la série, de toute manière, n'est pas
au complet, on a pu penser 14 que les tableaux de Bruxelles provenaient
tous de cet appartement du Val de Grâce où Anne d'Autriche avait
fait travailler Philippe de Champaigne. Reste à savoir si c'est bien à
cette décoration que s'applique la notice de 1822. Il est probable que
les morceaux réunis par le Comte de Dxxx ont une origine parisienne,
mais c'est là précisément l'occasion de constater qu'il existait avant la
Révolution une autre vie de Saint Benoît peinte dans l'un des établis¬
sements religieux de la capitale. Il s'agit d'une suite de tableaux qui
décoraient le réfectoire gothique du fameux prieuré bénédictin de
Saint-Martin des Champs, utilisé maintenant pour la bibliothèque du
Conservatoire National des Arts et Métiers. Le premier atiteur qui en
ait fait mention est Germain Brice15 : « Ce réfectoire est orné d'un
lambris très propre dans l'attique duquel on a mis plusieurs peintures
qui représentent la vie de Saint Benoist, faites par Silvestre16, de
l'Académie». Ce texte est de 1713; l'édition antérieure, de 1706, ne
faisant encore aucune allusion à ces ouvrages, on peut en déduire qu'ils
furent mis en place entre ces deux dates. Nous tirerons bientôt d'impor¬
tantes précisions du témoignage de Dezallier d'Argenville17 : « Dans
l'attique du lambris se voient neuf petits tableaux de la vie de S.
Benoît, peints par Silvestre. Les deux du fond contre le tambour ont
été faits par Galloche ». Nous dispensant de citer Piganiol de la
Force 1S ou Hurtaut et Magny 19, qui ne font guère que répéter d'Argen¬
ville, nous chercherons plutôt dans la Vie de Galloche écrite par Louis
Gougenot2C un témoignage supplémentaire sur les deux morceaux dûs
à ce peintre: « Ce fut [peu après son retour de Rome 21] qu'il composa
les deux tableaux que l'on voit placés au-dessus des portes du réfectoire
de Saint-Martin des Champs. L'un représente Saint Benoît faisant
miraculeusement revenir une cognée sur l'eau; et l'autre Sainte Sco-

14 Edouard Fétis, Catalogue descriptif et historique du Musée Royal de Belgique,
Bruxelles, 1875 et 1877, nos 142 à 151 ; 1882 et 1889, nos 210 à 219.

15 Description de la ville de Paris, 6° édition, Paris, 1713, I, pp. 369-370.
16 Fils du célèbre graveur Israël Silvestre, Louis Silvestre, dit le jeune pour le distin¬

guer d'un frère portant le même prénom, fut élève de Le Brun et de Bon Boidogne.
Après un séjour à Rome, il travailla à Paris pendant les premières années du
XVIIIe s. En 1716 il fut appelé à Dresde par Auguste II de Saxe qui le nomma
directeur de son Académie de Peinture, Annobli en 1741, ce qui explique qu'il
soit souvent nommé «Louis de Silvestre», il revint à Paris en 1718 et mourut en
1760. Cf. Roger-Armand Weigert, « Documents inédits sur Louis de Silvestre, suivis
du catalogue de son œuvre », dans Archives de l'Art Français, 1932, pp. 363-488.

17 Voyage pittoresque de Paris, Paris, 1752, p. 166.
18 Description historique de la Ville de Paris, Paris, 1765, IV, pp. 35-36.
19 Dictionnaire historique de la Ville de Paris et de ses environs, Paris, 1779, III,

p. 503.
20 Dans Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l'Académie

Royale de Peinture et de Sculpture, publiés à Paris, 1854, II, pp. 291-292.
21 Bien qu'il ait reçu le 3 septembre 1695 le prix de l'Académie, Galloche dut aller

à Rome à ses frais. Il y resta deux ans.
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lastique qui obtient du ciel une pluie accompagnée de tonnerre pour
empêcher Saint Benoît de partir et de la quitter... Sur l'observation
[que le père de Calloche] lui fit que... les habits des bénédictins ne
lui paroissoient pas assez noirs, il se détermina à copier deux tableaux
de Van Dyck représentant des personnes vêtues en noir, et il retoucha
incontinent après les robes de ses bénédictins, qui gagnèrent beaucoup
pour l'effet et devinrent telles que son père les désiroit. Il nous apprend
lui-même cette anecdote dans une de ses conférences 22 ; c'est sur ces
deux morceaux qu'il fut agréé à l'Académie le 3 mars 1703 23 ».

Il est dommage que les témoins du temps se soient montrés moins
diserts sur les tableaux de Silvestre, négligeant par exemple d'en noter
les sujets. Il en sera de même pour quelques morceaux ajoutés beaucoup
plus tard à la série et cités par Thiéry2i, dont le guide signale
« ... onze 25 petits tableaux où Louis Sylvestre a peint la vie de S. Benoît;
deux autres dans le fond, par Louis Galloche; et six autres tableaux,
par Prudhomme ». C'est évidemment de ces derniers qu'il est question
dans un inventaire du prieuré 26 fait au début de la Révolution: «... Au
pourtour [du réfectoire] sont encadrés onze tableaux de Silvestre et six
par un jeune académicien peints en 1778 représentant la vie et les
principaux traits et miracles de la vie de Saint Benoist ». Il s'agit d'un
certain Jérôme Prudhomme, membre depuis 1767 de l'Académie de
Saint-Luc 27 (et non de l'Académie Royale), auteur de plusieurs tableaux
exposés en 1774 au Salon de cette compagnie 28 et d'une Nativité qui
ornait l'antichambre de son local 29. Nous voyons encore apparaître le
nom de ce peintre dans le registre des dépenses du prieuré Saint-Martin
des Champs30, au dernier trimestre de 1779: « Payé au Sr. Prudhomme
22 Cf. Henry Jouin, Conférences de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture,

Paris, 1883, p. 405.
23 « Du samedy 3e mars 1703 ... La Compagnie a aussi agréé la présentation du sieur

Louis Galloche, peintre, natif de Paris, qui a faiet voir à ce sujet plusieurs mor¬
ceaux de ses ouvrages... » (Procès-verbaux de l'Académie Royale de Peinture et de
Sculpture, publiés à Paris, 1880, III, p. 362).
Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, Paris, 1787, I, p. 542.

25 II y a là évidemment une inadvertance: Thiéry a compté deux fois les tableaux
de Galloche.

20 Etat des revenus, charges, effets mobiliers et immobiliers ... du prieuré de St Martin
des Champs de Paris (20 février 1790). Paris, Archives Nationales, S 1333 A.

27 Cf. Jules Guiffrey, «Histoire de l'Académie de Saint-Luc (de Paris) », dans Archi¬
ves de l'Art français, Paris, 1915, p. 430.

28 « N° 134, La Peste des Philistins, 1 pied 10 pouces sur 3 pieds de large. - 135,
Repos de la Sainte Famille en Egypte. Donné par l'auteur pour sa réception. Ovale,
de 2 pieds de haut sur 2 pieds 6 pouces de large. - 136, Adoration des rois. Esquisse,
1 pied 5 pouces de haut sur 2 pieds 2 pouces de large. - 137, Chute d'eau. Ovale,
haut. 1 pied 6 pouces, larg. 2 pieds. - 138, Plusieurs tableaux de différents genres
sous le même numéro.» Cité par J. Guiffrey, op. cit., p. 430.

29 Inventaire des meubles et objets d'art de l'Académie de St-Luc, par J.B. Dorival,
Commissaire au Cliâtelet (mars 1776) : « Un tableau ovale, peint sur toile, par le sr.
Preudhomme, portant 2 pieds sur 2 pieds et demy, rep. la Nativité ». - Paris, Archi¬
ves Nationales, Y 12483, cité par J. Guiffrey, op. cit., p. 100. - Alexandre Lenoir, dans
son Catalogue historique ... (op. cit. note 34), p. 151, signale encore six tableaux
de Prudhomme provenant de la communauté parisienne du Bon Pasteur.

30 Paris, Archives Nationales, H 3621*, folio 242.
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peintre pour un tableau pour le maître autel de l'église de Seugy 31 la
somme de quatre vingt seize livres... ». Malheureusement, les comptes
ne conservent pas la moindre trace des toiles illustrant la vie de Saint
Benoît32, qu'elles soient de Silvestre, de Galloche ou de Prudhomme;
Alexandre Lenoir est seul à nous apprendre que deux des tableaux
peints par le dernier avaient pour sujet Un Conclave et Un religieux
dans un désert (sic) 33.

La série de Saint-Martin des Champs, qui se composait donc de neuf
toiles de Silvestre, de deux autres de Galloche et de six de Prudhomme,
fut enlevée de sa boiserie pendant la Révolution et recueillie partielle¬
ment par Alexandre Lenoir, comme celle du Val de Grâce, au dépôt
des Petits Augustins 34. Un seul de ces tableaux devait être retenu par
le Museum Central des Arts 35 : il s'agit de celui qui représente Saint
Benoît ressuscitant un enfant. Ce morceau, qui a d'abord été exposé au
Musée spécial de l'Ecole française, à Versailles 36, et a souvent passé
pour un ouvrage de Bon Boulogne 37, fait maintenant partie des collec¬
tions du Louvre 3S (fig. 1). Que sont devenues les seize autres toiles?
Peut-on songer à les reconnaître, pour dix d'entre elles, dans la série
du Musée Royal qu'il est non moins légitime, a priori, d'identifier avec
celle du Val de Grâce?

31 Paroisse dépendant du prieuré, située près de Luzarehes (Seine et Oise). Le
tableau a disparu.

32 Peut-être ont-elles été payées sur la cassette personnelle du prieur.
33 Sur les Prudhomme, cf. Emile Beliier de la Chavignerie et Louis Auvray, Diction¬

naire général des artistes de l'Ecole française, Paris, 1885, II, p. 320. Les auteurs ont
commis une confusion flagrante entre Jérôme Prudhomme et un Jean Prudhomme
(1686-1726), élève d'Antoine Pesne, qui doit être l'auteur d'un certain nombre de
tableaux qu'ils signalent au musée ou dans les églises de Douai, mais qui n'a pu
peindre (et pour cause !) les morceaux exposés au Salon de l'Académie de Saint-
Luc en 1774.

34 Archives du Musée des Monuments français (op. cit.), II, p. 259: «Huit tableaux
représentant des sujets de la Vie de Saint Benoît, par Sylvestre. - Deux tableaux
de la Vie de Saint Benoît, par Prudhomme.» - Alexandre Lenoir, «Catalogue
historique et chronologique des peintures et tableaux réunis au dépôt national des
Monuments français», dans Revue Universelle des Arts, Paris, 1865: n° 481, Louis
Silvestre «Neuf tableaux de la vie de Saint Benoît»; nos 705 et 706, Prudhomme
« Un conclave - Un religieux dans un désert. »

35 Après avoir été remis par Lenoir, le 29 décembre 1797, à Naigeon, Conservateur du
Dépôt dé la rue de Beaune; cf. Archives du Musée des Monuments français, II,
p. 343.

36 Notice des Tableaux ... composant le Musée spécial de l'Ecole française, Versailles,
an X (1801), n° 19.

37 L'attribution à Bon Boulogne, qui apparaît dans la notice ci-dessus, a été reprise
par C.P. Landon, Annales du Musée, Ecole française ancienne, Paris, 1829, I,
p. 15 et pl. 5 (gravure au trait de C. Normand), et par F. Villot, Notice des tableaux
exposés dans les galeries du Musée National du Louvre, Ecole française, Paris 1880,
n° 32. - L'attribution à Silvestre est rétablie par Filhol, Galerie du Museum, 32"
livraison, p. 3-5, pl. II (gravure, par Coiny), et par G. Brière, Musée National du
Louvre, Catalogue des peintures exposées dans les Galeries, Ecole française, Paris,
1924, n° 847 A.

38 Toile, H. 1,08 m; L. 2,35 in.
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1. Louis Silvestre, Saint Benoit ressuscitant un enfant. Musée du Louvre.
(Copyright Archives photographiques, Paris)

Pour Pierre Marcel, qui s'est penché sur le problème 39, le tableau
du Louvre et ceux de Bruxelles appartiennent au même ensemble, à
l'exception de la Pierre exorcisée «de même hauteur que les autres...
mais plus haute que large ». Le musée de Béziers 40 possède, ajoute-t-il,
une toile de ce sujet (fig. 2), traditionnellement attribuée à Bon Bou¬
logne, mais de dimensions semblables à celles des autres morceaux;
c'est elle qui doit, plutôt que la version de Bruxelles, prendre place
dans la série. Série qui ne peut être, selon lui, mise au compte de
Philippe de Champaigne: « Cette attribution n'aurait pu résister un
instant à un examen un peu attentif des œuvres. Elles ne portent aucun
des caractères de l'art de Champaigne. Nous savons, au reste, que les
toiles du Val de Grâce étaient de petites dimensions; celles-ci mesurent
1 mètre 05 de haut et quelques-unes atteignent 2 mètres 90 de large ».
On ne peut non plus retenir l'attribution à Bon Boulogne qui avait été
adoptée à Bruxelles 41 « sur la foi du catalogue du Louvre, qui donne à
l'artiste le Saint Benoît ressuscitant l'enfant mort»; rien de tel n'appa¬
raît dans les documents que l'on a sur l'œuvre de ce peintre. Mais si l'on
rend à Silvestre le tableau du Louvre, une évidente analogie de style

39 Dans la Chronique des Arts et de la Curiosité, 1904, p. 95-97, étude complétée par
le même auteur dans La peinture française au début du dix-huitième siècle, Paris,
1906, p. 180. - Les conclusions de P. Marcel sont reprises par R.A. Weigert, op. cit. -
Les tableaux de Galloche figurent sous les nos 61 et 63, ceux de Silvestre sous les
nos 55 à 60, 62 et 64 dans A.J. Wauters, Catalogue historique et descriptif des tableaux
anciens du musée de Bruxelles, Bruxelles, 1906 et 1908; Fierens-Gevaert et Arthur
Laes, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Catalogue de la Peinture
ancienne, Bruxelles, 1922, 1927 et 1949.

10 Toile, H. 1,02 m; L. 2,20 m. Acquise par la Ville de Béziers. - Charles Labor,
Musée de Béziers, Explication des peintures, etc., Béziers, 1874, pp. 4-5 et 1893, p. 7. -
Charles Ponsonailhe, Histoire et description du Musée de Béziers, Paris, 1891,
pp. 302-306. - Fayet, Musée de la Ville de Béziers, Catalogue des peintures, etc.,
Béziers, s.d., p. 11. - Je remercie vivement M. Jacques Lugand, Conservateur du
musée de Béziers, des renseignements qu'il m'a fournis sur ce tableau.

41 A.J. Wauters, Le Musée de Bruxelles, Tableaux anciens, Bruxelles, 1900, noa 55 à 64.
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2. Louis Silvestre, Pierre exorcisée. Musée de Béziers.
(Copyright Studio d'Art R. Mimault, Béziers)

permet, selon Marcel, de lui donner aussi huit des dix toiles de Bruxelles,
les deux autres s'identifiant sans peine avec les scènes de la Hache
rattachée à son manche et de YOrage obtenu par Sainte Scholastique
que Galloche avait peintes pour la même série, celle du réfectoire de
Saint-Martin des Champs.

La thèse soutenue par Pierre Marcel suppose que l'ensemble de
Bruxelles complété par les tableaux du Louvre et de Béziers constitue
une suite homogène. C'est là précisément ce qui nous paraît devoir
être remis en question. Plusieurs arguments nous donnent la conviction
que le comte de D" avait fait un regroupement factice, résultant
d'acquisitions fortuites, et que les morceaux retrouvés ne proviennent
ni tous du Val de Grâce, ni tous de Saint-Martin des Champs, mais de
deux cycles distincts. Ainsi, la similitude des hauteurs n'est que trom¬
peuse: un examen attentif permet de constater que le tableau du Louvre
et quatre de ceux de Bruxelles — Le Pain empoisonné, YIncendie
imaginaire, le Curé de Monte Preclaro et YOrage — présentent une
bande de toile de 4 à 7 centimètres ajoutée à leur partie supérieure et
non originale, alors que les six autres tableaux de Bruxelles — YEnjant
ressuscité, la Hache, Placide retiré de Veau, la Pierre exorcisée, la
Fontaine miraculeuse et Saint Benoît dans la grotte — paraissent avoir
été agrandis, vers le haut également, d'une bande beaucoup plus large,
allant de 13 à 17 centimètres42. Ces « rajustements» déjà constatés par
le commentateur de 1822 ont sans doute été faits dans le but de donner
l'illusion d'une série homogène.

Un argument plus décisif ressort du simple énoncé des sujets: il est
évident que le tableau du Lottvre et celui de Béziers font double emploi
avec YEnfant ressuscité (fig. 3) et la Pierre exorcisée (fig. 4) de

42 On objectera que, dans ce cas, la composition originale aurait été bien écrasée, mais
il est possible que la hauteur primitive ait été au préalable légèrement diminuée.
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3. Atelier de Ph. de Champaigne, Enfant ressuscité. Musée royal d'Art
ancien, Bruxelles. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

4. Atelier de Pli. de
Champaigne, Pierre
exorcisée. Musée roy¬
al d'Art ancien, Bru¬
xelles. (Copyright
A.C.L., Bruxelles)



5. Atelier de Ph. de Champaigne, Hache rattachée à son manche. Musée royal d'Art
ancien, Bruxelles.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Bruxelles. Essayant d'expliquer la première de ces anomalies, Pierre
Marcel a voulu voir dans les deux versions du Miracle de l'Enfant deux
épisodes différents: l'Enfant amené mort par son père à Saint Benoît,
au Louvre, et l'Enfant ressuscité par Saint Benoît, à Bruxelles. Il n'est
que de regarder les deux tableaux pour se convaincre du caractère
artificiel de cette distinction trop subtile: ici et là, il s'agit exactement
du même épisode. Avec la Pierre exorcisée, Pierre Marcel a bien été
forcé de constater la répétition du sujet et d'avouer son ignorance quant
à l'origine de la version de Bruxelles. Il nous paraît cependant difficile
de tirer argument de sa largeur moindre pour la dissocier de morceaux
qui lui ressemblent sous tant de rapports; seule compte vraiment une
hauteur identique pour un cycle décoratif disposé en frise. Reconnais¬
sons plutôt que voilà confirmée, une fois de plus, l'existence de deux
séries parallèles.

C'est à la même conclusion qu'amène l'examen des tableaux, qui n'ont
pu visiblement être peints tous par la même main. Les versions diffé¬
rentes de la Pierre exorcisée et de l'Enfant ressuscité en sont un exemple
frappant. Si les deux tableaux de Bruxelles sont composés en bas-relief,
dans l'esprit classique qui est le plus souvent celui de l'école française
vers le milieu du XVIIe siècle, avec une mise en scène un peu compassée,
un dessin sage, un éclairage égal, un coloris froid, il en va tout autrement
des versions du Louvre et de Béziers, où apparaît un faire plus libre et
plus gras, une palette plus chaude, un sens beaucoup plus affirmé du
mouvement, bref une manière plus « peintre » qui accuse, compte tenu
de l'évolution du gofit français, une main nettement plus tardive.

Mais nous irons plus loin, à partir de cette base, dans notre tentative
consistant à dissocier et regrouper des éléments artificiellement rassem¬
blés. Autour de la Pierre exorcisée et de l'Enfant ressuscité du musée
de Bruxelles, nous croyons pouvoir réunir quatre autres tableaux, qui

295



7. Atelier de Ph. de Champaigne, Fontaine miraculeuse. Musée royal d'Art ancien,
Bruxelles.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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6. Atelier de Ph. de Champaigne, Placide retiré de l'eau. Musée royal d'Art ancien,
Bruxelles.

(Copyright A.C.L.. Bruxelles)



8. Atelier de Ph. de Champaigne, Saint Benoit nourri par le frère Romain. Musée
royal d'Art ancien, Bruxelles.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

ont d'ailleurs la même hauteur réelle: la Hache rattachée à son manche
(fig. 5), Placide retiré de I'eau (fig. 6), la Fontaine miraculeuse
(fig. 7) et Saint Benoît nourri par le frère Romain (fig. 8). Tous pré¬
sentent les mêmes caractères de style que les deux premiers, et l'on
retrouve facilement d'un sujet à l'autre des types de personnages iden¬
tiques: ainsi, le moine aux traits rudes qui manipule un levier dans
l'épisode de la Pierre exorcisée, à droite, est celui qui s'incline à la
droite du saint dans celui de la Hache, qui tient une bêche dans la
Fontaine miraculeuse, qui écarte les mains dans le Miracle de l'Enfant;
un modèle commun incarne le jeune Placide dans la scène où le frère
Maur le retire de l'eau, et dans celle où Saint Benoît fait jaillir une
fontaine. Les traits du saint se ramènent aussi à un même type, malgré
d'appréciables différences d'expression que justifie le caractère parti¬
culier à chaque épisode. On notera encore des similitudes frappantes
dans le dessin des mains aux doigts forts, aux veines souvent saillantes.

Il y a toutes les raisons de croire que la suite dont voilà les épaves
est celle qui décorait l'appartement d'Anne d'Autriche au Val de Grâce.
L'indice le plus probant est fourni par une gravure exécutée par Etienne
Gantrel d'après Philippe de Champaigne et représentant, comme l'un
des tableaux de Bruxelles, Saint Benoît nourri par frère Romain
(fig. 9) : on y retrouve à peu près les mêmes éléments, encore qu'ils
soient disposés d'une manière assez différente. On peut comparer
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9. Gravure d'Etien¬
ne Gantrel d'après
Ph. de Champaigne,
Saint Benoit nourri
par frère Romain.
Bibliothèque Natio¬
nale, Paris.

10. D'après Ph. de Champaigne, Saint Benoit et Sainte Scholastique
intercédant pour Anne d'Autriche et ses enfants. Musée de Versailles.

(Copyright Musées Nationaux)
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11. Louis Silvestre, Pain empoisonné. Musée royal d'Art ancien, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

d'autre part certains morceaux de la série avec une toile du musée de
Versailles qui représente Saint Benoît et Sainte Scholastique intercédant
pour Anne d'Autriche et ses enfants (fig. 10) et qui doit être une ré¬
plique d'une composition que Champaigne avait peinte également pour
le Val de Grâce43. Mais il n'y a pas moins de ressemblance entre les
paysages qui servent de fond aux scènes de la vie de Saint Benoît,
occupant, sauf dans la Pierre exorcisée et l'Enfant ressuscité, une place
particulièrement importante, et ceux que Champaigne a introduits dans
plusieurs ouvrages exécutés vers la même époque pour le Val de Grâce:
le Sommeil d'Elie, aujourd'hui au musée du Mans; une Fuite en Egypte
qui est sans doute celle que l'on voit dans la cathédrale de Senlis; mais
surtout une suite de quatre tableaux dispersés entre les musées du
Louvre, de Tours et de Mayence, et représentant des sujets de la Vie
des Pères du Désert 44. C'est une nature idéale comme celle de Poussin,
mais d'aspect plus imprévu; la composition donne souvent l'impression
d'un vaste labyrinthe, où l'on découvre sans cesse des eaux, des arbres,
des rochers, des fabriques à l'aspect plus familier qu'héroïque. Malgré
tout cela, nous n'irons pas jusqu'à affirmer que la Vie de Saint Benoît
est peinte entièrement de la main de Philippe de Champaigne. Il y a là
trop de faiblesses dans le dessin et le modelé, trop de platitude dans
certaines figures. Mais on peut mettre ces insuffisances sur le compte
des aides que le maître devait employer pour des travaux de ce genre,
surtout dans la dernière partie de sa carrière. L'agencement des person¬
nages n'est jamais de la plus grande aisance, mais il faut avouer que
Champaigne ne s'est pas particulièrement distingué dans ce domaine.

43 Le dessin pour la composition originale, appartenant à l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris et portant l'inscription « pour le tableau de la cheminée », a figuré à
l'exposition Philippe de Champaigne, Paris (Orangerie), 1952, n° 54.

44 Sujets tirés d'un ouvrage d'Arnauld d'Andilly publié en 1647. Cf. Bernard Dorival,
« Philippe de Champaigne et Robert Arnauld d'Andilly », dans Revue des Arts,
1958, n" 3, pp. 128-136, repr.
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13. Louis Silvestre, Visite du Curé de Monte Preclaro. Musée royal d'Art ancien,
Bruxelles.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)

La conception de l'ouvrage peut au moins lui revenir, voire l'exécution
de certains morceaux de caractère plus ferme, de dessin plus serré, qui
rappellent sa meilleure manière: ainsi la tête de Saint Benoît dans la
Fontaine miraculeuse et dans YEnfant ressuscité, les mains des paysans
dans ce dernier tableau qui est sans doute, avec son atmosphère limpide
et son harmonie claire, le meilleur de la série.

12. Louis Silvestre, Incendie imaginaire. Musée royal d'Art ancien, Bruxelles.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)



14. Louis Silvestre, Saint Benoit reconnaissant l'écuyer de Totila. Musée de Per¬
pignan.

(Copyright Giraudon, Paris)

L'Enfant ressuscité du Louvre et la Pierre exorcisée de Béziers, si
différents des deux versions de Bruxelles, mais si semblables entre eux,
nous serviront de base pour la reconstitution de la série peinte par Louis
Silvestre. Autour de ces deux tableaux, nous proposons de rassembler
trois de ceux de Bruxelles, le Pain empoisonné (fig. 11), YIncendie
imaginaire (fig. 12) et la Visite du Curé de Monte Preclaro (fig. 13),
auxquels nous ajouterons une toile du musée de Perpignan 45 (fig. 14)
dont les dimensions et la facture permettent d'affirmer qu'elle appar¬
tient à la série, et qui représente Saint Benoît reconnaissant sous un
déguisement l'écuyer que Totila, roi des Goths, lui avait envoyé à sa
place, revêtu des ornements royaux, pour éprouver son don de seconde
vue. Cela fait en tout six tableaux sur les neuf que signalent les docu¬
ments. Us ont en commun le format, mais aussi des types de personnages,
une façon particulière de traiter les architectures, avec des dallages
fendillés et des murs aux arêtes ébréchées, d'accuser par des contrastes
de clair-obscur les plis nettement cassés des draperies et des robes
monacales, de modeler par touches souvent distinctes des mains au dessin
assez expéditif et des têtes à l'expression fortement accentuée.

Avec la Cène qu'on voit de lui dans le déambulatoire de la chapelle
de Versailles, et Saint Pierre guérissant les malades, tableau présenté en
1704 comme « May » de Notre-Dame de Paris 16, cet ensemble est ce que
nous connaissons de plus important de Louis de Silvestre dans sa pre¬
mière période française, et, mieux que ces deux ouvrages d'inspiration
plus ambitieuse, nous montre le futur premier peintre de la Cour de
Saxe comme un talent original et varié, peu enclin à obéir à la tradition
45 M. Michel Laclotte, Inspecteur des musées de Province à la Direction des Musées

de France, m'a aimablement signalé ce tableau qui figure avec la mention « attribué
à Le Sueur» dans Crouchandeu, Catalogue raisonné des objets d'art, et d'archéolo¬
gie du musée de Perpignan, Perpignan, 1884, n" 70. La toile (H. 1,02 m; L. 2,54 m)
provient de la collection Capdebos.

40 Appartenant au .musée du Louvre, en dépôt au musée d'Arras - Cf. Pierre-Marie
Auzas, « Les Grands 'Mays' de Notre-Dame de Paris », dans Gazette des Beaux-Arts,
octobre-décembre 1949, p. 188.
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académique. La scène de YEnfant ressuscité offre, avec une composition
habile et mouvementée, servie par un éclairage heureusement distribué,
des qualités de métier témoignant d'une intelligente fréquentation des
maîtres flamands, surtout de Van Dyck que rappellent le faire onctueux,
jouant des empâtements et des glacis, l'harmonie de la palette aux noirs
profonds, le traitement fluide et nerveux à la fois des masses de verdure.
C'est sans doute le meilleur morceau de la série, et l'on comprend qu'il
ait été spécialement retenu par les conservateurs du Museum Central
des Arts.

Mais ce type de composition vivante est aussi celui de la Pierre
exorcisée et de VEcuyer de Totila reconnu; quant à l'épisode de
YIncendie imaginaire, il montre un sens accusé de l'effet obtenu par
les contrastes de clair-obscur et par la multiplication des reflets. Il y a
moins d'habileté apparente, plus de naïveté anecdotique dans le tableau
du Pain empoisonné, mais aussi de la vie et un métier agréable. Celui
de la Visite du curé de Monte Preclaro est peint avec plus de sécheresse,
mais il faut remarquer que le fond de paysage est, pour une fois,
visiblement imité de ceux dont la série du Val de Grâce pouvait proposer
l'exemple au jeune Silvestre. Oserons-nous expliquer ces différences de
qualité par une éventuelle collaboration des deux frères de l'artiste,
Charles François et Louis l'Aîné?

Sainte Scholastique obtenant un orage (fig. 15) est l'un des deux
sujets peints par Louis Galloche, celui de la Hache rattachée à son
manche manquant à l'appel 47. On y trouve, avec une facture plus égale,
la même inspiration que dans le Pain empoisonné de Silvestre. Le genre
adopté, qui n'est évidemment pas celui de la grande peinture d'histoire,
47 La différence de largeur entre les deux tableaux de Bruxelles représentant ces

sujets montre bien qu'ils ne sont pas l'un et l'autre de la main de Galloche, qui
avait peint deux pendants.

15. Louis Galloche, Sainte Scholastique obtenant un orage. Musée royal d'Art
ancien, Bruxelles.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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reste à la mesure d'un talent mineur. Malgré le succès obtenu par ses
tableaux de dévotion auprès des contemporains, on peut estimer que
le pinceau de Galloche est moins habile que celui de Silvestre; mais le
coloris ne manque pas d'agrément, la nappe faisant éclater une belle
note rouge au milieu des habits noirs des moines et des religieuses.

Faut-il maintenant se résigner à tout ignorer des six tableaux peints
par Jérôme Prudhomme? Il existe au musée d'Orléans une toile signée
de cet artiste 48 et qui a pour sujet Saint Benoît agenouillé présentant
au Pape les règles de son ordre. Selon YInventaire général des Richesses
d'Art de la France, elle proviendrait de l'ancien couvent des bénédictins
d'Orléans, mais il ne s'agit là que d'une tradition que la description
faite de cette ville par Beauvais de Préau 49 ne vient nullement con¬
firmer. Le sujet du tableau, ses dimensions et la date de 1779 qu'il porte
nous invitent plutôt à y voir l'un de ceux du réfectoire de Saint-Martin
des Champs, et peut-être celui que Lenoir désignait sous le titre d'un
Conclave 34. Dans cet ouvrage, que son état actuel ne nous permet pas
de reproduire, le mérite est d'ordre mineur, mais non absent; on y décèle
l'influence que pouvait exercer la peinture à la mode, celle de Yien ou
des Lagrenée, sur un artiste de l'Académie de Saint-Luc aux ambitions
forcément limitées.

S'il faut, pour conclure, exprimer une préférence, on est tenté de le
faire au profit de la série de Saint-Martin des Champs. Malgré quelques
bons morceaux et surtout l'intérêt des paysages, celle du Val de Grâce,
à vrai dire, n'ajoute pas grand'chose à la gloire de Philippe de Cham-
paigne, qui ne l'a sans doute pas exécutée tout entière de sa main. La
froideur des scènes prouve son incompréhension du genre narratif, qui
demandait un style moins retenu. Combien plus vivants sont les tableaux
de Saint-Martin des Champs, au moins ceux dont on peut faire honneur
à Louis Silvestre! Il nous reste à souhaiter que le hasard fasse réappa¬
raître peu à peu les morceaux qui manquent encore à chacune de ces
deux suites.

48 Toile, H. 1,02 m; L. 2,54 m. - Signée et datée sur un livre en bas à gauche:
Prudhomme invenit fecit 1779. Donnée en 1826 par le Comte Gaspard de Bizemont. -
Cf. Inventaire Général des Richesses d'Art de la France, Province, Monuments
Civils, Paris, 1878, I, Musée d'Orléans, pp. 100-101.

49 Essais historiques sur Orléans, Orléans, 1778.

TWEE REEKSEN SCHILDERIJEN OVER HET LEVEN VAN
DE H. BENEDICTUS

door Bernard de MONTGOLFIER

Er blijkt uit documenten van de tijd, dat Philippe de Champaigne voor de
vertrekken van Anna van Oostenrijk in het Parijse klooster van Val de Grâce,
omstreeks 1657 een decoratieve reeks heeft geschilderd, samengesteld uit twaalf (?)
schilderijen met taferelen uit het leven van de H. Benedictus. Deze schilderijen
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werden ten tijde van de Revolutie door Alexander Lenoir ondergebracht in de
bewaarplaats van de Petits Augustins. Het is niet bekend boe zij later hieruit
werden verwijderd. Een notitie, gedrukt in 1822, kondigt aan dat tien ervan werden
teruggevonden en dat zij te koop werden gesteld te Parijs. De beschrijving die
ervan werd gegeven laat toe — met uitzondering van twee stukken waarvan de
onderwerpen verschillen — ze te herkennen in een reeks van tien schilderijen die
sinds 1830 of 1838 behoren aan het Museum te Brussel: De Heilige Benedictus
gevoed door Broeder Romein, De Steen bezivoren, Placidus uit het Water gered
door Broeder Maurus, Het vergiftigde Brood, De miraculeuze Bron, De Bijl opnieuw
aan haar Steel bevestigd, De ingebeelde Brand, Het Kind opgewekt, \De Heilige
Scholastica bekomt een Onweder], [De Pastoor van Monte-Preclaro bezoekt de
Heilige Benedictus],

De traditionele toeschrijving van deze werken uit Brussel aan Philippe de
Champaigne werd door Pierre Marcel verworpen. Hij voegde aan de reeks twee
doeken toe, behorend aan het Louvre en het Museum van Béziers en respectievelijk
voorstellend Het Kind opgewekt en De Steen bezworen (onderwerpen die reeds
voorkomen te Brussel), en zag er een decoratieve cyclus in, eveneens gewijd aan
het leven van de Heilige Benedictus, die in de 18de eeuw het refectorium ver¬
sierde van de Benedictijner Priorij Saint-Martin des Champs te Parijs. Volgens
de oudere auteurs werden negen van deze werken geschilderd door Louis Silvestre
vóór zijn verblijf in Saxen, en twee door Louis Galloche, deze laatste voorstellend
De Bijl opnieuw aan haar Steel bevestigd en De Heilige Scholastica bekomt een
Onweder.

Meerdere argumenten brengen ons ertoe deze thesis te verwerpen en te beweren
dat de twaalf hiervóór vermelde stukken (waaraan wij een schilderij met De
Schildknaap van Totila door de Heilige Benedictus herkend uit het Museum van
Perpignan toevoegen) niet herkomstig zijn, noch alle van Val de Grâce, noch alle
van Saint-Martin des Champs, doch van deze twee cyclussen waarvan zij de ver¬
warde overblijfselen zijn. Eerst en vooral worden in de schilderijen uit het Louvre
en uit Béziers onderwerpen behandeld die men reeds aantreft onder deze te
Brussel (moeilijkheid die Marcel heeft trachten te ontwijken aan de hand van
weinig overtuigende argumenten). Men dient bovendien rekening te houden met
de afmetingen van de doeken, die grosso modo met twee formaten corresponderen.
Ten slotte kan men treffende onderscheiden in de uitvoering vaststellen, die
eveneens toelaten de bestaande schilderijen te verdelen over twee reeksen waarvan
de eerste de pre-aeademische geest ademt van de Franse School omstreeks het
midden van de 17de eeuw, de andere de meer picturale stijl vertoont, verspreid
in Frankrijk in het begin van de volgende eeuw onder invloed van de Vlaamse
Meesters. Tot de eerste reeks, die kan vereenzelvigd worden met die uit Val de
Grâce, behoren volgens ons zes van de schilderijen uit Brussel, ongeveer van
dezelfde hoogte en met verwante figuurtypes: De Heilige Benedictus gevoed door
Broeder Romein, De Steen bezworen, Placidus uit het Water gered door Broeder
Maurus, De Miraculeuze Bron, De Bijl opnieuw aan haar Steel bevestigd, Het
Kind opgewekt. Deze werken werden geschilderd, zoniet door Philippe de Cham¬
paigne zelf, dan toch in zijn atelier en onder zijn leiding. Door hun rustige
compositie wijken zij af van de levendigheid der zeven andere, waarvan er zes
— de best geschilderde — zeer waarschijnlijk van Silvester zijn, nl. De Pastoor
van Monte-Preclaro bezoekt de Heilige Benedictus, Het vergiftigde Brood en De
ingebeelde Brand, alle drie uit Brussel, Het Kind opgewekt uit het Louvre, De
Steen bezivoren uit Béziers, en De Schildknaap van Totila door de Heilige Bene¬
dictus herkend uit Perpignan. Het schilderij De Heilige Scholastica bekomt een
Onweder uit Brussel moet dus één van de twee zijn uitgevoerd door Galloche.

Voegen wij hier aan toe dat de cyclus van Saint-Martin des Champs gecompleteerd
werd, omstreeks 1778, met zes andere onderwerpen uit het leven van de Heilige
Benedictus, geschilderd door een zekere Jérôme Prudhomme, lid van de Sint-
Lucasacademie. Wij zijn van oordeel dat één hiervan te identificeren is met een
schilderij uit het Museum te Orléans, dat de signatuur draagt van deze lcleinmeester
en voorstelt De Heilige Benedictus onderwerpt aan de Paus de Regelen van zijn
Orde.
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LAVIE DES MUSEES
HET LEVEN DER MUSEA

Photo Charles Leirens

IN MEMORIAM GUSTAVE VAN GELUWE

Gustave Van Geluwe nest plus !
Sa mort crée un vide immense, tant

le rayonnement de sa personnalité était
grand.

Collectionneur passionné, s'il s'était
surtout attaché à rassembler des œuvres
de peintres expressionnistes flamands,
son intérêt allait cependant à toute la
peinture et sculpture contemporaine.

Aimant foncièrement ces arts pour
eux-mêmes, mais aussi très sensible au
facteur humain qui les entoure, il pro¬
diguait sa chaleureuse amitié aux artistes

Gustave Van Geluwe is niet meer !
Zijn heengaan laat een onmetelijke

leegte na, zo groot was de uitstraling die
van hem uitging.

Hij was een hartstochtelijk verzame¬
laar en, zo hij er zich vooral op toe¬
gelegd heeft werken van Vlaamse expres¬
sionistische schilders bijeen te brengen,
toch stelde hij belang in de gehele
hedendaagse schilderkunst en beeldhouw¬
kunst.

In de grond beminde hij deze kunst¬
uitingen om henzelf, doch zeer gevoelig
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et te soutien de son dynamisme à ses
amis collectionneurs.

Il avait foi dans l'art vivant : les faits
ont montré combien il avait raison dans
l'optimisme dont il ne s'est jamais
départi.

Le salon de Monsieur Van Geluwe
a été pendant des années l'endroit où
créateurs et amateurs d'art allaient véri¬
fier leur doctrine et réchauffer leur
enthousiasme : ce fut l'endroit où se
créèrent plusieurs groupements d'hom¬
mes ayant un même idéal artistique.

Membre actif de multiples associations
d'art contemporain, Monsieur Van Ge¬
luwe était assidu aux réunions de la
Commission de peinture moderne.

Au sein de cette commission, parmi
tous les artistes, parmi tous ses amis,
sa perte a été ressentie avec une pro¬
fonde émotion.

Marcel Mabille,
Président de la Commission

de peinture moderne
des Musées royaux.

voor de menselijke factor die eraan ver¬
bonden is, betuigde hij vurige vriend¬
schap aan de kunstenaars en verleende
hij, door zijn dynamisme, steun aan
zijn vrienden verzamelaars.

Hij geloofde in de levende kunst : de
feiten hebben aangetoond hoezeer zijn
optimisme gerechtvaardigd was.

Het salon van de Heer Van Geluwe
is gedurende jaren de plaats geweest
waar scheppers en kunstliefhebbers hun
doctrine kwamen toetsen en hun geest¬
drift aanwakkeren ; verscheidene groepe¬
ringen werden er gesticht van mensen
met een zelfde kunstideaal.

De Heer Van Geluwe, ijverig medelid
van tal van verenigingen voor heden¬
daagse kunst, was steeds nauwgezet aan¬
wezig op de vergadering van de Com¬
missie voor Moderne Schilderkunst. In
deze commissie, onder de kunstenaars,
onder al zijn vrienden, wordt zijn over¬
lijden met innige aandoening betreurd.

Marcel Mabille,
Voorzitter van de Commissie
voor Moderne Schilderkunst
van de Koninklijke Musea.

★

LE MUSEE

D'ART MODERNE

Le 7 septembre 1962, les Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique ont
procédé à l'inauguration place Royale,
à Bruxelles, d'un local provisoire d'art
moderne.

Il y a trois ans déjà, le bâtiment qui
abritait nos collections de peinture des
XIXe et XXe siècles avait dû fermer ses

portes, livré aux pioches des démolis¬
seurs. Les grands travaux d'aménage¬
ment du Mont des Arts en étaient la
cause.

Des projets de construction d'un nou¬
veau musée d'art moderne sont actuelle¬
ment à l'étude. En attendant leur réali¬
sation, nous avons cru à la nécessité d'un
local provisoire et, un bâtiment étant
devenu disponible place Royale, à deux
pas du Musée d'Art ancien, la compré¬
hension dont firent preuve le Ministère

HET MUSEUM

VOOR MODERNE KUNST

Op 7 september 1962 hebben de Ko¬
ninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België aan het Koningsplein te
Brussel een voorlopig lokaal voor mo¬
derne kunst geopend.

Het gebouw waarin onze verzamelin¬
gen schilderijen uit de 19de en uit de
20ste eeuw waren ondergebracht, was
reeds drie jaar voordien gesloten ge¬
worden om aan de afbraak te worden
overgeleverd. De grote werken aan de
Kunstberg hadden daartoe aanleiding ge¬
geven.

Ontwerpen tot opbouw van een nieuw
museum voor moderne kunst zijn thans
ter studie. Naar ons oordeel drong de
noodzakelijkheid van een voorlopig lo¬
kaal zich op en, daar een gebouw aan het
Koningsplein, op een paar slappen van
het Museum voor Oude Kunst gelegen,
beschikbaar was geworden, konden wij
het in gebruik nemen, dank zij de in-
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Local provisoire d'art moderne. - Voorlopig lokaal voor Moderne Kunst.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

de l'Education nationale et de la Culture
et le Ministère des Travaux Publics nous
a permis d'en obtenir l'utilisation.

L'exiguïté des lieux ne constitue pas,
à nos yeux, un obstacle. Nous ne sau¬
rions, en effet, trop insister sur le carac¬
tère provisoire que ce local doit présen¬
ter et conserver. Son aménagement, réa¬
lisé d'après les plans de M. Corneille
Hannoset, n'a fait que souligner le mê¬
me parti pris. Ce local est un simple
signe de vie, un témoignage d'attente
et non une solution de fortune.

Notre politique est d'y exposer, tous
les trois mois environ, un choix de ta¬
bleaux de nos collections, groupés selon
leurs affinités ou même en fonction de
leur divergence. La succession de ces
expositions temporaires offrira, de cette
manière, un panorama assez complet de
nos collections.

D'ores et déjà, ce nouveau local a
connu un afflux de visiteurs, tant étran¬
gers que belges, qui a répondu pleine¬
ment à nos espoirs.

P. R.-J.

schikkelijkheid van het Ministerie van
Nationale Opvoeding en Cultuur en het
Ministerie van Openbare Werken.

In de engheid van de beschikbare
ruimte zien wij geen hinderpaal. Wij
kunnen, inderdaad, niet genoeg de na¬
druk leggen op het voorlopig karakter
dat dit lokaal dient te vertonen en te
behouden. De inrichting ervan, naar de
plannen van de Heer Corneille Hanno¬
set, getuigt voor dit opzet. Dit lokaal is
niets anders dan een levensteken, en

geenszins een noodoplossing.
Wij hebben als richtlijn aangenomen,

er, ongeveer om de drie maand, een
keuze van schilderijen uit onze ver¬
zamelingen, gegroepeerd volgens hun
affiniteiten, of zelfs in functie van hun
uiteenlopende aard, tentoon te stellen.
De opeenvolging van deze tijdelijke
tentoonstellingen zal aldus een tamelijk
volledig overzicht van onze verzamelin¬
gen bieden.

Van nu af aan reeds heeft dit nieuw
lokaal een toeloop van bezoekers ge¬
kend, zoivel buitenlandse als Belgische,
die aan onze venvachting ten volle heeft
beantwoord.

P. R.J.
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LE COURANT

EXPRESSIONNISTE

EN BELGIQUE
DE 1880 A NOS JOURS

Du 7 septembre au 2 décembre der¬
niers, un choix d'environ 70 toiles et 7
sculptures, appartenant aux collections
des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, illustrait le thème Le courant
expressionniste en Belgique de 1880 à
nos jours. Les grands maîtres de l'Ex¬
pressionnisme flamand et principale¬
ment ceux du second groupe de Laethem
se trouvaient en vedette. Le public sem¬
ble avoir beaucoup apprécié le fait de
retrouver des œuvres capitales de Per-
meke, telles que L'Etranger (1916), Les
Fiancés (1923), Le Paysage doré (1945),
ainsi qu'un ensemble de toiles de Gusta¬
ve De Smet, parmi lesquelles Béatrice
(1923) et une nouvelle acquisition de
qualité, La Famille (1933). Il a par ail¬
leurs déploré ce que nous regrettons si
vivement nous-mêmes: la personnalité
riche et complexe de Frits Van den
Berghe n'est représentée dans les collec¬
tions des Musées que par un seul ta¬
bleau: Dimanche (1925).

Cet accrochage se distinguait des très
nombreuses expositions consacrées à l'Ex¬
pressionnisme belge en ce sens qu'il
visait à représenter non un mouvement
limité dans le temps et qui connut son
apogée entre 1920 et 1935, mais un cou¬
rant déjà très apparent dans la peinture
belge à la fin du siècle dernier, non
seulement dans l'art d'Ensor, le grand
précurseur de l'Expressionnisme, mais
encore dans celui d'Eugène Laermans et
de Jakob Smits. L'un a instinctivement
recours à la déformation plastique pour
donner plus de poids à l'expression du
drame social, l'autre fraie le chemin à
cet Expressionnisme rustique qui sera
repris et amplifié par Servaes avant d'at¬
teindre toute sa plénitude chez Permeke
et Gust De Smet.

Un autre caractère de l'Expressionisme
en Belgique était mis en évidence: ses
attaches avec le Symbolisme. Les artistes
du premier groupe de Laethem, notam¬
ment George Minne, Gustave Van de

DE EXPRESSIONISTISCHE
STROMING

IN BELGIE

VAN 1880 TOT HEDEN

Van 7 september tot 2 december jl.
werden door de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België circa 70 doe¬
ken en 7 beeldhouwwerken uit hun ver¬

zamelingen samengebracht ter illustratie
van het thema De expressionistische
Stroming in België van 1880 tot Heden.
De grootmeesters van het Vlaams expres¬
sionisme, en in hoofdzaak deze van de
tweede Latemse groep, vielen bijzonder
in het oog. Blijkbaar heeft het publiek
het zeer gewaardeerd, kapitale werken
van Permeke te kunnen terugzien, zoals
De Vreemdeling (1916), De Verloofden
(1923), Gulden Landschap (1945), alsook
een ensemble van werken van Gustave
De Smet, w.o. Beatrijs (1923) en een
nieuwe aanwinst van belang, De Familie
(1933). Het heeft nochtans betreurd wat
ook wij met lede ogen aanzien: de zo
rijke en ingewikkelde personaliteit van
Frits Van den Berghe is in onze ver¬
zamelingen slechts door één schilderij
vertegenwoordigd : Zondag (1925).

Deze opstelling onderscheidde zich van
de zeer talrijke tentoonstellingen gewijd
aan het Belgische Expressionisme door¬
dat ditmaal niet beoogd werd een in de
tijd afgebakende beweging voor te stel¬
len, die haar hoogtepunt heeft bereikt
tussen 1920 en 1935, doch een stroming
die reeds op het einde van de vorige
eeuw duidelijk tot uiting kwam in de
Belgische schilderkunst, niet alleen in de
kunst van Ensor, de grote voorloper van
het Expressionisme, doch ook bij Eugeen
Laermans en bij Jakob Smits. De ene
neemt instinctmatig zijn toevlucht tot de
plastische deformatie om de uitdrukking
van het sociale drama meer kracht bij
te zetten, de andere baant de weg tot dit
landelijk expressionisme dat zal herno¬
men en uitgebreid worden door Servaes
alvorens tot zijn volle ontplooiing te
komen bij Permeke en Gust De Smet.

Een ander karakter van het Expres¬
sionisme in België werd verduidelijkt:
zijn banden met het Symbolisme. De
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Woestijne, Albert Servaes, peuvent à
juste titre être considérés comme Sym¬
bolistes pendant une partie de leur car¬
rière; cependant, à partir de 1908, leur
style tend déjà vers l'Expressionnisme;
on peut même dire que tout Permeke
est en germe dans Les Paysans aux

champs de Servaes (1909). Au surplus,
quelques années plus tard, alors que le
mouvement expressionniste a pris corps,
les aînés vont s'inspirer, pour donner
plus d'intensité à leur propre message,
de la simplification des formes et de la
tendance à la monumentalité de cette

jeune génération à laquelle ils ont ou¬
vert la voie. Le Baiser de Judas (1937),
de Van de Woestijne, participe ainsi
pleinement de l'Expressionnisme arrivé
à maturité, tout en étant d'un Symbo¬
lisme sans équivoque. Le type même de
l'artiste au carrefour des routes n'est
autre que Spilliaert, profondément mar¬

qué par le goût du mystère propre au

Symbolisme et précurseur de l'Expres¬
sionnisme avant de l'être du Surréalisme.

Que l'Expressionnisme en Belgique dé¬
borde largement du cadre de la vie pay¬
sanne, Paul Maas, Hippolyte Daeye, Ed-
gard Tytgat et Brusselmans en témoi¬
gnent. Paul Maas (né en 1890) est mort
quelques jours après l'ouverture de l'ex¬
position. Ses deux toiles: le Portrait de
Zadkine (1948) et le Nu marquaient la
poignante singularité d'un art dont la
richesse humaine se dégagera avec le
recul des années et à laquelle nous sou¬
haitons rendre hommage.

La confrontation des œuvres de ces

artistes faisait au demeurant ressortir
les diverses nuances de leur sensibilité,
tout en justifiant, nous semble-t-il, leur
appartenance moins à un style qu'à une
famille d'esprits, leur adhésion à ce com¬
portement du créateur devant la réalité,
à cette vision profondément subjective
et se haussant cependant de l'individu à
l'espèce en mettant en cause la condition
humaine, vision que l'on peut qualifier
d'expressionniste. Dans cette perspective,
la sélection présentée au Musée d'Art
Moderne tendait tout naturellement à
montrer que l'Expressionnisme est en¬
core vivant dans l'œuvre des jeunes ar¬
tistes belges d'aujourd'hui, mais qu'il

kunstenaars van de eerste Latemse
groep, namelijk George Minne, Gustaaf
Van de Woestijne, Albert Servaes, mo-
gen, voor een deel van hun carrière, te¬
recht als Symbolisten worden beschouwd;
nochtans, van 1908 af neigt hun stijl
reeds naar het Expressionisme. Men mag
zelfs beweren dat Permeke. in kiem te

vinden is in de Boeren op het Land
(1909) van Servaes. Bovendien zullen
de ouderen enkele jaren later — wan¬
neer de expressionistische beweging vaste
vorm heeft aangenomen — ten einde
hun boodschap krachtdadiger naar voren
te brengen, hun inspiratie zoeken in de
vereenvoudiging van de vormen en de
neiging tot monumentaliteit die de jonge
generatie, voor dewelke zij de weg heb¬
ben voorbereid, kenmerkt. De Judaskus
(1937) van Gustaaf Van de Woestijne
behoort aldus tot het tot zijn volheid
uitgegroeid Expressionisme en getuigt
niettemin van een duidelijk Symbolisme.
Het ware type van de kunstenaar aan het
kruispunt van de wegen is wel Spilliaert,
getekend door een drang naar het myste¬
rie, eigen aan het Symbolisme, en tevens
voorloper van het Expressionisme alvo¬
rens het van het Surrealisme te zijn.

Dat het Expressionisme in België de
grenzen van het landelijke overschrijdt,
merkt men bij Paul Maas, Hippoliet
Daeye, Edgard Tytgat en Brusselmans.
Paul Maas, geboren in 1890, overleed
enkele dagen na de opening van de ten¬
toonstelling. Zijn twee doeken, Portret
van Zadkine (1948) en Naakt vertonen
het kenmerk van een kunst waarvan de
menselijke rijkdom met de jaren zal
duidelijker worden.

De confrontatie van de werken van

deze verscheidene kunstenaars stelde de
diverse schakeringen van hun gevoelig¬
heid in het licht. Naar ons oordeel
werd hier bewezen dat zij eerder tot een
familie van geesten behoorden dan tot
een stijl, dat zij blijk gaven van de
typische houding van de schepper ten
opzichte van de werkelijkheid en van
een ware subjectieve visie, wijl zij zich
van de aanschouwing van het individu
tot die van de soort wisten te verheffen,
de menselijke lotsbestemming in het
midden brengend, een visie die wel
expressionistisch mag worden geheten.
Aldus beschouwd, wilden wij met de in
het Museum voor Moderne Kunst ge¬
toonde selectie tevens bewijzen dat het

309



s'est transformé et renouvelé pour épou¬
ser l'inquiétude du monde moderne:
Mortier, Landuyt et Alechinsky repré¬
sentaient cette relance de l'Expression¬
nisme jusqu'aux frontières du Surréalis¬
me et de l'Abstraction, effaçant d'ail¬
leurs ces frontières dans l'élan de leur
vitalité.

L'opposition entre les générations se
marquait avec une particulière éloquen¬
ce dans les quelques pièces de sculpture.
D'une part la concision, la clarté des
rapports de formes d'un Cantré, la rno-
numentalité d'un Jespers et son amour
des volumes compacts et dépouillés, se
refusant à tous les accidents de l'outil
ou de la matière, expressionnisme clas¬
sique en quelque sorte, de l'autre, l'exu¬
bérance, la profusion formelle, la véhé¬
mence de l'œuvre de Roel d'Haese, ex¬

pressionnisme baroque.

F.-C. L.

Expressionisme in het werk van de jonge
kunstenaars van heden voortleeft en ook
dat het zich hernieuwd heeft om toe¬
gang te verlenen tot de angst van de
moderne wereld : Mortier, Landuyt en
Alechinsky vertegenwoordigden dit her¬
leven van het Expressionisme dat aldus
zijn grenzen verlegt tot aan het Sur¬
realisme en de abstractie.

De tegenstelling tussen de generaties
kwam bijzonder duidelijk tot uiting in
de enkele beeldhouwwerken. Eensdeels
bondigheid, klaarheid in de verhoudin¬
gen tussen de vormen bij Cantré, monu¬
mentaliteit bij Jespers en zijn liefde
voor het compacte en sobere volume,
zonder de minste toegeving aan de
wisselvalligheden van gereedschap en
materie, klassiek expressionisme in een
zekere zin, anderdeels de uitbundigheid,
de formele overvloed en de heftigheid
van het barokke expressionisme bij Roel
d'Haese.

F.-C. L.

★

PEINTURES ET DESSINS

HOLLANDAIS

Les Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique se devaient de faire mieux
connaître au public leurs richesses en
art hollandais. C'est maintenant chose
faite, une exposition de Peintures et
Dessins hollandais du XVe au XYIP
siècle s'étant ouverte le 15 décembre der¬
nier.

195 tableaux sur les 233 qui consti¬
tuent la section d'art hollandais (section
qui par son importance vient immédiate¬
ment après l'art flamand) figurent aux
cimaises du musée. Ces œuvres pour la
plupart ont été acquises entre 1860 et
1900, période où notre pays connut un
véritable engouement pour l'art des
Pays-Bas.

Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on
peut nettement séparer les artistes fla¬
mands des artistes néerlandais.
Dès son entrée, le visiteur était accueilli
par le beau Calvaire de Jérôme Bosch.
Dans cette salle figurait également le

HOLLANDSE SCHILDERIJEN

EN TEKENINGEN

Het tvas voor de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België een

aangewezen taak, meer bekendheid te
verlenen aan hun rijke verzameling van
Hollandse kunstwerken. Dit is thans ge¬
schied en een tentoonstelling van Hol¬
landse schilderijen en tekeningen uit de
15de, de 16de en de 17de eeuw werd in
het Museum voor Oude Kunst geopend
op 15 december.

Van de 233 schilderijen die onze ver¬
zameling van Hollandse kunst omvat,
hetgeen haar in onze musea onmiddel¬
lijk na de Vlaamse kunst stelt, werden
er 195 samengebracht. Voor het meren¬
deel werden deze werken verworven

tussen 1860 en 1900, periode tijdens de¬
welke ons land een ware voorliefde voor
de Hollandse kunst heeft vertoond.

De Vlaamse kunstenaars kunnen slechts
vanaf de 17de eeuw op afgetekende
wijze worden gescheiden van de Hol¬
landse.
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Rembrandt (?). Saskia à sa toilette - Saskia voor haar
Kaptafel. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

triptyque représentant Le Christ et la
femme adultère attribué à Jacob Corne-
lisz. van Oostsanen et récemment res¬
tauré. Son maniérisme délicat s'oppose
au maniérisme exacerbé de la Mise au

tombeau de Maerten van Heemskerck.
La présentation nouvelle de cette der¬
nière œuvre permettait d'admirer les
revers des volets jusqu'ici peu connus
et de contempler les visages émaciés
et poignants des prophètes Isaïe et
Jérémie.

Si l'on doit malheureusement regret¬
ter l'absence de Vermeer de Delft, les
visiteurs ont pu voir trois beaux Frans
Hals. Les portraits de Johannes Hoorn-
beeck et de Willem van Heythuysen et
Les Enfants à la chèvre sont de beaux
exemples du grand portraitiste réaliste
qu'était Frans Hals. Le bel Enfant aux
cerises attribué à Paulus Moreelse, œuvre

pleine de délicatesse et de sensibilité,

Bij het binnentreden werd de be¬
zoeker onthaald door de schone Cal-
varie van Jeroen Bosch. In dezelfde zaal
vond hij ook de onlangs gerestaureerde
triptiek die wordt toegeschreven aan Ja¬
cob Cornelisz. van Oostsanen, Christus
en de Overspelige Vrouw, waarvan het
fijngevoelige maniërisme in tegenstelling
komt te staan met het verbitterde ma¬

niërisme in de Graflegging van Maerten
Van Heemskerck. De nieuwe opstelling
van dit laatste werk maakte het mogelijk
de tot nu toe weinig bekende rugzijden
van de luiken te bewonderen en het ma¬

gere en aandoenlijke gelaat van de pro¬
feten Isaïas en Jeremias te aanschouwen.

Zo men, jammer genoeg, Vermeer van
Delft ontbeerde, toch kon men zich troos¬
ten bij het zien van de drie prachtige
werken van Frans Hals. De portretten
van Johannes Hoornbeeck, van Willem
van Heythuysen en van de Kinderen met
geitewagen zijn gepaste voorbeelden van
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semble à juste titre avoir été beaucoup
apprécié.

Rembrandt était très bien représenté
par le portrait de Nicolaas van Bam-
beeek.

Cette exposition était particulièrement
représentative de l'esprit propre à l'art
hollandais. Les Lingères de Quiringh
van Brekelendam et le Jeune dessinateur
de Wallerand Vaillant y exprimaient le
calme paisible des intérieurs hollandais.

Dans ce bel ensemble, le paysage s'est
sans nul doute taillé la part du lion, Jan
Van Goyen, Meyndert Hobbema, et Sa¬
lomon Van Ruysdael pour ne citer que
les principaux ayant permis d'admirer
des vues typiquement hollandaises.

La nature morte fut elle aussi repré¬
sentée par quelques beaux exemples par¬
mi lesquels nous remarquons les Déjeu¬
ner de Pieter Claesz., de Boelema de
Stomme ainsi que la petite nature morte
au charme prenant de Jan van de Velde.

Les scènes de genre de Jan Steen et de
Gabriel Metsu nous montraient de mul¬
tiples aspects de la vie journalière aux
Pays-Bas. Citons aussi Le verre commun,
œuvre de Pieter de Hoogh, récemment
léguée au musée par M. F. Houget de
Verviers.

Les peintres de fleurs étaient égale-
ment présents à l'exposition. Nous cite¬
rons tout particulièrement le Bouquet de
fleurs de Jacob Walscapelle.

Cette exposition se terminait sur une
salle de dessins constituée grâce aux
œuvres appartenant au legs de Grez.
Signalons tout spécialement le cabinet
Van Goyen, havre de paix et de fraî¬
cheur, ainsi que les beaux dessins de De
Gheyn, Saenredam et Rembrandt, dont
nous pouvions admirer tout particulière¬
ment le dessin représentant Saskia à sa
toilette.

Quelques dessins aquarellés donnaient
une note de couleur à cette salle. Tel
l'Intérieur de cabaret d'Adrien Van
Ostade.

F.d.S.

de vaardigheid van de grote realistische
portrettist Frans Hals. Het Kind met
Kersen, toegeschreven aan Paulus Mo-
reelse, werk vol tederheid en gevoelig¬
heid, bleek het publiek met recht te
ivaarderen.

Ook Rembrandt ivas op waardige ivij-
ze vertegenwoordigd, namelijk door het
Portret van Nicolaas van Bambeeck.

Deze tentoonstelling gaf een duidelijk
beeld van de geest eigen aan de Hol¬
landse kunst, De Linnennaaisters van

Quiringh van Brekelendam en de Jonge
Tekenaar van Wallerand Vaillant ver¬

tolkten de rustige kalmte van de Hol¬
landse interieurs.

In dit mooie ensemble nam het land¬
schap het leeuivenaandeel voor zich, o.m.
met typisch Hollandse gezichten van
Jan Van Goyen, Meyndert Hobbema en
Salomon Van Ruysdael.

Van het stilleven waren enkele uit¬
muntende voorbeelden aanwezig, in 't
bijzonder Het Ontbijt van Pieter Claesz.,
Het Ontbijt van Boelema de Stomme,
alsmede het kleine en zo bekoorlijke
stilleven van Jan van de Velde.

Genre-taferelen van Jan Steen en Ga¬
briel Metsu gaven een kijk op de tal¬
rijke aspecten van het dagelijkse leven
in Nederland. Het gemeenschappelijke
Glas werd onlangs aan de musea ver¬
maakt,

Schilders van bloemen ontbraken even¬

min. Hier trekken wij vooral de aan¬
dacht op de Bloemtuil van Jacob Wals-
capelle.

De tentoonstelling liep uit op een
zaal met tekeningen die kon ingericht
worden met werken uit het legaat de
Grez. Wij verwijzen heel bijzonder naar
het Van Goyen cabinet, oord van rust en

frisheid, alsook naar de tekeningen van
De Gheyn, Saenredam en Rembrandt,
van wie wij vooral de tekening Saskia
voor haar Kaptafel konden bewonderen.

Enkele aquarellen brachten wat kleur
in deze kleine zaal, o.a. het Interieur
van een Herberg van Adriaen Van Ostade.

F.d.S.
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NOUVELLES ACQUISITIONS NIEUWE AANWINSTEN

1961
PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Feito, Luis
Peinture 104, Huile et mixed media sur
toile, H. 1,50, L. 1,495 m. Signé en haut
à droite: Feito. — Acquis du Palais des
Beaux-Arts, Bruxelles.

Schilderstuk 104, Olie en mixed media
op doek, H. 1,50, B. 1,495 m. Gesign.
rechts boven: Feito. — Gekocht van het
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

Leinfellner, Heinz
Tête-portrait, Bronze doré, H. 0,38, L.
0,22, P. 0,385 m. Monogramme et date
en has à gauche: H.L.60 (HL entrela¬
cés). — Acquis de l'artiste, Vienne.

Kop-portret, Verguld brons, H. 0,38, B.
0i,22, D. 0,385 m. Monogram en jaartal
links onder : FL.L. 60 (HL ineen). —

Gekocht van de kunstenaar, Wenen.

1962
PEINTURE ANCIENNE OUDE SCHILDERKUNST

Botticelli (?)
Pietà, Bois, H. 0,113, L. 0,74 m. — Legs Piëta, Paneel, H. 0,113, B. 0,74 ,m. —•
de M. Pierre Bautier, Bruxelles. Legaat van de Heer Pierre Bautier,

Brussel.

Heere (?), Lucas de

Les Arts Libéraux, Toile, triptyque, 3 De Vrije Kunsten, Doek, triptiek, 3
fois: H. 0,985 X L. 0,69 m. — Acquis de maal: H. 0,985 X B- ",69 m. — Gekocht
M. R. Van de Broek, Bruxelles. van de Heer R. Van de Broek, Brussel.

Leemans, Jan
Instruments d'oiseleur, Toile, El. 1,11, L.
1,60 m. Signé et daté au centre: J. Lee¬
mans f.A. 1665. — Acquis de MUe L.
Piérart, Bruxelles.
Instruments d'oiseleur, Toile, H. 1,12, L.
1,60 m. Signé et daté en haut à gauche:
J. Leemans f.A. 1666. •— Acquis de Mlle
L. Piérart, Bruxelles.

Vogelvangerstuig, Doek, H. 1,11, B. 1,60
m. Gesign. en gedat. midden: J. Lee¬
mans f.A. 1665. — Gekocht van Mej. L.
Piérart, Brussel.
Vogelvangerstuig, Doek H. 1,12, B. 1,60
m. Gesign. en gedat. links boven: J. Lee¬
mans f.A. 1666. — Gekocht van Mej. L.
Piérart, Brussel.

SCULPTURE BEELDHOUWKUNST

wlllequet, André
Torse II, Pierre bleue, H. 1,11, L. 0,38,
P. 0,31 m. Monogramme en haut : A.W.
(entrelacés). — Acquis de l'artiste,
Bruxelles.

Torso II, Arduinsteen, H. 1,11, B. 0,38,
D. 0,31 m. Monogram boven: A.W. (in¬
eengevlochten). — Gekocht van de kun¬
stenaar, Brussel.
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PEINTURE MODERNE MODERNE SCHILDERKUNST

Benrath, Frédéric
La fontaine de Narcisse, Huile sur toile,
H. 0,97, L. 1,955 m. Signé en bas à droite:
Benrath. — Acquis de la Galerie Smith,
Bruxelles.

De Bron van Narcissus, Olie op doek,
H. 0,97, B. 1,955 m. Gesign. rechts on¬
der: Benrath. — Gekocht van de Galerij
Smith, Brussel.

Bernier, Geo

Rêverie, Huile sur toile, H. 0,705, L.
0,85 m. Daté et signé en bas à droite:
1918 Geo Bernier. — Don de Mme Güs¬
tin, Bruxelles.

Mijmering, Olie op doek, H. 0,705, B.
0,85 m. Gedat. en gesign. rechts onder:
1918 Geo Bernier. — Gift van Mevr.
Gustin, Brussel.

Bogart (Van den Boogaart), Bram
De Gelen, Technique mixte sur toile
marouflée sur unalit, H. 1,53, L. 1,27 m.
Signé et daté en bas à droite: Bogart 62.
■— Acquis de la Galerie Le Zodiaque,
Bruxelles.

De Gelen, Gemengde techniek op doek
overgebracht op unaliet, H. 1,53, B. 1,27
m. Gesign. en gedat. rechts onder: Bo¬
gart 62. — Gekocht van de Galerij Le
Zodiaque, Brussel.

Burniez, Richard

Paysage, Huile sur toile, H. 1,61, L. Landschap, Olie op doek, H. 1,61, B.
1,60 m. — Anciens dépôts. 1,60 m. — Vroegere depots.

Cavalcanti, Emiliano di

Femmes, Huile sur toile, H. 1,00, L.
0,73 m. Signé et daté en bas à gauche:
E. di Cavalcanti J959( ? ). — Don à l'Etat
belge de M. Matarazzo, Président du
Musée de Sao Paulo.

Vrouwen, Olie op doek, H. 1,00, B.
0,73 m. Gesign. en gedat. links onder :
E. di Cavalcanti 1959(2). — Geschon¬
ken aan de Belgische Staat door de Heer
Matarazzo, Voorzitter van het Museum
te Sao Paulo.

Claus, Emile
Les dix-neuf œuvres d'Emile Claus indi¬
quées ci-dessous constituent un legs de
M. F. Lazard:

Colline boisée à Upton Grey, Huile sur
toile, H. 0,485, L. 0,43 m. Signé et daté
en bas à droite: Emile Claus 15 Upton
Grey.

Rhododendrons (Kew Gardens), Huile
sur toile, H. 0,61, L. 0,51 m. Signé et
daté en bas à gauche: Emile Claus 15.
Azalées à Kew, Huile sur toile, H. 0,61,
L. 0,51 m. Signé et daté en bas à droite:
Emile Claus Kew 15.

La Tamise à Londres, Huile sur toile,
H. 1,015, L. 1,275 m.
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De negentien hieronder vermelde wer¬
ken van Emile Claus vormen een legaat
van de Heer F. Lazard:

Beboste Heuvel te Upton Grey, Olie op
doek, H. 0,485, B. 0,43 m. Gesign. en
gedat. rechts onder: Emile Claus 15
Upton Grey.
Rododendrons (Keiv Gardens), Olie op
doek, H. 0,61, B. 0,51 m. Gesign. en ge¬
dat. links onder: Emile Claus 15.

Azalea's te Kew, Olie op doek, H. 0,61,
B. 0,51 m. Gesign. en gedat. rechts on¬
der: Emile Claus Kew 15.

De Theems te Londen, Olie op doek,
H. 1,015, B. 1,275 m.



Emile Claus. Les mouettes - De Meeuwen. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Aircraft (matin), Huile sur toile, H. 0,51,
L. 0,51 m. Signé et daté en bas à gau¬
che: Emile Claus Londen 16.

Chalands dans la neige, Huile sur toile,
H. 0,61, L. 0,455 m. Signé et daté en has
à gauche: Emile Claus Londen 16.
Brouillard à midi, Huile sur toile, H.
0,615, L. 0,615 m. Signé et daté en bas
à droite: Emile Claus Londen 16.

Journée claire (midi), Huile sur toile,
H. 0,64, L. 0,82 m. Signé et daté: Emile
Claus Londen 16.

Vue de Londres, Huile sur toile, H.
0,435, L. 0,485 m. Signé et daté en bas
à droite: Emile Claus Londen 16.

Aircraft (in de Morgen), Olie op doek,
H. 0,51, B. 0,51 m. Gesign. en gedat.
links onder: Emile Claus Londen 16.

Schuiten bij Sneeuw, Olie op doek, H.
0,61, B. 0,455 m. Gesign. en gedat. links
onder: Emile Claus Londen 16.

Mist 's Middags, Olie op doek, H. 0,615,
B. 0,615 ,m. Gesign. en gedat. rechts
onder : Emile Claus Londen 16.

Heldere Dag (Middag), Olie op doek,
H. 0,64, B. 0,82 m. Gesign. en gedat.:
Emile Claus Londen 16.

Gezicht op Londen, Olie op doek, H.
0,435, L. 0,485 m. Gesign. en gedat.
rechts onder: Emile Claus Londen 16.
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Vue de Londres, Huile sur toile, H.
0,815, L. 0,915 m. Signé et daté en bas
à droite: Emile Claus Londen 16.

Vue de Londres, Huile sur toile, H.
0,513, L. 0,513 m. Signé et daté en bas
à gauche: Emile Claus Londen 16.

Vue de Londres, Huile sur toile, H.
0,435, L. 0,485 m. Signé et daté en bas
à droite: Emile Claus Londen 16.

Vue de Londres, Huile sur toile, H.
0,51, L. 0,61 m. Signé et daté en bas à
droite: Emile Claus Londen 17.

Vue de Londres, Huile sur toile, H.
0,36, L. 0,307 m. Signé et daté en bas
à droite: Emile Claus Londen 17.

Vue de Londres, Huile sur toile, H.
0,77, L. 0,64 m. Signé et daté en bas à
gauche: Emile Claus Londen 17.

Réverbération rose, Huile sur toile, H.
0,43, L. 0,46 m. Signé et daté en bas à
droite: Emile Claus Londen 17.

Derniers rayons sous les arches, Huile
sur toile, H. 0,815, L. 0,815 m. Signé et
daté en bas à droite: Emile Claus Lon¬
den 17.

Les mouettes (mars), Huile sur toile, H.
0,82, L. 0,815 m. Signé et daté en bas à
gauche: Emile Claus Londen 17.

Derniers rayons vers Black Friar Bridge
(mars), Huile sur toile, H. 0,67, L. 0,81
m. Signé et daté en bas à gauche: Emile
Claus Londen 17.

Gezicht op Londen, Olie op doek, H.
0,815, B. 0,915 m. Gesign. en gedat.
rechts onder: Emile Claus Londen 16.

Gezicht op Londen, Olie op doek, H.
0,513, B. 0,513 m. Gesign. en gedat.
links onder: Emile Claus Londen 16.

Gezicht op Londen, Olie op doek, H.
0,435, B. 0,485 m. Gesign. en gedat.
rechts onder: Emile Claus Londen 16.

Gezicht op Londen, Olie op doek, H.
0,51, B. 0,61 m. Gesign. en gedat. rechts
onder: Emile Claus loonden 17.

Gezicht op Londen, Olie op doek, H.
0,36, B. 0,307 m. Gesign. en gedat.
rechts onder: Emile Claus Londen 17.

Gezicht op Londen, Olie op doek, H.
0,77, B. 0,64 m. Gesign. en gedat. links
onder: Emile Claus Londen 17.

Roze Terugstraling, Olie op doek, H.
0,43, B. 0,46 m. Gesign. en gedat. rechts
onder: Emile Claus Londen 17.

Laatste Stralen onder de Brugbogen,
Olie op doek, H. 0,815, B. 0,815 m.
Gesign. en gedat. rechts onder: Emile
Claus Londen 17.

De Meeuwen (Maart), Olie op doek, H.
0,82, B. 0,815 m. Gesign. en gedat. links
onder: Emile Claus Londen 17.

Laatste Stralen naar Black Friar Bridge
toe (Maart), Olie op doek, H. 0,67, B.
0,81 m. Gesign. en gedat. links onder :
Emile Claus Londen 17.

Denis, ft
Jeune mère, Huile sur toile, H. 0,83,
L. 0,48 m. Signé et daté en bas au cen¬
tre: MAVD 21. — Don de Mme Saliez-
Bautier, Bruxelles.

De Smet,

La famille (ou : Intérieur), Huile sur
toile, H. 1,325, L. 1,16 m. Signé en bas
à droite: Gust. De Smet. — Acquis de
M. Jacques Lescot, Charleroi.
Eve (ou: La pomme), Huile sur toile,
H. 1,19, L. 1,57 m. Signé en bas à gau¬
che: Gustave De Smet. — Acquis en
vente publique (Maison Campo, Anvers)
le 9 octobre 1962.

Jonge Moeder, Olie op doek, H. 0,83,
B. 0,48 m. Gesign. en gedat. midden on¬
der: MAVD 21. — Gift van Mevr. Sa-
liez-Bautier, Brussel.

Gustave

De Familie (of: Interieur), Olie op doek,
H. 1,325, B. 1,16 m. Gesign. rechts on¬
der: Gust. De Smet. — Gekocht van de
Heer Jacques Lescot, Charleroi.

Eva (of: De Appel), Olie op doek, H.
I,19, B. 1,57 m. Gesign. links onder:
Gustave De Smet. — Gekocht op een pu¬
blieke veiling (Huis Campo, Antwer¬
pen) op 9 oktober 1962.
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Donas, Marthe
Verreries, Huile sur bois, H. 0,525, L.
0,43 m. Signé et daté en bas à droite:
Donas 1919. — Acquis de Mme Bilcke-
Sechebaye, Bruxelles.
Nu couché n" l, Dessin crayon mine de
plomb sur papier, H. (\16, L. 0,244 m
(jour). Signé et daté en bas à droite:
M. Donas 15. Inscription en bas à gau¬
che: Dublin. — Don de Mme Bilcke-
Sechehaye, Bruxelles.
Nu couché n" 2, Dessin crayon mine de
plomb sur papier, H. 0,15, L. 0,23 m
(jour). Signé et daté en bas à droite:
Donas 1917. Inscription en bas à gau¬
che: Femme couchée. — Don de Mme
Bilcke-Sechehaye, Bruxelles.
Nu couché n" 3, Dessin encre de Chine
sur papier, H. 0,18, L. 0,245 m (jour).
Signé et daté en bas à droite: T. Donas
1920. — Don de Mme Bilcke-Sechehaye,
Bruxelles.

Nu couché n° 4, Dessin encre de Chine
sur papier, H. 0,18, L. 0,2-15 m (jour).
Signé et daté en bas à droite: T. Donas
1920. — Don de Mme Bilcke-Sechehaye,
Bruxelles.

Glaswerk, Olie op paneel, H. 0,525, B.
0,43 m. Gesign. en gedat. rechts onder:
Donas 1919. — Gekocht van Mevr. Bil¬
cke-Sechehaye, Brussel.
Liggend Naakl nr. 1, Potloodtekening op
papier, H. 0,16, B. 0,244 m (binnen de
lijst). Gesign. en gedat. rechts onder:
M. Donas 15. Inscriptie links onder:
Dublin. — Gift van Mevr. Bilcke-Seche¬
haye, Brussel.

Liggend Naakt nr. 2, Potloodtekening op
papier, H. 0,15, B. 0,23 m (binnen de
lijst). Gesign. en gedat. rechts onder:
Donas 1917. Inscriptie links onder:
Femme couchée. — Gift van Mevr.
Bilcke-Sechehaye, Brussel.

Liggend Naakt nr. 3, Tekening met Oost-
indische inkt op papier, H. 0,18, B.
0,245 m (binnen de lijst). Gesign. en
gedat. rechts onder: T. Donas 1920. —
Gift van Mevr. Bilcke-Sechehaye, Brus¬
sel.

Liggend Naakt nr. 4, Tekening met Oost-
indische inkt op papier, H. 0,18, B.
0,245 m (binnen de lijst). Gesign. en
gedat. rechts onder: T. Donas 1920. —
Gift van Mevr. Bilcke-Sechehaye, Brus¬
sel.

Black and Three Whites - Moonscape
Series, Nouveau medium et huile sur
toile, H. 1,775, L. 1,775 m. Signé et daté
en bas à droite: Donati 1953. — Acquis
du Palais des Beaux-Arts, Bruxelles.

Enrico
Black and Three Whites - Moonscape
Series, Nieuw medium en olie op doek,
H. 1,775, B. 1,775 m. Gesign. en gedat.
rechts onder: Donati 1953. — Gekocht
van het Paleis voor Schone Kunsten,
Brussel.

Gaillard,
Familiarité d'objets, Huile sur toile, H.
1,00, L. 0,81 m. Signé et daté en bas à
droite: Jean Jacques Gaillard 1930. —

Acquis de l'artiste, Bruxelles.

Jean-Jacques
Vertrouivdheid van Voorwerpen, Olie op
doek, H. 1,00, B. 0,81 m. Gesign. en ge¬
dat. rechts onder: Jean Jacques Gaillard
1930. — Gekocht van de kunstenaar,
Brussel.

Howet, Marie
Nature morte, Huile sur toile marouflée
sur carton, H. 0,51, L. 0,61 m. Signé en
bas à droite: M. Howet. — Don de Mme
Saliez-Bautier, Bruxelles.

Stilleven, Olie op doek overgebracht op
karton, H. 0,51, B. 0,61 m. Gesign. rechts
onder: M. Howet. — Gift van Mevr.
Saliez-Bautier, Brussel.

Laçasse, Joseph
Peinture 1961 - rouge et noir, Huile sur
toile, H. 0,885, L. 1,155 m. — Acquis de
la Galerie Jacques Massol, Paris.

Schilderstuk 1961 - rood en zwart, Olie
op doek, H. 0,885, B. 1,155 m. — Ge¬
kocht in Galerij Jacques Massol, Parijs.
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Marc Mendelson. Paysage espagnol - Spaans Landschap.
(Copyright A.C.L., Bruxelles)

Lucas, Richard
Peinture du 4-1962, Huile sur toile, H. Schilderstuk uan 4-1962, Olie op doek,
0,97, L. 1,46 m. Signé et daté en bas à H. 0,97, B. 1,46 m. Gesign. en gedat.
droite: R. Lucas 62. — Acquis de l'artis- rechts onder: R. Lucas 62. — Gekocht
te, Bruxelles. van de kunstenaar, Brussel.

Mendelson, Marc
Paysage espagnol, Mixed media sur toile, Spaans Landschap, Mixed media op doek,
H. 1,62, L. 1,14 m. Monogramme en bas H. 1,62, B. 1,14 m. Monogram links on-
à gauche. — Acquis de l'artiste, Bruxel- der. — Gekocht van de kunstenaar,
les. Brussel.

Misonne, Eudore
Enfants aux oranges, Huile sur toile, H. Kinderen met Sinaasappelen, Olie op
0,38, L. 0,345 m. Signé en bas à droite: doek, H. 0,38, B. 0,345 m. Gesign. rechts
E. Misonne. — Don de Mme Saliez-Bau- onder: E. Misonne. — Gilt van Mevr.
tier, Bruxelles. Saliez-Bautier, Brussel.
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Au jardin, Huile sur toile, H. 0,60, L.
0,50 m. — Don de Mme Saliez-Bautier,
Bruxelles.

In de Tuin, Olie op doek, H. 0,60, B.
0,50 m. — Gift van Mevr. Saliez-Bau¬
tier, Brussel.

Roussel, Iver Xavier

Nymphes à la fontaine, Pastel sur car¬
ton, H. 0,83 (cintré), L. 0,455 m. Signé
et daté en bas à gauche: K. X. Roussel
10. — Legs de M. Pierre Bautier.

Nimfen bij de Bron, Pastel op karton,
H. 0,83 (van boven rond), B. 0,455 in.
Gesign. en gedat. links onder : IC. X.
Roussel 10. — Legaat van de Heer Pierre
Bautier.

Vandercam, Serge
Peinture, Huile sur toile, H. ;1,49, L.
1,40 m. Signé et daté en bas à droite:
Serge 62. — Acquis de l'artiste, Bierges.

Schilderstuk, Olie op doek, H. 1,49, B.
1,40 m. Gesign. en gedat. rechts onder:
Serge 62. — Gekocht van de kunstenaar,
Bierges.

Van Gysegem, Paul
Dessin, Encre de Chine sur papier, H.
0,545, L. 0,825 m (jour). Signé et daté
en bas à gauche: Paul Van Gysegem
61-7 okt. — Acquis de l'artiste, Gand.

Dessin, Encre de Chine sur papier, H.
0,61, L. 0,55 m (jour). Signé et daté en
bas à droite: Paul Van Gysegem 61-28
nov. — Acquis de l'artiste, Gand.

Dessin, Encre de Chine sur papier, H.
0,74, L. 0,54 m (jour). Signé et daté en
bas à gauche: Paul Van Gysegem 61-oct.
10 decmbr. — Acquis de l'artiste, Gand.

Tekening, Oostindische inkt op papier,
H. 0,545, B. 0,825 m (binnen de lijst).
Gesign. en gedat. links onder: Paul Van
Gysegem 61-7 okt. — Gekocht van de
kunstenaar, Gent.

Tekening, Oostindische inkt op papier,
H. 0,61, B. 0,55 m (binnen de lijst).
Gesign. en gedat. rechts onder: Paul
Van Gysegem 61-28 nov. — Gekocht van
de kunstenaar, Gent.

Tekening, Oostindische inkt op papier,
H. 0,74, B. 0,54 m (binnen de lijst).
Gesign. en gedat. links onder: Paul Van
Gysegem 61-oct. 10 decmbr. — Gekocht
van de kunstenaar, Gent.

Verburgh, Medard
Barques fuyant l'orage, Huile sur toile,
H. 0,80, L. 1,00 m. Signé et daté en bas
à gauche: M. Verburgh Ostende 1924(?).
— Don de Mme Saliez-Bautier, Bruxel¬
les.

Schuilende Vissersboten bij nakend On-
weder, Olie op doek, H. 0,80, B. 1,00 m.
Gesign. en gedat. links onder: M. Ver¬
burgh Ostende 1924(7). — Gift van
Mevr. Saliez-Bautier, Brussel.

★

Répondant à une invitation du State
Department des Etats-Unis d'Amérique,
dans le cadre du « Foreign Leaders Pro¬
gram », M. Philippe Roberts-Jones, Con¬
servateur en chef des Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, a visité durant
six semaines, les principaux musées amé¬
ricains ainsi que quelques centres uni¬
versitaires d'histoire de l'art.

G.L.

Gevolg gevend aan een uitnodiging
van het State Department van de Ver¬
enigde Staten van Amerika, in het raam
van het „ Foreign Leaders Program",
heeft de Heer Philippe Roberts-]ones,
Hoofdconservator van de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België,
gedurende zes weken de belangrijkste
Amerikaanse musea en enkele universitai¬
re centra voor kunstgeschiedenis bezocht.

G.L.
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COMPOSITION DES COMMISSIONS TECHNIQUES
DES MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

COMMISSION DE PEINTURE ANCIENNE

Président: Baron P. Descamps.
Membres: MM. R. Delevoy, J. Lavalleye, L. Lebeer, Comte Ph. de Limburg-Stirum,

J. Nieuwenhuys, P. Philippot, Chevalier de Schoutheete de Tervarent,
Vicomte Ch. Terlinden, Baron P. van Zuylen.

COMMISSION DE PEINTURE MODERNE

Président: M. M. Mabille.
Membres: MM. L. Camu, P. Delvaux, Ph. Dotremont, F. Graindoiîce, P. Hae-

saerts, J. Ochs, Baron I. Opsomer, A. Taevernier, J.-B. Urvater,
C. van den Bosch.

COMMISSION DE SCULPTURE

Président : M. O. Jespers.
Membres: MM. S. Brigode, P. Crowet, G. Grard, M. Rau, J.-B. Urvater.

★

SAMENSTELLING VAN DE TECHNISCHE COMMISSIES
VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN

VAN BELGIË

COMMISSIE VOOR OUDE SCHILDERKUNST

Voorzitter: Baron P. Descamps.
Leden: HH. R. Delevoy, J. Lavalleye, L. Lebeer, Graaf Ph. de Limburg-Stirum,

J. Nieuwenhuys, P. Philippot, Ridder de Schoutheete de Tervarent,
Burggraaf Ch. Terlinden, Baron P. van Zuylen.

COMMISSIE VOOR MODERNE SCHILDERKUNST

Voorzitter: H. M. Mabille.
Leden: HH. L. Camu, P. Delvaux, Ph. Dotremont, F. Graindorge, P. Hae-

saerts, J. Ochs, Baron I. Opsomer, A. Taevernier, J.-B. Urvater,
C. van den Bosch.

COMMISSIE VOOR BEELDHOUWKUNST

Voorzitter: H, O. Jespers.
Leden: HH. S. Brigode, P. Crowet, G. Grard, M. Rau, J.-B. Urvater.

320



BULLETIN DES MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS
Bruxelles, 9, rue du Musée.

*

Publié pour le compte du Patrimoine des Musées Royaux
par les Editions de la Connaissance.

Directeur : Philippe ROBERTS-JONES, Conservateur en chef.
Rédacteur en chef : R.-A. d'HULST, Conservateur délégué.

Rédaction : 9, rue du Musée (Tél. 12.76.31).

*

Administration : Editions de la Connaissance S.A., 19, rue de la Madeleine,
Bruxelles (Tél. 13.00.63).

*

Prix du numéro : F.B. 40,—
Prix de l'abonnement (4 numéros) : F.B. 160,—

Abonnement de soutien : F.B. 300,— (minimum).
On souscrit par versement ou virement au C.C.P. 49.552 du Patrimoine des Musées

Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.

*

LE PATRIMOINE DES MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS,
institué par la Loi du 27 juin 19(30 accordant la personnalité civile aux Etablisse¬
ments scientifiques et artistiques dépendant du Ministère de l'Instruction Publique,
est administré par une commission composée comme suit :

Président : M. Philippe Roberts-Jones, Conservateur en chef.
Vice-Président : M. Pierre Warnan t.

Délégué du Ministre : M. Emile Langui, Directeur Général des Beaux-Arts.
Représentant du personnel scientifique: M. R.-A. d'Hulst, Conservateur délégué.
Membres : Mlle Sarah Huysmans, MM. Jean del Marmol, Gilbert Périer et
C. Kerremans.
Trésorier : M. Pierre Janlet.
Secrétaire : M. Gérard Lechantre.

La loi du 27 juin 1930 avait pour but de créer, à côté de chacun dés Etablisse¬
ments scientifiques et artistiques dépendant du Ministère de l'Instruction Publique,
une personne civile capable de posséder un Patrimoine alimenté par des donations,
des legs et éventuellement des subsides.

Aux termes de l'art. 55 de l'Arrêté Royal du 31 mars 1936 contenant le code
des droits de succession, les legs faits à l'Etat et aux Etablissements publics d'Etat
sont exempts du droit de succession. Cette disposition s'applique au Patrimoine
des Musées Royaux des Beaux-Arts.

Copyright 1959 by Patrimoine des Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels.
Printed in Belgium.



 


